
Zavarban vagyunk a hatvanas-hetvenes évek idõszakának kutatásá-
val: a résztvevõket túlságosan megviselte az a kor, az azóta felnõttek
számára pedig érthetetlen és idegen, ahogy akkor történtek a dolgok. 

Másfelõl zavarban vagyunk a fotográfia mûvészetként való keze-
lésével – még mindig, feltalálása után közel 170 évvel, sõt a hagyomá-
nyos optikai-kémiai fotózás korának lezárultával is. 

Szilágyi Sándor mindkétféle zavaron úrrá tud lenni. Bemutatja,
hogy a Kádár-korban európai összefüggésekben is jelentõs neo-
avantgárd fotómûvészet bontakozott Magyarországon.

Sorra veszi a formaújító törekvések legjelentõsebb mûveit, vázolja
létrejöttük és befogadásuk (illetve többnyire elutasításuk) körülmé-
nyeit. Módszerként a források aprólékos – néha szinte megoldha-
tatlan – egybegyûjtésére vállalkozott, s a tények, adatok, szándékok
elemzésével jut el a fontos fotómûvészeti alkotások értelmezéséhez. 

A könyv elsõként tárgyalja átfogóan e kor képzõmûvészeti igénnyel
született fotográfiáját, méghozzá közérthetõ, minden érdeklõdõ szá-
mára érdekfeszítõ módon. Bõséges mellékletei, forrásközlései pedig
a szakemberek számára teszik pótolhatatlanná a kiadványt.

Bán András

33 szerzõ közel 400 képe szerepel kötetünk-
ben. A szerzõk fele olyan fotográfus, aki el-
utasította a hivatalos „fotómûvészet” anakro-
nisztikus, szépelgõ esztétikáját, a másik fele
pedig olyan képzõmûvész, aki a konceptu-
alista mûvészetfelfogás jegyében fordult a fo-
tóhoz. E mûvészek mindegyike új, hiteles és
demokratikus kifejezési eszközt keresett a
maga számára, amit végül a megújított, a kor-
szerû mûvészeti közlendõk számára alkal-
massá tett fotográfiában talált meg. 

Az új fotós nyelv azonban nem késztermék
volt, amit csak le kellett emelni a polcról. Kinek-
kinek magának kellett összeállítania a sajátját a
fotográfia hagyományos eszköztárából, vagy 
a hagyományos formákat provokatívan új tartal-
makkal megtöltenie. Könyvemben ezt az izgal-
mas, a fotográfia formanyelvét újrafogalmazó
folyamatot mutatom be, a 400 fotómûalkotás
elemzésén keresztül.

A mûvek értelmezése során a mögöttük
meghúzódó alkotói dilemmákat próbáltam föl-
fejteni. Ezek vezettek el végül a könyv gerincét
kitevõ képtípusokhoz, a gazdag képanyag rend-
szerezéséhez. Mivel jelentõs alkotók fontos mû-
veirõl van szó, ezek nem pusztán arra példák,
hogy hogyan lehet a fotográfiát kreatív módon
használni, hanem e mûvek és alkotóik egyúttal
újradefiniálták, sok esetben félretolták a foto-
gráfia addigi mûfaji kereteit is. 

A neoavantgárd fotóban nincs értelme többé a
szó hagyományos értelmében vett portréról
vagy önarcképrõl beszélni; helyüket a különbözõ,
érdekesebbnél érdekesebb portré- és önarckép-
konceptek vették át. A hagyományos zsánerkép
is átadta helyét a városvízióknak. A történet-
mesélõ és hangulatfestõ képsorok helyébe 
a szekvenciák, a látképek helyébe a térkonst-
rukciók léptek. A lírai és epikai alapállást föl-
váltották a drámai mûfajok: a fotó képzõmûvé-
szeti akciók szereplõje lett, és új mûfajként
megjelent a színházi jelenetként megrendezett
fotó. A fotósok a fényt immár nem csupán vilá-
gítási segédeszközként használták, hanem
„rajzoltak” vele. A konceptuális fotó újrafogal-
mazta a fotografikus kép és a képhez tartozó
szöveg viszonyát, illetve fotográfiai „hibákat”
léptetett elõ képalkotó elemmé.

Könyvemet elsõsorban mûvészettörténet-,
média- és fotó szakos egyetemi-fõiskolai hallgatók
és a tanáraik számára írtam, mégsem haszná-
lom a tudományos értekezések távolságtartó
nyelvezetét, két okból. Egyrészt azért, mert a
szakmai köröknél szélesebb olvasói kör érdek-
lõdésére számítok, másrészt mert engem a most
bemutatott mûvek személyesen érintettek meg,
és a lelkesedéseim, olykor fenntartásaim is sze-
mélyes mûélményeken alapulnak. 

Szilágyi Sándor

Szilágyi Sándor 1954-ben Nyíregyhá-
zán született. Általános- és középiskolá-
ját Szegeden végezte; 1975 óta Budapes-
ten él. Egyetemi tanulmányait 1972-ben
a JATE magyar-történelem szakán
kezdte el, majd az ELTE-n fejezte be
1979-ben. 1978–85 között a Hétfõi Szabad-
egyetem elõadásait szervezte, 1981–89
között pedig a szamizdat Beszélõ egyik
alapítója és szerkesztõje volt. 1990-tõl
szabad foglalkozású újságíró-szerkesz-
tõként, fotográfiai szakíróként, illetve
épületfotósként keresi kenyerét.

1991 óta foglalkozik a fotográfiával és a fotómûvészet elméleti
kérdéseivel. Számos interjúja, kritikája és tanulmánya jelent meg a
témában; a Pelikán Kiadó 1995-ben adta ki felvétel- és nagyítástech-
nikai összefoglalóját, Ansel Adams Zóna-rendszere címmel. Függet-
len kurátorként több sikeres, a kortárs magyar fotómûvészetet be-
mutató kiállítás fûzõdik a nevéhez: Take Five (1998), Kind of Blue
(1999) és Light as a feather (2002), mindhárom New Yorkban; Light
Waltz, Pozsonyban. Évek óta azon munkálkodik, hogy a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetemen induljon fotómûvész-, illetve fotókon-
zervátor-képzés.

Az Új Mandátum Könyvkiadónál megjelent könyvei:
Ostinato (Esszék, tanulmányok). 1999.
A Hétfõi Szabadegyetem és a III/III. 1999.
Bibó István (vál., szerk.). 2001.
Demszky Gábor: A szabadság visszahódítása (vál., szerk.). 2001.
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ELÕSZÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Monográfiánk a magyar fotómûvészet formaújító
törekvéseit hivatott bemutatni 1965-tõl 1990-ig.
Az elsõ kötet az 1965–1984 közötti neoavantgárd
tendenciákat ismerteti, a következõ – elõkészület-
ben lévõ – pedig az 1980–1990 közötti posztmo-
dern tendenciákat. Az idõbeli átfedés abból adó-
dik, hogy e kétféle szemléletmód jó fél évtizedig
egymás mellett élt a magyar fotómûvészetben. El-
különítésük amúgy sem mindig könnyû; ennek
szempontjait – hogy ne kelljen ugyanazt kétszer
elmondani – a következõ kötetben ismertetem.

Kötetünk, miként a címe is mutatja, nem az
1965–1984 közötti idõszak teljes magyar fotótörté-
nete; még a neoavantgárd fotómûvészetnek is csak a
legjellegzetesebb képtípusait és azok alkotóit mutat-
ja be. Tudomásul kellett ugyanis vennem, hogy a té-
ma elsõ ilyen léptékû feldolgozásába – hacsak nem
névsorolvasás a cél – nem fér bele több.

Munkám során összegyûjtöttem és földolgoztam
a témára vonatkozó, rendelkezésünkre álló szak-
irodalmat. Sajnos, a kötetben tárgyalt mûvészekrõl
nem születtek monográfiák, mi több, a mûveik
jegyzéke, oeuvre-katalógusa sem készült el. Több
esetben még az is nehézséget okozott, hogy a köz-
lésre kiválasztott képek pontos címét vagy keletke-
zési dátumát tisztázzam: a korabeli publikációk és
a múzeumi gyûjtemények adatai sok esetben hiá-
nyosak vagy pontatlanok, és nem minden szerzõ
épített föl megbízható archívumot. A kötetben kö-
zölt képek adataiban mindenesetre – a szerzõk
segítségével – igyekeztem pótolni a hiányokat, kor-
rigálni a pontatlanságokat.

Témánkról eddig három összefoglaló tanulmány
jelent meg. Mindenekelõtt Miltényi Tibor Prog-
resszív magyar fotómûvészet az 1970–80-as években
címû írását1 említem, mert jóllehet a kategóriáit és
a rendszerezését nem mindig tudtam használni,
Miltényi példája, írásainak a progresszív fotó irán-
ti elkötelezettsége nélkül nem született volna meg
ez a könyv. Beke László A progresszív magyar fotó
közelmúltja és jelene címû írása2 alapjában véve a
képzõmûvészek fotóhasználatával foglalkozik
ugyan, de szolgál néhány hasznos szemponttal a
mi szûkebben vett témánkhoz is – kár, hogy 
kisebb-nagyobb tárgyi tévedések is találhatók
benne, melyeket a maguk helyén korrigálok. Meg-
közelítésemhez Bán Andrásnak a Magyarország a
XX. században címû kézikönyv III. kötetében
megjelent írásai3 állnak a legközelebb; õszintén
sajnálom, hogy az elsõ rész levegõvétele után a
rendelkezésére álló terjedelemben témánkról már
csak a vázlat vázlatára futotta.         

Ami a jelen vállalkozást illeti, az alapkutatá-
sok és részfeldolgozások hiányában egy min-
denre kiterjedõ, átfogó összefoglalásnál jóval
szerényebben határoztam meg a magam felada-
tát: a szakirodalom alapján szubjektív, kritikai
narratívában fölmutatni azt az értéket, amit az
adott korszakban a magyar fotómûvészet avant-
gárdja létrehozott.  

Munkámhoz elég sok dokumentumot – kiállítási
meghívókat és katalógusokat, cikkeket, tanulmá-
nyokat, kéziratos és szamizdatban megjelent íráso-
kat, egyéb dokumentumokat – gyûjtöttem össze:
ezeket a kötet CD-mellékletében közzéteszem,
hogy ha valaki szeretné megírni a maga verzióját,
vagy szeretne tovább kutatni a témában, ne a nul-
láról kelljen kezdenie a munkát. A CD-melléklet
ezen túlmenõen hasznos oktatási segédanyagul is
szolgálhat. 

Itt kell tájékoztatnom az olvasót: egy neves
mûvészettörténész nem járult hozzá, hogy meg-
nézzem az Artpool Mûvészetkutató Központban
letétbe helyezett dokumentumgyûjteményét,
mondván: õ akarja megírni az experimentális
fotó történetét. Könyvemnek így nyilván hiányo-
sabb lett a dokumentációja. Sajnálom.

A dokumentumok mellett fõként a mûvészekkel és
a kiállítások szervezõivel készített interjúimra tá-
maszkodtam, melyeket letétbe helyeztem az OSZK
Történeti Interjúk Tárában és az ’56-os Intézet Oral
History Archívumában, ahol a monográfia következõ
kötetének megjelenése után kutathatókká válnak.4

A további kutatásokat, illetve a téma oktatását igye-
keztem a tematikus tagolású irodalomjegyzékekkel
is elõsegíteni; ezeket a Kronológiával együtt a CD-n
adom közre, hogy könnyebb legyen egy-egy adatra
rákeresni. E kötet végén csak a Felhasznált irodalom
jegyzéke olvasható.

Könyvem szerkezete nem a mûvészet-, irodalom-,
film- és egyéb történetekben szokásos ’60-as
évek, ’70-es évek, ’80-as évek beosztást követi,
hanem a bemutatott képanyag belsõ logikáját – s
csak ezen belül tükröz egyfajta laza kronológiai
rendet. A mûvészek pályáját nem külön-külön
ismertetem (erre önálló monográfiák lesznek
majd hivatottak), hanem azt mutatom be, hogy a
neoavantgárd korszakon belül – a mûvek tanúsága
szerint – mik voltak a legfontosabb mûvészi
problémák, s hogy ezekre ki milyen irányokban
kereste a választ. A képanyag rendszerezésére
szolgáló fejezeteket és alfejezeteket a mûvek for-
maproblémái, illetve stílusjegyei alapján alakí-
tottam ki és neveztem el.

1 Alföld, 1993, március.
61–71. o.

2 Fotómûvészet, 1998/1–2.
3–5. o. 
http://fotomuveszet.
elender.hu/9812/
981201.html.

3 Az absztrakciókban létre-
jövõ és csak ott otthonos
tartalmak; Néha még az
objektív valóságot is kifeje-
zik.
http://mek.oszk.hu/02100/
02185/html/420.html.

4 Témánkhoz sok adalék-
kal szolgálnak Bacskai
Sándor és Pfisztner Gábor
interjúi is, melyek a Fotó-
mûvészet újabb évfolya-
maiban, illetve a
www.fotografus.hu
weboldalon jelentek meg.

0.qxd  2007.08.22.  13:16  Page 7



8

Köszönettel tartozom mindazoknak, akik elõsegí-
tették, hogy munkám elkészüljön, és méltó formá-
ban az olvasók kezébe kerüljön. 

A támogató intézményeket külön is fölsoroljuk,
de álljon itt azok neve, akiknek személyesen is há-
lás vagyok a közbenjárásukért, tanácsaikért vagy a
pályázatainkat támogató szakmai ajánlásukért:
Bán András, Beke László, Boros Géza, Demszky Gá-
bor, Feldmájer Sándor, Hanák Gábor, Kovács Zol-
tán, Körmendy Ferenc, Kõszeghy Péter, Magyar
Bálint, Nagy Endre, Nagy Mária, Peternák Miklós,
Rainer M. János, Sasvári Edit, Székely Gábor, Szõke
Annamária, Török Tamás és Zsigmond Attila.

A képek fölkutatásában a kötetben szereplõ fo-
tómûvészek mellett sokat segített Kocsis Iván,
Põcze Attila és Török László, a képek reprodukálá-
sában pedig Bakos Miklós, Haris László és Pácser
Attila. A Magyar Fotográfiai Múzeum gyûjtemé-
nyében található képanyag közzétételéhez Baki
Péter, Kincses Károly és Tóth Balázs Zoltán nyúj-
tott segítséget. A képzõmûvészek fotómunkáit rész-
ben maguk a mûvészek, részben Szipõcs Krisztina
és Szõke Annamária bocsátotta rendelkezésünkre;
szívességüket ezúton is köszönöm. A könyv tördelé-
sét Havas Györgyi, Krauter Tamás és Zátonyi Tibor
végezte. 

A könyv CD-mellékletében közölt dokumentu-
mok összegyûjtésében a mûvészek mellett Bán
András, Habik Csaba, Hidas András és Miltényi
Tibor volt segítségemre azzal, hogy rendelkezé-
sünkre bocsátották a gyûjteményüket. A dokumen-
tumok egy része a Magyar Fotográfiai Múzeum
gyûjteményébõl és a Magyar Fotómûvészek Szövet-
sége archívumából származik; ezek közzétételéhez
Baki Péter és Kincses Károly, illetve Marton Bea és

Pelsõczy Ágnes nyújtott nélkülözhetetlen segítsé-
get. Az Artpool Mûvészetkutató Központ vezetõi,
Galántai György és Klaniczay Júlia, továbbá mun-
katársuk, Kiss Zsuzsanna is igyekezett minden mó-
don megkönnyíteni a kutatásomat.  

A könyvünkhöz kapcsolódó www.fotokultura.hu
weboldal arculatát Chikán Ildikó alakította ki.
A CD-n közölt dokumentumok képi földolgozását
Benedek Attila végezte el. A könyv háttéranyagául
szolgáló interjúk szövegét Lukin Cecília gépelte le,
rendkívül gondosan. Balázs Katalin és Sebestyén
Ágnes az interjúk elkészítésében, illetve az életrajzi
adatok összegyûjtésében segített. Az interjúk egy
részét Kardos Sándorral együtt készítettem, aki
számos fontos részletben kiegészítette a kérdései-
met. A Temetetlen képek címû, néhány – a köte-
tünkben is szereplõ – fotómûvész 1956-os emlékeit
fölidézõ filmünk végsõ formáját õ és Szécsényi Ani-
kó alakította ki. 

Ezúton szeretném továbbá megköszönni mind-
azok munkáját vagy szívességét, még ha külön, név
szerint itt nem említettem is õket, akik bármilyen
módon segítettek a munkámban.

Külön köszönet jár a kézirat szakmai lektorai-
nak: Bán András és Sasvári Edit számos tanács-
csal és szemponttal segítette munkámat, melyekért
rendkívül hálás vagyok. 

Nem tudom eléggé megköszönni feleségem, Tréfás
Krisztina támogatását, aki nemcsak azt viselte el
nagy türelemmel, hogy az anyaggyûjtés és fõleg a
könyv írása során a családi munkamegosztásban
aránytalanul nagy teher hárult rá, de ezen felül
magára vállalta a kézirat elsõ olvasójának, szöveg-
gondozójának munkáját is. Hálámat az ajánlással
igyekeztem kifejezésre juttatni.
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A Muskátli presszó, 1965 k.
Lõrinczy György felvétele.
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A FOTÓMÛVÉSZET HELYZETE 
NYUGATON ÉS MAGYARORSZÁGON

ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

Tárgyidõszakunk az egyetemes fotómûvészet
egyik legizgalmasabb korszaka, hiszen a fotó ek-
kor nyert végre intézményesített formában is pol-
gárjogot a mûvészetek sorában – legalábbis Ame-
rikában és Nyugat-Európában. Stuart Alexander
ezt több folyamat szerencsés együtthatásának
tudja be kitûnõ összefoglalásában.1 Nézzük meg
közülük a legfontosabbakat – s hogy ugyanakkor
mi volt a helyzet nálunk.2

Felsõfokú fotósképzés
Amerikában a kreatív fotográfia már a II. világhá-
borút követõ években egyetemi tantárgy lett. 1963-ra
annyira jelentõssé vált a fotó egyetemi oktatása,
hogy az érintett intézmények mintegy száz taggal
létrehozták a Society for Photographic Education
nevû szervezetet, mely a ’90-es évek végén már
1500 tagot számlált.3

Magyarországon 1985-ig, a Magyar Iparmûvé-
szeti Fõiskola fotó szakirányának elindításáig egy-
általán nem volt felsõfokú fotósképzés. A Magyar
Képzõmûvészeti Fõiskolán nem volt – s az egye-
temként mûködõ intézményben ma sincs – 
fotómûvész szak. Olyan ez, mintha a felsõfokú mû-
vészeti képzésben nem lehetne képgrafikát tanul-
ni, csak alkalmazott- és reklámgrafikát.

Alexander azzal magyarázza a fotó látványos
nyugati áttörését (Photo Boom) a ’60–70-es évek
fordulóján, hogy a Baby Boom, az 1940–55 között
születettek népes generációi ekkortájt kerültek ki
az iskoláikból, s közülük tömegével akadtak, akik
fotómûvészetet, kreatív fotográfiát (is) tanultak.
Magyarországról ebben a vonatkozásban röviden
annyit mondhatunk: nálunk sajnálatos módon el-
maradt a Photo Boom.

Vizuális kultúra 
Nyugaton az említett 1940–1955 között született kor-
osztály volt az elsõ, amely a televízión és az akkor
épp fénykorát élõ képes sajtón és a reklámokon nõtt
föl. Nem csoda, hogy erõs volt bennük a vizualitás –
nemcsak a potenciális alkotói, hanem ami ennél
mûvészetszociológiai szempontból sokkal fonto-
sabb: a befogadói, illetve felhasználói oldalon is.

1956-ban az USA háztartásainak 71%-ában volt
már televízió.4 Ugyanebben az évben a közel tíz-
milliós Magyarországon mindössze 600 készülék-
tulajdonos volt. Az 50–90 km-es körzetben fogható
adás csak 1957. február 23-án indult meg, kísérleti

jelleggel, heti két napon, zenei és irodalmi
mûsorokkal.5 A következõ évben 16 ezer, 1965-ben
831 ezer, 1970-ben 1769 ezer, 1975-ben pedig
2390 ezer tv-elõfizetõ volt.6

Ami a képes sajtót illeti: kis túlzással azt mond-
hatnánk, hogy bár jelentek meg fotóval illusztrált
lapok a korabeli Magyarországon, amelyek idõn-
ként egy-egy fontos képriportnak is helyet adtak,
a korszakban komolyan veendõ képes sajtóról,
pláne magazinkultúráról nem beszélhetünk. Az
elsõ olyan lap, amely a fotót a szöveggel legalább-
is egyenrangúként kezelte, az 1986-ban indított
Képes 7 volt. 

Nem valószínû, hogy mindez magas vizuális kul-
túrához vezetett, legalábbis a befogadói-felhaszná-
lói oldalon biztosan nem. Márpedig hiába a sok te-
hetség, ha nincs rá vevõ. 

Mûkereskedelem 
A fenti megjegyzést vehetjük akár szó szerint is. 
A korabeli Nyugaton a mûvészet az önkifejezés,
társadalmi program, filozófia és sok egyéb mellett
megélhetési forrás is volt, ennek legfõbb intézmé-
nye pedig a galériarendszer. A fotó, nem véletle-
nül, épp ekkoriban került be ebbe a rendszerbe.
Csak néhány példa: 1969-ben Lee Witkin, dacol-
va a baráti lebeszélésekkel, létrehozta a Witkin
Galériát; 25–200 dollár közötti áron Ansel Adams
és Edward Weston képeihez lehetett itt hozzájutni
(ma dollártízezrekért cserélnek gazdát). Tennyson
Schad 1971-ben nyitotta meg New Yorkban a kor-
társ fotóval foglalkozó Light Galleryt, mely tíz évig
mûködött. 1976-ban nyílt meg Londonban a
Photographers’ Gallery, Párizsban pedig Agathe
Galliard galériája. Az üzletág sikere – 1975 és
1991 között 680%-os volt az árnövekedés  – a Wall
Street Journal figyelmét is felkeltette.7

Magyarországon az adott idõszakban egyetlen
budapesti fotómûvészeti galéria mûködött egyetlen
évig: 1981-ben a Toldi Mozi KISZ-klubjában.8 Va-
lójában ez sem galéria volt, hanem kiállítóhelyi-
ség: szervezõi eladással nem foglalkoztak.  

Múzeumok és nonprofit galériák
Nyugaton a nagy múzeumok és nonprofit galériák
is ekkoriban, a ’70-es években kezdtek több figyel-
met szentelni a kortárs fotográfiának: a kiállítások
mellett kezdték kialakítani a saját gyûjteményüket.
Ez a pozitív változás Alexander szerint megint csak
azzal magyarázható, hogy fotómûvészeti képzésben
részesült fiatalok tömege került be ekkoriban a mú-
zeumok kurátori és segédkurátori státusába.

1 Stuart Alexander:
Photographic Institutions
and Practices. In Michel
Frizot (szerk.): A New
History of Photography.
Könemann, Köln, 1998.
695–707. o.

2 Érdemes lenne összevet-
ni a magyar viszonyokat a
„keleti blokk” többi orszá-
gával is, de ez utóbbiakról
nem állnak rendelkezésre
összefoglalók.

3 Alexander: i. m. 701. o.

4 Media timeline 1951–75.
www.ketupa.net/time-
line5.htm.

5 Az 1957-es május 1-jét
azonban már beiktatták a
mûsorba. Lásd Magyaror-
szág a XX. században / 
A Magyar Televízió története.
http://mek.oszk.hu/02100/
02185/html/516.html.

6 Bokor Judit – Kováts 
Ildikó: Tömegkommuniká-
ciós adattár II. (Rádió, te-
levízió). Tömegkommuni-
kációs Kutatóközpont, Bu-
dapest, 1978. 114. o. Kö-
szönöm Szekfû András se-
gítségét, aki közölte velem
ezeket az adatokat.

7 Alexander: i. m. 698. o.

8 1981: Toldi mozi.
Lásd még Szilágyi Sándor:
Interjú Feldmájer Sándor-
ral; uõ: Interjú Tímár Pé-
terrel. Feldmájer a Toldi
Mozit felügyelõ FÕMO
KISZ-titkára volt 1981-
ben, Tímár pedig a Toldi
Fotógaléria mûvészeti
szerkesztõje.
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Magyarországon az egyetemek mûvészettörténet
szakán még ma sincs fotómûvészet-történeti okta-
tás. Részben ennek, részben a fotó mesterséges el-
különülésének tudható be, hogy a mûvészettörté-
nészek többsége a kifejezetten képzõmûvészeti
szándékkal készült, kreatív fotóra is úgy tekint,
mint ami nem a képzõmûvészet része. Beszédes
példája ennek, hogy a Magyar képzõmûvészet a 
20. században címû, egyetemi tankönyvként meg-
jelent összefoglalás mindössze két félmondatot
szentel a korszak fotómûvészetének, miszerint Ha-
ris László tagja volt a Szürenon és a No. 1 mûvész-
csoportoknak, illetve hogy „a látható világ tudomá-
nyos megközelítését példázzák mikroszkopikus
nagyítású fotói”.9 Ennél Haris László mûvészi tel-
jesítménye is többet érdemelt volna, nem is szólva
a képzõmûvészeti indíttású fotográfia egészérõl. 

Ám errõl nem a kézikönyv szerzõje tehet. Ez a
helyzet csak úgy változhat meg, ha megszületnek
végre a fotómûvészeti alapkutatások, s nyomukban
napvilágot látnak a monográfiák, illetve az egyes
korszakokat, témaköröket és életmûveket szaksze-
rûen, reprezentatív formában bemutató albumok.

Könyvkiadás
Nyugaton korszakunkban átalakult a fotómû-
vészeti könyvkiadás is: a nagy múzeumok
megváltozott kiállításpolitikája és az igényes
fotómûvészeti magazinkultúra következtében
egyre több kitûnõ fotómûvészeti katalógus és
monográfia jelent meg. Fölsorolásuk önmagá-
ban megtöltene egy fejezetet.

Magyarországon 1990 elõtt egyetlen itt tárgyalt fo-
tómûvész, Török László jutott el odáig (õ is csak
1983-ban), hogy saját fotómûvészeti könyve jelen-
jen meg. A 100 oldalnál vékonyabb, Módosulások
címû könyv,10 bár a kor színvonalához mérten igé-
nyes kivitelben készült, reprezentatív albumnak
még erõs túlzással sem nevezhetõ. Miként nem ne-
vezhetõk annak az Antológia11 és a 21 fotográfus12

címû kiadványok sem, amelyek némi késéssel
ugyan, de próbáltak áttekintést adni a korszak
progresszív fotómûvészeti irányzatairól. 1990 elõtt
kötetünk témakörében összesen ez a három fotó-
mûvészeti könyv jelent meg.13

Ami pedig a kiállítási katalógusokat (vagy in-
kább brosúrákat) illeti, ezek – ha egyáltalán ké-
szült kiadvány egy-egy kiállításról – többnyire
szegényes nyomdatechnikával, csúnyácska kivitel-
ben, rövid bevezetõvel jelentek meg. Szakszerû, át-
fogó tanulmányok, monográfiák egyáltalán nem
születtek a korszakban. Márpedig ezeket nem he-
lyettesítik a mégoly okos kiállításkritikák, alkalmi
portrék, beszámolók, kiállítási füzetekhez írt pár
oldalas elõszavak. 

Információhiány
A korabeli politikai viszonyok miatt a magyar fotó
progresszív irányzatainak képviselõi szinte herme-
tikusan el voltak zárva a kortárs nyugat-európai
(hát még az amerikai!) mûvészeti mozgalmaktól.14

A magyar fotómûvészek alig tudtak valamit arról,
mi zajlik körülöttük a világban. Nyugatra – ha egy-
általán – csak nagy ritkán utazhattak, a külföldi
könyvekhez és folyóiratokhoz pedig – mivel a fo-
rint nem volt konvertibilis fizetési eszköz, s mert az
országba cenzurális okokból csak speciális rende-
lés alapján hoztak be nyugati könyveket – csak
nagy nehézségek árán tudtak hozzájutni. Pedig a
mûvészek többségében élt a vágy, hogy mûveiket
megismertessék a külföldi közönséggel,15 bízva az
itthon meg nem kapott elismerésben – nem is
alaptalanul. Annak a néhány külföldi kiállításnak
a pozitív visszhangja legalábbis, amelyeken a mun-
káik részt vettek, errõl tanúskodik. 

Más társadalmi környezet 
Összességében azt mondhatjuk: a magyar fotómûvé-
szet neoavantgárd irányzatainak képviselõi egészen
más társadalmi, gazdasági, kulturális és intézményi
körülmények között alkották meg mûveiket, mint
nyugati mûvésztársaik. Ezek a különbségek többsé-
gükben – különösen ami a fotómûvészet társadalmi-
szakmai elismertségét és intézményrendszerét illeti –
a magyarországi mûvészek számára egyértelmûen
hátrányt jelentettek. A társadalmi, gazdasági és kul-
turális különbségek magánemberként is minden bi-
zonnyal Nyugaton voltak kellemesebbek. Ki szeret

9 Andrási Gábor – Pataki
Gábor – Szücs György –
Zwickl András: Magyar
képzõmûvészet a 20. szá-
zadban. Corvina, Buda-
pest, 1999. 177. o. Ezt a
részt Zwickl András írta.

10 Török László: Módosu-
lások. Magvetõ Könyvki-
adó, Budapest, 1983.

11 Antológia. Fiatalok Fo-
tómûvészeti Stúdiója
1977–1984. Magyar Fotó-
mûvészek Szövetsége, Bu-
dapest, 1985.

12 Gera Mihály – Török
László (összeáll.): 21 foto-
gráfus. JAK Füzetek 26.
Magvetõ Könyvkiadó, Bu-
dapest, 1987.

13 Lõrinczy György New
York-albumát nem soro-
lom ide, mert mégiscsak
útikönyvrõl van szó, ha
mégannyira popos-avant-
gárd stílusban készült is.
Bõvebben lásd a New
York, New York címû feje-
zetben, 71. o. 

14 Persze nem csak õk: be-
zártságban élt ekkoriban
az egész ország.

15 Erre utal, hogy a kiállí-
tási füzetek többnyire an-
gol–magyar szöveggel je-
lentek meg.
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egy megszállt országban, egypártrendszerû diktatú-
rában, relatív szegénységben élni, ahol korlátozzák
az ember utazási és szólásszabadságát?

Mûvészként, alkotóként azonban a Nyugat és
Kelet közti különbségek a világnak ezen a felén
már nem egyértelmûen csak hátránnyal jártak.
Elõször is a mûvészetek, beleértve a fotómûvésze-
tet is, olyan mértékû állami támogatásban része-
sültek, amilyenrõl akkor Nyugaton álmodni sem
lehetett. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk: az álla-
mi támogatásnak ára volt, nem is kicsi. Egyrészt
ezen keresztül (is) ellenõrizték, manipulálták a
mûvészetet és mûvészeket. Másrészt a piac nyilvá-
nossága helyett, melyet persze nem kell idealizál-
ni, politikai-kultúrpolitikai és személyes hatalmi
szempontok alapján történt a kiválasztás és az ér-
tékelés.

Ennél azonban fontosabb, hogy a sajátos politi-
kai viszonyok miatt itt valahogy komolyabb tétje
volt annak, hogy valaki milyen mûvészetet mûvel.
Az álmodern köntösbe bújt hivatalos stílus és
szemléletmód elfogadása nem egyszerûen a rossz
ízlés, hanem az egész politikai-társadalmi rend-
szer hazugságának az elfogadása lett volna; akko-
riban legalábbis sokan ezt gondolták. 

Nyugaton a fogyasztói társadalom és a formális
demokrácia hazugságai és finom manipulációi, to-
vábbá a mûvészet és az intellektuális-spirituális
élet üzleties szemlélete volt az, amivel szemben a
neoavantgárd mûvészek megfogalmazták a maguk
mûvészi és intellektuális szabadságprogramját.
Kelet- és Közép-Európában a mûvészeknek a sza-
badsághiány és a hazugság elemibb, nyersebb té-
nyeivel kellett szembenézniük.16 Ezzel, továbbá a
fotósok esetében a formális mûvészeti oktatás, az
ezzel óhatatlanul együtt járó akadémikus manírok
hiányával magyarázhatjuk, hogy a világnak ezen a
felén a mûvészek is nyersebb, életszerûbb nyelven
fogalmaztak. Itt a mûalkotás nem lakásdísz vagy
tõkebefektetés volt, még csak nem is elegáns láza-
dás ez ellen, hanem személyes állásfoglalás, világ-
nézeti hitvallás.

Mindez persze túl általános, ráadásul úgyszól-
ván minden progresszív szellemi-mûvészi teljesít-
ményre igaz, ami az ún. szocialista országokban
született. De fontos volt elmondani, mert ez hatá-
rolta be a magyar fotómûvészet progresszív irány-
zatainak is a kereteit. 

A FOTÓMÛVÉSZET HELYZETE 
A KÁDÁR–ACZÉL-KORSZAKBAN

A támogatás és tûrés között 
Semmi jele, hogy korszakunkban a rendszer kul-
túrpolitikáját egy személyben irányító-manipuláló
Aczél Györgynek lett volna külön fotómûvészeti
politikája.17 Túlságosan periférikus volt ez a terü-
let ahhoz, hogy a párt- és állami élet vezetõi fölfi-
gyeljenek rá. Maguk a fotómûvészek sem hívták
föl magukra a figyelmet. Kifejezetten ellenzéki
gesztusra csak egyetlen fotómûvész és egy fotómû-
vészeti író ragadtatta magát: 1979 októberében
Török László és Bán András is aláírta a csehszlo-
vákiai Charta ’77 vezetõinek bebörtönzése ellen
tiltakozó ívet.18

A „szocialista humanizmust” képviselõ hivata-
los fotómûvészet a nevezetes aczéli „három T”, a
támogatott, tûrt és tiltott kategóriák közül19 egyér-
telmûen a támogatott kategóriába tartozott. A ben-
nünket közelebbrõl érdeklõ progresszív fotómûvé-
szeti irányzatok is valahol a támogatott és a tûrt
kategóriák közötti mezõben mozogtak. Ez minden-
esetre jelentõs különbség a társmûvészetek több-
ségével szemben, amelyek avantgárdjai inkább a
tûrt és tiltott mezõk közt ingadoztak. 

A besorolás ugyanakkor nem érinti maguknak a
mûveknek az értékét: egy mû nem attól jó, hogy be-
tiltják, vagy hogy az alkotóját politikai okokból ül-
dözik, illetve az állami elismerések során mellõzik.

16 Hogy mást ne mondjak:
az 1956-ban történtek
kapcsán azt a szót, hogy
forradalom, 1989-ig nem-
igen lehetett nyilvánosan
kimondani vagy leírni.

17 Révész Sándor, az Aczél-
monográfia írója úgy tájékoz-
tatott: nincs tudomása róla,
hogy a politikus foglalkozott
volna a fotómûvészettel.  

18 Tiltakozó nyilatkozat
Losonczi Pálhoz, az Elnö-
ki Tanács elnökéhez a
Charta 77 tagjainak ügyé-
ben. 1979. október 29. In
Csizmadia Ervin: A ma-
gyar demokratikus ellen-
zék (1968–1988). Doku-
mentumok. T–Twins Ki-
adó, Budapest, 1995.
86–88. o. Török László
neve mellett tévedésbõl
festõmûvész szerepelt, ami-
kor a párizsi Magyar Füze-
tek 1979/5. száma közzé-
tette a tiltakozó ív szövegét
és az aláírók névsorát;
Csizmadia Ervin ellenõr-
zés nélkül közölte újra a
dokumentumot, és így ez a
tévedés is benne maradt. 

19 A „három T” nyilvános
megfogalmazására Aczél
egy elõadásán került sor,
amelyet az MSzMP Politi-
kai Akadémiáján tartott
1968-ban; lásd Népsza-
badság, 1968. április 27.,
4–5. o.; idézi Szõnyei Ta-
más: Nyilván tartottak.
Magyar Narancs – Tihany-
Rév Kiadó, [Budapest],
2005. 73–74. o., 26. lábj.
Lásd még Révész Sándor:
Aczél és korunk. Sík Ki-
adó, Budapest, 1997;
Sasvári Edit: A balaton-
boglári kápolnatárlatok
kultúrpolitikai háttere. In
Klaniczay Júlia – Sasvári
Edit (szerk.): Törvénytelen
avantgárd. Artpool – Ba-
lassi, Budapest, 2003.
9–38., különösen 13–16. o.
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Az 1977-ben megalakult Fiatalok Fotómûvészeti
Stúdiója szervezetileg és anyagilag20 is támogatta (és
persze egyúttal ellenõrizte) a fiatalabb fotónemzedé-
ket, és e támogatás eredményeként a Stúdióban igen
magas színvonalú mûhelymunka folyt.

Közérzeti-etikai ellenzékiség
Az 1970-es évek második fele Magyarországon a
különbözõ, fõleg társadalomtudományi érdeklõdé-
sû értelmiségi körök politikai radikalizálódásá-
nak, a nyílt ellenzékiség vállalásának, a második
nyilvánosság megteremtésének idõszaka is volt.
Nincs róla tudomásom, hogy a fotómûvészek közül
bárki is igyekezett volna bekapcsolódni a demok-
ratikus ellenzék tevékenységébe. Ebbõl azonban
nem következik, hogy az akkori fiatal progresszív
fotósnemzedék képviselõi a rendszer hívei lettek
volna. A pályaképinterjúkból kiderül: nem sok be-
csülete volt körükben a Kádár-rendszernek. A köny-
vünkben tárgyalt fotómûvészek többségének atti-
tûdjét azonban inkább a politikai közömbösség,
semmint az ellenzékiség jellemezte. 

A rendszerrel szemben, ha egyáltalán, nem poli-
tikai, hanem közérzeti alapon: a szabadság hiánya,
a Nyugattól és egyáltalán a világtól való elzárás
miatt tápláltak negatív érzelmeket, melyeknek mû-
veikben idõnként kifejezést is adtak. A mûvészeti
ellenkultúra és a politikai ellenzék törekvései jól-
lehet egy irányba mutattak, de egymással párhuza-
mosak, egymástól függetlenek voltak.21 Ahogyan
ezt Vetõ János magára vonatkoztatva, de általáno-
sítható érvénnyel megfogalmazta: „Nem folytam
bele [az ellenzékbe], de a része voltam, szóval ve-
lük voltam. Mindent tudtam. Nekem más volt a fel-
adatom; én azt csináltam, amit csináltam.”22

Mindezt azért fontos leszögezni, mert – miként már
föntebb mondtam – nem akarom utólag úgy beál-
lítani a dolgot, mintha az itt tárgyalt mûvészeti
irányzatok és mûvek valamiféle politikai pikanté-
ria, az üldözöttség nimbusza miatt lennének érde-
kesek. Az üldözöttség egyébként sem esztétikai ka-
tegória. Ezek a mûvek önmagukért, a mûvészi és in-
tellektuális kvalitásuk okán érdekesek még ma is.

Más kérdés, hogy a maguk korában – miként a
többi nonkonform mûvésznek és a mûveiknek –
többnyire félreesõ helyeken kellett meghúzniuk ma-
gukat. Ennek azonban nem direkt politikai, még
csak nem is kultúrpolitikai, hanem „szakmapoliti-
kai” okai voltak. A magyar fotómûvészet progresz-
szív irányzatait és képviselõit a legtöbb támadás és
értetlenség nem a politika, hanem a Magyar Fotó-
mûvészek Szövetsége, a fotós szakma részérõl érte.

A Szövetségben összekeverednek a dolgok
A szovjet mintára szervezett Szövetség megalaku-
lásától, 1956 nyarától kezdve a mai napig három
össze nem egyeztethetõ érdekû társaságot tömörít
magába: a kiállító és mûvészi albumokat alkotó
fotómûvészeket,23 a reklám és sajtó területén dolgo-
zó hivatásos fotográfusokat és az amatõr, mûkedve-
lõ fotósokat. Utóbbiak egészen 1990-ig jelentõs
szerepet vittek a Szövetség vezetésében, és az ama-
tõr mozgalom lapja, a több tízezer példányban
megjelenõ Foto révén jelentõsen befolyásolták a foto-
gráfiai közízlést. A Szövetség hivatalos lapja, a Fotó-
mûvészet pedig igyekezett egyensúlyt tartani a
szocreál fölhígított változata, az amatõr dilettantiz-
mus és a progresszív irányzatok között – az utóbbi-

20 CD: Stúdió, különösen:
Szinopszisok. 

21 Az alternatív mûvészeti
törekvések rövid összefog-
lalására lásd Várnagy Ti-
bor: Láthatatlan történet.
In Erika Rissmann
(szerk.): Szamizdat. Alter-
natív kultúrák Kelet- és
Közép-Európában,
1956–1989. Stencil Kiadó
– Európai Kulturális Ala-
pítvány, Budapest, 2004.
153–161. o. Lásd még az
Artpool és a C3 webolda-
lait.   

22 Szilágyi Sándor: Interjú
Vetõ Jánossal. 

23 Igen vegyes minõség-
ben, de ez most nem ide
tartozik. Még öt éve is a
kiállító fotómûvészek a
Szövetség tagságának csu-
pán egyharmadát tették
ki; korábban minden bi-
zonnyal rosszabb volt az
arány. Lásd Szilágyi Sán-
dor: Profi autodidakták.
In Szarka Klára (szerk.):
Profi vagy amatõr? Ma-
gyar Fotómûvészek Szövet-
sége, Budapest, 2002.
57–62., különösen 59., 
62. o; www.fotokultura.hu.
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val foglalkozó és az elméleti közleményeivel nem
kis berzenkedést váltva ki a tagság és a vezetõség
bizonyos köreiben. 

Könyvünk nem foglalkozik sem a Szövetség belsõ
vitáival, sem a progresszív irányzatokat ért sajtótá-
madásokkal, mert ezeknek semmi jelentõségük
nincsen ma már. A hivatalos szemlélet bornírt hü-
lyeségét jól érzékeltetik a Koncz Csabát ért táma-
dások, amelyeket az életrajzi vonatkozásai miatt az
Absztrakt fotó címû fejezetben ismertetek.   

A pozitív példa hiánya
A fotómûvészet formanyelvét megújítani szándé-
kozó fiatalok az idõsebb nemzedék körében nem
találtak olyan „apafigurára”, akinek a példájára
indulásukkor támaszkodhattak volna – hogy aztán
õt megtagadva megtalálják a maguk hangját.24 A hi-
vatalos irányzatokkal szembehelyezkedõ képzõ-
mûvészeknek kezdetben ott volt Kassák Lajos,
majd Erdély Miklós. Az íróknak Mészöly Miklós,
Ottlik Géza. A költõknek Weöres Sándor, Pilinsz-
ky János. A zenészeknek Kurtág György. A filme-
seknek Jancsó Miklós. Ezek csak kiragadott pél-
dák; a kör nyilván bõvíthetõ. 

A fotómûvészeknek azonban nem volt ilyen példa-
képük. Aki lehetett volna – Moholy-Nagy, Kertész,
Brassai –, még a háború elõtt elmenekült az ország-
ból; Moholy már nem is élt ekkor. Nem véletlen,
hogy a progresszív fotó elsõ reprezentatív megmu-
tatkozása, a Mûhely ’67 kiállítás szervezõi nem is
egy fotóst, hanem Kassák Lajost akarták felkérni,
hogy nyissa meg a kiállításukat, amit az akkor már
idõs és beteg mûvész végül nem vállalt el.25 A Mû-
hely ’67 fõ szervezõi: Koncz Csaba és Lõrinczy
György hamarosan maguk is disszidáltak;26 Nagy
Zoltán már 1966-ban elhagyta az országot. Az a né-
hány itthon dolgozó fotómûvész, akiket interjúala-
nyaim egy része pozitív példaként említ – Féner Ta-
más és Korniss Péter például, akik egyáltalán nem
mellesleg a fiatalok útját is egyengették –, nem az
avantgárd szellemiségû alkotók közé tartozott. 
A ’70-es évek derekán indult nemzedékek is ma-
gukra voltak tehát utalva ezen a téren.  

Mindezen hátrányos körülmények ellenére a
magyar fotómûvészek újabb és újabb nemzedékei
intellektuálisan komoly és esztétikailag máig ér-
vényes eredményeket produkáltak az 1965–1984
közötti korszakban. Könyvünk ezeket igyekszik
számba venni és rendszerezni. 

24 Ezt a fontos mûvészet-
szociológiai szempontot
Forgács Éva tanulmányai-
ból kölcsönöztem. 

25 1987: Mûhely 1967–
’87. Debrecen. A Balogh P.
Lászlóval készített interjú
4. hasábjában (o. n.). 

26 Magyarországról az
1965–1989 közötti idõ-
szakban évente 2–5 ezer
ember disszidált. Lásd
Magyarország a XX. szá-
zadban / A pragmatikus
szocializmus évtizedei.
http://mek.oszk.hu/02100/
02185/html/45.html. 
25. ábra.

:
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Attalai Gábor: No Air. 1971.
Zselatinos ezüst. Egyenként 9,7 x 22,7 cm. A. G. tulajdonában.
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ELVI MEGFONTOLÁSOK

Ez a könyv nem azzal a céllal íródott, hogy mûvé-
szet- és fotóelméleti tételeket igazoljon vagy cáfol-
jon, de talán mégsem fölösleges, ha röviden utalok
azokra az elvi szempontokra és a forrásaikra, ame-
lyekre munkám során támaszkodtam.

Fotográfia, fotómûvészet 
és „fotómûvészet” 
A monográfiánkban szereplõ mûvek a fotográfia
azon területéhez tartoznak, amelyet az angol nyel-
vû szakirodalom Art Photography, Fine Art Pho-
tography, Photography as an Art Form, Creative
Photography, Experimental Photography kategóri-
ákkal különböztet meg a fotó egyéb felhasználá-
saitól, mindenekelõtt a sajtófotótól és a dokumen-
tarista fotográfiától.1 Legegyszerûbb volna erre a
fotómûvészet vagy a mûvészi fotó kifejezéseket
használni – csak épp az a bökkenõ, hogy ezeket
avantgárd körökben annak idején így írták: „fotó-
mûvészet”, „mûvészi” fotó. Nyilván kiérezni belõ-
le a gúnyt, amivel az esztétizáló, a fotográfia egyéb
területeinek (sajtó- és természetfotó, propaganda-
és reklámfotó stb.) sikerültebb darabjait „mûvé-
szetté” fölstilizáló hivatalos fotográfiát illették.

Szerintem sem helyes, hogy a mûvészet szót a
fotóval kapcsolatban a köznyelv és a sajtó, de saj-
nos a fotográfiáról író teoretikusok, fotótörténészek

és kritikusok többsége is értékkategóriaként hasz-
nálja, nem pedig leíró kategóriaként. Azért nem
helyes, mert így a fotó egyéb területeinek jól sike-
rült, megrázó, szép, esztétikus produktumaira is
kiterjesztik ugyan, csakhogy ezzel egyszersmind
fönn is tartják a fotográfia föltalálása óta hamisan
föltett kérdést: mûvészet-e a fotográfia? Holott
nyilvánvaló: a fotográfia egésze nem mûvészet.
Csak a mûvészi céllal készült, mûvészi kommuni-
kációra szolgáló fotográfia mûvészet. A fotográfia
egészének ez a rendkívül kicsiny szelete intézmé-
nyeiben, médiumában és esztétikájában is jól
megkülönböztethetõ a többi fotóhasználattól.   

Ami az intézményeket illeti, a képzõmûvészeti
indíttatású, a festészethez-grafikához hasonlóan
mûalkotásokat létrehozó fotómûvészet viszonylag
új jelenség: a 19. század utolsó évtizedében, a pik-
torialista (festészetutánzó) fotográfia jegyében szü-
letett meg. Ekkor formálódtak ki az autonóm fotó-
mûvészet máig meglévõ, a többi fotóhasználattól
elkülönülõ2 intézményei: a korszerû fotómûvészeti
kiállítás, a fotógaléria, a kézmûves technikával ké-
szült fotómûalkotás, a mûvészeti-esztétikai (nem
pedig fotótechnikai) szempontokat szem elõtt tartó
szaksajtó, melyekhez késõbb, amikor ezt a nyomda-
technika lehetõvé tette, a fotómûvészeti szerzõi al-
bum társult. Az autonóm fotómûvészet képviselõi
– az alkotók és a teoretikusok egyaránt – emellett
mindig is súlyt fektettek rá, hogy intellektuálisan a
kortárs képzõmûvészek progresszív irányzataihoz
kapcsolódjanak.

Flusser
Anélkül, hogy unos-untalan hivatkoznék rá, e könyv
egyik legfontosabb elméleti alapja Vilém Flusser
munkássága; fõképp A fotográfia filozófiája címû
tanulmánya,3 de sokat hasznosítottam a szerzõ
egyéb – különösen a kommunikációelméleti – írá-
saiból és a vele készített interjúkból is.

A föntebb elmondottakhoz kapcsolódik, hogy
Flusser – szemben más teoretikusokkal – megkü-
lönbözteti egymástól a fotográfia nagy alkalmazási
területeit: a galériák elvárásait kiszolgáló „fotómû-
vészetet”, a szövegeket illusztráló alkalmazott (saj-
tó-, reklám- és tudományos) fotográfiát és az emlék-
képgyártó amatõr fotót. Könyvünk témája szem-
pontjából különösen fontos, hogy a sablonos képeket
gyártó „fotómûvészetet” egy kalap alá veszi a kli-
sékben gondolkodó alkalmazott fotográfiával.4

Ettõl a beállítottságtól különbözteti meg Flusser
az experimentális,5 valódi fotómûvészetet, mely új
látásmódra sarkallja a nézõt, s ezzel a szabadság

1 Lásd például Beaumont
Newhall: The History of
Photography. The
Museum of Modern Art,
New York, 1997. 
281–294. o.; Shelley Rice:
Beyond Reality. In Michel
Frizot (szerk.): A New
History of Photography.
Könemann, Köln, 1998.
661–678. o. 

2 Elsõsorban az amatõr
klubok „mûvészi” fotográ-
fiájától elkülönülõ: nem
véletlenül nevezték az
amerikai piktorialisták a
mozgalmukat fotószecesz-
sziónak, azaz kivonulás-
nak. Lásd Alfred Stieglitz:
Camera Work. The
Complete Illustrations
1903–1917. Taschen, Köln,
1997; Szilágyi Sándor:
Meghatározások. Beszélõ,
2002. június, 109–111. o.;
www.fotokultura.hu.

3 Vilém Flusser: A fotográ-
fia filozófiája. Tartóshul-
lám – Belvedere – ELTE
BTK, Budapest, 1990.

4 A fotográfus „már a fény-
képezéskor szem elõtt tart-
ja a terjesztési apparátus
egy bizonyos csatornáját,
és a képet ennek a csator-
nának a funkciójában kó-
dolja. Bizonyos tudományos
publikációk, bizonyos fajta
folyóiratok, bizonyos kiállí-
tási lehetõségek számára
fényképez.” Flusser: i. m.
44. o.

5 Az experimentális fotó a
magyar szakirodalomban a
képzõmûvészeti fotóhasz-
nálat egyik speciális terü-
letére van lefoglalva;
Flusser tágabb értelemben
használja a kifejezést.

Homonnai Bálint felvétele, 1926 k. 
Kimásolópapír, aranykloriddal színezve 

(Kerekes Gábor).
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felé nyit teret. Az experimentális fotográfus „tuda-
tosan fáradozik azon, hogy elõre láthatatlan infor-
mációkat állítson elõ, azaz valami olyasmit hozzon
ki az apparátusból és tegyen át képbe, ami nem
szerepelt a programban. Tudja, hogy az apparátus
ellen játszik.”6 

Érdemes megjegyezni, hogy itt az „apparátus”
nem a fényképezõgép, és a „program” sem a fény-
képezõgép automatikája, mint sokan – felületesen
értelmezve Flusser szavait – vélik, hanem az eb-
ben megtestesülõ társadalmi elvárás, amely újabb
és újabb, technikai értelemben egyre tökéletesebb,
ugyanakkor egyre üresebb, semmitmondóbb képek
gyártását teszi lehetõvé, egyre kényelmesebben. 

Flusser számomra egyik legértékesebb gondolata
éppen az, hogy rávilágít az amatõr fotográfia techni-
cista szemléletére.7 Ez ugyanis éles ellentétben áll a
képzõmûvészet igényével föllépõ fotográfia érték-
rendjével, mely sok szempontból – erre alább még
visszatérek – éppenséggel „technikaellenesnek”
mondható.

Fotográfia és fotómûvészet: más médium
A fotó technikai kép, a peirce-i kategóriákkal8 él-
ve egyszerre index és ikon: okozatszerû nyoma a va-
lóságos alapjának, hiszen optikai és kémiai úton
csupán rögzíti a róla visszaverõdõ vagy általa kibo-
csátott fény- vagy egyéb (infra, UV, röntgen, rádió
stb.) hullámokat, ám egyúttal ábrázolja, reprezen-
tálja is modelljét. Ennek megfelelõen a fotót alap-
jában véve vizuális információk tárolására, illetve
gyors és tömeges terjesztésére használjuk. Amíg a

vizuális dokumentumként, emlékképként, bizo-
nyítékként, demonstrációként stb. szolgáló képen
a fotográfiai eszközökkel rögzített látvány, az 
image különösebb információveszteség nélkül föl-
ismerhetõ, közömbös, hogy ez milyen formában,
milyen hordozón jelenik meg. Ezért lehet ezeket
nyomdai, újabban pedig digitális eljárásokkal sok-
szorosítva, reprodukció formájában  terjeszteni. Az
alkalmazott fotográfia – sajtó- és reklámfotó, tudo-
mányos ismeretterjesztõ fotó stb. – médiuma a nyom-
dai reprodukció.

A mûalkotás igényével megalkotott fotó azonban
nem reprodukció, hanem eredeti – egyedi vagy a
grafikai lapok mintájára korlátozott számú, foto-
gráfiai úton többszörözött, egymással identikus
példányokban létezõ – mûtárgy. Magától értetõdik
ez a direktpozitív eljárásoknál (polaroid, dagerro-
típia, ambrotípia, ferrotípia, autochrome9 stb.) és a
fotogramnál: itt a mû maga az egy példányban léte-
zõ felvétel. De nincs ez másképp a negatív/pozitív
eljárásoknál sem: itt a fotómûalkotás az a fénykép,
fotográfiai print, amelyet a szerzõ kiállításra
és/vagy eladásra készített vagy készíttetett, s az
aláírásával vagy más módon (pl. pecsét) autorizált,
jóváhagyott. A fotómûalkotásban ugyanis az image,
a képi információ elválaszthatatlan annak hordo-
zójától: hozzá tartozik a fénykép (vagy más fotó-
tárgy) mérete, felülete, a nagyítás/másolás minõ-
sége, egyszóval annak egész érzéki valósága. Aki
látott már Ansel Adams, Alfred Stieglitz, Atget
vagy André Kertész kezétõl származó, eredeti fotót,
pontosan tudja, mirõl beszélek.    

Annyira hozzászoktunk már, hogy a fotókkal
– még a mûvészi céllal készült fotókkal is – több-
nyire nyomdai vagy képernyõn megjelenõ repro-
dukciókon találkozunk, hogy a fotómûalkotásoknak
ezt a jellegzetes vonását, tehát hogy a képhordozó
fizikai tulajdonságai az image szerves részét alkot-
ják, a teoretikus és történeti munkákban nem szo-
kás figyelembe venni. Már csak azért sem, mert a
történeti munkák rendszerint a fotográfia – nem
pedig az autonóm fotómûvészet – áttekintésére
vállalkoznak, az elméleti munkák pedig egyfelõl
épp a reprodukált fotó, a mindent elöntõ képözön
jelenségére reflektálnak, többnyire kultúrakritikai
éllel,10 a fotográfia természetére tett megállapítá-
saikat pedig az emlékképek és a sajtófotó jellegze-
tességei alapján fogalmazzák meg.11

Bár az iménti megállapítások jórészt Susan Sontag
esszéfüzérére12 is igazak, õ a könyvében legalább egy
bekezdést szán az eredeti fénykép különleges voltá-
nak: „Mindaz, amit a legtöbben híres képként isme-
rünk könyvekbõl, újságokból, képeslapokból és
máshonnan, a fénykép fényképe;13 az eredeti, melyet
csak múzeumban vagy képtárban láthatunk, olyan
vizuális élményt nyújt, amit nem lehet reprodukálni.

6 Flusser: i. m. 66. o.

7 „Fényképezõgépet olyan
emberek vesznek, akiket a
reklámapparátusok erre a
vételre programoztak. 
A beszerzett fényképezõ-
gép a »legújabb modell«
lesz: olcsóbb, kisebb, auto-
matikusabb és hatéko-
nyabb, mint a korábbi mo-
dellek.” Flusser: i. m. 47. o.

8 C. S. Peirce: A jelek fel-
osztása. In Horányi Özséb
– Szépe György (szerk.): 
A jel tudománya. Gondolat,
Budapest, 1975. 19–41. o. 

9 A technikai megnevezé-
sek értelmezésére itt és az
alábbiakban lásd Flesch
Bálint: Fotótechnikatörté-
neti (Egészen) Kis Lexikon.
http://archfoto.atspace.com/
klexframe.html.

10 „A fényképek minde-
nütt jelen vannak: albu-
mokban, folyóiratokban,
könyvekben, kirakatok-
ban, plakátokon, reklám-
szatyrokon, konzervdobo-
zokon.” Flusser: i. m. 34. o.
Walter Benjamint is a re-
produkált, tömegesen ter-
jesztett kép problémája
érdekelte. A Flusser-
idézet egyébként félrefor-
dítás: „fényképen” itt
nyilvánvalóan nyomdai
úton sokszorosított fotólát-
ványt kell értenünk, nem
pedig valódi fényképet.

11 Mint pl. Roland Barthes,
André Bazin, Vilém
Flusser, Susan Sontag.

12 Susan Sontag: A fényké-
pezésrõl. Európa, Buda-
pest, 1981. 

13 Ez is félrefordítás: a
fénykép nyomdai repro-
dukciója nem fénykép, hi-
szen nem fotográfiai úton
készül. Az eredeti szöveg-
ben „photographs of pho-
tographs” szerepel. Susan
Sontag: On Photography.
Farrar, Straus and Giroux,
New York, 1973. 124. o.

Cianotípia (Vékás Magdolna).
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(...) Egy Atget-felvételrõl is elmondható, hogy van
aurája, ha arra a ma már hozzáférhetetlen fotópapír-
ra másolták, melyet õ maga használt.”14

Az utolsó mondat Walter Benjamin tételére utal,
aki szerint „ami a mûalkotás technikai reprodu-
kálhatóságának korában szertefoszlik, az a mû
aurája”.15 Erre rímel Kállai Ernõ tétele, miszerint
a fotográfiából „hiányzik a faktúra, hiányzik az
optikailag érzékelhetõ feszültség a kép anyaga és
a kép között”,16 továbbá William M. Ivins tétele,
miszerint a fotográfiának – szemben a grafikai el-
járásokkal – „nincs saját vonalszintaxisa”,17 s
ezért minden további másolása azonos az eredeti-
vel. Ezek a megállapítások igazak lehetnek a
nyomdai vagy digitális úton reprodukált „fotókra”,
pontosabban: fotók alapján készült képekre. Biz-
tosan nem igazak viszont a fotómûalkotásokra.
Márpedig bennünket épp ez utóbbiak érdekelnek.

Kamera- és printingszintaxis
William Crawford a 19. századi fotótechnikákról
írott könyve bevezetõ fejezetében18 Ivins nyomán
kidolgozott egy fogalompárt, melynek segítségével
nemcsak a fotótörténetben igazodhatunk el, ha-
nem hasznos elemzõ eszköze lehet minden fotográ-
fiai úton készült képnek. Ez a két, összetartozó fo-
galom a kameraszintaxis és a printingszintaxis.19

A szintaxis a jelelméletben és a nyelvészetben
azon szabályok összessége, amelyek alapján a
(nyelvi) elemeket egymáshoz lehet illeszteni, s így
értelmes kijelentéseket, mondatokat alkotni, illet-
ve e szabályok alapján a kijelentéseket értelmezni.
A fotográfiai szakirodalomban felvétel- és nagyítá-
si technikákról szokás beszélni, de véleményem
szerint szerencsésebb a szintaktikai megközelítés:
ez ugyanis azt is érzékelteti, hogy egy-egy mûnél
mik lehettek volna a választott technikák alter-
natívái.20

A kameraszintaxis tehát mindaz, amit a felvétel
során használt nyersanyag kémiai és az adott ob-
jektív optikai tulajdonságai lehetõvé tesznek, illet-
ve meghatároznak. A 19. századi portrékon példá-
ul rengeteg komoly, rezzenéstelen arcú, sokszor az
állát-homlokát elmélyült gondolkodóként megtá-
masztó férfiút látunk – holott arról van szó csupán,
hogy a korabeli felvételi nyersanyagok érzéketlen-
sége miatt a portré elkészítéséhez esetleg tíz-
tizenöt másodperces expozícióra volt szükség, s
ennyi idõ alatt, ha nem támasztják meg, a modell
feje bemozdul, az arca a képen elmosódik. 

Egy másik példa: az 1850-es és ’80-as évek kö-
zött használatos kollódiumos nedves eljárásnál a
nyersanyag felbontása kb. 2000 vonal/mm volt, 
vagyis egyetlen milliméternyi felületén elvileg
ennyi fekete-fehér vonalat lehetett rögzíteni.21 Nem
csoda, hogy az ekkoriban készült fényképek, ame-

lyeket rendszerint a rendkívül tónusgazdag albu-
min eljárással másoltak ezekrõl az üvegnegatívok-
ról, kis méretük ellenére a fotográfiai képi látvány
utolérhetetlen minõségét jelentik, melyen szinte
tapintható az eredeti látvány.

A printingszintaxis – melynek értelemszerûen
csak a negatív/pozitív eljárásoknál van értelme –
mindaz a lehetõség, illetve meghatározottság, ami a
különbözõ másolási és nagyítási eljárásokban rej-
lik. A fekete-fehér nagyítópapíroknak megvan a
maguk karaktere: a kép más és más lesz attól füg-
gõen, hogy fényes, normál vagy matt felületû papír-
ra nagyítják, hogy milyen összetételû vegyszerben
hívják, hogy a képet utólag színezik-e arany-
klorid, szelén vagy más fürdõben, hogy fényesre
vagy mattra szárítják-e, és így tovább. 

Még szemléletesebb példa a printingszintaktikai
különbségekre, ha ugyanarról a negatívról külön-
bözõ technikákkal készítünk pozitív másolatokat.
A fotólátvány, az image lényegében nem változik,
de maga a kép egészen más lesz. A sópapírra ké-
szült kép kissé elmosódott, és a papír faktúrája (!)
szépen átüt a képen. Az albumin kép élesebb,
kontrasztosabb, és szép fényes felületû; ha arany-
kloridban megfürösztik, mélybarna tónust kap. 
A cianotípia rögtön fölismerhetõ jellegzetes kék
színérõl – hacsak meg nem fürösztik aranyklorid-
ban, mert akkor ez is barna lesz. A platinotípia is
megismerszik gazdag tónusskálájáról és bársonyo-
san matt felületérõl.22

19

14 Sontag: A fényképezésrõl.
160. o.

15 Walter Benjamin: A mû-
alkotás a technikai repro-
dukálhatóság korában.
http://aura.c3.hu/
walter_benjamin.html. 

16 Kállai Ernõ: Festészet és
fényképezés. In uõ: Mûvé-
szet veszélyes csillagzat
alatt. Corvina, Budapest,
1981. 124. o.

17 William M. Ivins, Jr.: 
A nyomtatott kép és a vi-
zuális kommunikáció.
Enciklopédia, Budapest,
2001. 117. o.

18 William Crawford: The
Keepers of Light. Morgan
& Morgan, Dobbs Ferry,
NY, 1979. 1–16. o. 

19 Az utóbbi az eredetiben
„Printmaking Syntax”, de
magyar szövegkörnyezet-
ben egyszerûbb a printing-
szintaxis kifejezés.

20 Már ha lehettek egyálta-
lán; a fotográfia elsõ évti-
zedeiben értelemszerûen
nem voltak: az adott tech-
nikával vagy sikerült a fel-
vétel, illetve a fénykép,
vagy nem. 

21 Összehasonlításképpen:
a legnagyobb felbontású
korszerû film, a Kodak
Technical Pan megfelelõ
adata 250–300 vonal/mm;
a professzionális filmeké
kb. 120, az átlagos filme-
ké 60–80 vonal/mm.

22 Crawford hívja föl a fi-
gyelmet arra, hogy a 
19. századi fényképek a
monokrómián belül meny-
nyire változatos színskálát
mutatnak: i. m. 15–16. o.Platinotípia (Szilágyi Sándor).
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Mindennek annyi köze van könyvünk témájához,23

amit föntebb a fotómûalkotásról mondtam: az ere-
deti, szerzõi példányoknál a fényképlátvány, az
image szerves része a másolási/nagyítási eljárás
kémiai és a fotólátványt hordozó anyag fizikai tu-
lajdonsága. A fotómûvészek tudják: mûvük csak
akkor „szólal meg”, a nézõvel való kommunikáció
csak akkor jön létre, ha azt az elképzeléseiket maxi-
málisan megközelítõ nagyításban prezentálják. Ez
azonban – egyetértek Sontaggal – nyomdai úton
nemigen reprodukálható. Mi mindenesetre, ahol
csak tehettük, képanyagunkban igyekeztünk ere-
deti kiállítási példányról készült reprodukciókat
közölni.

A mûvészi céllal készült fotó tehát a printing-
szintaxisában maximalista. De mi a helyzet a ka-
meraszintaxisával? Érdekes módon – erre tudomá-
som szerint a szakirodalomban senki nem figyelt
föl – a képzõmûvészeti indíttatású fotográfiában
többnyire olyan képi látványokkal találkozunk,
amelyek a korabeli fotográfia „köznyelvében”
technikai hibának számítanának. 

Nyilvánvaló volt ez a klasszikus avantgárd ide-
jén: gondoljunk csak Bragaglia futurista fotódina-
mikájára, amely az elmozdulásos életlenséget tette

meg képalkotó elemmé; vagy Rodcsenko extrém
alul- és felülnézeti portréira, amikkel eltorzította a
modelljeit, s amit a fotós kézikönyvek kifejezetten
tiltanak; Moholy-Nagy és Man Ray fotogramjaira,
vagyis kamera nélkül készült képeire, vagy az
utóbbi sokat emlegetett „szolarizációs” techni-
kájára;24 a sor folytatható. 

Nem volt ez másképp a neoavantgárdban sem. Ha
valaki végiglapozza könyvünket, többnyire külö-
nös, szokatlan – s egyúttal, azt remélem, érdekes –
fotókkal találkozik. Olyan képekkel, melyekre
nemigen illenek a fotó lényegének tartott meghatá-
rozások, miszerint a fotó az „ellesett pillanat” mû-
vészete, „a valósághoz hûen ábrázolja tárgyát”,
„automatikusan leképezi a háromdimenziós lát-
ványt”, és így tovább. Nem véletlen, hogy ezek és a
hasonló közhelyek – amelyek egyébként komoly fo-
tóelméleti munkákban is megtalálhatók – lepereg-
nek ezekrõl a mûvekrõl. A dolog magyarázata egy-
szerû: érdekes képi látványt, különleges image-et
csak úgy teremthetünk, ha elvetjük vagy túlzások-
kal a visszájukra fordítjuk a fotográfia kliséit. 

Ha tudatosan az apparátus programja ellen játszunk.

Hámos Gusztáv: Nõi munkásszállás. 1977. 
Zselatinos ezüst, faroston. Egyenként 12,5 x 17,8 cm; tabló: 80 x 130 cm. Sárospataki Képtár.

23 A következõ kötetben
részletesen tárgyalom
majd azoknak a mûvé-
szeknek a munkáit, akik
az „alternatív” fotótechni-
kákat használják.  

24 Helyesen: a Sabattier-
effektuson alapuló techni-
ka. A szolarizáció jelensé-
ge akkor lép föl, ha fény-
forrás kerül a képre, pél-
dául a Nap vagy egy égõ
villanykörte izzószála,
amelyek a fényképen ne-
gatívan, feketén fognak
látszani. A Sabattier-
effektus viszont akkor lép
föl, ha a már leexponált
nyersanyag (film vagy na-
gyítópapír) egésze kap
erõs utólagos megvilágí-
tást; ilyenkor a sötét/vilá-
gos részek határvonalai
fordulnak át negatívba.
Man Ray ez utóbbi tech-
nikát alkalmazta.
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Vetõ János: Joker hosszú. 1976.
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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Koncz Csaba: C. n. 1967 k.
Zselatinos ezüst. 17,7 x 12,6 cm. K. Cs. tulajdonában.
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ABSZTRAKT FOTÓ

Az absztrakt látásmódot olyan fotósok-mûvészek
képviselik a fotográfia történetében, akik a foto-
gráfiát kifejezetten képzõmûvészeti médiumnak
tekintették: Alfred Stieglitz, Alvin Langdon Coburn,
Paul Strand, Edward Weston, Brett Weston, Moholy-
Nagy László, Man Ray, Christian Shaad, Minor
White, Aaron Siskind, Paul Caponigro, Carl
Chiarenza, Otto Steinert, hogy csak a legfontosab-
bakat említsem. Az absztrakt fotót az alkotója a
rajzlaphoz vagy festõvászonhoz hasonló, üres felü-
letnek fogja föl, amelyet ábrákkal, foltokkal, tónu-
sokkal, vonalakkal neki kell kitöltenie – története-
sen a fotográfia eszközeit fölhasználva. 

Csakhogy absztrakt fotót készíteni bizonyos érte-
lemben nehezebb, mint absztrakt festményt vagy
grafikát. A fotográfiai kép ugyanis kötve van a lát-
vány modelljének fizikai valóságához, többek kö-
zött a térbeli, háromdimenziós kiterjedéséhez.
Amikor a fotót kreatív módon használják, az alko-
tóknak többnyire tudatosan szakítaniuk kell a foto-
gráfia eredendõen ábrázoló funkciójával: azzal,
hogy az objektív automatikusan úgy rögzíti a lát-
ványt, mint amit a reneszánsz óta a háromdimen-
ziós valóság szabályos képi, kétdimenziós leképe-
zésének tartunk.

Fejezetünkben a ’60-as évek progresszív magyar
fotómûvészetét meghatározó absztrakt látásmódot
tekintem át. Ezen belül három jellegzetes képtípust
különböztetek meg: a geometrikus, az organikus és
a léptékváltó absztraktot. A megkülönböztetés alap-
ja az, hogy e három képtípusnak – a közös vonáso-
kon túl – nagyon eltérõ a kameraszintaxisa: más és
más irányokban próbálnak elszakadni a fotográfia
szokványos, ábrázoló funkciójától.

Itt kell megjegyeznem, hogy az absztrakt fotó
alapjában véve a modernista esztétikai fölfogás
körébe tartozik. Fönt említett klasszikus képvise-
lõi a 20. század elsõ kétharmadában alkották meg
mûveiket; a ’60-as évekre már az Otto Steinert és
köre által képviselt Subjektive Fotografie irányzata
is lecsengett. Magyarországon azonban az abszt-
rakt fotó mûvelése – a társadalmi-intézményi közeg
ellenállása miatt – ekkoriban nonkonform mûvészi
magatartásnak számított, s ennyiben az avantgárd
szellemiségû mûvészeti törekvések körébe sorol-
ható. 

GEOMETRIKUS ABSZTRAKT

NAGY ZOLTÁN

A geometrikus absztrakt látásmód legkiforrottabb
képviselõje tárgyidõszakunkban egy húsz-egyné-
hány éves fiatalember: Nagy Zoltán (1943) volt. 
A Vácott felnövõ Nagy már középiskolás korában
sokat fényképezett gyerekkori barátjával, a késõbb
szintén fotómûvésszé lett Tahin Gyulával.1 Vegy-
ipari technikumban tanult, hogy ezzel is közelebb
kerüljön a fotográfiához, s beiratkozott a váci Duna-
kanyar Fotóklubba, ahol Kocsis Iván vezetésével
intenzív amatõr mozgalmi élet folyt. A még közép-
iskolás Nagyot Kocsis ismertette össze a fõvárosi
fotós közélet prominenseivel; közülük ki kell
emelnünk Rozgonyi Iván mûkritikust, a Fénykép-
mûvészeti Tájékoztató2 szerkesztõjét, aki szárnyai
alá vette az ifjú tehetséget.

Nagy Zoltán a középiskolai tanulmányai végez-
tével – kis kitérõ után – fölköltözött Pestre albér-
letbe; szabadúszóként Rozgonyi cikkeit illusztrál-
ta a Mûvészet címû lapnál, majd félállásban az
Iparmûvészeti Fõiskola fotósaként dolgozott. Köz-
ben – vélhetõen szintén Rozgonyi révén – megis-
merkedett Koncz Csabával és Lõrinczy Györggyel.
Szellemi közösségük alapjaira Nagy így emlékszik
vissza: „Mindhárman nevetségesnek, giccsesnek
tartottuk a szocreál hamis, hatásos ellenfényben
fürdõ retorikáját, pátoszát, és valami egyszerût,
õszintét, elementárisat, egy új kiindulópontot ke-
restünk a fotóban.”3 Ezt õ a maga részérõl az
absztrakt látványelemekre redukált képekben és
képsorokban találta meg. 

Térredukció 
Az absztrakt formák iránti vonzalma már az egyik
legelsõ munkáján is megfigyelhetõ. A templomszol-
ga, akit elhagyott Krisztus címû triptichonjának
(1963) nyitó képe azonban még nem absztrakt
kép, hiszen Nagy itt nemhogy megszünteti, inkább
hangsúlyozza a térbeliséget. A két évvel késõbb
készült, Inga címû képe (1965) már a frontális né-
zõpontválasztás iskolapéldája: az önmagában is
érdekes tárgy, egy hátul nyitott falióra foglalatának
kerek formája kétszer megismétlõdik a képen, s ezek
ellenpontozzák a falrészlet négy- és háromszögû
formáit, egyfajta izgalmas, de nem fenyegetõ hatá-
sú ritmust kölcsönözve ezzel a képnek. A kompo-
zíció mintha az idõ „megállását” sugallaná. 

Másik, szinte már minimalista absztrakt térre-
dukciója a Kompozíció IV. címû kép (1965). 

1 Az Olaszországban élõ
Nagy Zoltánnal nem ké-
szítettem interjút, ezért itt
és a következõkben Bacskai
Sándor interjújára támasz-
kodom: Beszélgetés Nagy
Zoltánnal. Fotómûvészet,
2005/3–4. 29–34. o.

2 A 400 példányban meg-
jelenõ „kõnyomatos” lap a
Magyar Fotómûvészek Szö-
vetsége belsõ kiadványa, a
Fotómûvészet elõdje volt.

3 Bacskai: i. m.

Nagy Zoltán, 1962 k.
Kocsis Iván felvétele.
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A frontális nézõpont miatt a kép alsó negyedében
látható, tõlünk a valóságban távolodó gerendák és
a függõleges oszlopok ugyanabba a képsíkba ke-
rültek. Nagy a középsõ gerendára helyezett (vagy ott
talált: egyre megy) szöggel teszi egyértelmûvé a
valóságos térviszonyokat, amit azzal is hangsúlyoz,
hogy az élességet a szögre és a gerendák bütüjére
állította, s így a tõlünk távolabbi oszlopok kissé el-
mosódottak lettek. Az önmagában is szép, kiegyen-
súlyozott ritmusú képi látvány így vált egyúttal a
fotográfia formanyelvét is analizáló tanulmánnyá.

Hasonló felvételtechnikával készült egy másik
minimalista kompozíciója is, a Deszka dróttal
(1965). A kép alapritmusát a szimmetrikus szerke-
zet adja, melyet a két deszkán lévõ évgyûrûfoltok
is hangsúlyoznak. Ezt a már-már szabályos szim-
metriát bontja meg a baloldalt lelógó drótdarab. 
A felvétel felülrõl-oldalról érkezõ4 súrlófényben
készült, ami kiemeli a deszkák erezetének árnyé-
kait, formáit. Ugyanez a fény megjeleníti a drót ár-
nyékát is, ami emlékeztet ugyan a térbeli kiterje-
désre – ez azonban alig zavarja meg a kompozíció
alapvetõen kétdimenziós voltát.

A Tojás a boronán címû képen (1965) már több
a vizuálisan zavaró elem: a borona mögötti geren-
darészlet önmagában is zavaró, ráadásul hangsú-
lyosabbá teszi az egész kompozíció tengelyesen
szimmetrikus, az adott esetben nem túl szerencsés
felépítését. Mindezért azonban bõséggel kárpótol-
ja a nézõt a kép finom humora, a boronaélen
egyensúlyozó tojás látványa. A képet azért is idé-
zem föl, mert a korabeli kritikának nemigen volt
szeme erre a humorra.5

Fényredukció 
A harmadik dimenzió kiiktatásának, a látványban
immanensen meglévõ absztrakt formák megmuta-
tásának finom fotografikus eszköze, hogy a mûvész
olyan fényviszonyok közt készíti el a felvételt,
amelyek épp a megmutatni kívánt formákra redu-
kálják a látványt. Jó példa erre a Díszletek címû
képsor (1965), mely valóban szinte színházi ku-
lisszának mutatja a házakat. 

Ugyanezzel a módszerrel, a formáknak a válasz-
tott megvilágítással történõ éles kiemelésével élt
Nagy Zoltán a magyarországi alkotói korszakának
fõ mûveként értékelhetõ Kamasz címû képsorában
(1963). A mû jelentõségével a kortársak is tisztá-
ban voltak, hiszen Nagy megnyerte vele a Fénykép-
mûvészeti Tájékoztató 1963. évi III. negyedévi pályá-
zatát. Mi több, a korszak kiváló mûkritikusa és teo-
retikusa, Perneczky Géza részletes elemzésben6

méltatta az akkor mindössze 20 éves alkotó addigi
munkásságát. 

Perneczky mindenekelõtt megállapítja, hogy „a
színtérül választott padlás az egész világot jelenti,
mindazt, ami között a kamasznak el kell igazodnia.
Valódi szimbólummá növekszik tehát, színpadi
kép.” Elemzésében azt emeli ki, hogy Nagy együtt
látja, egységben mutatja az emberi és a tárgyi vilá-
got, s így képeiben az eizensteini „belsõ montázst”
valósítja meg, s hogy „a mindennapi felõl érkezik
el a mûvészi montázs magaslatára”. Cikkében
egymást követik a fiatal szerzõt dicsérõ kitételek:
„kíméletlen igényesség”, „érzelmi szenzibilitás”,
„szenvedélyes kritika”, „komolyság”, „hallatlan
érzékenység”.

A Kamasz elemzése során azonban „fogyatékos-
ságot”, „sutaságot” emleget, s minden elismerése
mellett arra a következtetésre jut: „Egy eleve álta-
lánosító mondanivalónak ilyen továbbáltalánosított
megfogalmazása már az állófényképezés mûfajának
határán jár. (…) Az elsõ szó volt ez a világról álta-
lában. De bizonyára nem egyben az utolsó.”
Perneczky fenntartásait nem osztom: ismétlem,
Nagy Zoltán magyarországi korszakában a legfon-
tosabb mûvének tartom a Kamaszt. Éppen azért,
mert Nagy képei a fotóról mint médiumról, mûvészi
eszközrõl való gondolkodás komolyságát is maguk-
ban hordozzák. 4 A Beke László – Török

Tamás: Hármas kiállítás
1965-bõl címû katalógus
(1995) fejjel lefelé közölte
a képet.

5 Lásd Bernáth László: 
Tojás a boronán. Foto,
1965/5. 224. o.

6 Perneczky Géza: Nagy
Zoltán munkáiról. Fény-
képmûvészeti Tájékoztató,
1963/V–VI. 88–96. o. Idé-
zetek: 93., 91–92., 94. o.

Nagy Zoltán: Díszletek. Részlet a sorozatból. 1965. 
Zselatinos ezüst, Dokubrom. 20,9 x 24,4 cm. MFM.
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ORGANIKUS ABSZTRAKT 

KONCZ CSABA 

Az absztrakt látásmód legérettebb mûvésze a magyar
fotográfiában nem hivatásos fotós, hanem egy több-
féle tehetséggel megáldott hippi: Koncz Csaba
(1938) volt. Konczot legalább annyira érdekelte
a film, a zene, a költészet, a keleti filozófia, mint a
fotó.7 Ennek ellenére (vagy éppen ezért) az absztrakt
irányzat érdekesebbnél érdekesebb darabjait produ-
kálta fotós munkásságának mindössze öt éve alatt.

Koncz érettségi után, 1957-ben került föl Pestre,
ahol elõbb a Mûegyetem építészmérnöki karára je-
lentkezett, sikertelenül, majd a következõ évben
fölvették a gépészmérnöki karra, ami nem nagyon
érdekelte ugyan, de így legalább legalizálva volt a
Pesten tartózkodása.8 Ekkoriban fõleg a film érde-
kelte: „Filmes akartam lenni, és jelentkeztem is a
Fõiskolára. Ezerkétszázan jelentkeztünk, hatva-
nan jutottunk be a döntõbe. Ez volt a második
Herskó-osztály.9 Hatvanan egy évig voltunk ott a
Fõiskolán (ez elõfelvételi év volt), és a végén min-
denki csinált egy kisfilmet. Én is csináltam egy
kisfilmet; ez absztrakt film volt: a horizontális és
vertikális mozgásokat szintetizáltam, és elektroni-
kus zene volt hozzá. Aztán röpültem is ki!”10 Mûsza-
ki tanulmányait félbehagyta, és a ’60-as évek elején
az akkori avantgárd mûvészvilághoz: a Muskátli
körhöz11 csapódva élte a maga kötetlen, anyagilag
szûkös, viszont szabad életét. A Muskátli kör tár-
saságából elmondása szerint Dárday István film-
rendezõ és Szentjóby Tamás költõ-happener állt
hozzá a legközelebb. 

Koncz sokat járt stoppal Csehszlová-
kiába és Lengyelországba,12 ahol a fo-
tói eladásából idõnként egy kis pénzt
tudott teremteni magának a további
utazásokhoz és az itthoni élethez.
1967 õszén, 29 évesen Jugoszlávián át
– az Új Symposion szerkesztõinek se-
gítségével – Ausztriába disszidált egy
autó csomagtartójában, egy üveg
Slivovica társaságában. Ausztriában
menedékjogot kapott (ennek témánkat érintõ pi-
kantériájára még visszatérek), s így a rendszervál-
tást követõ évekig Nyugat-Európa és Ázsia különbö-
zõ országaiban, vándorzenészként élte a maga hip-
pi életét. 1992-ben visszaköltözött Magyarország-
ra: jelenleg Balatonhenyén él, bioalmát termeszt,
szanszkrit, ógörög, egyiptomi és sumer szövegeken
alapuló archeocsillagászattal foglalkozik, s a kele-
ti filozófia hatását tükrözõ kollázsokat és festmé-
nyeket készít. A derûs, kiegyensúlyozott Koncz al-
ternatív életformája és életbölcselete ma is a ’60-
as évek szellemiségét idézi föl. 

Op-art
Koncz Csaba 1962-ben, 24 évesen egy kölcsön-
géppel kezdett el fotózni, minden bizonnyal azért,
hogy valami megélhetést találjon magának. Képei-
bõl könyvborítók, továbbá az Élet és Irodalom, az
Élet és Tudomány, az Építõmûvészet és más folyó-
iratok címlapfotói vagy illusztrációi lettek. 

Legelsõ munkája egy cigányteleprõl készült a
Kaposvár melletti Bõszénfán, ahol apja agronómus
volt. Bár az elkészült képeket beküldte a Fénykép-
mûvészeti Tájékoztató képsorpályázatára, melyen
nívódíjat kapott,13 õ maga nem tekintette ezt kép-
sornak: „Képsorokat én jóformán sohasem csinál-
tam. A cigánysorozat csak azért lett képsor, mert
arra volt kiírva a verseny. Azok képek voltak. Kü-
lönálló képek voltak.” Konczot a fotóban valóban
nem a történetmesélés vagy valami elvont gondo-
lati mag, hanem a képiség érdekelte. Egyik portré-
ján például egy vékony árnyék szeli ketté a képen
látható fiatal lány arcát. Koncz több mint negyven
év távlatából is emlékszik rá, hogy a romák, ami-
kor a képet megmutatta nekik, ezt valami baljós
jelnek, rossz ómennek tartották – õ pedig csak
egyszerûen szépnek. 

E rövid „szociós” idõszakot követõen, 1963–64
táján op-artos, erõs Vasarely-hatásról árulkodó ké-
pek kerültek ki a keze alól, például érdekes rit-
musban ismétlõdõ vizuális látványelemek a havas
téli tájban, ’56-os lövedéknyomok pesti bérházak
falán és így tovább. Az absztrakció eszköze ezek-
nél a képeknél a szûk képkivágat: ezzel emeli ki
Koncz a számára érdekes formákat tárgyi környe-
zetükbõl. Erre a korszakára így emlékszik vissza:
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7 Szilágyi Sándor: Interjú
Koncz Csabával. A további
Koncz-idézetek innen va-
lók.

8 A rendszerváltás elõtt a
rendõrök bárkit igazoltat-
hattak, s ha az illetõnek
nem volt bejelentett laká-
sa és munkahelye az adott
helységben, vagy nem ott
tanult, kitilthatták. A hosz-
szú hajú, „furcsán” öltöz-
ködõ hippik gyakran vol-
tak kitéve rendõri zakla-
tásnak. 

9 Ez 1962-ben lehetett,
mert Herskó János film-
rendezõ 1961-ben indítot-
ta elsõ (népszerû-tudomá-
nyos kisfilm) rendezõi
osztályát a Színház- és
Filmmûvészeti Fõiskolán.
Vö. http://www.filmkultura.
iif.hu:8080/2000/articles/
profiles/hersko.hu.html.
Lásd még Gervai András:
A tanúk. Film – történe-
lem. Saxum, [Budapest],
2004. 81–82. o.

10 A kisfilm Koncz Csaba
tulajdonában van. 

11 A társaság a Váci utcai
Muskátli presszóról kapta
a nevét. Bõvebben lásd
Kisfaludy András: Tör-
vénytelen Muskátli. Életké-
pek a hatvanas évekbõl,
I–III. Dokumentumfilm.
MTV, 1995. 

12 Csehszlovákiában 1968-
ig, Lengyelországban
1982-ig jóval szabadabb
zenei, színházi és mûvé-
szeti élet zajlott, mint 
nálunk. Az állami, bürok-
ratikus intézményeket 
kikerülõ kapcsolatok révén
számos mûvészbarátság
született, melyek nem hiva-
talos, cenzúrázatlan kiállí-
tásokat is eredményeztek,
a fotó területén is. Ezek
földolgozása még várat
magára.    

13 Lásd Fényképmûvészeti
Tájékoztató, 1963/III–IV.

Koncz Csaba: C. n. 1967 k. 
Zselatinos ezüst. 16,8 x 12,8 cm. K. Cs. tulajdonában.

Koncz Csaba, 2005.
Szilágyi Sándor felvétele.
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„Nekem az op-art tetszett, és nem a pop-art. Tehát
én nem voltam soha egy Andy Warhol-fan, azok
hozzám nagyon nem álltak közel. Én inkább az
esztétikailag szép és pozitív dolgokat szerettem,
nem pedig az »ellen« dolgokat.” 

Egyik ’56-os golyónyomos képérõl (Photo No. 4.,
1965) például fontosnak tartotta elmondani, hogy
„azt sem olyan okból vettem fel. Azt is csak a
vizualitás miatt, mert recék voltak, parallel egy-
máshoz, és abban ezek a majdnem véletlenszerû
lukak, amiket a golyók tettek, attól absztrakt kép-
pé vált a dolog.” Hasonló op-artos munkája egy re-
szelõrõl készült felvétel (Kép II., 1966), mely alap-
vetõen két egyszerû forma ellentétére épül, de
ezen belül Koncz finom formavariációkat teremt
azzal, hogy a fekete-fehér ellentétre redukált ké-
pen engedi érvényesülni a reszelõ természetes ko-
pásait. A kép ritmusa így a barokk zene fúgavariá-
cióira emlékeztet.

Drótok, hulladékok 
A grafikai hatású organikus képek sorában a kö-
vetkezõ lépés az volt, hogy Koncz dróthálókat kez-
dett el fényképezni, s ezek szeszélyes vonalaira és
az ezekbõl kirajzolódó formákra bízta a kép kom-
pozícióját. Az eredmény rendszerint kalligrafikus
hatású kép lett. Az egyik legszebb dróthálós képe
viszont éppen hogy nem szeszélyes formákat mu-
tat, hanem a szabályosan ismétlõdõ, négyzethálós
rendet itt-ott megbontó apró szakadások, szabály-
talanságok vizuális ritmusára épül. Gondolatilag a
rend és szabadság, a tömeg és individuum vizuális
metaforája ez a kép.

Már a dróthálós képek egy részénél is fölfigyel-
hetünk Koncz egyik fontos képalkotó eszközére: 
a szelektív fókuszálás adta lehetõségek kihaszná-
lására. „Nekem most utólag visszanézve a régi ké-
peim közül azok a legszimpatikusabbak, ahol az
életlenséget is beleviszem. Ez különbözteti meg [a
fotót] a képzõmûvészet más részeitõl. Mert a festé-
szetben, szobrászatban nincs életlen. A fotóban
van! Lehet csinálni.” 

Technikai értelemben a szelektív fókusz azt je-
lenti, hogy az objektívet a legnagyobb rekesznyílás-
sal használjuk, s az élességet a kiemelendõ tárgy-
részletre állítjuk. Minél hosszabb gyújtótávolságú az
objektív, és minél nagyobb a rekesznyílás, annál
keskenyebb lesz az a mélységi sáv, amelyen belül az
objektív éles képet ad; a fókusz elõtt és után foko-
zatosan eléletlenedik a kép. Ez az amatõr és a pro-
fesszionális gyakorlatban rendszerint hibának szá-
mít – Koncz viszont, mint láttuk, tudatosan épít az
ebben rejlõ fotónyelvi, kameraszintaktikai hatásra.

Koncz szelektív fókuszt használ azoknál a képe-
inél is, ahol már nem dróthálót, hanem itt-ott ta-
lált, érdekes formájú drótdarabokat fényképez. 

A szelektív fókusz hatását itt úgy használja ki,
hogy a látvány elejére állítja az élességet, s így a
tõlünk távolabbi drótvég elenyészik a mögötte lévõ
üres térben. Egyfajta filozofikus-lírai hatásuk lesz
így ezeknek a képeknek, bár annyira erõs bennük
a vizualitás, a képi hatás, hogy úgyszólván kizár-
nak minden fogalmi értelmezést. Ez egyébként
Koncz egész fotómûvészetére igaz, amint azt mûve-
inek értõ elemzõje, Perneczky Géza is megfigyelte: 
„A Koncz-fotók a folyóiratok grafikai díszítésében
a tárgy-foto-kalligráfia újszerû és igen ízléses mû-
faját honosítják meg nálunk.”14

Koncz absztrakt mûvészetében különleges hely
illeti meg azokat a kedves, Miró-szerû figurákat,
amelyeket MÉH-telepeken vagy a ház körül talált
hulladék anyagokból állított össze. A szürreális, de
mégis ember- és állatalakokat idézõ síkbeli for-

mák Gross Arnold mesevilágára emlékeztetnek,
azzal a döntõ különbséggel, hogy Koncz nem népe-
síti be velük a világot, hanem figurái magányosan
állnak a nagy Semmi közepén. 

Szegény fotó
Koncz mûvészetének legkiérleltebb darabjai azok
az 1967-ben született mûvek, amelyek technikai és
gondolati szinten is összefoglalják mindazt, amit
az absztrakció irányában addig megtett. Koncz
mûvészete egyrészt absztrakt és minimalista, ami
a fotográfia „valósághoz” kötöttsége miatt, mint
láttuk, eléggé speciális fotónyelvi fogalmazást kí-
ván. Másrészt – és persze az elõzõekkel összefüg-
gésben – Koncz az arte povera, a szándékoltan
„szegényes” tárgy- és eszközválasztású mûvészet
híve. Itt elsõsorban nem arra gondolok, hogy képei-
nek modelljei MÉH-telepeken és egyebütt talált
hulladékok, tehát hogy olcsón hozzájuk juthatott
a mûvész (aki mellesleg világéletében nagyon kevés

14 Perneczky Géza: Foto
vagy képzõmûvészet? 
Fotómûvészet, 1967/2. 50. o.

Koncz Csaba: C. n. 1965 k. 
Zselatinos ezüst. 28,9 x 28,9 cm. Pajta Galéria.
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pénzbõl élt). Ennél fontosabb, hogy a képei felépí-
tésében messze elkerüli a bonyolult, zsúfolt, gaz-
dag látványokat és a fotográfiai eszközök öncélú
bravúrjait.

Ugyanakkor – s ezt nagyon fontosnak tartom! –
Koncz száz százalékig fotós eszközökkel alkotja
meg a szinte száz százalékig grafikai hatású képeit.
Ilyen a már említett életlenség tudatos használata
mellett az a technikai eszköze is, ahogyan a képei
tárgyát izolálja a térben, s így önálló entitássá
absztrahálja õket. A tárgyakat vagy hóban fényké-
pezi, s így kapja meg a kívánt fekete-fehér tónu-
sokra redukált grafika hatását, vagy egy ablak
üvegén rendezi el a tárgyakat, az ablakot két szék
támlájára vagy létrák közé helyezi, és alulról, az ég
felé fényképezi meg a beállított kompozíciót. 

A kameraszintaxis tudatos használata ez, hiszen
a felvételi nyersanyag, a fekete-fehér film érzéke-
nyebb a kék színre, mint a spektrum többi színére,
s ezért a negatív a tárgy körül „beég”, fekete lesz
– ami a nagyításon a rajzlap fehérségét idézi. A foto-
gráfia nyelvének ugyanolyan végletekig történõ le-
egyszerûsítése ez, mint amikor Peter Brook a „sze-
gény színházában” jóformán csak a színészei tes-
tére hagyatkozva teremt színházat.

Minderre természetesen Perneczky Géza is föl-
figyelt, s ebbõl a szempontból különösen finom
megfigyelése a következõ: „Koncz képein (...) a
tárgyak arányai határozzák meg a teret: a papír
»üresen« maradt részeit. Kétségtelen, hogy Koncz
ezzel a feszültséggel, a tér ilyen immanens alakí-
tásával széttörte a természeti látvány megszokott te-
rét, az érzékletes tér helyett egy immanens teret
létesített.”15

Koncz kétféle „vasképet” készített ezzel a mód-
szerrel. Az egyik vonalvezetése a drótképekét idézi,
de mivel széles fémszalagról van szó, itt az élesség-
életlenség és a tónusok játéka gazdagabb, mint a
régebbi képein. Összességében azonban azokra
emlékeztetõ, kalligrafikus hatású forma keletkezik
– csak mintha ezeket nem ceruzával rajzolták vol-
na, hanem ecsettel és tussal. Könnyû fölismerni
ebben a párhuzamot a zen tusrajzok világával.

A „vasképek” másik típusa nem kalligrafikus,
hanem figurális hatású, s többnyire antropomorf
asszociációkat kelt. Nem a szó közvetlen, ábrázoló
értelmében, hanem inkább a barlangrajzok elvont-
ságának szintjén. A rugókból, karikákból, csava-
rokból, szögekbõl apró kis lények piktogramjai ke-
rekednek ki. 

E képek lecsupaszított formavilága a fotó egyik
legõsibb módszerét: a fotogramot16 idézi föl. Koncz
Csaba képei azonban nem fotogramok! Nem áttet-
szõ vagy áttört felületû tárgyakról készültek, ha-
nem tömör fémtárgyakról. Ráadásul objektív segít-
ségével születtek, s így ezek a képek nem pusztán

a tárgy körvonalainak a lenyomatai, hanem sokat
megõriznek a térbeli kiterjedésüket érzékeltetõ
nyomokból is. 

Koncz Csaba a „vasképek” kameraszintaxisával
úgy teremtett nagyon erõs, elemi hatásokra alapozó
vizuális nyelvet, hogy nem ment vissza a legõsibb
fotós technikáig, a fotogramig, hanem fölhasználta
a fotográfia technikai fejlõdésében, a korszerû esz-
közökben rejlõ – és immár köznyelvvé lett – kife-
jezési formát is. Azt nyerték ezzel a képek, hogy a
befogadó számára jóllehet ebben a kontextusban
szokatlan, de mégis érthetõ nyelven fogalmaznak –
ebben rejlik az erejük. 

A mûvek fogadtatása
Nem mindenki akarta vagy tudta megérteni ezt a
nyelvet. A képzõmûvészetben és fotográfiában
egyaránt jártas Perneczky Géza vagy Hevesy Iván17

tökéletesen értette, és nyilván értették a Koncz ba-
ráti köréhez tartozó mûvésztársak is. A hivatalos,
fél- vagy egészen amatõr „fotós közélet” azonban
teljes értetlenséggel állt Koncz formabontó újítá-
sai elõtt. Érdemes bõven idéznünk a kritikákból,
mert jól megvilágítják az újat keresõ mûvészetet
körülvevõ, már-már ellenséges légkört.

A Foto címû lap kritikusa, Bernáth László pél-
dául azt találta írni, hogy Koncz mûveiben „a szá-
mára érthetetlen, ezért bomló világ idegrángásos
képe tükrözõdik, amelyben csak egy bizonyos
[sic!] pont van: az elmúlás”.18 Ugyanezen lap
1967/8. száma három írást is közöl, melyekben
megpróbálják a földbe döngölni Koncz Csaba 
E-klubbeli kiállítását. 

Féjja Sándor ledorongoló kritikájában19 elõször
is vitriolos stílusban elélcelõdik a megnyitón,

15 Uo. 49. o.

16 A fotogram fényképezõ-
gép – vagyis az objektív
vagy lyuk optikai közvetí-
tése – nélkül, közvetlenül
a fényérzékeny anyagot
megvilágítva készül. 

17 Hevesy Iván: Három fia-
tal fotós kiállítása. Fény-
képmûvészeti Tájékoztató,
1965/II–III. 97–100. o.

18 Bernáth László: i. m.
224. o.

19 Féjja Sándor: Zsákutca.
Foto, 1967/8. 354–356. o.

Koncz Csaba: Cigányok. Részlet a sorozatból. 
1962. Zselatinos ezüst. 18 x 24 cm. MFM.
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Szentjóby Tamás éjfélkor elõadott happeningjén.
Szentjóby nagy kartonlapokból összefércelt maga
köré egy kockát, majd vágott rajta egy lyukat, s egy
befõttesüveget dugott ki rajta: ezzel készen is lett
az ember méretû kamera. „Ilyen szenvelgõ handa-
bandával nyílt meg Koncz Csaba kiállítása” – írja
Féjja, majd így foglalja össze kiállítási alapélmé-
nyét: „Furcsa világ ez, sivár, kietlen, rideg, beszû-
kült világ. Élettelen, de nem elhunyt, inkább hal-
vaszületett. A lélek nélküli (vagy beteg lelkû?!)
vastárgyakkal sehogy sem sikerül megbarátkoz-
nom.” A szerzõ itt nem áll meg; bírálatát kiterjeszti
az egész avantgárd mûvészetre: „Ha elszigetelt,
egyszeri jelenséggel állnánk szemben, mindez ta-
lán szót sem érdemelne, de itt többrõl van szó: egy
jó fotográfus elsivárosodását jelzõ, s a nézõket
akarva-akaratlan tévútra vezetõ képek bemutatá-
sáról, az »avantgardista-avantgard« divatjának
újabb hajtásáról.” 

Ugyanebben a számban Ábel Péter már egyene-
sen azt kérdezi cikkében:20 „Vajon van-e létjogo-
sultsága a fotóban az absztrakciónak?”. S hogy az
elutasítások mögött nem pusztán esztétikai, ha-
nem kifejezetten világnézeti-politikai indítékok
húzódtak meg, azt jól példázza a szerzõ következ-
tetése: ha ezek a képek „a kapitalista társadalom
viszonyai között élõ alkotó mûvei volnának, úgy
egyes vulgarizálók nyomban levonhatnák belõle a
polgári társadalom csõdjének, a befelé fordulás-
nak, az »elidegenedésnek«, a közömbösségnek
valamilyen apokaliptikus kifejezését.” 

A harmadik írásban Rp. (Réti Pál, az amatõr fo-
tómozgalom korifeusa, aki egyébként nem a kon-
zervatívok, hanem a mozgalom „haladárjai” közé
tartozott) szemelget a kiállítás vendégkönyvébõl.
Például: „Az ilyenfajta mûvészkedés sznoboknak
és jóllakott gazdagoknak való, olyanoknak, akik ta-
vakat létesítenek országnyi földbirtokukon és arra
kéjlakot építenek, és a kéjlakba Grönlandból ho-
zatnak fókákat és luxusnõket.”21

Nehéz ma már átérezni azt az õszinte, elkesere-
dett dühöt, amelyet a rendszer elkötelezett hívei
éreztek akkor, ha valaki nem is hogy támadta: egy-
szerûen csak nem szerette a rendszert. Annyi
hasznuk mindenesetre volt ezeknek az ideológiai
indíttatású támadásoknak, hogy Koncz – aki ma-
gával vitte õket a disszidálásakor – ezekre hivat-
kozva kapta meg a politikai menedékjogot.22

LÕRINCZY GYÖRGY

Lõrinczy György (1935–1981) a megújuló magyar
fotómûvészet „0” kilométerkövének számító
Koncz–Lõrinczy–Nagy közös kiállítás idején,
1965-ben már komoly fotósmúlttal rendelkezett, s
a fotós közéletben is aktív volt: tanulmányokat és
kritikákat írt a Fényképmûvészeti Tájékoztató,
majd a Fotómûvészet számára. Az említett hármas-
ban egyébként is õ volt a leginkább teoretikus al-
kat, aki a saját és mások mûvészi munkáit is a
nagy filozófiai és létkérdésekre adott lehetséges
(sikerültebb vagy sikerületlen) válaszokként élte
át. Ennek köszönhetõen komoly, teoretikusan is
megalapozott életmûvet hagyott maga után, mely
máig etalon a magyar fotómûvészek újabb és újabb
nemzedékei számára. 

Szerintem Lõrinczy akkor hozta a legjobb formá-
ját, amikor el tudta engedni magát: hagyta, hogy a
képi látvány, az image vigye magával a maga útján.
Ilyenek mindenekelõtt a Ragacsok sorozat és a
New York, New York album jó néhány képe, továb-
bá az 1973-as disszidálását követõ New York-i
munkái; utóbbiakat – melyekkel következõ köte-
tünkben foglalkozom – Lõrinczy legértõbb kritiku-
sa, képzõmûvész felesége, Lõrinczy Kati teljes jog-
gal korai posztmodern munkáknak tekinti.23

Élõ és élettelen természet
Lõrinczy Kati idézi férje késõbbi följegyzésébõl:
„megtagadok mindent, ami 1963 elõtt volt”, majd
idéz egy 1963. július 8-án kelt naplóbejegyzést is,
amiben ezt olvashatjuk: „Sokkal merészebben kell
fényképeznem: nem kell félni a formai megoldá-
soktól, és erõsebben kell absztrahálni.”24 Az élet-
mû 1963 elõtti szakasza nem tartozik könyvünk
témakörébe: Lõrinczy bár igényesen, de még a kor
átlag fotográfiai formanyelvén fogalmazott. 

A fordulatot az hozta, hogy egy munkája révén25

megismerkedett Zolnay László mûvészettörténész-
régésszel, aki megmutatta neki a Dunában talált
gyökerekbõl álló gyûjteményét, mi több, ennek két

20 Ábel Péter: Három út.
Foto, 1967/8. 357–358. o.

21 Réti Pál: Jegyzet. Foto,
1967/8. 358. o.

22 Szilágyi: Interjú Koncz
Csabával.

23 Lõrinczy Kati: A látható
és nem látható allegóriája.
In Lõrinczy György
1935–1981. Festett képek/
Painted Images 1977–78.
Vintage Galéria, [Buda-
pest], 2003. 9–13., külö-
nösen 12. o. 

24 Lõrinczy Kati: „Kép vagy
klapancia?”. In Kolta Mag-
dolna (szerk.) Lõrinczy
György (1935–1981). Sza-
ros seggel angyallá válni.
Magyar Fotográfiai Múze-
um – Glória Kiadó, Buda-
pest, 1995. 7–33. o. Idézet:
15. o. 

25 Lõrinczy György: A bu-
dai Vár. Corvina, Buda-
pest, 1967.

Lõrinczy György: C. n. Az Élettelen természet sorozatból.
1965. Zselatinos ezüst. 16,9 x 23,7 cm. MFM.

Lõrinczy György, 1962.
Schwanner Endre
felvétele. MFM.
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darabját – a „csirkét” és a „fababát” – neki is ad-
ta. Lõrinczy maga építette terepasztalon és más al-
kalmi helyszíneken vizuális kísérletekbe kezdett
velük. Hogy mi izgatta? Mint Lõrinczy Kati idézi
férje naplójából: „A Természet elemi formaképzé-
sének egyik módja ez: az erózió alkotótevékenysé-
ge, a felépült, differenciált testbõl kihámozza az
elemit, lekoptatva a funkciót, a funkcionális diffe-
renciáltság formai jegyeit.”26

Lõrinczy Kati abban látja a fordulat lényegét,
hogy Lõrinczy végre „Image-re talált. Ez a tárgy
egyben természeti forma is volt, így [Lõrinczy]
folytathatta a reális keresését a fotó útján.” Fontos
volt az is, hogy Lõrinczy ekkortól kezdett el képso-
rokban gondolkodni, melyek bonyolultabb vizuális
tartalmak megfogalmazását tették lehetõvé, mint
az egyes képek. Nagyon fontos továbbá, hogy ezek
a képek nem „természetfotók”, melyek esztétizá-
lását Lõrinczy ki nem állhatta.27

Az 1964–65-ben született Genezis, Élettelen ter-
mészet, Élõ természet, Alkotott formák és a Kozmosz
–Mikrokozmosz ciklusokról28 témánk szempontjá-
ból fontos elmondani, hogy bár Lõrinczy nagy lé-
pést tett velük az absztrakt képiség felé, ezek még
túlságosan kötõdnek a fotográfia – különösen a
magyar fotográfia – hagyományos fénykultuszához
és irodalmias szimbolizmusához. A képek temati-
kája, érezhetõ lelkesültsége egy irodalmi párhuza-
mot juttathat eszünkbe: Juhász Ferenc ekkortájt
hasonló pátosszal írta a hosszú verseit, melyekben
a mikro- és makrovilág kozmikus törvényeit fogal-
mazza meg a maga burjánzó, vegetatív költõi
nyelvén.29 Lõrinczy képei csak annyiban rokonai
Juhász költészetének, hogy õ is egymásba játszatja a
két nem emberléptékû világot, s hogy mindkettõjük
képi világának van némi tudományos megalapozott-
sága. A megformálást tekintve azonban szöges ellen-
tétei egymásnak, hiszen Lõrinczy – szemben
Juhásszal – nagyon is szikáran fogalmaz.

Az említett sorozatokba tartozó képek kapcsán
joggal állapítja meg Perneczky Géza: „Lõrinczy
fantáziavilágának indítéka alapvetõen romanti-
kus. A természetbõl nem az egyensúlyt, a lezárt
formákat veszi észre, hanem a nyugtalanítóan
mozgalmas, nyitott, befejezetlen tartományokat,
azt a kozmoszt, ami telve van titkokkal.”30

Perneczky „látnoki fantáziát” emleget e képekkel
kapcsolatban, mert „fölkeltik egy ismeretlen, de
létezõ világ értelmezésének sokféle lehetõségét,
anélkül, hogy valamire is igazán hasonlítaná-
nak”.31 Perneczky késõbb nem írt ugyan Lõrinczy
munkáiról, de talán nem túl merész a feltételezés,
hogy a késõbbi mûvek felõl nézve az 1964–65-ös
sorozatokat õ is az absztrakció felé vezetõ út fon-
tos állomásának, de még nem a keresett cél meg-
találásának tartotta volna.

Ragacsok
Lõrinczy pályáján a következõ – s az elõzõnél je-
lentõsebb – fordulatot az 1966–67-es évek hozták.
Ekkor készültek az ún. Ragacsok,32 amelyek már
teljesen absztrakt nyelven fogalmazódtak: a szín-
tiszta, minden irodalmias utalás nélküli vizualitás
nyelvén. „A Ragacsok – ahogy ezeket a képeket
hívtuk – víz, olaj, ragasztó és egyéb üveglapra kent
anyagok fotói voltak. (…) A Ragacsokhoz felhasz-
nált anyagok pici felületének óriási arányú kina-
gyítása technikailag nehéz és ezért élvezetes játék
volt, de a legizgalmasabbá az vált, hogy végre tel-
jes absztrakcióval találta magát szemben. Gyuri
érezte, hogy megváltozott, felszabadult.”33

Vizuális értelemben a sorozat legérdekesebb képei
azok, amelyek – paradox, a sorozat munkacímének
ellentmondó módon – elánt, lendületet, dinamizmust
mutatnak, illetve olyan organikus építményeket,
szerkezeteket tárnak elénk, amelyeket korábban so-
ha nem láttunk. Vagy épp azért izgalmasak, mert a
természet más területein föllelhetõ formákat idéznek
föl: például egy medúzát vagy egy madártollat. 

Maga Lõrinczy is tisztában volt vele, hogy a
Ragacsok fontos állomás a pályáján. A Fotómûvészet
1967/1. számában Tillai Ernõ írt méltatást a sorozat
Magyar Építõmûvészek Szövetsége székházában
rendezett kiállításáról.34 A szerkesztõk az ismerte-
tésbe beleillesztették annak a levélnek a részleteit,
amelyet Lõrinczy a kiállítását megnyitó Pogány Fri-
gyeshez, az Iparmûvészeti Fõiskola igazgatójához
írt.35 Lõrinczy ebben ezt mondja munkájáról: „A kis
felületeken érvényesülõ erõk szinte lényeket hoznak
létre, melyek végtelenül egyszerû hatásoknak enge-
delmeskedve elemi formákat öltenek. Az összkép
azonban jóval bonyolultabb, és érdekes, hogy a leg-
elemibb hatásokra összeálló konstrukciók néha alig
különböznek a világûrtechnika, az építészeti füg-
gesztett és héjszerkezetek gyakran fantasztikusnak
tûnõ megoldásaitól.” 

26 Lõrinczy Kati: „Kép
vagy klapancia?”. 16. o.

27 Uo. 17. o.

28 Nemes Károly: A mûvé-
szeti általánosításról.
Fényképmûvészeti Tájékoz-
tató, 1965/II–III. 101–112. o.
Lõrinczy képciklusainak
és képcímeinek rekonstru-
álása egy majdani mono-
gráfia feladata lesz.

29 Juhász Ferenc: Harc a
fehér báránnyal. Szépiro-
dalmi Könyvkiadó, Buda-
pest, 1965.

30 Perneczky Géza: A meg-
ismerés romantikája (Hoz-
zászólás). Fényképmûvésze-
ti Tájékoztató, 1965/II–III.
61–63. o. Idézet: 61. o.

31 Uo. 62. o.

32 Egymás közt nevezte így
a házaspár a sorozatot. 
A kiállítási kópiákon a
Kompozíció megnevezés
szerepel.

33 Lõrinczy Kati: „Kép
vagy klapancia?”. 20. o.

34 Tillai Ernõ: Lõrinczy
György fotokiállítása a
Magyar Építõmûvészek
Szövetsége székházában.
Fotómûvészet, 1967/1.
50–54. o. 

35 Uo. 52–53. o. Lõrinczy
Kati nem tud az eredeti
levél hollétérõl.

Lõrinczy György: C. n. A Ragacsok sorozatból. 1967. 
Zselatinos ezüst. 16,3 x 24,3 cm. Vintage Galéria.
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Tillai méltatása is nagyon lelkes: „zenei-architek-
tonikus és dinamikus effektusokat” fedez föl a
képekben, a tassizmust, Pollockot, továbbá a
zenga festészetet, a zen buddhizmust emlegeti, s a
végkövetkeztetése: „Ez már az analógia titkos vi-
lága, a jel mágiája, a szám transzcendenciája.” 
S hogy nem légbõl kapottak ezek a párhuzamok,
arra bizonyítékul álljanak Lõrinczy saját szavai:
„Végeredményképpen formailag (és tartalmilag
is) értelmi és érzelmi meditációra szeretném a
nézõt indítani, valami elkoptatott-logikán-túli,
Zen-Buddhizmus-szerû elmélyedésre (mellyel –
bevallom – elég sokat foglalkozom). Alkalom az el-
mélyülésre. Tudom, hogy mindez – talán befejez-
hetetlen – kísérlet. Egy kis ponton fúrtam mélyre.” 

Lõrinczy Ragacsok sorozatának legérdekesebb
darabjai nem hiányozhatnának az absztrakt fotóval
foglalkozó összefoglalókból. Bizonyára nem is hiá-
nyoznának, ha Amerikában vagy valamelyik nyugat-
európai országban születtek volna meg. Pompásan
mutatnának például Henry Holmes Smith kukorica-
szirupból cseppentett „objektívekkel” készített
groteszk-szürreális képei36 vagy Peter Keetman
esõ- és olajcsepp témájú kompozíciói37 mellett.

Absztrakt képek
Lõrinczy ezt követõen tett még egy lépést az abszt-
rakció irányába – azonban végül úgy ítélte meg,
hogy ezúttal túl messzire ment: ez már nem az õ
útja. Lõrinczy Kati így ír errõl a korszakáról: „A
képek egyik csoportjához drótokat vagy keskeny
lemezeket használt, ezeket homogén fekete/fehér
alapon ritmikus kompozíciót kiadó mintákba haj-
lította. (…) A képek egy másik csoportjában kü-
lönbözõ anyagokat és tükröt használt. Tiszta, erõ-
teljes szimmetriákat kapott, mintha csak a dolog
és annak lelke egymás mellé lett volna rakva. Na-
gyon szerettem ezeket a képeket, de Gyuri úgy
gondolta, zsákutcába jutott velük. (...) Nem akart
olyan képeket csinálni, amelyek a »szép« szintjé-
re redukálódnak. Ezért nem is gondolt arra, hogy
kiállítási színvonalon dolgozza ki õket. Kár.”38

Talán ez az egyetlen pont Lõrinczy Kati férje
mûvészi pályáját elemzõ memoáresszéjében, ahol
nem értek vele egyet. Azt gondolom, Lõrinczynek
volt igaza: az absztrakt sorozat képei valóban nem
az õ mûvészi alkatára szabottak. Feltételezésem
szerint ezekkel a képekkel a nemrégiben disszi-
dált barát, Koncz Csaba által kitaposott, de aztán
hirtelen véget ért úton próbált továbbmenni, új ös-
vényeket taposni: hátha így újra találkozhatnának.
Ez azonban nem az õ útja volt. 

Koncz mást keresett és mást is talált meg a ma-
ga mûvészetében és mûvészetével, mint Lõrinczy,
ugyanis nagyon eltérõ alkatú mûvészek. Koncz
bármit vesz a kezébe, bármit helyez a fényképezõ-

gép lencséje elé, mindenütt tisztán absztrakt, kal-
ligrafikus vagy figurális, de szép, harmonikus for-
mákra lel. És ez õt egyáltalán nem zavarja, sõt.
Koncz a szó mélyebb értelmében véve egyszerû:
eleve tiszta lélek. Lõrinczy összetettebb, drámaibb
vagy ahogy Perneczky mondja: romantikus alkat,
tele kétségekkel és belsõ vívódásokkal. Koncz
bárhova néz, mindenütt azt látja: egy. Lõrinczy
meg azt, hogy kettõ. Nagy különbség. 

LÉPTÉKVÁLTÓ ABSZTRAKT

HARIS LÁSZLÓ

Haris László (1943) ahhoz a nemzedékhez tarto-
zik, mely az 1956-os forradalmat kamaszként élte
át.39 Személyes élmények is fûzik a forradalomhoz:
bátyja nemzetõr volt a Mûegyetemen, õ pedig no-
vember 2-án közel félszáz felvételt készített a szét-
lõtt városról. 1960-ban – attól tartva, hogy a bel-
ügyi hatóságok esetleg házkutatást tartanak nála,
mert egy vallási alapon szervezõdõ természetjáró
csoportba járt – elégette az ’56-ban készített fel-
vételeit. Mint 2000-ben kiderült, két ’56-os képe
valahogy mégis túlélte a pusztulást, így Haris köz-
zétette õket és a forradalommal kapcsolatos
élményeit.40 Azóta egy régi gimnáziumi barátjánál
elõkerült újabb tizenöt ’56-os képe.41

Haris László fotómûvészetében – leszámítva egy
1989-ben készült munkáját, melyet Pócs Péter36 Creative Camera

(London), Number 142,
April 1976. 130–135. o.

37 Reinhold Mißelbeck: 
A 20. század fotómûvészete.
Vince Kiadó, Budapest,
2002. 102. o.

38 Lõrinczy Kati: „Kép
vagy klapancia?”. 
22–23. o.

39 A pályaképhez lásd
Szilágyi Sándor: Interjú
Haris Lászlóval; Bacskai
Sándor: A képzõmûvészet-
ben otthon éreztem ma-
gam. Beszélgetés Haris
Lászlóval. Fotómûvészet,
2002/3–4. 3–11. o.
http://fotomuveszet.
elender.hu/0234/023401.
html.

40 Trencsényi Zoltán: Egy
kisfiú nagy pillanatai.
Népszabadság, 2000. ok-
tóber 21. 38. o. 

41 Szakolczay Lajos: Jövõ-
kép – gyerekszemmel. Be-
szélgetés Haris László fo-
tómûvésszel. Magyar
Napló, 2006. október.
9–21. o. 
www.magyarnaplo.hu. Pócs Péter plakátja, 1989. A fotót Haris László készítette.

Haris László, 1970.

3.qxd  2007.08.22.  14:26  Page 32



33

plakáttervéhez készített – az ’56-os alapélménye
nem játszott közvetlen szerepet. Benne van ugyan
az 1988–89-es ellenzéki megmozdulásokról készí-
tett riportos anyagában,42 de ezek meg nem jellem-
zõek a pályájára: Haris se elõtte, se utána nem-
hogy riportképeket, még portrét sem készített. 

Haris életében és mûvészi attitûdjében azonban
nagyon is meghatározó volt az ’56-élmény: a kom-
munista diktatúrát – lesz még szó róla – erkölcsi és
filozófiai alapokon mélyen megvetette, s ennek, ami-
kor kellett, nem is túl burkolt formában hangot is
adott. S nyilván az sem véletlen, hogy mûvészbarátai
közül ketten is – Balogh Ferenc költõ és Molnár V.
József grafikus – egykori ’56-os elítéltek voltak.

Mindezzel nem azt akarom sugallni, hogy Haris
László az 1956-os forradalom eszményeit fogalmaz-
ta meg mûveiben. Azt azonban fontosnak tartom,
hogy a néha talán elvontnak látszó formai kísérletei-
ben, a mögöttük meghúzódó világszemléletben
próbáljuk meglátni azt a szabadságigényt, ami
szemben állt mindennel, amit akkoriban a hivata-
los mûvészeti élet és kultúrpolitika képviselt. 

Végtelen a világ
Haris – bár 6 éves (!) korától maga hívta elõ a
filmjeit, és kontakt másolatokat is készített – nem
fotómûvésznek készült, hanem követte apja és
bátyja példáját, s a mérnök hivatást választotta.
1961-ben kitûnõre érettségizett, jól szerepelt az
országos matematika és fizika tanulmányi verse-

nyeken, így hát a családban mindenki számára
természetes volt, hogy a Mûszaki Egyetem gépész-
mérnöki karára jelentkezett. 

Mivel csak elõfelvételisnek, az 1962-es tanévre
vették föl, egy évre elment dolgozni a Szerszám- és
Gépelemgyárak Porkohászati Gyára fotólaboratóriu-
mába. 1964-ben egy félévre visszament ide dol-
gozni, mert évet kellett halasztania az egyetemen,
ugyanis többet járt az Egyetemi Színpad vetítései-
re és elõadásaira, mint az egyetemre. Az üzemben
Haris munkájának egyik része az volt, hogy – má-
sológép nem lévén – Nyugaton megjelent mûszaki
könyveket reprózott szakmányban. Haris késõbb
nagy hasznát vette ennek a nem túl lélekemelõ
munkának: számos mûvésznek õ reprózta a mun-
káit, s így lassacskán megismerkedett az egész ak-
kori mûvészvilággal. A pályáján sorsdöntõ fordu-
latot hozó barátsága Csáji Attila festõmûvésszel is
egy reprómunkával kezdõdött. 

Haris számára 1965–66 táján, 22-23 éves korá-
ban dõlt el, hogy fotómûvész szeretne lenni, mégpe-
dig kifejezetten Koncz Csaba és Lõrinczy György
munkáinak hatására. A kérdésre, hogy mi fogta
meg bennük, a pályaképinterjúban ezt válaszolta:
„Hát, ami felé én már tulajdonképpen próbáltam
kacsingatni: az egyszerûségük, tehát az, hogy any-
nyira lecsupaszított, egyszerû. (...) Nagyon rímelt
számomra ez például akár a Tao Te Kingre is, Az
Út és Erény Könyvére. Bennük láttam azt, hogy hát
igen, ezt a fotográfiában is meg lehet csinálni.”43

Lõrinczynek elsõsorban a Ragacsok sorozatba
tartozó képei inspirálták – olyannyira, hogy a ko-
rai munkái közül jó néhány szinte hommage-ként:
bár más felvételi technikával, de nagyon hasonló
stílusban és felfogásban készült. Ilyen például az
a sorozata, melyet forrasztó ón lecsöppent darabjai-
ról készített (1967). Haris ezzel nem pusztán
tisztelegni akart a nála tíz évvel idõsebb, neves fo-
tómûvész teljesítménye elõtt. Õt magát is foglal-
koztatta az organikus absztrakt: az a formai szép-
ség, amit a természet, az anyag a maga törvényeit
követve, önmagától hoz létre. 

Már Szemadám György fölfigyelt rá a Haris
munkáiról írt összefoglaló tanulmányában,44 hogy
szoros összefüggés van Haris elsõ munkahelyén
végzett mikroszkopikus öntvényfelvételei és az el-
sõ mûvészi munkái között. Ezt megerõsítik Haris
visszaemlékezései is: „Azok az élmények, hogy
ezeket a fémcsiszolatokat néztem és fényképez-
tem, kaput nyitottak abban az irányban, hogy rá-
jöjjek: végtelen a világ.”45

Ezeken a korai képeken még nagyon érzõdik a
Lõrinczy-hatás. Érdekes, hogy velük párhuzamosan
– és hasonló technikával – születtek meg Harisnak
azok a munkái is, amelyek már egy kész, kiforrott,
és ami a döntõ: egyéni stílusú mûvészre vallanak. 

42 „És mégis mozog a
nép…” címmel 1989 de-
cemberében mutatta be,
az FMK-ban. Lásd
Szemadám György: A for-
radalom esztétikuma.
Ring, 1990. I. 24. 26–27. o.

43 Szilágyi: Interjú Haris
Lászlóval.

44 Szemadám György:
„Utak és határok”. Jegy-
zetek Haris László fotói-
hoz. A Magyar Képzõ- és
Iparmûvészek Szövetsége
Tájékoztatója, 1980/1.
4–22. o.

45 Szilágyi: Interjú Haris
Lászlóval.

Haris László: Törvénytelen avantgarde. 1971/2003. 
Zselatinos ezüst, RC. 100 x 70 cm. MFM.
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46 1969: Szürenon.

47 Ennek fotódokumentá-
ciója Haris tulajdonában
van. 

48 Szilágyi: Interjú Haris
Lászlóval.

49 A történteket természe-
tesen – mivel témánk
szempontjából ez a fontos –
Haris nézõpontjából, az
interjúmban általa elmon-
dottak alapján foglalom
össze. A teljesebb, árnyal-
tabb képhez lásd Sasvári
Edit: A balatonboglári ká-
polnatárlatok kultúrpoliti-
kai háttere. In Klaniczay
Júlia – Sasvári Edit
(szerk.): Törvénytelen
avantgárd. Artpool – Ba-
lassi, Budapest, 2003.
20–26. o.

50 1970: Balaton-
boglár. 

51 Szilágyi: Interjú Haris
Lászlóval.

52 World Art Post, Fészek
Klub; megnyitotta
Záborszky Károly 1982.
április 6-án. 
www.artpool.hu/Artistamp/
Zaborszky.html.
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Mûvészek körében
Haris valamikor 1967 második felében, egy rep-
rodukciós munka kapcsán ismerkedett meg Csáji
Attila festõmûvésszel, s ez az ismeretség – ami
hamarosan barátsággá mélyült – döntõ fordulatot
hozott pályáján. Az elsõ olyan fényképét, mely
egy festmény apró részletének óriási felnagyítása,
Csáji Üzenet címû sorozatának egyik képérõl ké-
szítette. 1969-ben a Csáji szervezte Szürenon
kiállítás46 tizennégy mûvészének egyike lehetett,
s ez egy csapásra ismertté tette az akkor 26 éves
Haris nevét a mûvészetre odafigyelõk körében.
Képei szerepeltek Csáji 1970-es egyéni kiállítá-
sán is a Hotel Mûszakiban.47 Röviden: Csáji Attila
fedezte föl Harist a mûvészeti élet számára. Nem
õ csinált belõle mûvészt, de õ indította el a mû-
vészi pályán.

Haris fotója került a Szürenon kiállítás katalógu-
sának címlapjára. A kép egy festékcsöpp óriási
felnagyítása: a léptékváltó absztrakt iskolapéldá-
ja. A kép mintha holdbéli tájat mutatna, valami üs-
tökös becsapódását „ábrázolná”. A kiállítás meg-
hozta Harisnak azt a szakmai elismerést, amire
minden alkotó vágyik, s a képzõmûvész közösség
is rögtön befogadta. „Ott találtam meg azt a társa-
ságot, amit a fotósokban nem találtam meg, mert
nem volt olyan szerencsém. Nyilván lett volna a fo-
tósok között is.”48

Haris azért fogalmaz így, mert rendkívül szívé-
lyes ember: nem szeret senkit megbántani. A tör-
téneti hûség kedvéért mondjuk azért ki: ekkoriban
és még hosszú évekig nem volt olyan fotóstársaság,
amelyhez Haris intellektuális és mûvészi szem-
pontból tartozhatott volna. Nem véletlen, hogy a
munkái kizárólag képzõmûvészeti kiállításokon és
akciókon, illetve a képzõmûvészek fotóhasználatát
bemutató tárlatokon szerepeltek. 

Haris voltaképpen képzõmûvészeti indíttatásból
fotografált. Talán csak az a – nem lényegtelen – kü-
lönbség volt közte és a fotót is használó mûvészek
között, hogy Harisnak a fotó volt a kizárólagos mé-
diuma, melynek ismerte az összes technikai lehe-
tõségét és korlátját. Magyarán: õ a fotó formaprob-
lémái felõl közelítette meg az akkoriban fölvetõdõ
mûvészeti kérdéseket. 

Az elismerés mellett a Szürenon újabb fontos is-
meretségekkel, barátságokkal is megajándékozta
Harist. A kiállítás kapcsán ismerte meg Csutoros
Sándor szobrászt és Molnár V. József grafikust,
akik késõbb az alkotótársai lettek, továbbá Frank
János, Mezei Ottó és Sík Csaba mûvészeti írókat,
akik figyelemmel kísérték a pályáját. 

Balatonboglár 
Haris életében a Szürenon kiállítást követõ baráti
beszélgetésekhez kötõdik a Balatonboglári Kápolna-
tárlat Alkotó Csoportja életre hívása 1969–70
telén.49 A csoport másik hat tagja: Balogh Ferenc
költõ, Csáji Attila festõ, Galántai György szobrász,
Magyar József grafikus, Molnár V. József grafikus
és Tóth József karnagy.50

A csoport határozta meg az induló 1970-es és a
következõ évi programot, de már 1971-ben felosz-
lott – párhuzamosan azzal, hogy Galántai egyre
újabb és újabb körök elõtt nyitotta meg a kápolnát.
Haris ezt így értékelte: „Minden bõvülés bõvülést
jelent, ezt el kell ismerni. De az a része, hogy mi
egy területen szerettünk volna nyugodtan dolgozni,
az tönkrement ezáltal. Hogy most az egésznek az
összeredménye pozitív vagy negatív? (…) Nyilván,
hogy pozitív, hiszen a harmadik évben már több
mint száz mûvész állított ki. (…) De egyszerûen
arról van szó, hogy mi nem ezt akartuk. Hogy ez
jobb, mint amit mi akartunk, vagy rosszabb, arról
lehet vitatkozni. De nem ezt akartuk.”51

Haris életében rendkívül fontos szerepet játszott
Boglár, s nagyon megviselte, amikor 1973. augusz-
tus 27-én karhatalmi segédlettel bezárták a mûvé-
szeti avantgárd e rendkívül fontos intézményét.
Érzelmeit hûen tükrözi az a plakátszerû fotómun-
kája, amelyen a kápolnatárlatokat támadó Tör-
vénytelen úton néhány avantgárd címû újságcik-
kel tömte be Molnár V. József száját, s hogy ebbõl
a mûvébõl készített emlékbélyeget a Galántai
György által szervezett 1982-es mûvészbélyeg-
kiállításra.52

Részlet a No. 1 csoport állatkerti kiállításáról, 1971.
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Léptékváltás és absztrakció
Haris 1968-ban készítette el az elsõ olyan munkáját,
amellyel megtalálta saját, egyéni hangját, s ezután
öt évig ez volt a stílusa. Végsõ soron egyszerû dolog-
ról van szó, csak éppen mûvész-, és fõleg: fotósszem
kell hozzá. Haris így emlékszik erre vissza: „Csáji
Attila abban az idõben olyan képeket készített,
amiknek nagyon rusztikus felületük volt. Ezek ha-
tására és ezeken a képeken kezdtem elõször gon-
dolkodni azon, hogy tulajdonképpen a képen belül
lévõ részletek önálló képek. Az õ festményeirõl
csináltam az elsõ ilyen jellegû képeimet, amik ele-
inte még csak interpretációk voltak.”53

Ahhoz, hogy a kicsi, néha csak néhány négyzet-
centiméternyi festményrészletben valaki meglássa
a másik képet, olyan fotós szemére van szükség,
aki sok reprót készített már életében, tehát renge-
teg festményt, grafikát tartott a kezében, világított
meg innen-onnan, s aki ráadásul rengeteg mikro-
vagy makrofelvételt is készített. Haris, mint lát-
tuk, épp ilyen fotós volt. 

Haris egyik képének azt a címet adta: Meditáció.54

Szemadám György is ötször írja le tanulmányában
a „meditáció”, „meditatív” szavakat; ezek egy ré-
sze azzal kapcsolatos, hogy Haris mûvei csak el-
mélyült, ráérõs, a képhez teljes nyitottsággal oda-
forduló befogadás-újraalkotás során tárják föl a
szépségüket. Éppen azért, mert a megalkotásuk is
elmélyült munka eredménye: „Munkamódszerét

csak a kínai vagy japán képfestõkéhez lehetne ha-
sonlítani” – írja Szemadám cikke felütéseként. 

Haris a pályaképinterjúban a gesztusfestészet-
hez hasonlítja alkotómódszerét: „Például van egy
ecsetvonás, aminek egy kis részletét kiveszem: en-
nek a fõ vonulata, a fõ íve nyilván kötõdik ahhoz a
mozdulathoz, amit a festõ csinált. De az, hogy en-
nek nyomán hogyan repedezik meg a festék, ott
milyen struktúrák alakulnak ki, ahhoz már nincs
közvetlen köze a festõnek. Az már egyfajta termé-
szetes alakulat, ami önmagától jön létre. És én
ezeket figyeltem, ezek voltak számomra a legizgal-
masabbak. Az, amikor az ember által csinált és a
természet által magától létrejövõ dolgok harmóniá-
ban vannak.”55

Harisnak ebben az elsõ, 1968–72 közötti korsza-
kában készült képeire a léptékváltó absztrakt kife-
jezést használom. A léptékváltás két szempontból
is fontos e képek alkotásában, illetve befogadásá-
ban. Haris elõször is azzal lép túl a hagyományos
fotográfia köznyelvén, hogy radikálisan megváltoz-
tatja képei kameraszintaxisát: olyan „tájak”,
„csillagképek” és más, szavakban nem is mindig
leírható természeti látványok illúzióját tárja elénk,
amelyek a valóságban egészen mások: beszáradt,
megrepedezett festékcsepp (Szürenon), hullámzó
ecsetvonás (Zsoltár) vagy csurgatott zománcfesték
(MET sorozat56). 

Haris itt két befogadói beidegzõdésünkre épít,
amelyek az alkotói folyamat során természetesen
benne is mûködtek. Az egyik, hogy minden új képet
a régebben látott képek alapján próbálunk értel-
mezni, dekódolni. Ha tehát olyan fényképlátványt
látunk, amely mondjuk hegyvonulatok korábban lá-
tott képeire emlékeztet, akkor ezt is hegyvonulat ké-
pének fogjuk látni – de legalábbis komoly erõfeszí-
tésünkbe telik, hogy ne annak lássuk. 

Ezzel függ össze a másik beidegzõdésünk: mivel
tudjuk, hogy a fotográfia kizárólag a valóságban lé-
tezõ dolgokat57 képes képként rögzíteni, s mivel az
elõbbi beidegzõdésünk folytán – példánknál ma-
radva – hegyvonulat képének látjuk a mikroszkopi-
kus nagyítású festéknyomot, ezért megfordul a va-
lóság és az illúzió viszonya. Erõsebb lesz az illúzió-
hoz társult valóságosság érzete, mint a tényleges
valóságé. Idézõjelbe kerül tehát a „valóság”.

Szemadám György a MET kapcsán említi ugyan,
hogy mennyire mély gondolati kérdéseket vet föl ez
az alkotói módszer, de megállapításait nyugodtan
kiterjeszthetjük a többi mûre is: „E fotósorozat sa-
játos tanulságokat hordoz magában: többek között a
mikro- és makrovilág azonos szerkezetére, az eset-
leges és lényegi vizuális információkra, káosz és
rend mibenlétére is utal. E ponton érkezik el Haris
munkássága ahhoz a buddhista szemléletmódhoz,
filozófiához, mely már régóta foglalkoztatja.”58

53 Szilágyi: Interjú Haris
Lászlóval.

54 A Meditáció (Ildikónak)
1968-ban készült, nem
sokkal Haris Csombó Ildi-
kóval kötött házassága
elõtt.

55 Szilágyi: Interjú Haris
Lászlóval.

56 Ez utóbbi Korniss Dezsõ
Metamorfózis-variációk cí-
mû sorozatának képeirõl
készült; innen kapta a cí-
mét is. 

57 Pontosabban az ezekrõl
visszaverõdõ vagy általuk
kibocsátott fény- vagy más
hullámokat.

58 Szemadám: „Utak és
határok”. 10. o.

Haris László: Cím nélkül. 1967. 
Zselatinos ezüst. 39,3 x 27 cm. H. L. tulajdonában.
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E szokatlan fényképlátványok létrehozásához
különleges technikai eszközökre van szükség:
makrofotók készítésére alkalmas, speciális fényké-
pezõgépre vagy ilyen kiegészítõkre, és persze kü-
lönleges, a festmény vagy grafika felületének fak-
túráját kiemelõ világításra. A fényképezõgép Haris
esetében egy 1967-ben vásárolt Praktisix volt,
amelyhez kiegészítõként a géptest és az objektív-
foglalat közé illeszthetõ közgyûrûk is tartoztak, il-
letve egy olyan gyûrû, amellyel az objektíveket for-
dítva is a gépre lehet szerelni. Ezek segítségével
egészen közel lehet menni a felvétel tárgyához, s
így a valóságosnál nagyobb képet nyerni a negatí-
von, ami aztán még tovább nagyítható. Mindezzel
csak azt kívánom érzékeltetni, hogy az így készült
kép a fotográfiában meglehetõsen szokatlan, hiszen
a fényképeken általában a látvány sokszorosan ki-
csinyített képét látjuk.

A kameraszintaxisban rejlõ lehetõségek tudatos
fölhasználására vall az is, hogy ezek a képek nem
színes, hanem fekete-fehér technikával készültek.
Ez nem volt magától értetõdõ, hiszen Haris jól is-
merte a színes technikát, a munkahelyén is szí-
nesben készítette a mikroszkópos felvételeit.
Egész addigi fotós múltja azt diktálta tehát, hogy
itt is ezt a technikát használja – de végül nem így
történt. 

„Én azért annyira mérnök mindig voltam, hogy
baromira érdekelt a technika, és már gimnazista
koromban magam hívtam elõ színes negatívot és
csináltam színes nagyításokat. Úgyhogy tulajdon-
képpen szerettem volna, hogyha ez összejön. De
nem jött össze. (…) Talán én is akkor tanultam be-
le, hogy ezt a fajta átlényegítést a fekete-fehér ala-
posabban és azonnal megcsinálja.”59 A fekete-
fehér technikának köszönhetõen Haris képei még
absztraktabbak lettek, még jobban eltávolodnak a
„valóságtól”, a kiindulópontjukul szolgáló festmé-
nyek-grafikák színeitõl, amint ezt Bodri Ferenc is
kiemeli a Haris elsõ önálló kiállítása kapcsán.60

Murális fotó
Harisnak ezek a képei a korban – de még manap-
ság is – szokatlanul nagy, ún. „méteres” nagyítá-
sok. Azért hívják õket így, mert 1 m széles teker-
csekben kapható fotópapírokra készültek. Ez
megint csak egy technikai részletkérdés ugyan, de
nagyon is hozzátartozik a képek esztétikumához. 

Elõször is, Haris rendszerint olyan környezetben
állította ki a mûveit, ahol hasonló méretû festmé-
nyek-grafikák és még nagyobb szobrok vették õket
körül. A sokszor 1,5–2 négyzetméteres képeivel
ezekhez akart igazodni – hogy az õ mûvei ne tûnje-
nek el a többi között. A nagy méret ezen kívül azt is
lehetõvé tette, hogy a nézõk ugyanúgy „bejárják” a
fotóit, ahogyan õ tette ezt a modellül szolgáló

képekkel – újabb ablakokat nyitva ezzel a „végte-
len” felé. Haris tudatosan épített a szokatlanul nagy
képméretben rejlõ lehetõségekre. „Kezdettõl fogva,
amikor ilyen képeket kezdtem csinálni, egyértelmûvé
vált, hogy nemcsak az izolálás a fontos építõköve
egy ilyen képnek, hanem a léptékváltás is.”61

Nem tartozik ugyan szorosan a képek esztétiku-
mához, de nem teljesen mellékes, hogy a méterszer
méteres vagy még nagyobb saját kezû nagyítások
Haris szakmai fölkészültségérõl is tanúskodnak.
Különösen, ha hozzávesszük a készítésük körül-
ményeit: „Egy olyan lakásban laktunk, ahol a für-
dõszoba volt a laboratórium. Egy fürdõszobában
méterszer méteres képeket csinálni azért nem
olyan egyszerû dolog. De hát megoldottam. Saját
magam ácsoltam vályúkat, amiket nejlonnal bélel-
tem ki, és abban nyolc-tíz liter hívó már elegendõ
volt ahhoz, hogy a méter széles fotókat ide-oda húzo-
gatva elõ tudjam hívni.”62

A printingszintaxis tudatos használatára vall,
hogy Haris a szûk tónusskálájú Dokubrom fotópa-
pírokat használta, amikor grafikai hatásokat kívánt
elérni, amikor pedig festõibb, gazdagabb tónusvi-
lágra törekedett, a Fortezo fotópapírokat.63 Ez utób-
binál módja volt arra is, hogy a hívó kémiai össze-
tételével meghatározza a kép alapszínét: a „meleg”
hatású mélybarnától a „hideg” acélkékig.

A képértelmezéstõl az autonóm képig
Amikor Haris ezekkel a mûveivel a nyilvánosság
elé lépett, a kortársak számára – ide értve saját

59 Szilágyi: Interjú Haris
Lászlóval.

60 Bodri Ferenc: Haris
László fotókiállítása. Fotó-
mûvészet, 1970/3. 44. o.

61 Szilágyi: Interjú Haris
Lászlóval.

62 Uo.

63 Lukácsovics Ferenc –
Radó Aurél: Hazai fotópa-
pírok. Mûszaki, Budapest,
1959. 58–61., 76–77. o.

Demeter István: Oldasz és kötözöl (anyaghimnusz). 1967. 
Tusrajz. 29,7 x 21 cm. H. L. tulajdonában.
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magát is – rendkívül fontos volt a kérdés: mennyi-
ben számítanak ezek az õ mûveinek, s mennyiben
a kiindulópontjukat készítõ mûvészek alkotásá-
nak? Ne feledjük: ezek a fotók együtt éltek a mo-
delljeikkel, gyakran szerepeltek közös kiállításon,
s ha történetesen mégsem, a kortársak akkor is
pontosan tudták vagy könnyen kitalálhatták, hogy
melyik fotó mely festmény vagy grafika részletére
megy vissza. 

Ma már nem ez a helyzet. Haris fotói elszakad-
tak eredeti, képzõmûvészeti közegüktõl, s élik a
maguk önálló életét, az esetek túlnyomó többségé-
ben a társmûvészetektõl elszigetelt fotómûvészeti
kiállítások közegében. Az eredetiségre vonatkozó
fönti kérdés tehát, melyet megítélésem szerint a
kortársak amúgy is túlértékeltek,64 mára végképp
okafogyottá vált. Amikor tehát két példán bemuta-
tom a festményt és grafikát is, amelyek piciny
részletei Haris murális mûveinek modelljéül szol-
gáltak, mindössze Haris alkotói módszerét próbá-
lom szemléletesebbé tenni. 

Haris Madár címû, 120 x 65 cm-es65 fotója
(1969) Csáji Attila Idolok címû olajfestményének
(1964; 42 x 29,7 cm) egy apró részletérõl készült:
a felõlünk nézve bal oldali figura bal szemében
látható a madár, fejjel lefelé. Szemadám György
teljes joggal írja Harisnak errõl a képérõl: „Nem a
grafikai lap elemzõ részletfotója ez, hanem egy pár
indulatos ecsetmozdulat meg az anyag önmozgásá-
nak különös szintézise. (…) A »Madár« több-
százszoros nagyítása hatalmas erejû energiakitö-
rések örvényei között rebbenõ madár elmosódott
képét rögzíti.”66

Demeter István (1914–1977) Oldasz és kötözöl
(anyaghimnusz) címû tusrajzát (1967) Haris két
munkájához is fölhasználta. Demeter István
sajószentpéteri plébános 1961-ben, 46 évesen

kezdett el festeni;67 másfél évtizedes munkássága
alatt elképesztõ mennyiségû, közel 20 ezer képe
született. A festõ-pap szuggesztív személyisége és
mûvészete akkoriban többeket megragadott: Gu-
lyás János Elnevezték prófétának címmel 1968-ban

dokumentumfilmet készített róla, és Demeter ké-
pei szerepeltek a balatonboglári csoportkiállításo-
kon is.68

Az Anyaghimnusz sorozatának ihletõje a hivat-
kozott életrajz szerint Pierre Teilhard de Chardin
Hymne a la Matiere címû költeménye volt.69 Haris
Anyaghimnusz (1969) címû munkájának modellje
a Demeter-kép közepe táján található kis részlet:
úgy találjuk meg, ha a képet jobbra elforgatjuk. 
A legfõbb jó a vízhez hasonló (1969) alapja ettõl
alig pár centiméterre jobbra – a kép eredeti állá-
sában fölötte – található. Ennek a Haris-képnek a
címe is spirituális, ezúttal a keleti vallásfilozófiá-
ból kölcsönözve: Lao-Ce Az út és erény könyve 8.
versének elsõ sora.70

A Zsoltár (1970) a legegyszerûbb, leginkább le-
tisztult mû Harisnak ebbõl az absztrakt korszaká-
ból. Címének megfelelõen nem kíván ábrázolni
semmit: meditációs tárgy. Modelljéül Haris festõ
barátja, Molnár V. József egyik farostra fölvitt olaj-
képe szolgált.

64 Például Szemadám 
György is; lásd „Utak és
határok”.  8. o.

65 A No. 1 csoport 1971-es
kiállításán, az Állatkert
oroszlánbarlangjában egy
még nagyobb, közel 
2 x 1 m-es nagyítás szere-
pelt. Lásd Haris fotódoku-
mentációját a kiállításról.

66 Szemadám:  „Utak és
határok”. 8–9. o.

67www.hnm.hu/sarospatak/
archiv/demeter/demeter.
htm.

68 1970, 1971:
Balatonboglár.

69 Lásd a fenti webcímet.
A sorozat keltezését
ugyanitt 1971-re teszik,
ami tévedés: a grafika hát-
oldalán lévõ dátum épp-
úgy cáfolja, mint Haris
képeinek keltezése.

70 Lásd Weöres Sándor:
Egybegyûjtött mûfordí-
tások. I. kötet. Magvetõ,
Budapest, 1976. 78. o. 

Haris László: Anyaghimnusz. 1969. 
Zselatinos ezüst. 74 x 76,5 cm. H. L. tulajdonában.

Haris László: A legfõbb jó a vízhez hasonló. 1969. 
Zselatinos ezüst. 100 x 100 cm. H. L. tulajdonában.
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Nagy Zoltán: Kompozíció IV. 1965. 
Zselatinos ezüst. 16,4 x 22,6 cm. MFM.

Nagy Zoltán: A templomszolga, akitôl elfordult Krisztus. Részlet a képsorból. 1963.
Zselatinos ezüst. 29,5 x 23,2 cm; image: 22,8 x 22,3 cm. Pajta Galéria.



40 41

Nagy Zoltán: Inga. 1965. 
Zselatinos ezüst. 24,4 x 16,7 cm. MFM.

Nagy Zoltán: Deszka dróttal. 1965. 
Zselatinos ezüst. 29,8 x 23,2 cm. Pajta Galéria.



42 43

Nagy Zoltán: Díszletek. Részlet a sorozatból. 1965. 
Zselatinos ezüst, Dokubrom. 25,4 x 19,8 cm. MFM.

Nagy Zoltán: Tojás a boronán. 1965. 
Zselatinos ezüst. 29,8 x 23,2 cm. Pajta Galéria.
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Nagy Zoltán: Kamasz. Részlet a sorozatból. 1963. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18,2 cm. MFM.

Nagy Zoltán: Kamasz. Részlet a sorozatból. 1963. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18,2 cm. MFM.
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Koncz Csaba: C. n. 1965 k. 
Zselatinos ezüst. 9,1 x 10 cm. K. Cs. tulajdonában.

Koncz Csaba: Kép II. 1966. 
Zselatinos ezüst. 38,9 x 23,9 cm. MFM.
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Koncz Csaba: Kompozíció VII. 1964. 
Zselatinos ezüst. 30 x 39 cm. MFM.

Koncz Csaba: C. n. 1967. 
Nyomdai síkfilm. 22,8 x 15,2 cm. MFM.
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Koncz Csaba: C. n. 1967 k. 
Zselatinos ezüst. 19 x 13 cm. K. Cs. tulajdonában.

Koncz Csaba: C. n. 1967 k. 
Zselatinos ezüst. 17,5 x 10,5 cm. MFM.



52 53

Koncz Csaba: C. n. 1967 k. 
Zselatinos ezüst. 16,1 x 9 cm. MFM.

Koncz Csaba: C. n. 1967 k. 
Zselatinos ezüst. 16,1 x 9 cm. MFM.



54 55

Koncz Csaba: C. n. 1967 k. 
Zselatinos ezüst. 17,5 x 12,5 cm. MFM.

Koncz Csaba: C. n. 1967 k.
Nyomdai síkfilm. 23,9 x 18,2 cm. MFM.
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Lôrinczy György: Kompozíció, VI. [No. 32]. A Ragacsok sorozatból. 1966. 
Zselatinos ezüst. 34,4 x 49,7 cm. MFM.

Lôrinczy György: No. 35. A Ragacsok sorozatból. 1967. 
Zselatinos ezüst. 13,8 x 21,1 cm. Vintage Galéria.
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Lôrinczy György: No. 29. A Ragacsok sorozatból. 1966. 
Zselatinos ezüst. 23,5 x 15,5 cm. Vintage Galéria.

Lôrinczy György: C. n. [No. 30]. A Ragacsok sorozatból. 1966. 
Zselatinos ezüst. 22,5 x 15,2 cm. Vintage Galéria.
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Lôrinczy György: C. n. 1968. 
Zselatinos ezüst. 23,8 x 17,2 cm. Vintage Galéria.

Lôrinczy György: C. n. 1968. 
Zselatinos ezüst. 24,2 x 15 cm. Vintage Galéria.



62 63

Haris László: Cím nélkül. 1967. 
Zselatinos ezüst. 38,5 x 29 cm. H. L. tulajdonában.

Haris László: Szürenon. 1969/2003. 
Zselatinos ezüst. RC. 60 x 50 cm. H. L. tulajdonában.



64 65

Haris László: Zsoltár. 1970/1996. 
Zselatinos ezüst, RC. 95,5 x 95,5 cm. Stefanovits Péter tulajdonában.

Haris László: Meditáció (Ildikónak). 1968. 
Zselatinos ezüst. 73,5 x 70,5 cm. H. L. tulajdonában.



66 67

Haris László: MET, 2–5. 1970. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 60 x 50 cm. H. L. tulajdonában.

Haris László: MET, 6–9. 1970. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 60 x 50 cm. H. L. tulajdonában.



68 69

Csáji Attila: Idolok. 1964. 
Olajfesték papíron. 42 x 29,7 cm. H. L. tulajdonában.

Haris László: Madár. 1969. 
Zselatinos ezüst. 185,5 x 101 cm. H. L. tulajdonában.
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Lôrinczy György: Fiatalok. 1968.
Zselatinos ezüst, kartonon (nyomdai makett). 24,8 x 40,5 cm. Vintage Galéria.
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1 Magyar Helikon, Budapest,
1972. 1972: Lõrinczy
New York, New York.   

2 Lõrinczy Kati: „Kép vagy
klapancia?”. In Kolta Mag-
dolna (szerk.): Lõrinczy
György (1935–1981).
Szaros seggel angyallá
válni. Magyar Fotográfiai
Múzeum – Glória Kiadó,
Budapest, 1995. 22. o.

3 Uo. 21. o. A második
mondat egyébként téve-
dés: a fotók különbözõ
vegyszeres és egyéb tech-
nikákkal való „megdolgo-
zása” – köztük a szolari-
záció is – ekkoriban elég-
gé elterjedt volt. 

4 Uo.

5 1984: Fotómûvészeti
Galéria Lõrinczy New
York, New York.

NEW YORK, NEW YORK

1972-ben jelent meg Lõrinczy György (1935–1981)
New York, New York címû könyve,1 amelyhez fog-
ható fotográfiai album azután jó negyedszázadig
nem jelent meg Magyarországon. Ez a könyv
ugyanis egyesítette magában a megrendelésre ké-
szült útikönyv és az autonóm szerzõi album erénye-
it. Nem is beszélve magáról a témáról: a vasfüggöny
mögött, bezártságban élõ magyarok egy szerencsés
honfitársuk elsõ kézbõl származó, lelkes beszámo-
lóját lapozgathatták a Szabadság fõvárosáról. 
A könyv páratlan siker volt: „megjelent 5200 pél-
dányban, ebbõl 1200 számozottan. Két hét alatt el-
fogyott.”2

A szabadság friss levegõjét egyébként nem csu-
pán a közölt képanyag, maguk a képi látványok
árasztják magukból. Jelen van a könyv egész fölépí-
tésében, kinézetében. A könyv layoutját Lõrinczy
tervezte, s a kivitelezést a korszak legjobb tipográ-
fus mûvészével, Szántó Tiborral közösen alakítot-
ták ki. Lõrinczy úgy érezte, hogy a New York-i mû-
vész- és hippivilág, a dübörgõ, mégis oly emberi
világváros bemutatásához a popos-ironikus
(fotó)grafikai megoldások illenek: a montázs, a ké-
pek közé beillesztett „superman” a hártyapapíron,
a szolarizációval vagy a szándékosan szemcsés na-
gyítással grafikai hatásúvá alakított képi világ.
„Érezte, hogy a fotók egy az egyben nem adják 
vissza New Yorkot. Végül eljutott a szolarizációhoz,
amit akkoriban nem sokan csináltak.”3 

Ezen a ponton némi fenntartásomnak kell han-
got adnom. Abban biztosan igaza volt Lõrinczynek,
hogy a felvételei önmagukban nem mindig adják
vissza azt a vizuális és életélményt, amit New York
utcáin és parkjaiban lófrálva, érdekes emberekkel,
mûvészekkel, dzsessz-zenészekkel, utcaszínházak-
kal, happenerekkel találkozva átélt. Tehát hogy
„meg kell bolondítania” a képeket. A kérdés csak
az, hogy ezt a problémát megoldotta-e a szolarizá-
ció. Véleményem szerint nem teljesen. Mégpedig
alapvetõen azért nem, mert a felvételek fekete-
fehér nyersanyagra készültek, s ez sok esetben épp
az ábrázolni kívánt világ színességét, popos és hip-
pis hangulatát nem tudja visszaadni. Az album jó
néhány képén – többnyire épp a szolarizáltakon –
azt érzem, hogy „ütõsebb” lenne színesben: hason-
ló a korabeli lemezborítókhoz. Ez persze mint le-
hetõség a korabeli magyar nyomdai viszonyok közt
föl sem merülhetett. Kár.  

Mindez azonban mit sem von le az album érté-
keibõl. A New York, New York a megjelenésekor
kultuszkönyv volt, s ma is kedvtelve lapozgatják az
emberek. Nagy szerencse, hogy megadatott Lõrin-

czynek: feleségével 1968 õszén kiutazhatott New
Yorkba, két hónapot ott tölthetett, s elkészíthette a
könyv alapjául szolgáló felvételeket. Lõrinczyék
egy baráti házaspárnál, az akkori avantgárd mû-
vészvilág központjában, az East Village-ben lak-
tak,4 pár háztömbnyire Warhol „Factory”-jától;
Lõrinczy portrét is készített a pop mûvészrõl. 

Az album tanúsága szerint jó „pörgõs” volt ez a
két hónap. Nehéz lehetett hazajönni. Lõrinczynek
nem is igazán sikerült. Lõrinczy Kati a visszaem-
lékezéseiben leírja, hogy férje nem tudott visszail-
leszkedni az itthoni világba, depressziós tüneteket
produkált. Egy nagyobb rosszulléte után döntöttek
végül úgy, hogy 1973-ban elhagyják az országot.
Lõrinczy New Yorkban halt meg, 46 évesen.

Lõrinczy Amerikában nem folytatta az öt évvel
korábbi riportos sorozatát, és nem is publikálta
ezeket a munkáit. Mûvészi érdeklõdése más irányt
vett: a posztmodern fotó egyik elõfutára lett. 1984-
ben a Fotómûvészeti Galéria rendezett kiállítást a
New York, New York album anyagából,5 2004-ben
pedig a Nederlands Fotomuseum, a Schaden.com
és a Vintage Galéria közösen megjelentette az
1972-es album fakszimile reprintjét.  

Lõrinczy György: A Fogs zenekar Volkswagenje. 1968. 
Zselatinos ezüst, kartonon (nyomdai makett). 16,9 x 24,8 cm. Vintage Galéria.
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Lôrinczy György: Kicsit zenélnek az utcán. 1968. 
Zselatinos ezüst, kartonon (nyomdai makett). 24,8 x 40,5 cm. Vintage Galéria.

Lôrinczy György: Az Iron Butterfly együttes a Fillmore East-ben. 1968. 
Zselatinos ezüst, kartonon (nyomdai makett). 24,8 x 40,5 cm. Vintage Galéria.
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Lôrinczy György: Régi autó. 1968. 
Zselatinos ezüst, kartonon (nyomdai makett). 19 x 19,8 cm. Vintage Galéria.

Lôrinczy György: A hetedik utcai színház. 1968. 
Zselatinos ezüst, kartonon (nyomdai makett). 24,8 x 17 cm. Vintage Galéria.
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Lôrinczy György: The Performance Group: Dionysos 69-ben. 1968. 
Zselatinos ezüst, kartonon (nyomdai makett). 24,8 x 18,7 cm. Vintage Galéria.

Lôrinczy György: Esténként néha meggyújtják a szemétkosarakat. 1968. 
Zselatinos ezüst, kartonon (nyomdai makett). 18,6 x 21,2 cm. Vintage Galéria. 
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Jokesz Antal: Majális. 1975.
Zselatinos ezüst. 40 x 30 cm. J. A. tulajdonában.
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EXPRESSZÍV DOKUMENTARIZMUS

Ez a fejezet három olyan alkotó – Jokesz Antal, Ke-
rekes Gábor és Szerencsés János – indulását mutat-
ja be, akik késõbb neoavantgárd szellemben fotogra-
fáltak. Ezek a korai munkáik még csak csírákban
mutatják ugyan a késõbbi stílusjegyeiket – de csí-
rákban azért már mutatják. Olyan mûvekrõl van
ugyanis szó, amelyek a korabeli kontextusban for-
mabontóknak számítottak: szerzõik elutasították a
„szép kép” esztétikumát, s a vizuális kommuniká-
cióba a nézõt elidegenítõ, elvárásaiból kizökkentõ
elemeket vittek be.

Jokeszt, Kerekest és Szerencsést a szakirodalom
az elsõ Dokumentum kiállítás (1979) óta együtt
emlegeti, mintha egy alkotócsoport lettek volna,
pedig nem ez volt a helyzet. A Dokumentum szer-
vezõi Jokesz és Szerencsés voltak; Kerekes csupán
meghívott vendégként, az elsõ és a negyedik kiál-
lításon vett részt.1 A Dokumentum kiállításai egyéb-
ként sem közös esztétikai-stilisztikai elvek alapján
szervezõdtek, mint például a Mûhely ’67, hanem
csupán bemutatták és dokumentálták, hogy az
adott évben ki-ki éppen hol tart. Jokesz, Kerekes
és Szerencsés mûveiben, fotográfiai látásmódjában
például – leszámítva a szerzõk igényességét –
nincs semmi közös vonás. Már az indulásukkor na-
gyon eltérõ alkatú fotográfusok voltak, és késõbb is
egészen más formanyelvi problémák foglalkoztat-
ták õket, amelyekre más és más módon keresték a
maguk válaszait. 

KEREKES GÁBOR 

Kerekes Gábor (1945) viszonylag késõn, 25 évesen
kezdett el fényképezni, de nem elõzmények nélkül:
önéletrajzi esszéjében elmondja, hogy már kisgye-
rekként nagyon erõs volt benne a vizualitás, s erre
példákat is említ.2 Gimnazistaként egy rajzszakkör-
be járt,3 majd az érettségi után, 1964 õszén jelent-
kezett a Képzõmûvészeti Fõiskola festõ szakára, de
a második fordulóban kiesett.4 Ezután pincértanuló
lett, megszakításokkal majdnem húsz évig felszol-
gálóként dolgozott, s ehhez köthetõ a fotós pályafu-
tásának kezdete is: 1970 nyarán egy külföldi vendégé-
tõl kapott nászajándékba egy komolyabb felszerelést,
és így kezdett el fényképezni.5

Valamikor 1972-ben beiratkozott a Budapesti
Fotóklubba,6 amire a pályatárs, Flesch Bálint így
emlékszik vissza: „Kerekessel a Budapesti Fotó-
klubban találkoztam elõször. Behozott egy csomó
fotót, és mind összeszartuk magunkat a gyönyörû-
ségtõl.”7 1973-tól sorra nyerte képsoraival a Fotómû-

vészet negyedévi pályázatait, számos külföldi és
itthoni amatõr csoportkiállításon szerepelt. 1974
szeptemberében került sor élete elsõ komolyabb
csoportkiállítására, a szentendrei Vajda Lajos Stú-
dióban, ahol Flesch Bálint, Horváth Dávid, Montvai
Attila és Szerencsés János munkái mellett szerepel-
tek a képei.8 Ezt tekinthetjük Kerekes elsõ,
1972–75 közötti alkotói korszaka csúcspontjának.

1956, fekete-fehérben
Mielõtt az ekkor született mûveit ismertetném, ér-
demes Kerekes indulásának egy olyan vonatkozá-
sáról is beszélni, ami a korabeli nyomtatott forrá-
sokból értelemszerûen nem derülhet ki, csak a vele
folytatott interjúnkból.9 Ez pedig Kerekes ’56-élmé-
nye, ami alapvetõen meghatározta késõbbi látás-
módját – nem politikai vagy világnézeti, hanem vi-
zuális értelemben.

Kerekes az 1956-os forradalom idején 11 éves kis-
kamasz volt, és elõbb édesanyjával, majd egyedül
sok helyszínre elment, hogy megnézze: mi történt.10

A részletekben most fölösleges lenne elveszni; a lé-
nyeg, hogy Kerekes rengeteg képet õriz emlékezeté-
ben a forradalomról, mégpedig elképesztõ élesen és
hitelesen. Késõbbi világnézetére abban az értelem-
ben egyáltalán nem hatottak ezek a képek, hogy
akár az egyik, akár a másik oldal pártjára állt volna.
Még az „igazuk volt ezeknek is, meg amazoknak is”
bölcsességét sem vallotta. Kerekes ugyanis – amint
ezt a Városvíziók címû fejezetben részletesen kifej-
tem – nem szociológiai vagy politikai kategóriákban
gondolkodott az õt körülvevõ világról, hanem egzisz-

1 Persze, nem véletlen,
hogy a huszonéves szerve-
zõk a harmincon túli nem-
zedékbõl épp Kerekest
hívták meg. A Dokumen-
tumról bõvebben lásd a
Madártávlatból c. fejezetet.

2 Kerekes Gábor: Kezdem
a gyerekkornál. Fotómûvé-
szet, 1984/3. 43. o.

3 Molnár István: Feketén
fekete. Vázlatos arckép-
önarckép Kerekes Gábor-
ról. Fotómûvészet, 1989/4.
50. o.

4 Szilágyi Sándor: Interjú
Kerekes Gáborral. Ezt
nem tudom dokumentu-
mokkal alátámasztani,
mert a Fõiskola nem õrizte
meg a felvételi anyagok
dokumentumait. Blaskóné
Majkó Katalin, az Archí-
vum vezetõje szóbeli köz-
lése; szívességét ezúton is
köszönöm. 

5 Csalog Zsolt portréinter-
jújában 1972 szerepel,
eléggé életszerû megfogal-
mazásban, de minden más
Kerekestõl származó forrás
két évvel korábbra teszi az
indulást. Vö. Csalog Zsolt:
Bemutatás: Kerekes Gá-
bor. Mozgó Világ, 1977/2.
11. o.; Beke László: Az
életlenség paradigmái. Fo-
tómûvészet, 1977/2. 57. o.;
Szilágyi: Interjú Kerekes
Gáborral. 

6 Belépési nyilatkozata
nem maradt fönn.

7 Szilágyi Sándor: Interjú
Flesch Bálinttal.

8 1974: Vajda Lajos
Stúdió.

9 Szilágyi: Interjú Kerekes
Gáborral. 

10 Uo. Kerekesék ekkor a
Verseny utcában, a Keleti
pályaudvar mellett laktak,
viszonylag közel a kulcs-
fontosságú helyszínekhez.

Kerekes Gábor, 1972 k. 

Kerekes Gábor: Vásárcsarnok. Részlet a sorozatból. 1975.
Zselatinos ezüst. 17,5 x 15,7 cm. MFM.
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tencialista élményként élte át: van õ, egyszál maga,
és van az õt körülvevõ külvilág, a tárgyak, a házak,
az emberek idegen világa. 

Témánk szempontjából azonban az a legfonto-
sabb az ’56-élményébõl, amit a vele készített in-
terjúban, miután rákérdeztem, így fogalmazott
meg: „Minden képre, ami ’56 körül történt, én
mindegyikre fekete-fehérben emlékszem, még a
háromszínû zászlóra is! (...) Sz: És a vér? Azt is fe-
ketén látod? K: Azt is. Mindent, mindent feketén.”11

Mesteremberek
Épp ez a fekete, a képek szokatlanul mély alap-
tónusa12 volt az, ami Kerekes elsõ, 1972–73-as kép-
sorait a kortárs fotósok szemében különlegessé tet-
te. Ez persze olyan fotónyelvi finomság, ami csak a
kiállítási kópiákon mutatkozik meg, s amit elnyom-
hatnak a képek egyéb, szembeszökõbb jellegzetes-
ségei. Például a képek témája, illetve az a tárgyi
világ, amit megjelenítenek. A kritika ez utóbbiak
alapján skatulyázta be Kerekes korai munkáit a
szociofotó kategóriába, ami szerintem téves vagy
legalábbis felületes megközelítés. 

A sort Fábián László kezdte: „Kerekes Gábor fotói
szemléletileg a szociofotókhoz állnak legközelebb.
Centrális gondolatuk a tárgyilagosság.”13 Beke Lász-
ló így folytatja: „Elsõ jelentõsebb munkái laza kro-
nológiai rendbe állított, olykor szociográfiai értékû,
kisembereket, illetve periférikus foglalkozási ágakat
bemutató képsorok voltak: Szabómûhely14 (Fotómû-
vészet 73/1), Hoffmann arcképfestõ, Kertész u. 48.15

(tulajdonképpen egy elhagyott öregember lassú hal-
doklásának története; Fotómûvészet 73/3.), Hegedû-
készítõ16. Kerekes itt még (...) magas színvonalon
ugyan, de a járt úton haladt. Az elesettek élete, a
múlt rekvizitumai, a jellegzetes külvárosi típusok és
környezetek, illetve az expresszív megvilágítási ha-
tások, nézõpontok, képkivágások érdekelték.”17

Beke, aki ugyanebben a cikkében nagy empátiával
beszél Kerekes avantgárdabb felfogású képeirõl,
ezekkel a korai munkákkal – alighanem a hagyo-
mányosabb képi fogalmazásuk miatt – nemigen
tud mit kezdeni, érdektelennek találja õket. Ha a
szociofotó kódjai szerint értelmezzük, akkor való-
ban nem túl érdekesek, s nagyjából illik is rájuk
Beke leírása – csak épp az a bökkenõ, hogy ezek
nem szociofotók.

Kerekes 1989-ben egy interjúban18 azt mondja,
hogy igazából sohasem csinált szociofotót, ezt csak
ráhúzták az akkori munkáira. Õ egészen másban
látja ekkoriban született képei lényegét: „Kont-
rasztos, sötét képeket csináltam. Jó fekete kópiá-
kat, amelyeken még az áporodott szag is érzõdött.
Nem szociográfiai értelemben, hogy szegénység...
Mert lehet, hogy azzal jár, de nem biztos. Ezen én
mindenképpen túl akartam magam tenni.” Az
egyik munkája kapcsán konkretizálja is, hogy mit
ért ezen: „A szabómûhely etalonját próbáltam
megcsinálni fényképen. Amiben minden benne
van, ami egy szabómûhelyre jellemzõ. (...) Kerül-
tem a primér dolgokat. Át tudtam érezni, hogy ide
emberek járnak, nem csak a vakolat hullik.”

Próbáljuk meg a mûvész intenciói szerint értel-
mezni Kerekes 1972–73-ban keletkezett képsorait!
A témaválasztásról elsõ megközelítésben azt
mondhatjuk, hogy szisztematikusan próbált földol-
gozni néhány kézmûves mesterséget: a már emlí-
tett szabó, arcképfestõ és hegedûkészítõ mellett
ilyen volt a kalaposmesteré is.19 A feldolgozás alap-
ja azonban nem szociográfiai vagy társadalomkri-
tikai indíttatású; Kerekest a képek tanúsága sze-
rint az érdekelte, hogy ezek az emberek mennyi
odaadással, méltósággal végzik a dolgukat, mûve-
lik a mesterségüket. Ezt támasztja alá a sorozatok
szerkezete is: a zárókép mindegyiküknél a mester
szoborszerû portréja. 

Nem véletlen, hogy képei modelljéül épp kézmû-
veseket választott, hiszen Kerekes a legelsõ inter-
jújától a legutóbbiig – de még a személyes beszél-
getésekben is – már-már kényszeresen fontosnak
tartja elmondani, hogy õ abszolút perfekcionista,
hogy nagyon érti a fotográfus szakmát. „Úgy érzem,
rendkívül komoly ember vagyok. Semmilyen pon-
tatlanságot sem tûrök el. Semmilyen mellékzöngét,
semmilyen disszonanciát. Precízen, következete-
sen, komolyan készítem a dolgaimat. És rendkívül
nagy szigorral. Eszméletlen szelekció van nálam.”20

Személyiségének, énképének ez az egyik sarokkö-
ve. Ezért nem belemagyarázás talán, ha ezeket a
kézmûvesekrõl készült sorozatokat áttételes önarc-
képeknek fogom fel.

A 27-28 éves Kerekes, aki pár évvel korábban
választott magának egy mesterséget, és azt maxi-
mális odaadással igyekszik mûvelni, ezeknek az

Kerekes Gábor: Külváros. Részlet a sorozatból. 1975. Zselatinos ezüst. 23,8 x 37,4 cm. MFM.

11 Szilágyi: Interjú Kerekes
Gáborral.

12 A fotográfiai szaknyelv-
ben „low key” techniká-
nak nevezik ezt. A zenei
szakzsargonból átvett kife-
jezést úgy lehetne lefordí-
tani, hogy „mély tónusok-
ra hangolt”. 

13 Fábián László: Fiatal
fotósok Szentendrén.
Fotómûvészet, 1975/1. 56. o.

14 Helyesen: Szabó és
mûhelye.

15 Helyesen: Múlt idõben.

16 Ez a publikálatlan kép-
sor azóta elveszett. Kerekes
Gábor szóbeli közlése.

17 Beke: i. m. 58. o.

18 Molnár: i. m. 51–52. o.

19 1973: Országos
Fotókiállítás, Esztergom. 

20 Molnár: i. m. 50. o.
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idõs mesterembereknek a sorsába a maga szoron-
gásait, jövõképét vetítette bele. Hivatásukra,
munkájukra joggal büszke, ugyanakkor magányos,
elhagyatott, szegénységben élõ figuráknak látja-
láttatja õket. Kerekest ekkoriban foglalkoztatta az
egzisztenciaváltás, amint ez élete elsõ interjújából
is kiderül: „Otthagytam a pénzes szakmámat, el-
mentem egy fényképész szövetkezetbe samesznak
ezernégyszázért, aztán tovább betanított laboráns-
nak. Azért, hogy a mindennapi munkám közelebb
essen a megtalált hivatáshoz.”21

Kizökkent a világ
1975-ben Kerekes stílust váltott. A korábbi tûéles
képeket elmosódott, elkent figurák, kétségbeesett,
kozmikus bizonytalanságot árasztó képek váltották
föl. Ma már tudjuk, hogy a stílusváltás mögött egy
életrajzi tény húzódik meg: Kerekest beszervezte a
BM.22 Témánk szempontjából ebbõl most csak az
az alkotáslélektani vagy akár a mélylélektan köré-
be tartozó tény az érdekes, hogy Kerekes ekkori-
ban kezdett elmozdulásos23 vagy más módon élet-
lenné, bizonytalanná tett képeket készíteni. Olyan
képeket, amelyek stílusa azután az egész 1990
elõtti (1984-ben záródó) alkotói korszakát megha-
tározta, ideértve természetesen az önarcképek rej-
tõzködõ-bujkáló jellegét is. Az a fura az egészben,
hogy éppen ez a titokzatosság teszi érdekessé, kü-
lönössé ezeket a képeket. Kerekes mint magánsze-
mély bizonyára megszenvedte sötét titkát, de mint
mûvész végsõ soron profitált belõle: mûvei elmé-
lyültebbek lettek. 

1975 õszén készítette el a Vásárcsarnok címû so-
rozatát, mely látszólag a város életének egyik leg-
békésebb tevékenységét: a hétvégi bevásárlást örö-
kíti meg. Azért csak látszólag, mert ezt a békés,
polgári-kispolgári hangulatot Kerekes kizökkenti
a rendes kerékvágásából: egy kameraszintaktikai
eszközzel, az elmozdulásos életlenség kompozíciós
elvként való, kreatív felhasználásával a hétközna-
pi látványok köré feszült légkört teremt. Ezt a ha-
tást erõsíti föl egy másik kameraszintaktikai hatás
is: az alulról való fényképezés, amihez az egyik
képen még a bevásárló nõ körömrágásának ide-
gessége is társul. E képek légkörében ott vibrál
annak a vaskosabb realitásnak minden feszültsé-
ge, amit Kerekes a maga sorsában megtapasztalt, 
s amitõl a bevásárló szatyros nõk fényévnyi távol-
ságra vannak. 

Ugyanebben az évben, 1975-ben volt József Attila
születésének 70. évfordulója. Kerekes két munká-
ja is kapcsolódik az eseményhez: az egyik a Kül-
város címû sorozat (1975), mely címével is utal ih-
letõjére, a Külvárosi éj címû versre, a másik pedig
a Születésnap címû triptichon (1975), mely Kerekes
elmondása szerint nem a Születésnapomra címû

vers inspirációjára készült ugyan, viszont késõbb a
Petõfi Irodalmi Múzeum megvásárolta, s bekerült
a József Attila állandó kiállításra.24

Kerekes itt alkalmazta elõször azt a technikát,
amellyel „megbolondította” az 1975–83 között ké-
szült képeit: a nagyítás során finoman elmozdította
a nagyítógép objektívtartójának a magasságát, s így
szokatlan, egyszerre éles és életlen, pontosabban
többszörösen éles képet kapott.25 A normál esetben
hibának számító hatással Kerekes azt jelzi, hogy a
képei nem ábrázolásai, puszta leképezései a raj-
tuk szereplõ látványoknak, hanem expresszív célt
szolgálnak. 

A Születésnap esetében a kontúrok elmosása az
emlékjelleg, a múlt idõ jelzésének eszköze, de
ezen túl az egész képsor vibráló, bizonytalan han-
gulatát támogatja. A bizonytalanság a triptichon
jobb oldali képén jelenik meg vizuális egyértel-

mûséggel: a virággal teli váza annyira az asztal
szélén van, hogy az az érzésünk, bármelyik pilla-
natban leeshet. A Születésnap nem József Attila
versének illusztrációja, hanem a vers alaphangu-
latával rokon mûalkotás.

A Külváros sorozat esetében sem a vers vizuális
lefordításáról van szó, hanem hangulati, érzésbeli
rokonságról. Kerekes ebben a sorozatában grafikai
hatású: hangsúlyozottan absztrakt, kétdimenziós
képeket hozott létre a fotográfia eszközeivel. A ké-
peken a sötét, mély tónusok dominálnak. Atmoszfé-
rájuk fenyegetõ, bizonytalan jellegét Kerekes azzal
is hangsúlyozza, hogy az utcákon sehol egy lélek,
egy autó, egy villanyoszlop vagy bármi más, ami a
20. századon belül idõben behatárolhatná õket.
Már ezért is képtelenség valamiféle szociografikus
indíttatást beléjük látni. Ezek a képek inkább
Kerekes érzéseirõl, belsõ bizonytalanságáról tanús-
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21 Csalog: i. m. 11. o.

22 „Köves Zoltán” álnéven
1975. október 27-tõl 1981.
szeptember 25-ig a BRFK
III/III-B. alosztály szolgá-
latában állt mint „tmb.”,
azaz titkos megbízott.
Szõnyei Tamás: Nyilván
tartottak. Titkos szolgák a
magyar rock körül,
1960–1990. Magyar Na-
rancs – Tihany-Rév Ki-
adó, [Budapest], 2005.
527–528. o.; 
www.fotokultura.hu.

23 Az elmozdulásos élet-
lenség jelensége akkor lép
fel, ha viszonylag hosszú
expozíciós idõvel rögzí-
tünk viszonylag gyors
mozgást. 

24 CD: Egyéb dokumentu-
mok: Kerekes felvételi ké-
relme. A vásárlás és kiál-
lítás tényét megerõsítette
Kovács Ida muzeológus is.
Szívességét ezúton is kö-
szönöm.

25 A Focomat típusú nagyí-
tógép, amit Kerekes hasz-
nált, a nagyítási távolság
elállításával is éles képet
ad, csak éppen kisebbet
vagy nagyobbat a kiindu-
lási helyzetnél. Beke idé-
zett tanulmányában az áll,
hogy Kerekes a nagyítógé-
pet mozdította el nagyítás
közben, de ez nyilván el-
írás, hiszen technikai non-
szensz; a nagyítógép ob-
jektívjének elmozdításáról
van szó.

Kerekes Gábor: Vásárcsarnok. Részlet a sorozatból. 1975.
Zselatinos ezüst. 17,7 x 16,5 cm. MFM.
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26 Bõvebben lásd a Város-
víziók címû fejezetben.
27 Öt fotós, Vajda Lajos
Stúdió: 1974; Dokumen-
tum: 1979–1982; Fiatal
fotó 1980 után: 1982; 
Önkioldó: 1983–1984.
28 A Fodor utcai összejöve-
teleken Szerencsés emlé-
kei szerint olyanok vettek
több-kevesebb rendszeres-
séggel részt, mint például
Beke László, Bódy Gábor,
Jokesz Antal, Udo Kier,
Méhes Lóránt, Sebõk Zol-
tán, Tóth György és Vetõ
János.
29 CD: MADOME/1970 03
Szerencsés.
30 Lásd Fotómûvészet,
1971/4.
31 1974: Vajda Lajos
Stúdió. 
32 Szilágyi Sándor: Interjú
Szerencsés Jánossal. 
A diplomások átlagbére
1970-ben 2726 Ft, 1979-
ben 5427 Ft volt. 1973-
ban Kádár János az
MSZMP KB elsõ titkára-
ként 15 000 Ft fizetést
kapott havonta. Lásd Zafír
Mihály (szerk.): Életszín-
vonal 1960–1980. KSH,
Budapest, 1981. 96–97. o.;
Valuch Tibor: Hétköznapi
élet Kádár János korában.
Corvina, Budapest, 2006.
181. o. Az adatokat Valuch
Tibor bocsátotta rendelke-
zésemre; ezúton köszönöm
meg szívességét.
33 1984: Szerencsés,
12.o.

34 Szerencsés emlékei sze-
rint nem emelte a szemé-
hez a kameráját, tehát
nem guggolt le, hanem
állva, kézbõl exponált.
35 Beke László: Szerencsés
János képalkotó stratégiái.
Fotómûvészet, 1984/4. 54.o.
36 1977: Jokesz
Veszprém.
37 A címet Pilinszky Ez lesz
címû versébõl vette Jokesz.
Lásd Pilinszky János:
Szálkák. Szépirodalmi
Könyvkiadó, Budapest,
1972. 67. o.
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kodnak. Tematikusan és atmoszférájukkal is az
1977–78-as A Város sorozatot elõlegzik meg, de még
nincs meg az a földöntúli, mégis konkrétan kelet-
európai jellegük, ami a késõbbi sorozatot annyira
erõssé teszi.26

SZERENCSÉS JÁNOS 

Szerencsés János (1950) a ’70-es és a ’80-as évek
dereka közötti tíz év progresszív fotójának egyik
legfontosabb animátora, mozgató figurája volt. Õ volt
az egyik fõ szervezõje a korszak legfontosabb alter-
natív kiállításainak,27 s fiatalabb pályatársai közül
többen az õ Fodor utcai lakásán tartott összejövete-
leken, albumnézegetéseken ismerték meg az akkori
kortárs fotográfiát, például Diane Arbus munkás-
ságát.28 Szerencsés emellett egy különleges: finom
líraisággal átszõtt, tárgyias szemléletû életmûvet is
megalkotott, amelynek bemutatására késõbbi feje-
zeteinkben visszatérünk.

Szerencsés fiatalon, 20 évesen került be az
amatõr, majd kisvártatva a professzionális foto-
gráfia világába. 1970. március 24-én lépett be a
Budapesti Fotóklubba,29 s a Fotómûvészet 1971/III.
negyedévi pályázatán a Madártenyésztõ címû kép-
sorával nívódíjat nyert.30 A Fotóklubban ismerke-
dett meg többek között Flesch Bálinttal, Montvai
Attilával, Horváth Dáviddal és Kerekes Gáborral
is, akikkel együtt – az õ szervezésében – 1974.
szeptember 8–22. között közös kiállításuk volt a
szentendrei Vajda Lajos Stúdióban.31 Ez a puszta
tény két szempontból is túlmutat önmagán. Egyrészt
azt jelzi, hogy a progresszív fotó képviselõi nem a
szokásos fotós fórumokon kívánták bemutatni a
munkáikat, hanem keresték a kapcsolatot az avant-
gárd képzõmûvészekkel. És megfordítva: a szent-
endrei képzõmûvészek nyitottak voltak a „hivatalos
mûvészkörökben” kissé lenézett fotográfia iránt.

Szerencsés professzionális fotográfusi pályája is
nagyon korán kezdõdött. 1971-ben, mindössze 21
évesen szinte az utcáról fölvették a Corvina Kiadó
fotós státusába, amire a pályaképinterjúban így
emlékszik vissza: „Ez döbbenetesen nagy dolog
volt, mert egy olyan szakmai, emberi miliõbe ke-
rültem, amibõl a mai napig építkezem. (...) És egé-
szen kiváló munkákat kaptam. A ’70-es években
én már harminc-negyvenezer forintot kerestem ha-
vonta, ami akkor nagyon nagy pénz volt!”32 Szeren-
csés 1988-ig volt a Corvinánál, s ezzel párhuzamo-
san építette a fotómûvészeti karrierjét, de mindvé-
gig élesen elválasztotta egymástól a megbízásra
készült és az autonóm fotómûvészeti munkáit.
Egyetlen érintkezési pont volt csak közöttük: Sze-
rencsés az utóbbiak kivitelezésében is ragaszko-
dott a perfekcionizmushoz. 

Túl a szociofotón
Madártenyésztõ (1971) címû képsorában az akkor
21 éves Szerencsés a hagyományos szerkesztési el-
vet követi: lépésrõl lépésre vezet be bennünket a
madártenyésztõ otthonába, s közben részletesen
megmutatja a tárgyi környezetet is. A képsornak
vannak szociografikus jegyei is, ám középpontjá-
ban mégis inkább az a lelki folyamat áll, ahogyan
a férfi lassan fölenged kezdeti bizalmatlanságából.
A sorozat leghangsúlyosabb képén a madárte-
nyésztõ teljesen megfeledkezik a fotográfus és a
kamera jelenlétérõl, szinte az egész világról: már
csak õ és a kedvenc galambja létezik. 

A Május 1. (1974) sem szociográfiai ihletésû mû,
hanem egy kisfiú szemszögébõl beszél a május
1-jei felvonulásról.33 A szemszög szó szerint is érten-
dõ: az alacsony kameraállás34 bennünket nézõket is
a fiú – nem pedig az õt körülvevõ felnõttek – tár-
sává tesz. Mondhatni: ugyanúgy nincs sok közünk
a tányérsapkás katonához, a nyakkendõ nélküli fe-
hér inges, zakós, díszzsebkendõs férfihoz és a fo-
tósra gyanakvóan tekintõ társához, mint a két zász-
lót magasra emelõ kisfiúnak. Akinek meg persze a
két zászlóhoz, a szovjet–magyar testvériséghez nincs
sok köze. Ezt fejezi ki, hogy a fiú tétován rágja a
körmét. S ebben rejlik Szerencsés képalkotó tehet-
sége: hogy voltaképpen a semmibõl – jelen eset-
ben egyetlen gesztusból – csinál képet.

Beke László is ebben a gesztusban látja a kép
kulcsát, de õ épp az ellenkezõ következtetést vonja
le belõle: a képben „nem a társadalomábrázolási
vagy -kritikai szándék az érdekes, hanem ahogy a
kisfiú a szájába veszi az ujját”.35 Az én értelmezé-
semben a kisfiút körülvevõ alakok és a felvonulás
tárgyi kellékei nem a semleges mellérendelés, ha-
nem az ellentét viszonyában vannak vele, s ezért a
képnek megvan a maga társadalomkritikai éle –
bár ezt nem harsányan fogalmazta meg Szerencsés.

JOKESZ ANTAL

Szex
Jokesz Antal (1952) a magyar neoavantgárd fotó
egyik legmerészebb kísérletezõje volt 1978–84 kö-
zött. Ebbõl indulásakor még csak a tehetségének
zabolázhatatlan természete látszott. Az 1977-ben a
Veszprém Megyei Mûvelõdési Központban rende-
zett kiállítását36 például rengetegen nézték meg,
mert híre ment: pornót lehet itt látni. Ami persze
nem volt igaz, de kétségtelen: Jokesz radikálisan
szakított a magyar aktfotó szépelgõ, esztétizáló
gyakorlatával, és erotikusnak mutatta a nõi testet.
A Vánkosok csendje címû37 képe (1975) kapcsán
például fotóamatõr körökben hosszas vita folyt arról:
szabad-e ágyban fényképezni aktot? Más képein

Szerencsés János, 1974. 
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már nem is az ágyban, hanem a kukoricásban,
bokrok alján vagy a domboldalon várakozóan el-
heveredve láthatjuk a põre igazságot. 

Hiba lenne ezekbe a korai képekbe valamiféle
macho szemléletet belemagyarázni. A helyzet ugyan-
is épp az ellenkezõje: Jokesz nem szexuális tárgy-
nak, hanem szexuális partnernek mutatja modell-
jeit. Ahogyan ezt egy interjúban a kor virágnyelvén
ugyan, de azért a képei ismeretében dekódolható-
an megfogalmazta: „Rengeteget beszélünk a nõi
egyenjogúságról, sokat teszünk is, de a fejlõdés út-
ja itt sem egyszerû, hanem ellentmondásos. Errõl
fényképileg is kell szólni.”38

Jokesz számára a szexualitás a szabadsággal, a
nõi szexualitás és erotika pedig a nõi egyenjogúság-
gal azonos fogalmak. E szabadság és egyenjogúság
kivívása elõtt akkoriban – és még sokáig, tulajdon-
képpen a rendszerváltásig – rengeteg akadály tor-
nyosult, köztük a nõi akt szépelgõ felfogása. Ez
ugyanis a nõket igazán mélyen nézi le, hiszen mást
sem lát bennük, mint szép formákat, érdekes dom-
borulatokat és homorulatokat. Jokesz ezt a szemlé-
letet tolta félre a maga zabolátlan módján.

A következõ alkotói periódusának végén készült,
mintegy azt lezáró Era címû képén (1984) példá-
ul már minden elképzelhetõ tabut fölrúg: a modell
átlép fölöttünk, szoknyája szétlibben, s mivel nincs
rajta bugyi, teljes pompájában látjuk a lényeget.
Jokesz ebben a munkájában Helmut Newton 
merészségével lép túl a meztelen nõi test látványát
övezõ toporgáson – azzal a döntõ különbséggel,
hogy míg Newton tökéletes testû modelljei aszexuá-
lisak, mintha csak próbabábuk lennének, Jokesz
modellje hús-vér ember, maga a megtestesült nõi
erotika. 

Rock & Roll
1978 elõtti munkái más vonatkozásokban is azt jel-
zik, hogy Jokesz szakítani akart a korabeli fotográfia
kliséivel – bár egyelõre még e fotográfia formanyel-
vén belül maradva. A Kotta nélkül címû, eredetileg
négy képbõl álló képsora39 (1975) például nagy-
látószögû objektívvel készült, aminek használata a
kor fotós elõírásai szerint az emberábrázolásban
nem volt megengedett. Csakhogy Jokesz nem ábrá-
zolni, hanem megmutatni akart valamit: ez a képsor
igazából nem a zenészrõl, inkább a zenérõl szól,
mely a nyomorult életkörülményeken is átragyog.

Jokesz életében ugyanis nagyon fontos szerepet
játszik a zene. A vele készített életútinterjúban40

elmondja, hogy gyerekkorában egy szomszédjuk
két hobbi rejtelmeibe vezette be: az egyik a fény-
képezés és a fotólabor, a másik a tranzisztoros rá-
diók világa. 14–18 éves korára esik a progresszív
beat és rock nagy korszaka: „A mai napig ponto-
san tudom, még utcakõre is, hogy hol hallottam

meg elõször a Cigányszemeket a kis Néva
zsebrádiómon, amikor elindult a Gipsy
Eyes azzal a különös Hendrix-szólóval.
(...) ’69-ben még középiskolába jártam
Veszprémben, de a budai Ifiparkban
már törzsvendég voltam. A Sakk-Matt, a
KEX meg a többi: még most is elmon-
dom, hogy mi volt a heti program.” 
A ’70-es években is rengeteg zenét
hallgatott (Miles, Cage, Ligeti), erõsítõ-
ket épített magának, a ’80-as évek végén még
diszkós is volt.

Egy szó, mint száz: Jokeszt a reprodukált zene
(késõbb pedig a film és a videó) elvi problémái is
segítették abban, hogy a fotográfia mint médium
természetét vizsgálja. Jokesz képeinek azonban 
– leszámítva ezt a képsort – nem a témája, hanem
az ihletõje vagy inkább mintája a zene, a zenei
megközelítés. A zenészektõl Jokesz tartást és vi-
láglátást lesett el, nem pedig témákat vagy formai
megoldásokat.

38 Albertini Béla: Fiatal
fotográfusok. Fotómûvészet,
1976/2. 43. o.

39 A preparált idõ nyomá-
ban címû kötetének (Mû-
vészetek Háza – Prospek-
tus Nyomda, Veszprém,
1999) 34–35. lapjain
Jokesz csak a sorozat két
képét közli, diptichonként.
Egyetértve a szerzõvel – a
sorozatnak valóban ez a
két erõs képe, s önmaguk-
ban is megállnak – meg-
jegyzem: a másik kettõ vi-
szont segíti az értelmezést.

40 Szilágyi Sándor: Interjú
Jokesz Antallal.

A Kex, 1970. Jokesz Antal felvétele.

Albertini Béla és Jokesz Antal, 1976.
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Kerekes Gábor: Múlt idôben. Részlet a képsorból. 1973. 
Zselatinos ezüst. 23,9 x 17,2 cm. MFM.

Kerekes Gábor: Kalaposmester. Részlet a képsorból. 1973. 
Zselatinos ezüst. 23,5 x 16,9 cm. MFM.
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Kerekes Gábor: Külváros. Részlet a sorozatból. 1975. 
Zselatinos ezüst. 24 x 36,8 cm. MFM.

Kerekes Gábor: Vásárcsarnok. Részlet a sorozatból. 1975. 
Zselatinos ezüst. 17,6 x 14,4 cm. MFM.
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Jokesz Antal: Kotta nélkül. Részlet a képsorból. 1975. 
Zselatinos ezüst. 21,2 x 15,5 cm. MFM.

Jokesz Antal: Kotta nélkül. Részlet a képsorból. 1975.
Zselatinos ezüst. 15,5 x 21,2 cm. MFM.
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Jokesz Antal: Era. 1984. 
Zselatinos ezüst. 21 x 26 cm. J. A. tulajdonában.

Jokesz Antal: Vánkosok csendje. 1975. 
Zselatinos ezüst. 17,6 x 24,4 cm. MFM.
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A NEOAVANTGÁRD FOTÓ KÉPTÍPUSAI
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A Jel és árnyék elõkészületei, 1975.
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FOTÓAKCIÓK

Haris László 1973–79 közötti második (s egyúttal
tárgyidõszakunkban az utolsó) alkotói korszaka a
konceptualizmus, pontosabban az ideamûvészet
jegyében telt el. A korszak elején Haris 30, a vé-
gén 36 éves volt. Viszonylag kevés mû került ki a
kezébõl e hét év alatt, amit fõképp az egyéb elfog-
laltságaival magyarázhatunk. 1969–79 között öt
gyermeke született; mérnöki munkája mellett
1972–80 között a Nagyító címû lap borítóit tervez-
te és fotózta, majd 1980–90 között a Pannónia
Filmstúdió teljes állású fotósaként dolgozott.

Haris ettõl függetlenül is olyan mûvészalkat, aki
inkább fejben, nem pedig a mûvekben kísérletezik.
Minden egyes mûve jól átgondolt koncepcióra épül,
s a technikai kivitelezésük is teljesen átgondolt és
precízen végrehajtott munka. Mondhatni: selejt
nélkül dolgozik. A hét év termése: négy önálló mû
(a sorozatokat is egynek véve), hat közös akcióban
való részvétel és egy saját akció. Mindegyikük fon-
tos állomás Haris életmûvében, és megvan a ma-
guk helye a magyarországi konceptuális mûvészet
történetében is. 

Ami a bennünket most közelebbrõl érdeklõ ak-
ciókat illeti: ezekben a fotó nem az esemény doku-
mentálásának eszköze, hanem annak egyik fõsze-
replõje. Bármi legyen is az akció témája vagy ki-
váltója, Haris mindig úgy mondja el véleményét az
adott kérdésben, hogy egyúttal a fotó egy-egy alap-
kérdését is érinti.   

HÉT AKCIÓ

1972 decembere és 1975 májusa között zajlottak
le azok az akciók, amelyekben Haris alkotótársai
Csutoros Sándor szobrász és Molnár V. József
grafikus voltak. Mint Szemadám György írja, a
csoport „céljai közé tartozik az elhatárolódás
egyfelõl a konzervatív és konformista, hivatalosan
is elfogadott kommersz irányzatoktól, másfelõl az
avantgarde leértékelõdött divatjelenségeitõl. (…)
A három mûvészt éppen az emberi, világnézeti
azonosság hozza össze, s nem valamilyen közös
formai, stílusbeli sajátosság.”1

Ezeknek az akcióknak a szabadság, pontosab-
ban az egyéni, mûvészi, társadalmi és politikai
szabadság hiánya volt a fõ témájuk. Fontos volt to-
vábbá, hogy errõl az egyes résztvevõk ne közvetle-
nül, a politikai szimbólumok nyelvén beszéljenek,
s így a megmozdulás ne direkt politikai akció le-
gyen, hanem áttételesebb, elvontabb, ha tetszik: fi-
lozofikusabb fogalmakban és jelképekben fogal-
mazzák meg véleményüket és gondolataikat. 

Ennek megfelelõen az akciók egyik központi kate-
góriája a – közelebbrõl meg nem határozott s ver-
bálisan nem is mindig meghatározható – Jel lett,
mely vándormotívumként végigvonul az egész ak-
ciósoron. Ugyanennek tudható be az archetipikus
jelek és jelzések: a fekete-fehér-vörös szín, a fény

és árnyék ellentét, az Út fogalmának vissza-vissza-
térõ használata is. További fontos vonásuk, hogy a
látszat és valóság, élet és mû, hétköznap és ünnep,
profán és szent fogalmi dualitásaira épülnek, ami-
hez jól illett a fekete-fehér fotó világa, illetve hogy
a mûvészetet hívják segítségül a kisszerûnek és si-
várnak érzékeltetett élet szakrálissá, magasabb
rendûvé tételéhez – amiben a közremûködõ mûvé-
szek az akció résztvevõinek aktív, tevékeny részvé-
telére is számítanak. Nem happeningként, bevon-
va õket az eseménybe, hanem közös meditációra
invitálva, melynek eredményét – a résztvevõk gon-
dolatait az akción látottakról – esetenként utólag
publikálják is.2

Jegyzõkönyv
Az akciósorozat elsõ eseménye – melyen Haris még
nem a fotóival vett részt – az volt, hogy néhány
meghívott barát és ismerõs társaságában közösen
elhelyezték Molnár V. József egyik alkotását annak
a bérháznak a lépcsõfeljárójában, amelyben Mol-
nár lakott. A mûvet az alkotó és a résztvevõk Jelnek
nevezték, s az alábbi „jegyzõkönyvet” vették föl az
ünnepi aktusról: „Alulírottak, 1972. december 21-
én este 7 órakor Budapesten az Erkel utca 12. szá-
mú bérház közfolyosóján elhelyezték az elsõ Jelet,

1 Szemadám György:
„Utak és határok”. Jegy-
zetek Haris László fotói-
hoz. A Magyar Képzõ- és
Iparmûvészek Szövetsége
Tájékoztatója, 1980/1. 12. o.

2 1973: Lépcsõház 
akció.

Jegyzõkönyv akció, 1972. Haris László felvétele.
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amely nem kötõdik semmiféle Áruhoz, se megha-
tározott vagy meghatározható tartalomhoz, mint
ahogy nem kötõdött sok ezer évvel ezelõtt se – szü-
letése pillanatában. A jeltábla mérete: 1m x 1m;
anyaga: fenyõfa + furnér; színe: kék + viola-vö-
rös.” Ezt követi a 13 jelenlévõ aláírása, köztük ter-
mészetesen Harisé is.3 Föntebb nem véletlenül
használtam az ünnep szót, hiszen az esemény idõ-
pontja (karácsony elõtt néhány nappal) és a Jel
antropomorf jellege a résztvevõk számára valóban
szakrális, szimbolikus tetté avathatta az eseményt. 

Lépcsõház
A következõ akcióra 1973. május 26–27-én került
sor; a helyszín ugyanaz: Budapest, IX., Erkel u.
12. Az akció gondolati alapjáról Szemadám György
– aki meghívottként maga is részt vett az esemé-
nyen – a következõket írja: „A »Lépcsõház« akció
tiltakozás a dekadenssé és prostituálttá váló
mûvész–kiállítás–kiállítóterem–vásárló rendszere
ellen. (...) A nézõket nem kiállításra, hanem olyan
vállalkozás megtekintésére invitálják, melynek
célja a »vizuális kialakítás és újjászervezés«.”4 

Az akció egészérõl, a lépcsõházi tér vizuális újjá-
szervezésérõl Szemadám és Mezei Ottó részletes
leírást ad, utóbbi két cikkében is.5 Bennünket most
elsõsorban nem a téralakítás részletei érdekelnek,
hanem azok a fotónyelvi problémák, amelyeket Ha-
ris az akcióban szereplõ mûveivel megfogalmazott.

Haris két nagyobb és több kisebb fotót helyezett
el a lépcsõház terében. Mindegyik kép élethû, 1:1
arányú leképezése a lépcsõház valamely részleté-
nek, és pontosan oda kerültek, amit ábrázolnak: a
pincelejáróra, a lépcsõház falának megfelelõ rész-
leteire és a padlásfeljáró ajtajára. Funkciójuk így
kettõs: helyettesítik, de egyúttal el is fedik a való-
ságot. A padlásfeljáróra került képen ráadásul van
egy csavar: a kép nyitott ajtót mutat, látni lehet a
fölfelé vezetõ lépcsõket – maga a padlásajtó azon-
ban be van zárva. Szemadám teljes joggal írja:
„Haris ezzel az utolsó stációval részben átlép a fo-
tó mágikus használatához, mely a valóság megté-
vesztõ másolataként készített fotót felhasználva,

szinte ráolvasást végez.”6 Van még egy jellegzetes
vonásuk ezeknek a fotóknak: az egész akció jelen
idejûségébe behozzák az idõ dimenzióját azzal,
hogy az általuk helyettesített valóságrészletnek egy
rögzített, fényképen megörökített, múltbéli képét
mutatják – ez egyúttal a változás-állandóság kér-
désével is szembesíti a résztvevõket. 

Az 1:1 arányú leképezés, majd a kép valóságos
alapjához való rögzítése lehetõvé tette, hogy Haris
a fotográfia és a mûvészet úgyszólván összes nagy
kérdéskörét érintse. Megismerhetõ-e a valóság az-
által, hogy képen rögzítjük? Helyettesítheti-e a mû
a valóságot? Ha nem, akkor mi végre az egész? Ha
igen, nincs-e mégis valami turpisság e mögött?
Vagy mindez úgyis lényegtelen, hiszen a mûvészet,
a mû spirituális értelemben valóságosabb, mint
maga a „valóság”? Hiszen az egyik az állandóan
változó jelenségek világa, míg a másik az immár
örökké való Lényeg. Haris nem ad kész válaszokat
ezekre a kérdésekre, csak provokatív, már-már
didaktikus módon demonstrálja: fotói épp arra va-
lók, hogy az akció résztvevõje elgondolkodjon az
efféle kérdéseken.

Ne feledjük: mindez egy olyan helyszínen tör-
tént, amelyet az akció szervezõi korábban már
szakrális helynek nyilvánítottak azzal, hogy itt he-
lyezték el az elsõ Jelet. Erre az is figyelmeztette a
jelenlévõket, hogy Molnár V. József egyik munkája
éppen a jel szó ismétléseibõl állt. Nem belemagya-
rázás tehát Szemadám summázata: „A zárt pince,
a bejárható, spirálisan emelkedõ lépcsõsor, a csak
»eszmeileg« nyitott, felfelé vezetõ padlásajtó jelzé-
sében nem nehéz felismerni még az Alvilág–
evilág–túlvilág hármasságot sem.”7

Szembesítés
A harmadik akció idõpontja 1973. június 22–23. 
A helyszín ezúttal eleve szakrális tér: a Balaton-
boglári kápolna. Az akció címe eredetileg Rekviem
a kápolnáért volt: a három mûvész mementót kí-
vánt állítani mindannak, amit számukra eredetileg
a boglári tárlatok jelentettek. 

Az élet azonban brutálisan közbeszólt. Napokkal a
tervezett idõpont elõtt kiderült, hogy Csutoros Sán-
dor feleségének, dr. Markó Zsuzsának be kell vonul-
nia a börtönbe, mert egy koncepciós perben
elítélték.8 A börtönbe vonulás híre elsöpörte az ere-
deti terveket. Az akció ebben a helyzetben nem szól-
hatott másról, mint dr. Markó Zsuzsa és Csutoros
Sándor tragédiájáról, a rendszernek való kiszolgálta-
tottságról, a rendõrállamról. Ezért lett az akció címe
végül Szembesítés, ezért szerepelt a bejáratnál egy
pozitív és egy negatív fényképen sokszorosítva a 
’/’ Jel (értsd: perjel), ezért írják a szervezõk utólag,
hogy akciójuk a „kápolna mint bíróság”9 megalkotá-
sa volt: a perben, melyben a földi legfelsõ bíróság

3 1972: Jegyzõkönyv
akció. A Jegyzõkönyv alá-
íróinak névsorát lásd a
Kronológia megfelelõ he-
lyén. CD.

4 Szemadám: i. m. 12. o.

5 Mezei Ottó: Vizuális kí-
sérlet – tanulságokkal. Fotó-
mûvészet, 1973/4. 49–51. o.;
uõ: Három demonstratív
térszervezésrõl. Magyar
Építõmûvészet, 1974/5. 57. o.

6 Szemadám: i. m. 14. o.

7 Uo. 15. o.

8 A hideglelõs történet lé-
nyege az, hogy évekkel ko-
rábban Gyöngyösön, ahol
Csutoros felesége idegor-
vos volt, egy házibulijukon
az egyik ápolónõ nagyon
berúgott, ezért bevitték
gyomormosásra a kórház-
ba, és mivel máshol nem
volt hely, az idegosztályon
fektették le. 
Ezzel az ürüggyel indítot-
tak pert a kórház orvosai
ellen, és nagyon súlyos íté-
letek születtek: dr. Markó
Zsuzsa, aki sokadrendû
vádlott volt, másfél évet
kapott, amibõl nyolc hóna-
pot le is töltött. Szilágyi
Sándor: Interjú Haris
Lászlóval. 

9 1973: Szembesítés
Balatonboglár.

Lépcsõház akció, 1973. Haris László felvétele. 
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negyedszer (!) is elutasította dr. Markó Zsuzsa fel-
lebbezését, a Legfõbb Bírához fordultak. A helyzet
megváltozása Haris munkáját is érintette: eredetileg
a Madár címû képét tervezte a szentélyben kiállíta-
ni, de most ennek helyére a Csutoros és felesége be-
festékezett hüvelykujjáról készített, százszoros na-
gyítású képpár került.

A Szembesítés és az akció értelmezéséhez szükség
van ezekre a háttérinformációkra: nélkülük nem ért-
hetõ meg a szimbolikája. Az akció közönsége nyil-
ván tudta – vagy a helyszínen megtudhatta –, hogy
mi történt, miért van ez az egész. Kontextusától meg-
fosztva a képpár éppen azt veszíti el, ami a lényege:
születésének személyes voltát. 

Ugyanerre a következtetésre jut Szemadám is,
amikor így fogalmaz: „A fotó vizuális megjeleníté-
sében ugyan attraktív, ám annak, aki nem ismeri
azokat a személyekhez kötött történéseket, ame-
lyek a fotó lényegi mondandóját teszik megközelít-
hetõvé, annak nem tárulkozik fel teljes egészében.
Ennélfogva ez a munka nem tárgyalható Haris leg-
jellemzõbb, következetesen kiérlelt fotói között.”10

Az idézettel alapjában véve egyetértve tegyük hoz-
zá: ezek a képek a maguk helyén és funkciójában
tökéletesen betöltötték a szerepüket. Egy akció-
nak nem feltétlenül az a célja, hogy idõtálló mûal-
kotásokat hozzon létre. 

Ketrec
A negyedik akcióra 1973 szeptemberében, pár hét-
tel a boglári kápolna erõszakos bezárása után ke-
rült sor, s voltaképpen ez volt a témája is. Címe:
Az emberszabású ketrec, és tíz-tizenöt ember – a szûk
baráti kör – vett részt benne Balázsovics Mihály
költõ csepeli házának kertjében. Az akció abból
állt, hogy a Balázsovics építette faketreccel kellett
valamit kezdeni.

Haris azt találta ki, hogy egy nagylátószögû ob-
jektívvel felülrõl fényképezi meg az objektumot; a
kép címe: Felülrõl szemlélem az emberszabású ket-
recet. A kameraszintaxis tudatos felhasználásáról
van itt szó: a nagylátószögû objektív jóval kisebb-
nek-távolibbnak mutatja a felvétel tárgyát annál,
mint amit a valóságos perspektivikus viszonyokat
visszaadó normál objektívnél megszoktunk. 

Az akció alapszituációja inkább csak allegorikus,
nem pedig szimbolikus fogalmazást tett lehetõvé.
Ezért Haris képének politikai és etikai üzenete meg-
lehetõsen egyértelmû ugyan, ám hiányzik belõle a
komplexitás, ami a többi munkáját jellemzi. Fotós
szemmel nézve sincs rajta semmi különös. Ennek el-
lenére fontos dokumentuma annak, hogyan gondol-
kodott Haris ebben a kultúrpolitikai helyzetben. 

Érdekes adalék ehhez, hogy Csutoros valami ha-
sonlót talált ki, mint Haris: jógaülésben beült a
ketrecbe. Haris és barátai az állítólag marxista-

leninista eszmei alapokon nyugvó egypártrendsze-
rû diktatúrával szemben a keleti filozófiák bölcs
felülemelkedését próbálták szembehelyezni. 

Nagyítás
Az ötödik akciónak – mintha csak az elõzõ gon-
dolatsort folytatná – Út volt a címe, ami a Tao for-
dítása. 1973. november 24–25-én került rá sor, a
Budapesti Mûszaki Egyetem E épületének új,
üvegfalú folyosóján. A feladat itt is az adott tér át-
értelmezése, ezen belül a kint és a bent fogalmai-
nak körüljárása volt. 

A szerzõhármas most is, mint mindig, a kele-
ti és keresztény erkölcsfilozófiai kategóriák és a
hozzájuk köthetõ szimbólumok nyelvén fogal-
mazott. Az esemény meghívóján egyebek közt
ezt mondják: „Most az út-ról beszélünk. A ki-
kerülhetetlen stációkról. Az út kezdetének meg-
fogalmazásáról. A megméretésrõl. Az újrafelis-
merésrõl, ahol valóban megjelenik az ember: 
a közelebbrõl, a mégközelebbirõl, és a szövetrõl,
a felbomlás megismerésérõl, a szabadságról:
az út vizuális megjelenítésénél addig a fénysá-
vig, különbségig, amely áttöri az üvegfalat.”11

Az egész akciósorozat kulcsszava, a „szabadság”
is kimondatott itt. Az esemény katalógusában
pedig ezt olvassuk: „A háromszori együttjelent-
kezést (…) az a hit hozta létre, amely a körül-
mények szorításában is mozdulni akaró ember
ereje...”.12

A meghívó hátoldalára Haris Madár címû képe
került, s az esemény egyik kelléke ugyanaz a feke-
te drapéria volt, mint ami a boglári akcióban is
szerepelt: ott a gyász színe volt, itt pedig az a kö-
zeg, amely elnyeli a Fényt. Molnár V. József ugyan-
is két reflektort, fényágyút állított be a térbe: 

97

10 Szemadám: i. m. 16. o.

11 1973: Út. 

12 1973: Út.

Haris László: Szembesítés. 1973/2003. 
Zselatinos ezüst, RC. 71,5 x 100 cm. Balla Demeter tulajdonában. 
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az egyiket a fekete drapériára irányította, a másikat
pedig a kiállítótér üvegfalára, s a Fény így kitörhe-
tett a Szabadba. A meghívó szövegében említett
„megméretés” Csutoros munkájára utal: ezek egy-
másba fûzött üveggolyók voltak, amelyeket – más-
más magasságig – vízzel töltött föl. Ennek megfele-
lõen az immár optikai lencseként mûködõ gömbök
más és más léptékû kicsinyítésben mutatták a „va-
lóság” – feje tetejére állított és torz – képét.

Haris a Nagyítás címû, négy képbõl álló sorozatát
állította föl a térben úgy, hogy együtt egy lineáris
szekvenciát adjanak: az egyre nagyobb és nagyobb
arányú léptékváltást.13 Az elsõ képen egy kabátos
férfi áll a semleges tájban. A másodikon ugyanennek
a képnek egy kinagyított részlete látható, majd még
egy lépéssel, s végül még eggyel lépünk közelebb az
eredeti látványhoz. Az utolsó 1m x 1m-es képen már
csak a férfi egyik szeme látható, csakhogy a rendkí-
vül nagy mértékû – az eredeti negatívhoz képest
kétezerszeres! – nagyítás miatt a kép teljesen szét-
esik: a fotópapíron a negatív ezüstszemcséit látjuk,
s nem a szemet, „a lélek tükrét”. 

Haris éppen ezt kívánta demonstrálni. Ahogyan
az interjúban mondja: „ Az egyszerû, gépies mód-
szer, az egyszerû, gépies munka zsákutcába vezet.
(...) De fontos zsákutca ez, mert ha nem tapasztal-
ja meg az ember, akkor képes elhinni azt a marha-
ságot, hogy a fénykép megörökíti a valóságot.”14

Haris Nagyítás címû sorozata ismét egy episz-
temológiai és ontológiai problémát játszat egybe a
fotográfia egyik szintaktikai sajátosságával: a nagyí-
tásnak tõlünk, az akaratunktól független korlátai
vannak, ezért nem ismerhetõ meg a világ általa.
Antonioni filmjének hõse is ebbe a korlátba ütkö-
zik – s nyilvánvaló, hogy itt is filozófiai, nem pedig
merõ technikai kérdésrõl van szó. Az interjúban
Haris fölidézte a probléma tudományos vetületét
is: „Heisenberg bizonytalansági relációja errõl
szól: hogyha nagyon lekicsinyíted a dolgokat, ak-
kor egyszer elérsz egy olyan részhez, ahol a ré-
szecskének vagy a sebességét, vagy a helyét tudod
meghatározni. A kettõt együtt nem lehet.”15

A „kicsinyítés” itt úgy értendõ, hogy a szemet
ábrázoló 1m x 1m-es fénykép az eredeti negatív
egy mikroszkopikus részletébõl lett ekkorára fölna-
gyítva. A sorozat ugyanis technikailag úgy készült,
hogy Haris elkészítette a felvételt egy 6 x 6 cm-es
negatívkockára. Errõl készült az elsõ 1m x 1m-es
fénykép, ami tehát kb. 16-szoros nagyítást jelent.
A második méteres nagyítás ugyanennek a nega-
tívnak egy részletérõl készült, az elsõhöz képest
5-szörös nagyítással. A harmadik képhez Haris
bevitte a 6 x 6-os eredeti negatívot a volt munka-
helyére, és mikroszkóp segítségével készített a 3.
és 4. képnek megfelelõ részleteibõl egy-egy újabb
negatívot, mindkét esetben újabb 5-szörös nagyí-

tással. Így jön ki a végsõ képen a kétezerszeres na-
gyítás: 16 x 5 x 5 x 5 = 2000.    

Haris a Nagyítás sorozatának mediális, tech-
nikai-ontológiai-episztemológiai problémafelveté-
sével látszólag visszajutott oda, ahonnan elindult:
a léptékváltó absztraktig. Valójában azonban nem
egy kört tett meg, hanem – mint egy Möbius-
szalagon – a színérõl és a visszájáról is bejárta
ugyanazt a problémakört. 

A végeredményként kapott „ugyanaz” tehát való-
jában mégsem ugyanaz. Haris megfogalmazásában:
„Ezt lehet rokonságba hozni a festményrészletekkel,
hiszen valami olyasmirõl van szó, de én azt hiszem,
hogy ez a rokonság az ellentét rokonsága. Tehát mi-
közben a festményeket nézem, az az élményem, hogy
a végtelennel találkozom, és (…) ezt próbálom meg-
mutatni, hogy errefelé el lehet menni. Itt meg arról
szól, hogy – legalábbis gépiesen – nem lehet elmen-
ni, hanem valamit hozzá kell tenni.”16

Jel és árnyék
Az Út után az alkotói hármas másfél évig nem ren-
dezett közös akciót, aminek egyik oka az volt, hogy
Bódy Gábor 1974-ben forgatta az Amerikai anzix cí-
mû filmjét, melynek Csutoros volt az egyik fõszerep-

lõje, s így nemigen ért rá mással foglalkozni. Ezért a
következõ megmozdulásra csak 1975. május 25-én
került sor, a Budapest határában lévõ Mátyás-hegyi
nagy kõfejtõben.17 Itt készítette el Haris a Jel és ár-
nyék címû sorozatához a felvételeket.

13 Lásd a katalógusban kö-
zölt helyszínrajzot. 

14 Szilágyi: Interjú Haris
Lászlóval.

15 Uo.

16 Uo.

17 Lásd Mozgó Világ,
1978/6. 81–85. o

A Jel és árnyék elõkészületei, 1975. 
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Az egész napos – napkeltétõl napnyugtáig – tartó
esemény abból állt, hogy Haris, Molnár V. és
Csutoros még hajnalban kifeszített a bánya egyik
fala elé, a levegõbe egy 1,2 x 4,8 m-es nagyságú,
alumíniumkeretre rögzített fekete vásznat. Ez nem
volt kis munka, mert kb. százméteres fesztávot kel-
lett hozzá drótkötelekkel áthidalniuk, továbbá biz-
tosítani, hogy a vászon stabilan álljon a levegõben.
Miután mindezt sikeresen megoldották, Haris áll-
ványra helyezte a fényképezõgépét, és társaival
együtt megvárta, hogy föltûnjön az esemény fõsze-
replõje: a Nap. Ez kb. 5:30-kor megtörtént. Haris
elkészítette az elsõ felvételét, melyen a Jel és an-
nak a homokbánya majdnem függõleges falára ve-
tett árnyéka együtt látszik. Ezt követõen nagyjából
óránként készített errõl felvételeket, ugyanarról a
pontról, az állványon hagyott géppel. Az utolsó fel-
vétel kb. 17 órakor készült. 

Közben érkezett egy-két barát, s az eszegetés-
iszogatás közben nyilván beszélgettek arról, hogy
mi van itt készülõben – de voltaképpen ez még-
sem egy akció volt, amivé utólag a Mozgó Világ
publikációja fölstilizálja, hanem egy pár héttel ké-
sõbbi akciónak az elõkészületi munkája. Maga az
akció – a sorban immár a hatodik – a szentendrei
Vajda Lajos Amatõr Képzõmûvészeti Stúdió pincé-
jében zajlott, mégpedig öt újabb mûvész bevonásá-
val.18 A résztvevõk ugyanazt a célt tûzték maguk
elé, mint korábban: „Az adott tér kialakítására
vállalkozunk”, írják a meghívó szövegében.

Haris úgy emlékszik vissza, hogy bár viszonylag
jó kiállítás lett a dologból, az akció már nem az
volt, mint régebben. Éppen azért, mert kiállítás
lett, mert mindenki – a közönség is – így viszo-
nyult hozzá. Megváltoztak az idõk. A saját képeivel
sem volt maradéktalanul elégedett: némelyikü-
kön túlságosan elõtérbe került a bányafal, azok az
apró kis alakzatok, amelyeket a Nap járásának
megfelelõen változó árnyékok rajzoltak ki. Pedig
Harisnak épp arra lett volna szüksége, hogy a ké-
peken úgyszólván csak a Jel és annak a sziklafalon
mindig változó helyû és alakú árnyéka látszód-
jék. Ezt késõbb azzal érte el, hogy az elsõ nagyí-
tásait újra lefényképezte, és a síkfilm negatívok
tónusait a hívó megválasztásával és más vegyszeres
eljárásokkal úgy alakította, hogy a róluk készült na-
gyításokon a sziklafal már csak jelzésszerûen jelen-
jen meg a képen.

Két héttel a Jel és árnyék felvételei után készítet-
te el Haris a másik egész napos –  24 órás – felvé-
teli projektjét, melynek eredménye az 1975. VI. 5.
címû, 480 képbõl álló szekvenciája lett, melyet a
szekvenciákat ismertetõ fejezetben tárgyalok részle-
tesen. A Jel és árnyék is klasszikus szekvencia: vé-
gig ugyanaz a gépállás és képkivágás – csak a lát-
vány változik az idõ múlásának megfelelõen.

Azért tárgyalom mégis itt, mert közvetlenül kap-
csolódik a korábbi akciókhoz: maga a Jel például
ugyanaz a fekete vászon, mint ami a Szembesítés és
az Út akciókon is szerepelt.

Fotónyelvtani, szintaktikai értelemben Haris egy
lépéssel továbbviszi, az ellenkezõ oldalról gondolja
végig azt a problémát, amit a Lépcsõház akcióban
megfogalmazott. Ott arról volt szó, hogy a fénykép,
a mû mozdulatlanná merevített egy állapotot, s épp
változatlanságával emelkedett ki a körülötte folyton

változó környezetébõl, a „valóságból”. A mû volt 
a változatlan, a valóság a változó. 

A Jel és árnyék viszont együtt, ugyanazon az
ontikus, létezési szinten mutatja meg a változat-
lant és a változót, magát a változást. A változatlan
Jel így nem szakad ki a valóságból: mindig ott van,
csak észre kell vennünk. Ezt fogalmazza meg az a
haikuszerû, rendkívül tömör példabeszéd, melyet
Haris három éven át csiszolt, míg végül elnyerte
végsõ formáját: „Fölötted lebeg a Jel, mely mozdu-
latlan. Árnyéka a Földön helyrõl helyre, idõrõl
idõre folyton változik. Ha az árnyékot figyeled,
megtudsz valamit a Jelrõl, de ezt a tudásodat min-
dig módosítani kell. Ha a Jelet figyeled, megtudsz
mindent.”19

Szemadám nagy empátiával elemzi-értelmezi
Harisnak ezt a mûvét is. Mint megállapítja, az ár-
nyékra figyelõ szemlélet a nyugati, a Jelre figyelõ
pedig a keleti vallásfilozófiai gondolkodás szimbó-
luma. „Haris fotósorozata voltaképp példázat.

18 1975: Vajda Lajos
Stúdió.

19 Idézi Szemadám: 
i. m. 17. o.

Haris László: Jel és Árnyék, 1–7. Részlet a sorozatból. 1975/1996. 
Zselatinos ezüst, RC. 69 x 76 cm. H. L. tulajdonában.
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Mégpedig olyan példázat, mely a kétféle szemlélet
lehetõségét s összefüggéseiket egyszerre mutatja
fel olyan egyszerûséggel, ahogyan a japán kertmû-
vészek tudtak szólni pár kõdarab elhelyezésével a
gereblyézett murván a teljes univerzumról.”20

Vernissage
Haris a hetedik fotóakcióját Beke László közremû-
ködésével hajtotta végre 1979. szeptember 15-én, a
Szürenon II. kiállítás megnyitóján.21 A megnyitó
elõtt és annak helyszínén készített Bekérõl egy
felvételt, majd errõl egy életnagyságú képet, ame-
lyen Beke épp fölolvassa a megnyitó szövegét; a
szöveg fölolvasását pedig egy technikus segítségé-
vel hangszalagon rögzítették. 

Az életnagyságú képet a megnyitó napján elhe-
lyezték a kiállító tér egyik sarkában, mögé pedig
egy hangszórót tettek. A megnyitóra Beke megér-
kezett (ugyanabban a ruhában, amelyben a felvétel

készült róla), beállt a saját képe elé, elõvette a pa-
pírjait, megköszörülte a torkát (ez volt a jelzés a
technikusnak), majd elkezdte volna olvasni a szö-
veget – de helyette a kép szólalt meg. Egy darabig
tanácstalanul forgolódott, majd miután látta, hogy
nincs itt rá szükség, kiment a terembõl. 

A kép nyitotta meg a kiállítást.    

Haris ebben a szellemes vizuális-akusztikus-
performális gegben a Lépcsõház akcióból ismert
„a kép helyettesíti a valóságot” elvet vitte tovább.
Fotónyelvi szempontból mindössze annyi az újdon-
ság benne, hogy Haris a „hírérték” fogalmát pró-
bálta itt leleplezni. Ahogy az interjúban megfogal-
mazta: „Az újságokban megjelenõ fotók adták az
ötletet: a fotográfia átveszi a valóságot. Már nem is
érdekes, hogy mi történt. Az az érdekes, ami meg-
jelent az újságban, amirõl fotó van – és az történt,
amirõl a fotó szól.”22

20 Szemadám: i. m. 18. o.

21 1979: Szürenon.

22 Szilágyi: Interjú Haris
Lászlóval.

Vernissage, 1979. Haris László felvétele. 
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Haris László: Fölülrôl szemlélem az emberszabású ketrecet. 1973.
Zselatinos ezüst. 35 x 35 cm. MFM.
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Lépcsôház akció, 1973. (Szemadám György). Haris László felvétele. Lépcsôház akció, 1973. Haris László felvétele.
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Haris László: Nagyítás, 1–2. 1973. 
Zselatinos ezüst. 100 x 100 cm. MFM.

Haris László: Nagyítás, 3–4. 1973. 
Zselatinos ezüst. 100 x 100 cm. MFM.
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Haris László: Jel és Árnyék, 1–7. Részlet a sorozatból. 1975/1996. 
Zselatinos ezüst, RC. Egyenként 69 x 76 cm. H. L. tulajdonában.

Haris László: Jel és Árnyék, 1–7. Részlet a sorozatból. 1975/1996. 
Zselatinos ezüst, RC. Egyenként 69 x 76 cm. H. L. tulajdonában.
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Haris László: 1975. VI. 5. Részlet. 1975.
Zselatinos ezüst, faroston. Egyenként 6 x 9 cm; tabló: 135 x 182 cm. MNG.
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SZEKVENCIÁK

Kép, képsor, szekvencia
A neoavantgárd mûvészek elõszeretettel gondolkod-
tak egyetlen kép helyett diptichonokban és tripti-
chonokban, képsorokban és szekvenciákban. E fe-
jezet elméleti fölvezetéseként a Fotómûvészet két
írására szeretném fölhívni a figyelmet, mert – jólle-
het nem ez a témájuk – ennek a jelenségnek a mé-
lyebb okaira, elméleti párhuzamaira mutatnak rá. 

Vekerdi László tudománytörténész Az „egy” és a
„sok” címû tanulmányában1 – Szabó Árpád és Tóth
Imre matematikus professzorok munkái alapján –
kitûnõ összefoglalását adja annak a szemléleti kü-
lönbségnek, ami a klasszikus görög és az ezen ala-
puló reneszánsz, illetve a modern matematikai és
filozófiai gondolkodást megkülönbözteti egymástól.
Témánk szempontjából különösen érdekes, amit
Vekerdi a kétféle – a klasszikus és a modern – gon-
dolkodásnak megfelelõ képfajtákról ír. 

A reneszánszban, melynek képfelfogását a
camera obscura elvén mûködõ fényképezõgép
mintegy automatikusan leképezi, „mindegyik kép
a Tér, a Makrokozmosz egyedi ábrázolása, teljes
és zárt egész: Mikrokozmosz, így azután még ké-
pekkel zsúfolt falakon is mindegyik kép önmagá-
ban egy-egy külön világ. (...) Nem kívánt, legföl-
jebb megtûrt maga mellett más képeket.” Ez tehát
még az „egyetlen kép” filozófiája. A modern gon-
dolkodás azonban fölismerte, hogy a metrikus tér
egyáltalában nem az egyetlen lehetõség térbeli
relációk kifejezésére, s ennek megfelelõen új
képtípusok születtek: „a képekbõl elõször eltûnt
a perspektíva, odalett a képtér önszervezõ ereje,
eltûnt a képbõl a tér, odalett a kép egész-sége,
önmagát értelmezése. A nézõnek, ha akarja, ha
nem, magának kell megkeresnie a kép megértésé-
hez a kódot.” 

A kötetünkben tárgyalt munkák jobb megértésé-
hez fontos Vekerdinek az a megjegyzése, hogy a
modern tudományos, majd ennek nyomán a mûvé-
szeti gondolkodás középpontjába a struktúra ke-
rült, melyben „az önmagukban jelentésnélküli
elemek a mûveleti szabálytól, egy elõírástól kapták
a jelentésüket”. Ha mindezt a fotográfiai képso-
rokra, dipti- és triptichonokra, szekvenciákra és
mátrixokra alkalmazzuk, megállapíthatjuk: a struk-
túra mûveleti szabályai átértékelik az egyes kép-
elemek önmagukban való jelentését, más jelentést
adnak nekik. Az elemek puszta látványlenyomat-
ból jelekké válnak. Könyvünkben különösen Haris
László, Hámos Gusztáv, Jokesz Antal, Tímár Péter,
Török László és Vetõ János mûveinek „dekódolá-
sát” segíti ennek szem elõtt tartása. 

Bódy Gábor Sor, ismétlés, jelentés címû tanul-
mánya2 alapján újabb tanulmányok sorát lehetne
írni a film- és a fotónyelv kapcsolatáról és elvi kér-
déseirõl. Most csak arra vállalkozom, hogy a té-
mánkhoz szorosabban kötõdõ megállapításait föl-
idézzem.

Az Elvi megfontolások fejezetben már volt szó ró-
la, hogy a fotográfia – technikai kép voltából adódó-
an – egyszerre ikon és index, kép és nyom.3 Jóllehet
Bódy nem használja ezeket a peirce-i kategóriákat,
pontosan ezt fogalmazza meg, amikor kijelenti: „A
fotó azáltal, hogy megállítja és rögzíti az idõt, vala-
mi abszurd dolgot cselekszik. Mágikus vonzereje,
titokzatossága ebben a lehetetlen kijelentésben rej-
lik: a világ x pillanatban így nézett ki. Erre a va-
rázslatra eddig semmilyen kifejezési forma nem volt
képes.” Amikor a fotográfia „alapvetõen ábrázoló
funkcióját” emlegetem – pontosabban azt, hogy az
experimentális fotó rákérdez erre az alapvetõ funk-
ciójára –, lényegében erre gondolok.

Bódy természetesen nem áll meg az idézett kije-
lentésnél: „arról a pillanatról, amelyik egy fotóban
nyomát hagyja, lehetne egy tízperces filmet is csi-
nálni. (...) És itt fordul visszájára a közhely, (...)
hogy tudniillik a film fotók sorozata – mert a fotó
is fotók sorozata, vagy ha tetszik, egy fotó is filmek
sorozata!” 

E logikát követve a hagyományos képet fölfog-
hatjuk úgy is, mint vektorok eredõjét, vagyis az
idõbeli változások egyetlen, a folyamatra jellemzõ
képbe való sûrítését – melybe a korábbi tapaszta-
lataink és a már látott hasonló képek alapján be-
lelátjuk az elõtte és utána zajló folyamatokat (és
azok képeit) is. Lényegében ez a Henri Cartier-
Bresson által elhíresült, a „döntõ pillanatban” el-
kapott jelenetet megörökítõ kép. 

A képsor, triviálisan, abban tér el az egyetlen kép-
tõl, hogy több kép, több téridõmetszet segítségével
mond el egy történetet, jelenít meg egy gondolatsort,
idéz föl egy érzést, stb. A több lehet akár kettõ vagy
három is: nem a számosság a lényeg, hanem az, hogy
az egyes képek „túlnyúlnak” önmagukon, egymást
is értelmezik. A képsorban a kamera (s így a befo-
gadó) nézõpontja állandóan változik: hol innen, hol
onnan nézzük a történteket, hol ezt, hol azt, hol meg
amazt a jellemzõ részletét látjuk „képsûrítmény-
ként” megfogalmazva. Gyakran nem is egyetlen tör-
ténés állóképeibõl áll össze a képsorban elmesélt
történet – de mindig a „legjobb pillanatban” elka-
pott képekkel van  elmesélve. 

A szekvencia speciális képsor: a folyamatot
meghatározó vektorok önálló képekként való meg-

1 Vekerdi László: Az „egy”
és a „sok”. Fotómûvészet,
1972/1. 16–21. o. Idézetek:
19–20. o.

2 Bódy Gábor: Sor, ismét-
lés, jelentés. Fotómûvészet,
1977/4. 18–25. o. Idézetek:
24. o. A tanulmány továb-
bi publikációinak adatait
lásd a Bibliográfiában.
CD.

3 Lásd 18. o. 5. sz. lábjegy-
zet.
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jelenítése az eredõjük képe helyett. A változások
regisztrálása közben a kameraállás, a képek né-
zõpontja – szemben a képsorral  – nem változik:
a szekvencia ehhez a fix térbeli koordinátához
viszonyítva mutatja be az idõbeli folyamatot. 
A szekvencia így az egész kép állandóságának
és egyes elemei változásának a dialektikájára,
az „ugyanaz és mégis más” vizuális, logikai és
pszichés ellentmondásaira épít.

Lineáris szekvencia és mátrix
Az alábbiakban kétféle szekvenciát különböztetek
meg: a lineáris szekvenciát és a mátrixot. A lineá-
ris szekvencia a változást egy sor fázisaiként mutat-
ja meg. A mátrixnál viszont maga a változás ténye
a lényeg, függetlenül annak idõbeli lefolyásától; 
a fázisok itt nem sorba, hanem hálóba vannak ren-
dezve. Mindkét szekvenciatípus az emberi észlelés
és emlékezés dinamikáját próbálja állóképek rend-
szerével szimulálni, illetve stimulálni. 

Rengeteg szekvenciatípust lehet fölsorolni; úgy-
szólván annyit, ahány szekvencia készült, plusz
amennyit még el tudunk képzelni. Beke László az
Avangard szekvenciák címû tanulmányában4 pél-
dául 11 pontban, ezen belül több alpontban kísé-
rel meg egyfajta szekvenciatipológiát adni, közben
hivatkozik egy szerzõre, aki 17 típust, egy másikra,
aki egyetlen típuson belül 70 variánst különböztet
meg. Bevallom, ennek én nem látom sok értelmét.
Szerintem a két alaptípus: a lineáris és a mátrixba
rendezett szekvencia megkülönböztetése elegendõ
ahhoz, hogy az egyes mûveket értelmezzük.

Beke tanulmánya viszont a maga idején rendkí-
vül fontos volt abból a szempontból, hogy megis-
mertette a magyar közönséggel a korabeli nyugati
és hazai avantgárd szerzõk szekvenciaelvû munká-
it. Olvasóinknak is elsõsorban ezért ajánlom, hogy
megismerjék Jan Dibbets, Klaus Rinke, William
Wegman, John Hilliard és mások mûveit, amelyek
vagy hatottak a következõkben tárgyalandó magyar
szerzõkre, vagy éppen a párhuzamos gondolkodás-
ra jó példák. 

LINEÁRIS SZEKVENCIÁK

Pácser Attila (1953) Hullám címû szekvenciája
(1978) voltaképpen egy vizuális poén: a „valóság”
megsemmisíti a róla készülõ képet. Hasonló gondo-
lat húzódik meg Attalai Gábor (1934) Korcsolyázás
üvegen címû képsorában (1976) is: a mûvészet, 
a kunszt néha bizony rombolással jár együtt. 
A Csendéletevés (1976) is a mûvészetrõl szóló példá-
zat: a nagy múltú csendélet mûfaja immár „lerágott
csont”. Tímár Péter (1948) Átmentem a túloldalra
címû munkája (1976) is efféle abszurd-ironikus pél-
dázat: azt mutatja meg, milyen az, amikor valaki „le-
darál” egy csendéletet – jelen esetben szó szerint vé-
ve a kifejezést. A teljesen nyugodt virágcsendélet
elõbb fokozatosan megtelik vérrel, majd az utolsó ké-
pen a kiömlött vér vöröse és a virágszirom sárgája
helyet cserél. A szenvedésbõl esztétikum született. 

A lineáris szekvencia speciális esete, amikor
nyomdai vagy kiállítástechnikai okokból nem sor-
ban prezentálják ugyan az idõfolyamat egyes fázisai-
ról készült képeket, hanem egy tablón elrendezve,
azonban a képek sorrendje kötött, vagyis a „törté-
netnek” van eleje és vége. Éppen ez különbözteti
meg a tablókat az alább tárgyalandó, bonyolultabb
képolvasást kívánó-megengedõ mátrixoktól.

Kerekes Gábor (1945) például egy egyszerû tör-
ténetet mesél el a Történet címû tablóján (1979),
slusszpoénnal – csak éppen azt nem lehet tudni,
hogy mit. Pontosabban: azt nem tudjuk, hogy neki
mit mesélt az öregúr, miközben Kerekes fényké-
pezte. Nekünk nézõknek ebbõl már csak a néma-
filmek színészeire emlékeztetõ, eltúlzott gesztikulá-
ciója és testbeszéde maradt. Igazán remek vizuális
kroki kerekedett ki az egészbõl.

Balla András (1945) diptichonja, a Pillanat
(1979/1983) is a szekvencia logikájára épül: az
ugyanarról a helyrõl felvett két képet együtt – a be-
idegzõdéseink miatt – egy vasúti tragédia képei-
ként értelmezzük. A cím, illetve az egész mû a saj-
tó- és dokumentumfotóban legfõbb erénynek szá-
mító „ellesett pillanat” kifigurázása.

Balla Jelentésváltozás címû triptichonja (1976) is
egy fotónyelvi beidegzõdésünkre épít, pontosab-
ban arra kérdez rá. A mû álszekvencia, hiszen a
három nagyítás ugyanarról a negatívról készült,
csak más-más expozíciós idõvel, viszont ezt úgy ér-

Pácser Attila: Hullám. 1978. Zselatinos ezüst. 23 x 94 cm. P. A. tulajdonában.

4 Beke László: Avangard
szekvenciák. Fotómûvé-
szet, 1977/1. 37–42. o. 
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telmezzük, mintha az elsõ kép déli, vakító napsü-
tésben készült volna, a második délután, míg a har-
madik alkonyatkor. A triptichon koncepciója egyéb-
ként éppen abból az élménybõl született, hogy a
kertépítõ mérnök Balla sokszor megfordult ebben
az elhagyott erdei épületben, amelyben valaha fa-
munkások laktak, s az vizuálisan és hangulatában
egészen más volt hajnalban, délben, alkonyatkor,
este.5 Balla ezt az élményét adta vissza ezzel a fotó-
nyelvi, printingszintaktikai tanulmányával.   

HARIS LÁSZLÓ

1975. VI. 5.
A szekvencia mûformának – és egyben Haris
László (1943) eddigi életmûvének – legkiérleltebb
munkája a magyar fotómûvészetben a prózai 1975.
VI. 5. címet viseli. A címválasztás tökéletesen il-
lik a mû témájához és elkészültének körülményei-
hez, melyeket – a koncepciót és a technikai rész-
leteket is – Haris a mû elsõ publikációjához mel-
lékelt szövegben6 a nyilvánosság elé tárt. Ebbõl
megtudjuk, hogy az ötletet Warhol egyik filmje ad-
ta, de Haris mondhatni a visszájára fordította: míg
Warhol 24 órás filmen mutatja be egy nap törté-
netét,7 õ egyetlen látványba sûríti. 

Haris koncepciójának fontos eleme volt, hogy a
felvételek a fõváros egy viszonylag forgalmas,
ugyanakkor turisztikai vagy történelmi szempont-
ból „semleges” terén készüljenek, mert „nem
akartam számítani semmi fölösleges felhangra”.8

Némi keresgélés után talált is ilyet, a X. kerületi
Mázsa teret, mely ideális helyszínnek bizonyult. 
A térre pompás kilátás nyílt egy barátja, Mózer
István szerkesztõ lakásának ablakából. A téren
egy átlagos hétköznap is viszonylag nagy volt a jö-
vés-menés: gyalogosok iparkodtak a piacra, majd
onnan haza vagy a 13-as villamos megállójához, a
teret átszelõ Bihari utcán pedig elég jelentõs volt
a jármûforgalom. Haris joggal remélte, hogy a ké-
pei változatosak lesznek.

A felvételek a címben megadott hétköznapon9 ké-
szültek. Haris elõzõ nap kiválasztotta a nézõpontot,
majd állványra rögzítette a fényképezõgépet, s elõ-
készítette a magával vitt huszonnégy tekercs filmet.
1975. VI. 5-én 0 óra 03 perckor készítette el az el-
sõ felvételt, melyet 3 percenként újabbak követtek,

egészen 24 óra 00 percig. Ez tehát óránként 20,
összesen 480 felvételt jelentett. A 3 perces interval-
lum megválasztása nemcsak arra volt jó, hogy vi-
szonylag sok kép készüljön, hanem elegendõ idõt
hagyott arra is, hogy egy-egy óra rögzítése után fil-
met lehessen cserélni a gépben.

A koncepció fontos része volt, hogy „a gép (Ya-
shica Electro 35) a beállított rekesznyíláshoz a meg-
világításnak megfelelõ idõt exponálta automatiku-
san 1/500 és 30 másodperc között”. Haris ebbõl a
technikai adottságból két dologra számíthatott: a
filmkockák egyenletes megvilágításúak lesznek –
kivéve azokat, amelyek sötétben: éjjel, hajnalban
vagy késõ este készültek, mert ezek kiexponálásá-
hoz a 30 másodperc nem elegendõ. Ez utóbbiakon
csak az állandó vagy mozgó fényforrások hagynak
majd némi nyomot, de maga a kép sötét lesz. Ez
azért volt fontos, mert a szekvencia elvnek megfele-
lõen Haris nemcsak a nézõpontot tekintette állan-
dó faktornak, hanem a fényképek kidolgozását is:
„A lefényképezett és azonosan kidolgozott filmeket
végig azonos expozíciós idõvel 6 x 9-es méretre na-
gyítottam, majd az eredeti sorrend betartásával 24
sorból és 20 oszlopból álló táblába rendeztem.” 

Az eredmény tehát egy szekvencia-mátrix lett,
melynek kétféle olvasata lehetséges: az európai
kultúrában megszokott, a betûírást követõ lineáris
olvasat, és egy másik, mely az egész tablót egyetlen
képnek tekinti. Haris számára ez utóbbi legalább
annyira fontos volt, ha nem épp fontosabb, mint az
idõrendet követõ. Erre vall, hogy a kész tablót le-
fényképezte, majd két 50 x 60 cm-es nagyítást ké-
szített róla: egy éleset, mely voltaképpen csak egy
reprodukció, és egy életlent, amelyen a részletek
már nem látszanak, viszont elõugrik rajta a kész
tabló egy vizuális eleme, amelyre senki nem szá-
míthatott: a kis képek a tabló közepén X-formát
rajzolnak ki; ez volt ennek a napnak a váratlan
ajándéka. Haris ezt a két nagyítást diptichonként
mutatta be az Expozíció kiállításon.10

Szemadám – Bán András írásának az értelmezést
segítõ fölvetéseit követve, amelyekre a föntiekben
magam is támaszkodtam – szép és gondolatilag mély
értelmezését adja a mûnek: „az embertelen környe-
zet megrendítõen rendelõdik alá a mû egészében
megnyilvánuló kozmikusnak, a nappalok és éjsza-
kák ritmusának”.
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5 Szilágyi Sándor: Interjú
Balla Andrással.

6 Bán András: A nézõpont.
Fotómûvészet, 1976/3. 
40. o. A mûre vonatkozó
Haris-idézetek innen va-
lók.

7 Valószínûleg a ****
(Négycsillagos) címû, „a
24 órás” filmként is emle-
getett Warhol-mûre gon-
dolt Haris, melyet csak
hírbõl ismert. Vö. Andy
Warhol Filmography:
www.warholstars.org/
filmch/filmchro.html.

8 Ehhez és a továbbiakhoz
Haris említett szövege mel-
lett lásd Szilágyi Sándor:
Interjú Haris Lászlóval.

9 http://amon.hu/
oroknaptar/.

10 1976: Expozíció.
[25.] o. Szemadám György
tévesen csak tervként em-
líti a második tablót. Lásd
uõ: „Utak és határok”. 
A Magyar Képzõ- és Ipar-
mûvészek Szövetsége Tájé-
koztatója, 1980/1. 20. o.

Attalai Gábor: Korcsolyázás üvegen.1976. Zselatinos ezüst. Egyenként 25 x 37,6 cm. A. G. tulajdonában.
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Automata?
Egy pillanatra érdemes visszatér-
ni a fényképezõgépre, amelyek-
kel a felvételek készültek, mert
az „automata” szó félreértésekre
adhat alkalmat. Szemadám
György azt írja, hogy „a Yashica
Electro 35 gép hárompercenként
automatikusan (tehát a minden-
kori megvilágításnak megfelelõ
expozíciós idõt használva) expo-

nált egyet”.11 Beke László megfogalmazásában:
„Haris László automatagépe 3 percenként fényké-
pez egy villamosmegállót 24 órán át”.12

Azért félrevezetõk ezek a megfogalmazások, mert
hiszen nem a gép, hanem Haris fényképezte a vil-
lamosmegállót és környékét 3 percenként. A gép
az elõre beállított rekesznyíláshoz automatikusan
hozzárendelte ugyan az expozíciós idõt, vagyis az
expozíció hosszúságát, de az expozíció idõpontját
Haris határozta meg: nézte az óráját, és 3 percen-
ként megnyomta a kioldózsinór gombját. Ez nem
szõrszálhasogatás, hanem a mûhöz, annak születé-
séhez tartozó pontosítás. Nem mindegy ugyanis,
hogy egy ember vagy egy automata készíti a képet –
még akkor sem, ha Haris jelen esetben kvázi auto-
mataként funkcionált.

Haris ezzel kapcsolatban az életútinterjúban13

azt mondja, hogy egy nyugati fotós minden bizony-
nyal úgy valósította volna meg a projektet, hogy
vesz egy gépet, amelybe belefér egy egész tekercs,
30 m hosszú mozifilm, és amely egy óraszerkezet
segítségével 3 percenként leexponál egy-egy koc-
kát. „Minderre nekem nem volt lehetõségem. Úgy-
hogy én ezt a napot, a 480-szor három percet az
elejétõl végigültem. Közben jöttek barátaim, akik-
kel beszélgettünk, borozgattunk, ettünk. Tehát na-
gyon kellemesen telt el ez a nap, és egyáltalán nem
sajnálom az ezzel töltött idõt, mert nagyon fontosak
voltak azok a beszélgetések. Szerintem én nyertem
a nyugati szuperfotóssal szemben, aki elintézte
volna ezt egy géppel.”   

VETÕ JÁNOS 

Vetõ János (1953) elsõ alkotói korszakát, a ’70-es
évek elsõ felében született munkáit a szekvenciák-
ban való gondolkodás határozta meg.14 Érdekes
egyébként, hogy Vetõ fotói mennyire természetesnek
hatnak: egyáltalán nem érezni rajtuk a koncept ki-
agyaltságát. Nyilván ez tette és teszi ma is oly nép-
szerûvé e munkákat nemcsak az avantgárd mûvészeti
„szakma”, hanem a laikus közönség körében is. 

A Tojás (onánia) címû képsor (1973) elsõ ráné-
zésre egy vizuális vicc: azt a folyamatot meséli el

hat képben, ahogyan egy tojás, nem bírván a belsõ
energiáival, föltöri önmagát. A kép címe legalábbis
arra utal, hogy sehol semmi külsõ beavatkozás –
holott a képek elkészítéséhez a szerzõnek nyilván
be kellett avatkoznia a folyamatba. Ha viszont eh-
hez a technikai részletkérdéshez hozzáolvassuk a
cím zárójelbe tett felét is, akkor a képsor mélyebb
értelmet kap: tulajdonképpen az alkotási folyamat
és az autoszex egymásba játszatása. 

Az Ugrás címû négy képbõl álló szekvencia
(1973 k.) Balla Pillanat címû diptichonjához ha-
sonló fotónyelvi problémát feszeget. Ha „szó sze-
rint” olvassuk a képsort, egy öngyilkosság meg-
örökítését kell látnunk benne – s a képeken nincs
is semmi jele annak, hogy nem ez történt; talán
csak annyi, hogy az utolsó képen nincsen vér. 
A képsor egyébként innen, a vége felõl olvasva egy
újabb jelentésdimenzióval gazdagodik: az árny-
játékba muszáj volt beilleszteni a valóságos testet
– ami viszont újraértelmezi a 3. képkockát: az alak
valójában nem le-, hanem nyilván fölfelé ugrott,
és csak a valóságos, háromdimenziós teret két-
dimenzióssá átfordító fotóolvasási konvenciók mi-
att látjuk-értelmezzük ezt másképp. 

A sorozat egyébként ezzel a 3. képkockával véget
is érhetne, vagy a 4. képkockát Vetõ megoldhatta
volna úgy is, hogy valamilyen technikai trükkel
csak az árnyékot mutatja, ez azonban már más mû
lenne. Mindenesetre ezek a technikai lehetõségek
benne rejlenek, s így a „valóság” meg a fotó való-
sága közti megfelelés mediális kérdéseit firtatják,
egy látszólag egyszerû vizuális poén ürügyén. 

Vetkõzés
A Kivetkõzés (1974) kilenc képe azt mutatja be,
ahogyan Vetõ egyik kedvenc modellje, M. M. (Mé-
hes Marietta) fokozatosan leveti magáról a fekete
kendõt, s végül megmutatja magát. A képsort – túl
a modell szépségén – a sutasága, a fotós és mo-
dellje amatõrizmusa teszi igazán érdekessé, izgal-
masan bájossá, ez emeli a szimpla leskelõdés fölé.
A modell mindvégig ösztönösen összezárja comb-
jait, mintegy védi a szemérmét, mint aki nem szo-
kott hozzá az efféle helyzetekhez. A fotós pedig, aki
a kamerával követi a föllebbenõ leplet, a 8. kép-
kockánál rájön, hogy rosszul mérte föl a távolságot:
följebb kell emelnie a gépet, hogy a modell feje is
látsszon – így viszont „levágja” a modell lábát. El-
dönthetetlen, hogy mennyi ebben a tényleges és
mennyi a megjátszott amatõrizmus, de ennek nincs
is jelentõsége: a képsor így adja vissza tökélete-
sen az egész szituáció ambivalens voltát. Ugyanez
profi változatban üres és semmitmondó voyeur-
ködés lenne.  

Az elõzõ sorozat párja, a Kivetkõztetés (1975) más
modellekkel – egyikük Hámos Gusztáv – mondja

Vetõ János, 1975 k. Hámos Gusztáv felvétele

11 Szemadám: i. m. 18. o.

12 Beke: i. m. 39. o.

13 Szilágyi: Interjú Haris
Lászlóval.

14 Indulásáról, ennek a
Kex együtteshez fûzõdõ
kapcsolatairól lásd a Port-
rékonceptek fejezetet. 
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el az iménti történetet: az ember szívesen vetkõzik
ki magából, hogy megtalálja önmagát. És persze a
partnerét is. A képsort itt is a nem professzionális
modellek teszik érdekessé és hitelessé: a fürdõru-
hacsíkok a lány testén, s hogy az utolsó képen lát-
szik, hogy a szemüvegét mindvégig nem vette le. 
A fotós is használja (vagy vállalja) a nem profi
megoldásokat, például hogy az 5. képkockán a lány
karja eltakarja az arcát, vagy hogy az utolsó kép
bemozdult. 

Az M. M. bejön (1974) pontosan az és annyi, amit
a címe mond. Ámbár mit bejön? Inkább bevonul.
Sõt, keresztülvonul. Igazán nem sulykolni akarom,
de ezt a képsort is a vállalt amatõrizmus teszi kü-
lönlegessé. Elõször is maga a helyszín: egy átala-
kítás alatt lévõ lakás. Másodszor az „elrontott”
utolsó kép: M. M. félig kiment a képbõl, egyéb-
ként is beégett az egész alakja. Harmadszor a 
cica, aki a 3. képen egyszer csak belép a történet-
be, és innen kezdve e történetnek a meztelen lánnyal
legalábbis egyenrangú, ha nem épp fontosabb sze-
replõje. Az utolsó képen biztos, hogy õ a fõszerep-
lõ. Hogy is írta Roland Barthes? „Egy fénykép
punctuma az a véletlen valami, ami rögtön belém
szúr.”15

HÁMOS GUSZTÁV

Hámos Gusztáv (1955), a szekvencia mûforma leg-
fifikásabb mûvelõje, évekig afféle „csellengõ fia-
tal” volt. Tehetségesen fotózott, verseket is írt, de
a helyét nem találta sem a családban,16 sem a tár-
sadalomban: mûszaki jellegû középiskolai tanul-
mányai nem kötötték le, mûvészi ambícióinak vi-
szont nem talált közeget és formát. Élete azonban
kisvártatva fordulatot vett: 1972-ben a Marczi-
bányi téri Mûvelõdési Ház filmklubjában az akkor
17 éves Hámos megismerkedett Pór Györggyel és
Kõrösi Zsuzsával,17 majd az õ révükön a Házban
elõadó Najmányi Lászlóval, Hajas Tiborral és a
Kassák Stúdió tagjaival.18 1973 nyarán Bogláron
már Najmányi elõadását fényképezi, és olyan
avantgárd kulcsfigurákkal ismerkedik össze, mint
Szentjóby Tamás, Erdély Miklós, Beke László,
majd beiratkozik a Fiatal Mûvészek Klubjába; ek-
koriban köt barátságot a vele egyidõs Vetõ János-
sal, akivel késõbb sokat dolgoznak együtt.

Hámos, mint visszaemlékszik rá, nagyon jól
érezte magát ebben a közegben, melybe belecsöp-
pent, mert „minden kulturális és mûvészeti dolog-
nak, amit addig ismertem, volt valamiféle konzerv
jellege, mintha valamilyen iparnak lenne a termé-
ke. Ahogy mondják, hogy »szórakoztatóipar«, erre
mondhatjuk talán, hogy »mûvészetipar«. (…) Ha
bementél mondjuk a Mûcsarnokba, akkor az volt

az élményed, hogy ez egy templom, és hogy az itt
található dolgokhoz nincs, nem is lehet közöd. Az
a világ viszont, amelyhez Erdély – fõleg Erdélyt
mondanám, bár Szentjóby is nagy hatással volt
rám –, Halászék vagy akár Beke [tartozott] annak
idején, ez a világ nyitott volt. De az elérhetõsége
nem azt jelentette, hogy ez alacsonyabb értékû lett
volna. Sõt.”19

Beke és Hámos
Hámos nem pusztán inspiráló szellemi közegre ta-
lált a nála tíz-tizenöt évvel idõsebb avantgárd mû-
vészek és teoretikusok körében, hanem a pályáját
egyengetõ-korrigáló közösségre is. A Felezés soro-
zat születésérõl például, amelyeket 1974-ben, 19
évesen készített, az életútinterjúban a következõ-
ket mondja: „Beke hatására kezdtem el jelentékte-
len képeket csinálni. Azelõtt, ugye, mindig az ér-
dekelt, hogy (…) mitõl lesz egy kép jó, vagy mitõl
lesz egy kép érdekes, vagy mitõl lesz egy kép je-
lentõs, (…) [tehát hogy] olvasható legyen a kép.
(…) A Felezés volt az a pillanat, amikor a képnek
a jelentésével kezdtem el foglalkozni. Egy nagyon
egyszerû gondolat ötlött fel bennem, hogy a jelen-
tés két dolog között jelenik meg. A [kép] egyik fe-
lén van valami, a másik felén pedig nincs semmi,
vagy valami más van. Tehát hogy a két félkép kö-
zött keletkezik a jelentés. (…) Egyszer néztem a
villamosról – tavasz volt, nyitva volt az ablak –,
hogy kint mozog a város, bent pedig mozognak az
utasok. Ekkor egy nagyon egyszerû kérdés merült
fel, hogy megfeleltethetõ-e az elmozduló város-
képnek az utasok mozgása. És egy másik alkalom-
mal ezt elkezdtem fényképezni.”20

Beke László is számon tartotta ezt az inspiráló
hatást: a jelek szerint egyik felfedezettjének te-
kintette Hámost, s igyekezett egyengetni a pályá-
ját. 1976-ban szerepeltette a Maurer Dórával kö-
zösen szervezett Expozíció címû kiállításon,21 s így
az akkor 22 éves Hámos – Haris és Vetõ mellett –
a három fotós egyike lehetett, akik bemutatkozási
lehetõséget kaptak a nonkonform fotó/mûvészet, a
képzõmûvészeti fotóhasználat e fontos seregszem-
léjén. A katalógus elõszavában Beke egy felsoro-
lásban is megemlíti Hámost.22 

Beke a kiállítás után röviddel megjelent Avangard
szekvenciák címû összefoglalásában egy fél bekez-
désben ismertette Hámos addigi munkásságát, és 
A szociofotó kritikája (részlet) címmel közreadta a Fe-
lezés sorozat egyik tablóját. Magáról a sorozatról ezt
írja: Hámos „tudatosan számol az utólagos összeil-
lesztésbõl származó többletjelentésekkel. (…) Ilyen
elven jött létre egy igen bonyolult »téridejû« szek-
venciája, amelynek minden képén baloldalt egy vil-
lamos viszonylag állandó belseje, jobbra pedig az ál-
landóan változó külsõ környezet látható.”23

15 Roland Barthes: Világos-
kamra. Európa, Budapest,
1985. 34. o.

16 Szülei 4 éves korában
elváltak; 15 éves korától
elõbb egy kollégiumban,
majd különbözõ kommu-
nákban lakott. Lásd Szilá-
gyi Sándor: Interjú Hámos
Gusztávval.

17 Pórról részletesebben
lásd Sasvári Edit: Miért
éppen Pór? A kádári
„üzenési” mechanizmus
természetéhez. Évkönyv
VIII. 1956-os Intézet, Bu-
dapest, 2000. 124–159. o.
www.rev.hu/html/hu/
kiadvanyok/szovegek_evk
2000/sasvari.html. 

18 Az avantgárd színházi
csoport tagjai közül Há-
mos késõbb Halász Péter-
rel, Breznyik Péterrel és
Bálint Istvánnal tartott
szorosabb kapcsolatot. 

19 Szilágyi: Interjú Hámos
Gusztávval.

20 Uo.

21 1976: Expozíció.
[25.] o.

22 „Nem kerülhetjük meg a
régi metafora vizsgálatát:
»a mûvészet a valóság
visszatükrözése«. De mi-
lyen tükörkép a fotó? – a
kérdés már a médiumra
vonatkozik, amitõl viszont
elválaszthatatlan objekti-
vitásának kérdése is
(Ficzek, Hámos, Maurer,
Vetõ).” Uo. [7–8.] o.

Hámos Gusztáv, 1975 k.

8.qxd  2007.08.22.  15:05  Page 113



114

Hámos Felezés sorozata valóban bonyolult téridejû
mû, s voltaképpen a következõ fejezetben is tár-
gyalhatnám. Azért foglalkozom vele mégis itt, mert
Hámos a végsõ képet, a mátrixként fölragasztott
tablót olyan képekbõl állította össze, amelyekben
hangsúlyos szerepet kap a klasszikus szekvencia
alapelve: az ismétlõdés, a képek egyes kompozíci-
ós elemeinek az állandósága – hogy annál hangsú-
lyosabb legyen a változás. 

Két szekvencia egyben
Ami a Felezésben különleges csavar a szokásos
szekvenciákhoz képest, az éppen az, hogy Hámos
voltaképpen két szekvenciát csúsztat egybe, két 

– egymást az egyes képeken folyton át- meg átmet-
szõ – változássort mutat meg egyidejûleg. 

Külön-külön egyik szekvencia sem túl érdekes, a
fönti értelemben véve „jelentéktelen” képek sora:
kint változik a táj, bent meg az arcok vagy arckife-
jezések, a helyezkedések, kapaszkodások. Csakhogy
Hámos fönt idézett intenciójának megfelelõen néz-
hetjük õket úgy is, hogy azt fürkésszük: van-e össze-
függés a külsõ meg a belsõ változások között? Ha van:
mi az? Ha nincs: miért nincs? Kellene-e, hogy legyen?

Épp ez a szépsége ennek a koncepciónak: hogy
egy mindennapos élményünkre alapoz, pontosab-
ban arra hívja föl a figyelmünket, hogy egy unalo-
mig ismerõs élethelyzetünk mennyivel gazdagabb
lehetne, ha odafigyelnénk rá, ha képként, filozófiai-
esztétikai-szemiotikai problémaként (nem pedig

zötykölõdésként) fognánk föl. Ettõl igazán remek,
koncepcionális telitalálat ez a sorozat.

Érdekes adalék a Felezés utóéletéhez, hogy mi-
után Hámos 1979-ben felvételt nyert a nyugat-
berlini Filmfõiskolára, s ezért (24 évesen) disszi-
dált, az elsõ videómunkáját a Felezés mintájára
készí-tette.24 Az ötlet, mint az interjúban mondja,
„Berlinbõl már eleve adódik”, majd így folytatja:
a film „két kamerával egyszerre van fölvéve: az
S-Bahn belseje és a külseje. Az egész mûsor így
megy, két monitoron keresztül. Ezen belül van egy
fontos rész, ahol pedig felezõsök a képek. Tehát
van egy hosszú dialógus: »itt és ott«, »Kelet és
Nyugat«, »én és te«, »e világ – túlvilág«, ez a
problematika. (…) [Másutt] a két képernyõn
ugyanazt a személyt látod két különbözõ térben –
de ugyanaz a személy, aki például felhívja saját
magát telefonon, és aztán le is lövi saját magát, az
egyik monitorból a másikba. Így jön be ez a ket-
tõsség problémája tartalmilag, és aztán ebbõl me-
gyünk tovább tulajdonképpen az odáig érvényes
életemnek a megfogalmazására. Csak hát [a vide-
ofilmen] nem mondom azt, hogy ez én vagyok, ha-
nem különbözõ helyzeteket látunk, például a két
monitoron egy kelet- és egy nyugat-berlini tévé-
adást: híreket. Ugyanazt a hírt mondják, csak az
egyik a keleti, a másik a nyugati verziót.”25

A Felezés sorozat egyik képe szerepelt Csalog
Zsolt Hámosról készített portréinterjújának kép-
mellékletében,26 továbbá egy tablója – Villamos
címmel és 1975-re keltezve (mindkettõ téves) – az
1989-es Más-kép címû kiállításon.27 Ugyanitt elír-
ták a szerzõ születési dátumát is: 1945 szerepel
1955 helyett.

MÁTRIX

TÍMÁR PÉTER

Mint láttuk, a képzõmûvészeti indíttatású fotográ-
fiában kedvelt mûforma volt, hogy a mûvészek a
szekvenciákat mátrixba rendezik, a sok apró rész-
letbõl egy nagy egységet építenek. Mátrixként össze-
állított képsorok jellemzik Tímár Péter (1948) ’70-es
évek közepén készült munkáinak egy részét is,
melyeket itt és a következõ fejezetben tárgyalok. 

Tímár 1972-ben diplomázott a Budapesti Mû-
szaki Egyetem építészmérnöki karán. A BME
Fotóklubjába járt, ahol Jankovszky Györggyel a
kísérletezõ fotót képviselték. Tímár az egyetemi
tanulmányai elvégzése után hét évig a Tervezés-
fejlesztési és Típustervezõ Intézetnél dolgozott.
Itt 1979-ben olyan terveket kellett kidolgoznia,
melyek alkalmasak számítógépes tervezésre,
tehát viszonylag kevés elembõl álló variációk
elõállítására. 

23 Beke: i. m. 39. o. 

24 Seins Fiction. 1980. 
2 x 45 perc. 

25 Szilágyi: Interjú Hámos
Gusztávval. 

26 Mozgó Világ, 1976/5.
94. o.

27 1989: Más-kép. 33. o.

Hámos Gusztáv: Villamos, 1975.
Negatív, 24 x 36 mm. H. G. tulajdonában.
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Fotómûvészként már pár évvel korábban hasonló
logikára épülõ munkákat hozott létre: felvételeit
alapelemeknek fogta föl, s ezek különbözõ mani-
pulálásával és sorba rendezésével hozta létre a
mûveit. Mint a vele készített interjúban elmondta,
amikor lejárt az FMK Fotószekciójába, „ezekkel a
dolgokkal, amiket csináltam, a fotósok között ak-
kor eléggé különös voltam. Szóval nem az volt,
hogy lementem, és jöttek szembe egy csomóan,
hogy õk ugyanezt csinálták.”28

Repetitív fotó
Tímár alább és a következõ fejezetben tárgyalt
munkái repetitív fotónak nevezem, mert felépíté-
sükben – a repetitív zenéhez hasonlóan – hangsúlyos
szerepet kap bizonyos vizuális elemek monoton
ismétlõdése, majd a mesterséges logikai-vizuá-
lis sor váratlan megtörése.

A Fájdalom mátrix (1975) egy baba elégetésé-
nek történetét meséli el húsz képen.29 Elsõ ráné-
zésre három-négy kép permutációjának tûnik a
sorozat, de ha jobban megnézzük, kiderül: a húsz
képbõl csak egy (az ép baba) ismétlõdik, a többi
mind más. Tímár nem idõrendben rendezi el a
képeket, és elkerüli a triviális értelmezési lehe-
tõséget is: az ép babát nem rakta sem a sor ele-
jére, sem a sor végére. Mivel az egyes képek kö-
zött csak minimális a különbség, a nézõ szeme
állandóan ide-oda jár a tablón, hogy eldöntse: ez
most ugyanaz a kép, mint amit odébb láttam,
vagy sem?

Összességében azt a hatást éri el Tímár ezekkel
a finom eszközökkel, hogy valóban eltûnõdjünk a
baba iszonyú fájdalmán. Ami, persze, paradoxon.
Csakhogy az európai kultúrában az emberégetés
kapcsán önkéntelenül a Holocaust rémségeire
asszociál a nézõ, vagy legalábbis eszébe jutnak
ezek is. A keleti kultúrában az önkén-
tes tûzhalálra asszociálhatnánk – ezt
azonban a mû címe kizárja, míg az elõ-
zõt megengedi. Azt kell mondjam: szin-
te függetlenül attól, hogy mi volt a szer-
zõ eredeti indítéka.  

Hasonló rugóra jár a Kísérlet a kép
megsemmisítésére címû (1975), szintén
húsz képbõl álló mátrix is.30 Elsõ ráné-
zésre két kép elégetésének különbözõ
fázisait látjuk. Azonban ha figyelme-
sebben megnézzük, kiderül: valójában
többrõl van itt szó. Tímár nemcsak egy-
más mellé, hanem néhány esetben egy-
másra rakta a különbözõ képeket, és
így is ütköztette õket egymással. Végül
is errõl – egy örök témáról – szól az
egész: Melyik az igazi arcod? A nevetõs
vagy a komoly? 

Mindeközben a képmágiáról is szó van: valaki arc-
képének az elégetése meglehetõsen durva dolog.
Csak a sorozat címe és az utolsó kép „láng-glóriá-
ja” enyhíti ezt valamennyire: a kép megsemmisí-
tése csak kísérlet maradt, nem sikerült. A fényké-
pet meg lehet semmisíteni – a képet nem. A tár-
gyat igen, a személyt és az emlékét nem. Nem ál-
lítom, hogy a bonyolult képsornak ez az egyetlen
olvasata, de a szerzõ intenciójától valószínûleg
nem áll távol.

Tímár a következõ munkájáról elmondta, hogy a
kissé különös kép Terebesi László Tóbiás faszob-
rászról készült: a vaskályhája mellett ül, melynek
a csövét elgörbítették, hogy jobban fûtsön.31

A Szennyezett faktúra (1975) témánk, a forma-
problémák szempontjából azért érdekes, mert
megjelenik rajta két olyan elem, amelyeket Tímár
a következõ fejezetben tárgyalandó térrekonstruk-
cióknál is alkalmaz: a képek szimmetrikus tükröz-
tetése, elforgatása, illetve hogy az ismétlõdõ képek
egyikén váratlanul egy új vizuális elem bukkan föl. 

KISMÁNYOKY KÁROLY

Kismányoky Károly (1943) Égetések címû soroza-
tának (1974–76) egyik különösen szép darabja, a
Kabát egy váratlan vizuális elemre épül: a széken
folyamatosan elégõ kabát mögött egyszer csak elõ-
bukkan egy benzines palack. Az imént tárgyalt Tí-
már-képek mellett egy talán közelebbi párhuzam:
Jeles András és Kardos Sándor A kis Valentino cí-
mû filmjében (1979) a szemünk láttára leégõ ku-
kából egy szobor bukkan elõ. Tûzhalál, Feltáma-
dás, Jan Palach: innen már szabad az asszociáció.
Fölösleges és lehetetlen is ezeket a tisztán vizuális
élményeket szavakká merevíteni.

28 Szilágyi Sándor: Interjú
Tímár Péterrel.

29 A korabeli publikációk-
ban néha – terjedelmi
okokból – megcsonkítva
közölték. 

30 Többnyire ezt is cson-
kítva közölték. 

31 Szilágyi: Interjú Tímár
Péterrel.

Tímár Péter, 1975 k. 

Tímár Péter: Szennyezett faktúra. 1975.
Zselatinos ezüst. 17,5 x 21,3 cm. MFM.
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Balla András: Pillanat. 1979/1983. 
Zselatinos ezüst. 39,7 x 30 cm; image: 37 x 17,5 cm. MFM.

Balla András: Jelentésváltozás, 1–3. 1976. 
Zselatinos ezüst. 24 x 23,8; 24 x 23,8; 23,8 x 23,2 cm. MFM.
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Haris László: 1975. VI. 5. 1975. 
Zselatinos ezüst, faroston. Egyenként 6 x 9 cm; tabló: 135 x 182 cm. MNG.

Haris László: 1975. VI. 5. (II.) 1975. 
Zselatinos ezüst, RC. 44,5 x 60 cm. Sárospataki Képtár.
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Haris László: 1975. VI. 5. Részlet. 1975. 
Zselatinos ezüst, faroston. Egyenként 6 x 9 cm; tabló: 135 x 182 cm. MNG.

Haris László: 1975. VI. 5. Részlet. 1975. 
Zselatinos ezüst, faroston. Egyenként 6 x 9 cm; tabló: 135 x 182 cm. MNG.
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Attalai Gábor: Csendéletevés. 1976. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 21 x 28,3 cm. A. G. tulajdonában.

Tímár Péter: Átmentem a túloldalra. 
Zselatinos ezüst, festett. 4 x 23,4 cm. MFM.
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Vetô János: Ugrás. 1973 k. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.

Kerekes Gábor: Történet. 1979. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 10,3 x 15,3 cm. K. G. tulajdonában.
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Vetô János: Kivetkôzés. 1975. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.

Vetô János: Tojás (onánia). 1973. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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Vetô János: M. M. bejön. 1974. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.

Vetô János: Kivetkôztetés. 1974. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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Hámos Gusztáv: Felezés. Részlet a sorozatból. 1974. 
Negatív, 24 x 36 mm. H. G. tulajdonában.

Hámos Gusztáv: Felezés. Részlet a sorozatból. 1974. 
Negatív, 24 x 36 mm. H. G. tulajdonában.
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Tímár Péter: Kísérlet a kép megsemmisítésére. 1975. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 9 x 14 cm; tabló: 47 x 57 cm. T. P. tulajdonában.

Tímár Péter: Fájdalom mátrix. 1975. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 9 x 14 cm; tabló: 47 x 57 cm. T. P. tulajdonában.
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Kismányoky Károly: Kabát. Részlet az Égetés sorozatból. 1974-76 k. 
Zselatinos ezüst kartonon. Egyenként 23 x 23 cm, tabló: 70 x 92 cm. Paksi Képtár.

Kismányoky Károly: Kalap. Részlet az Égetés sorozatból. 1974-76 k. 
Zselatinos ezüst kartonon. Egyenként 23 x 24,5 cm, tabló: 92 x 120 cm. Vintage Galéria.
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Hámos Gusztáv: Madárház. (1977.) A mû dokumentációja, 1978.
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm. MFM.
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TÉRKONSTRUKCIÓK

Az elõzõ fejezetben ismertetett vizuális eszközökkel
készültek azok a bonyolultabb szerkezetû mátrixok
is, amelyeket e mûvek jellegzetességei alapján tér-
konstrukcióknak nevezek. A mátrix és a térkonst-
rukció között a fotográfia formanyelve szempontjá-
ból van egy döntõ, elvi különbség. A mátrixnál az
egyes képek vizuális értelemben önállóak: az értel-
mezéshez a kis képek egymáshoz való viszonyai és
eltérései, az ezekbõl kiolvasható jelentések vezet-
nek el. A térkonstrukciók esetében viszont a kis ké-
pek sem önmagukban, sem az egymáshoz való vi-
szonyukban nem túl érdekesek: csak az számít,
mennyiben segítik elõ a belõlük összeállított nagy
kép által fölidézni kívánt látványt, illetve hogy mi-
lyen vizuális-logikai feszültségek keletkeznek a
részletek és az egész kép között. Ott tehát a kis ké-
pek közötti viszony mellérendelõ: variációs, permu-
tációs, idõrendi, logikai, itt pedig ezeken túl még
strukturális is. 

A térkonstrukciók ugyanarra a befogadói be-
idegzõdésünkre építenek, mint amire a montá-
zsok: a képen belül elhelyezkedõ képi elemeket a
tudatunk igyekszik egy valóságos téri látvány leké-
pezéseként fölfogni, egynemûsíteni. A montázsnál
a homogén képtéren belüli szokatlan együttlátá-
sok: a különnemû vagy más kontextusú valóság-
részletek együtt szereplésének feszültsége teremti
meg a kép érzelmi és gondolati alapjait, végsõ so-
ron a képélményt. A térkonstrukcióknál épp for-
dítva: az, hogy az egyébként a helyükön lévõ rész-
letek valahogy mégsem illenek össze.

A térkonstrukció mediális természetû mûfaj:
kritikai vizsgálat tárgyává teszi a fotóval mint mé-
diummal kapcsolatos beidegzõdéseinket. Mit tud
elhitetni velünk egy médium? A társmûvészetek
körébõl például Pauer Gyula „pszeudo” szobrai,1

Bódy Gábor Amerikai anzix címû filmje,2 Mészöly
Miklós Film címû kisregénye3 kínálkozik ehhez
analógiaként.

TÍMÁR PÉTER

Ennek a képformának egyszerûségében is szép
példája Tímár Péter (1948) Valakihez közeledsz,
valakitõl távolodsz címû tablója (1976), mely négy
felvétel alapján készült. Tímár közülük kettõt a
függõleges tengelyük körül elforgatott, mégpedig
úgy, hogy a távolba kanyarodó ösvény egy önmagá-
ba záródó formát adjon. Ennek – számomra leg-
alábbis – van némi erotikus sugallata, mint ahogy
a lány kibontott haja, a sárga belefestéssel hangsú-

lyosabbá tett ruhája4 és a félig nyitott szája is ero-
tikus hatású. 

Témánk szempontjából azonban ennél érdeke-
sebb, hogy Tímár a képek elforgatásával és a belefes-
téssel, ezekkel a hangsúlyos alkotói beavatkozások-
kal egy imaginárius, lírai teret teremtett a történet
köré. Az egyes képeket kiemelte a felvételek prózai,
„szó szerinti” kameraszintaxisából, hogy a végsõ
kép összhatása már szinte lehetetlenné – és fölösle-
gessé – tegye a prózai „valóság” elképzelését. 

How to use the photograph
Tímár fönti – magyar fordításban „Hogyan hasz-
náljuk a fotót?” – címû5 sorozata (1978) lényegé-
ben azt a problémát járja körül, hogy a valóságos
kisebb látványrészletek manipulálásával hogyan
lehet valóságos hatású, ám fiktív terek képét
összeállítani. Tímár a vele készített interjúban
ennek módszerérõl a következõket mondja: „A
Helikon Galériában lévõ kiállításom6 gyakorlati-
lag arról szólt, hogy össze-vissza forgattam, pör-
gettem, sokszoroztam a képeket, képrészleteket.
Gyakorlatilag ezzel én abba is hagytam ezeket a
dolgokat, mert azt mondtam, hogy ez innentõl
már gyártható.”7

Tímárnak ez a sorozata majdhogynem tiszta formai
kísérletekbõl áll, melyek eredményeképp érdeke-
sebbnél érdekesebb képi látványok születtek anél-
kül, hogy az egyes munkáknak különösebb „sztori-
juk” vagy verbálisan leírható tartalmuk lenne. 

1 Beke László: A Pszeudo.
In Szõke Annamária 
(összeáll.): Pauer. MTA
Mûvészettörténeti Kutató-
intézet, Budapest, 2005.
46–60. o.

2 Beke László – Peternák
Miklós (szerk.): Bódy Gá-
bor 1946–1985. Életmû-
bemutató. Mûcsarnok –
Mûvelõdési Minisztérium
– Filmfõigazgatóság, Bu-
dapest, 1987. 96–97. o.

3 Szilágyi Sándor: Az em-
lékeztetés regénye. In uõ:
Ostinato. Új Mandátum
Könyvkiadó, Budapest,
1999. 192–217. o.

4 Ami mint hatás persze a
korabeli fekete-fehér rep-
rodukciókon elveszett.

5 A sorozat címét az 1989-
es Más-Kép kiállítás kata-
lógusában „How to photo-
graph”-ra (Hogyan fény-
képezzünk?) korrigálták, s
így épp a szerzõ intenció-
ját hamisították meg. 

1989: Más Kép. 63. o. 

6 1980: Tímár Helikon
Galéria.

7 Szilágyi Sándor: Interjú
Tímár Péterrel.

Tímár Péter: How to use the Photograph. Részlet a sorozatból. 1978. 
Zselatinos ezüst. 16,8 x 21,7 cm. MFM.
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A sorozat jelentõségét az egész vállalkozás gon-
dolati és fotós formanyelvi komolysága adja meg:
mindaz, amit e fejezet bevezetõjében elmond-
tam. Ha az egyes mûveket nézzük, ezek sorba
rendezhetõk abból a szempontból, hogy a végsõ
kép mennyire bonyolult alkotói beavatkozás út-
ján jött létre – ez azonban nem érinti magát az
alapkoncepciót, s nem jelent egyúttal valami
„fejlõdést” az alkotói pályán; még kronológiai
sorrendet sem feltétlenül.

A legegyszerûbb eset, amikor a 16 képbõl álló
mátrix úgy áll össze, hogy Tímár egy több részlet-
képbõl összeillesztett reális látványt tengelyesen
tükröztet: vagy csak a függõleges, vagy mindkét
tengely mentén. Az összhatás: épp a szabályossága
miatt idegenszerû, mégis reális térélményt adó,
pontosabban annak szabályos síkbeli leképezését
imitáló kép. Az építészmérnök Tímár itt nyilvánva-
lóan a természet organikus formáit szembesíti az
emberi – mesterséges, aritmetikus szabályokra
épülõ – térformáló akarattal. 

A bonyolultabb képeknél megjelenik az elõzõ fe-
jezet „kályhás” képénél ismertetett szerkesztési
elv: a szabályos ismétlõdési rendet egy vagy két
ponton megbontja valami „zavaró” elem – mégpe-
dig rendszerint egy emberi figura, mely ugyanúgy
csak egy vizuális jel, mint a kép többi eleme. 
A mátrix gondosan megválasztott pontján elhelyezett
figura nemcsak a végsõ kép ritmusát adja meg, ha-
nem – mivel épp a szabályosságot rúgja föl – egyút-
tal az egész kép „természetességéhez” is közelebb
visz bennünket. Ismereteim szerint az efféle logi-
kai elvre épülõ mûvek sorában egyedülálló ez a vá-
rakozásainkból egy-két külsõ elemmel kizökkentõ
megoldás.

Mint késõbb lesz róla szó, Bak Imre fest-
ményeinek és konceptuális fotóinak egy része is a
tükrözés-tükrözõdés problémakört járja körül.8

Még egy párhuzam, ezúttal a fotó területérõl: a ju-
goszláviai Sreco Dragannak a tükrözés elvére épü-
lõ, négy (2 x 2) képbõl összerakott mûve szerepel
az aktuelle kunst in osteuropa címû kötetben.9 Tí-
már elmondása szerint sem Dragan, sem Bak Imre
említett munkáit nem ismerte, amikor a tükrözés-
sel alkotott képek foglalkoztatták.     

HÁMOS GUSZTÁV

Hámos Gusztáv (1954) térrekonstrukciói, udvarok-
ról, épületbelsõkrõl készített sorozatfelvételekbõl
összeállított tablói elsõ ránézésre olyasminek tûn-
nek, mint Tímár imaginárius terek illúzióját keltõ
mûvei. Van azonban köztük egy döntõ különbség.
Hámos nem fiktív terek látványát akarja létrehoz-
ni, mint Tímár, hanem épp ellenkezõleg: azt pró-
bálja rekonstruálni, ahogyan a valóságos teret lát-
juk; pontosabban: ahogyan nézzük. Mintha nem
akarna beletörõdni, hogy a fényképezõgépnek adott
a nézõpontja, míg a szemünk letapogatja a látványt
– nem folyamatosan „svenkelve”, mint a filmkame-
ra, hanem az egész látványon ide-oda ugrálva, hol
ezt, hol azt a részletét merevítve ki, miközben a
részleteket az agyunk egyetlen képpé egyesíti. 

Négy képbõl álló tabló
Hámosnak azok a tablói például, amelyeken
négy kép segítségével próbálja rekonstruálni egy
udvar vagy gang látványát,10 ezt a folyamatot
igyekeznek fotográfiai eszközökkel visszaadni –
természetesen sikertelenül. A négy képbõl össze-
állított – s ezért egy képként nézett – tabló nem
kelti, nem keltheti ugyanazt a vizuális élményt,
mint ami a helyszínen a fejünkben összeállhatott
volna. Zavaróak a részletek összeillesztésekor ke-
letkezõ törések, torzulások, dõlések, melyek ab-
ból adódnak, hogy a felvételek skurcból,
nagylátószögû objektívvel készültek, s ezért a
képszéleken „elhúznak”, „meredek” perspektí-
vát mutatnak. A zavaró elemek a nézõben ösz-
szegzõdve végül valami irreális tér érzetét keltik –
épp az ellenkezõjét annak, mint ami a „valóság”. 

A képi illúziókeltés szempontjából tehát nem,
ám az alkotói koncepció értelmében nagyon is si-
kerültek ezek a tablók, hiszen egy ismeretelméleti
problémát demonstrálnak esztétikailag is értékel-
hetõ vizuális eszközökkel. A „valóság” (jelen eset-
ben az, hogy egy udvaron vagy gangon körbené-
zünk) fotográfiai eszközökkel nem ismerhetõ meg,
nem rekonstruálható. De fontos, hogy törekedjünk
rá. És talán ennél is fontosabb, hogy értsük a kü-
lönbséget.

8 Lásd a Képzõmûvészeti
fotóhasználatok címû fe-
jezetben, 339–340. o.

9 Klaus Groh (szerk.):
aktuelle kunst in osteuropa.
Verlag M. Dumont Schau-
berg, Köln, 1972. (o. n.)

10 Mozgó Világ, 1976/3.
60. o.

Hámos Gusztáv: Nõi munkásszállás. 1977. 
Zselatinos ezüst, A4-es papírlapokra, majd farostra ragasztva. Egyenként 12,5 x 19 cm; tabló: 30 x 165 cm. Sárospataki Képtár.
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Sok képbõl álló tabló
Ezeket a vizuális „ismeretelméleti” vizsgálódáso-
kat Hámos több módszerrel is elvégezte. Az egyik
az volt, hogy kamerájával minden irányban az
elõbb ismertetettnél nagyobb köríven készített fel-
vételeket, s ezekbõl nem négy, hanem 4 x 5 kép-
bõl álló tablót állított össze. Ilyen például az a cím
nélküli mûve, mely az osteuropese conceptuele
fotografie címû katalógusban szerepel,11 s amely a
térrekonstrukciók sorozat legelsõ darabja – ezt
erõsíti meg a képhez fûzött kommentár is. 

A rövid angol nyelvû szöveg látszólag puszta
életrajzi adatokat közöl: „Apai nagyanyám,
Petrovics Rózsa, szerb cukrász volt. Nagyapám,
Hirsler Gusztáv, német lakatos. 1936-ban elváltak.
Anyai nagyanyám, Weinberger Gizella, izraelita
nemzetiségû szabósegéd; jelenleg nyugdíjas.
Nagyapám, Varga István, magyar származású sza-
bó. 1934-ben elváltak. Anyám, Varga Ibolya ma-
gyar történelmet tanít. Apám, Hámos Gusztáv – az
ötvenes években magyarosított – gépészmérnök.
1959-ben elváltak.” 

Az életútinterjúban Hámos elmondja, hogy a
szöveg melletti képsor arról a Garay utcai házról
készült, ahova született, és ahol gyerekként lakott.
Ez a tény és a szöveg jellege – melyben hangsúlyos
szerepet kap, hogy nemcsak a szülei, hanem mind-
két ágon a nagyszülei is elváltak – arra enged kö-
vetkeztetni, hogy ez a mû voltaképpen identitáske-
resõ indíttatásból született. Hámosnak ugyanúgy a
családtörténeti adalékok mozaikkockáiból kellett
összeállítania, hogy ki is õ valójában, mint ahogy a
szülõháza képét is az egyes részletfelvételekbõl
rakta össze. 

Csak persze mégsem áll össze a kép. A fénykép
azért nem, amit föntebb már a négy képbõl álló re-
konstrukciós kísérlet „kudarcáról” elmondtam; eb-
bõl a szempontból az összkép itt még zavarosabb.
Az énkép, a személyes történet pedig azért nem áll
össze, mert – mint Hámos utólag megtudta – úgy-
szólván semmi sem igaz abból, amit a szöveg írása-
kor a családjáról a legjobb tudása szerint leírt.

Néhány esetben már maguk a nevek sem stim-
meltek, de ami ennél fontosabb: akkor még nem
tudta, hogy a családja több generációra visszame-
nõleg jórészt zsidó õsökre megy vissza. Ahogyan
ezt az interjúban megfogalmazta: „Azt vettem ész-
re, hogy a családomról mindig az derülhet ki, amit

éppen akarok. (…) Akkor azt akartam látni, hogy
sok nemzetiség legyen benne. (…) Egy kozmopo-
lita gondolat volt mögötte, hogy a családom egy
rendes közép-európai család, ahol minden egyes
nagyszülõm egy másik közép-európai nemzetbõl
származik. (…) Most meg tulajdonképp úgy aka-
rom látni, hogy több zsidó van benne, mint nem
zsidó. De lényegében e mögött is tulajdonképp
csak annyi van, hogy mi az, amihez én magam kö-
zel érzem magam.” 

A térrekonstrukciók egy másik típusáról, mely-
nek konkrét példáját nem ismerjük, Beke László a
következõket írja: „Hámos Gusztáv valóságos
helyszínrajzot készít egyetlen épületrõl; rengeteg
felvételen keresztül »végigsvenkel« rajta felülrõl
lefelé, egészen addig a pontig, amikor a kamera
függõlegesen a föld felé fordul. Amikor sorba rak-
ja a képeket, már nem magát az épületet rekonst-
ruáljuk, hanem a fényképezés folyamatát, ugyanis
a részletek nem illeszkednek a látványnak megfe-
lelõen (mindegyik átfedést mutat a szomszédjá-
val).”12 A leírás (a Beke által is idézõjelbe tett
„svenkelésre” tett fönti pontosítással) a többi effé-
le képsorra is helytálló ugyan, de tegyük hozzá: 
a „fényképezés folyamatának rekonstruálásánál”
azért jóval komolyabb koncepcióról, mûvészi prog-
ramról van itt szó.

A szociofotó kritikája
Hogy mennyire tudatos volt ez a program, s hogy
Hámos mennyire elszántan próbált a végére járni
a maga fölvetette kérdéseknek, arra van két kora-
beli dokumentumunk; az egyik a már említett
Csalog Zsolt készítette portréinterjú.13 Az interjú-
ban elmondottak jobb megértéséhez jó tudnunk
néhány életrajzi adalékot.14 Hámos ebben az idõ-
ben szociológiai kutatások kérdezõbiztosaként
dolgozott. Mivel ott ült a Haraszti-per15 közönségé-
nek soraiban, ami akkoriban egy kisebbfajta tün-
tetésnek számított, a BM közbenjárására a Nép-
mûvelési Intézetnél nem hosszabbították meg a
szerzõdését, de Csákó Mihály a szakmunkásvizs-
gálatában és Csalog a falukutatásában továbbra is
foglalkoztatta, kérdezõbiztosként és fotósként is.16

Innen tehát az ismeretség Csaloggal, és ezért van,
hogy az interjúban Hámos így fogalmaz: „hogy én
mit akarok a képeimmel? Szociológiát szeretnék
csinálni velük. (…) Röviden: objektívebben és
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11 1977: oosteuropese
conceptuele fotografie.
31–32. o. 

12 Beke László: Avangard
szekvenciák. Fotómûvészet,
1977/1. 39. o.

13 Csalog Zsolt: Bemutatás:
Hámos Gusztáv. Mozgó Vi-
lág, 1976/5. 90–91. o.

14 Szilágyi Sándor: Interjú
Hámos Gusztávval.

15 A perrõl lásd Betlen Já-
nos: Haraszti Miklós pere.
In Haraszti Miklós: Darab-
bér. Egy munkás a munkás-
államban. Téka Könyvki-
adó, [Budapest], 1989.
145–163. o.

16 Szilágyi: Interjú Hámos
Gusztávval. A Csalog-
hagyaték, mely az OSZK
Kézirattárában van letét-
ben, nincs feldolgozva,
ezért nem kutatható.
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dimenzionáltabban akarok látni és láttatni, mint
ahogy »mûvész«-szinten szokás. (…) Nem vagyok
hajlandó belelátni a képbe azt, ami effektíve nincs
benne.”17

A másik szöveges dokumentum a már említett
eindhoveni katalógusban található.18 Hámos a kö-
vetkezõket írja: „1975. Megismerkedtem egy szo-
ciofotós társasággal; az õ agóniájuk vezetett rá, hogy
a fotó talán a szociológia hasznos eszköze lehet. Az
intellektuális konstrukció fontosabbá vált számom-
ra, mint maga a kép. (…) 1976. Azt terveztem, hogy
létrehozok egy fotóiskolát. Az elsõ lépés: fotográfia–
szociológia–szociálpszichológia. Más szavakkal: a
fotó-avantgarde interpretációinak tanulmányozása;
kreatív és módszertani tanulás. (…) Egy klubban19

egy kiállításon szerettem volna bemutatni a felfede-
zéseimet, amelyekre a fotó–szociológia–szociálpszi-
chológia álommunka tanulmányozása során szert
tettem. Az összegyûlt anyag részeként beküldtem a
házunkról készített konstrukciót is.20 A klub egyik

vezetõje azonban veszélyesnek ítélte meg a szemé-
lyemet, s ezért sem kiállítást, sem a fotóiskolát
nem tudtam megvalósítani.” A szöveg nemcsak a
korabeli – nem a mûveket, hanem az alkotókat til-
tó – cenzurális viszonyokra jellemzõ, hanem arra
az intellektuális komolyságra is, amellyel Hámos
a fotográfiához közeledett.

A vele készített pályaképinterjúban Hámos ki-
bontja a fönti szövegben csak utalásszerûen sze-
replõ életrajzi tényeket és gondolatokat. Mint el-
mondja, valamikor 1975 körül iratkozott be az
említett fotóklubba; itt találkozott az „agonizá-
ló” szociofotós szemlélettel, ami ellentmondás-
ra, a saját alkotói pozíciójának tisztázására kész-
tette. A fotóklubban uralkodó felfogás szerint „a
fotó dokumentál valamilyen valós dolgot, és attól

hiteles. Nekem ez kezdettõl fogva problematikus
volt, pontosan azért, mert a fotót sose láttam
olyasvalaminek, ami valaminek a hiteles doku-
mentuma, hanem olyasminek láttam, ami a tér-
bõl egy kompozíció – jobb esetben, ha szeme van
a fényképésznek. (…) Amikor megnyomod a
gombot, akkor kiragadod [a látványt] a térbõl és
az idõbõl, tehát elmozdítod onnan, arról a hely-
rõl. És így tulajdonképpen az autenticitása meg-
szûnik. (…) Erre volt az egyik válasz [az én
munkám], ezért hívják ezeket a sorozatokat a
szociofotó kritikájának, mert ez tulajdonképpen
egy pozitív kritika. Ez azt mondja, hogy »kérem
szépen, ez az igazi szociofotó, mert igaz ugyan,
hogy az idõbõl ki van ragadva, de legalább a tér-
ben érvényes«. (…) Egyfajta valóságábrázolás
az, hogy én az egész teret látom, és nem csak egy
meghatározott szegmentjét.”21

E vizuális-episztemológiai program jegyében
Hámos elmondása szerint számos sorozat született,
amelyeket tablókon, rendszerint 9 x 12 cm-es ké-
pekbõl összeállított mátrixokként prezentált. Ilyen
volt például a Textilnyomógyár (tömb rekonstruk-
ció) I–X. címû sorozat, amelyet nem ismerek, csak
annyit tudok róla, hogy Hámosnak ez a mûve sze-
repelt az FMK fotószekciójának 1977-es veszprémi
kiállításán.22 Egy hasonló, 20 db 8 x 12 cm-es kép-
bõl összeállított tablója – Udvar címmel, 1975-re
keltezve – szerepelt a Más-kép címû 1989-es kiál-
lításon az Ernst Múzeumban.23 Egy majdani
Hámos-monogáfia dolga lesz, hogy fölkutassa s ér-
tékelje ezeket és a szerzõ többi munkáját.

Térrekonstrukció 3D-ben
Hámosnak egy 6 x 7 képbõl összeállított, 1978-ra
datált, cím nélküli tablója megjelent a Helyzet. 
A 70-es évek mûvészete a Sárospataki Képtárban cí-
mû, a Fõvárosi Tanács Lajos utcai Kiállítóházában
1983-ban rendezett kiállítás katalógusában.24 A Kép-
tárból nemrégiben elõkerült ez a mû, továbbá hat
ugyanilyen szerkezetû és egy nyolcadik tabló is;25

az utóbbin 8 db kép szerepel lineárisan, alattuk a
mûvek keletkezését magyarázó szöveggel.

A szövegbõl – és a ma már Berlinben élõ részt-
vevõkkel folytatott e-mail váltásainkból – az derült
ki, hogy Kiss Mariann kezdeményezésére, aki ak-
koriban a Képzõmûvészeti Fõiskola hallgatója volt,
1977 január–márciusa között a Népmûvelési Inté-
zet védõernyõje alatt egy mûvészeti-szociológiai
kísérlet folyt: Kiss fõiskolai-baráti körébõl alakult
egy „Környezet-átalakító Kísérleti Csoport”, mely
a Budafoki út 107. alatti nõi munkásszállás elõte-
rét a szálló lakóival – többnyire 17–20 éves fonó-
és szövõnõkkel – való megbeszélések eredménye-
ként kifestette.26 Az elõtér falára a Beatles tagjai
kerültek. 

Csörgõ Attila: Narancs-tér. Fotóobjekt. 2002. 
Digitális felvétel a mûrõl.

17 Csalog: i. m. 90–91. o.

18 1977: oosteuropese
conceptuele fotografie. 
34. o.

19 Hámos elmondása sze-
rint a Thököly út és az ak-
kori Népstadion (ma Ste-
fánia) út sarkán volt egy
Népfront-épület, amely-
ben egy fotóklub mûkö-
dött. A klubról nem sike-
rült közelebbit kideríte-
nem.

20 A föntebb tárgyalt tabló-
ról van szó.

21 Szilágyi: Interjú Hámos
Gusztávval.

22 1977: FMK fotókiál-
lítása. (o. n.)

23 1989: Más Kép. 33. o.

24 1983: Helyzet. (o. n.)

25 Sajnos, rendkívül rossz
állapotban: a képek elpe-
nészedtek, minden bi-
zonnyal a helytelen tárolás
miatt.

26 A csoportban többek
között Bodnár Éva,
Gerlóczy Gusztáv, Hámos
Gusztáv, Janesch Péter,
Kiss Mariann, Kozma
György és Pázmándy Ka-
talin vett részt.
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Hámos egyrészt dokumentálta az eseményeket,
másrészt elkészítette az említett konceptuális
munkáit, a hét térrekonstrukciós tablót. A nyolca-
dik, dokumentációs céllal készült tablón „G”
szignóval olvasható tõle egy rövid szöveg, amelybõl
kiderül: Hámost mindenekelõtt a leányszállás ka-
szárnyára emlékeztetõ fegyelme, zártsága, a fiatal
lányok kiszolgáltatottsága irritálta. Ezt akarta a
maga fotográfusi-mûvészi eszközeivel – a „szocio-
fotó kritikájaként” – a tablókon megfogalmazni.
Érdemes a szöveget teljes terjedelmében idézni,
mert három évtized távolából is csak úgy sistereg
a Hámost feszítõ indulatoktól:

„Nekem egy ilyen elõtér mindig hihetetlenül ag-
resszív. Ami az elsõ szintje az agresszivitásnak, az
a két sor ajtó. Bekerülsz egy olyan térbe, ahol még
nem vagy bent, de már kint sem vagy, és ez a sem
bent levés, sem kint levés még ugyanúgy lehet
bent levés is, és kint levés is, mert ott van a por-
tásfülke, amelyiktõl függsz te, és ha odafigyelek 
a portásfülkére, akkor hallom, hogy a telefon, 
a posta, az egész leányotthon információs csator-
nája a portásfülke-szûrõn keresztül érkezik be 
a lányokhoz, és a portásoknak határozott döntési
joguk és lehetõségük van, hogy a szerelmi, családi
és mindenféle, az életükre vonatkozó dologba bele-
lássanak és beleszóljanak. Ettõl válik számomra
embertelenné és agresszívvé egyszersmind. És
még a felirat a falon: »AZ ELÕTÉRBEN TAR-
TÓZKODNI TILOS!«, amit ellenpontoz az, hogy az
elõtérben rengetegen vannak, hiszen hol a fené-
ben is várnának egymásra, ebbõl viszont érezhetõ
egy baromi erõs feszültség is.” 

A tablók kameraszintaktikai sajátosságait – az
ismétléseket elkerülendõ – a Madárház címû
munka kapcsán ismertetem, mert lényegében
megegyezik az itteni felvételtechnikával. A most
tárgyalt mûvekrõl annyit azonban még el kell mon-
dani, hogy egy részük – az idézett szövegnek meg-
felelõen – az „egyszerre kint és bent” problemati-
kát járja körül: Hámos megfényképezte a belsõ és
a külsõ teret is, majd a képeket a tablóra átlósan
megfelezett rendben ragasztotta föl.  

Madárház
A 3D-s program legérdekesebb mûve a Madárház
címû térrekonstrukció (1978). A mû koncepcióját
egyetlen mondatban így lehetne összefoglalni: pró-
báljuk meg a fényképezõgép segítségével rekonst-
ruálni, fényképeken visszaadni azt a teret, amelyet
egy adott pontból valóságos, három kiterjedésû
térként érzékelünk! Hámos e koncepció jegyében
a következõket tette: az állatkerti madárház belse-
jében – egy 6 x 6 cm-es képkockákat készítõ ka-
merával – középen megállt, majd elkészített 5 ké-
pet arról, amit maga elõtt 180°-ban, a lábától a feje

fölött a mennyezetig látott. Ezt azután a saját ten-
gelye körül elfordulva nyolcszor megismételte, így
tehát a tér minden pontját rögzítette. Ezeket a ké-
peket 8 oszlopban egy tablóra ragasztotta föl, s így
prezentálta a munkáját. Erre a tablóra tökéletesen
érvényes mindaz, amit eddig Hámos térrekonst-
rukcióiról mondtam vagy idéztem, fölösleges hát a
szót szaporítani. 

Hámos azonban emellett fölismerte, hogy az álta-
la fényképezett tér képe nemcsak a szokásos mó-
don, sorokba rendezve prezentálható, hanem tér-
ben is. „Eredetileg ezeket [a sorozatokat] kisfilmes
gépekkel csináltam, akkor más volt a tablónak a
formája. Viszont amikor megcsináltam ezt a 6 x 6-os
géppel, ami tulajdonképpen [a négyzetes képforma
miatt – Sz. S.] ilyesmihez gyakorlatilag jobban
passzol, akkor észrevettem, hogy ez rekonstruálha-
tó a térben. És ebbõl a kíváncsiságból, hogy ez
hogy néz ki, megépítettem egy síkidomot, amire
ráragasztottam kívülrõl ezeket a fényképeket.”27

A síkidomon 18 teljes, négyzet alakú kép látható
(a három tengelyirányban 8-8 kép, mínusz 6 az át-
fedések miatt); az összeillesztésekhez szükséges 
8 db egyenlõ oldalú háromszöget pedig Hámos az
adott négyszögû kép szomszédos felvételébõl vág-
ta ki. 

A térrekonstrukciók alkotói folyamatához érde-
kes adalék, hogy Hámos apja tervezõmérnök volt,
s hogy Hámos két évet tanult egy technikumban,
majd elvégzett egy szakmunkásképzõ iskolát: is-
merte tehát a mûszaki rajzok, vetületi vagy
axonometrikus ábrák világát. A kérdésre, hogy le-
het-e összefüggés az ilyen irányú tanulmányai és a
térrekonstrukciók között, az interjúban azt felelte:
„Pontosan emlékszem az ilyen típusú rajzokra,

27 Szilágyi: Interjú Hámos
Gusztávval.

Hámos Gusztáv: Madárház. (1977.) A mû dokumentációja, 1978. 
Zselatinos ezüst. 18 x 24 cm. MFM.
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(…) ahol egy tárgyat három szemszögbõl kell meg-
rajzolni. Én ebben nagyon jó voltam, ez tény. Tehát
a térbeli látáshoz értek.”28 

Végezetül mondjuk el a Madárház 3D-s térre-
konstrukciójáról, hogy a „valóság” fotográfiai
visszaadása szempontjából ugyanúgy „kudarcra”
volt ítélve, mint a síkbeli rekonstrukciók. Annak a
problémának, amit ezzel a mûvével fölvetett, az ál-
lóképbeli adekvát megfelelõje egy gömbfelület
lenne, amin belül elhelyezkedve ugyanúgy néze-
lõdhetnénk, mint a valóságos madárházban. Ilyen
kép azonban hagyományos fotográfiai eszközökkel
nem készíthetõ. Az összeállított síkidom formája
csak durván közelít a gömbhöz – ráadásul kívül-
rõl nézzük a „valóság” kicsinyített mását. 

De épp ez az egész kísérlet legfontosabb tanulsá-
ga: a kép – sem az egyes kép, sem a sorokba vagy
más alakzatba, de még a síkidomra fölragasztott
kép sem –, egyszóval a kép nem valóság. Hanem
szemet-lelket gyönyörködtetõ, ugyanakkor gondol-
kodásra késztetõ mûvészi alkotás. Kár, hogy Há-
mos csak ezt az egy sorozatát készítette el ebben a
3D-s formában, s még nagyobb kár, hogy az erede-
tije ennek sincs már meg, vagy valahol lappang.
Ami ránk maradt: a mûrõl demonstrációs céllal
készült nézõképek.

Befejezésül fölhívom a figyelmet Csörgõ Attila
„narancs-tér” optikai koncepciója, vagyis a
gömbként fölfogott tér fotografikus „meghá-
mozása”29 és Hámos Gusztáv Madárház címû
mûve közötti párhuzamra – jóllehet Csörgõ nem
ismerte Hámos mûvét, amikor a módszerét kidol-
gozta.30 Persze, ha Csörgõ történetesen ismerte
volna Hámos munkáját, az övé akkor is autonóm
mû, másik koncepció lenne. 

Ugyanakkor elmondhatjuk: elég nagy kár, intel-
lektuális energiapazarlás, hogy a magyar progresz-
szív mûvészeti gondolkodás eredményei nem egy-
másra épülnek. Amellett is szólnak érvek persze,
hogy az újabb és újabb nemzedékeknek úgyis min-
dent maguknak kell fölfedezniük és végigkísérle-
tezniük, hogy a munkájuk hiteles és friss legyen.
Ennek ellenére mégis pazarlásnak tûnik, hogy új-
ból és újból megszakad a folytonosság – amit rá-
adásul jó másfél évtizede immár politikai-ideoló-
giai szempontok sem indokolnak. 

Tímár Péter: Valakihez közeledsz, valakitõl távolodsz. 1976.
Zselatinos ezüst. 28 x 38,2 cm. MFM.

28 Szilágyi: Interjú Hámos
Gusztávval.

29  www.c3.hu/events/2005/
aegina/iq_csorgoattila.
html.

30 Csörgõ Attila szóbeli
közlése. 
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Tímár Péter: How to use the Photograph. Részlet a sorozatból. 1978.
Zselatinos ezüst. 18 x 24 cm. MFM.
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Tímár Péter: How to use the Photograph. Részlet a sorozatból. 1978. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 7,3 x 9,1 cm; tabló: 30 x 40 cm. T. P. tulajdonában.

Tímár Péter: How to use the Photograph. Részlet a sorozatból. 1978. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 7,3 x 9,1 cm; tabló: 30 x 40 cm. T. P. tulajdonában.
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Tímár Péter: How to use the Photograph. Részlet a sorozatból. 1978. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 7,3 x 9,1 cm; tabló: 30 x 40 cm. T. P. tulajdonában.

Tímár Péter: How to use the Photograph. Részlet a sorozatból. 1978. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 7,3 x 9,1 cm; tabló: 30 x 20 cm. T. P. tulajdonában.



148 149

Hámos Gusztáv: Leányszállás. 1977. 
Zselatinos ezüst, faroston. Egyenként 12,5 x 17,8 cm; tabló: 80 x 130 cm. Sárospataki Képtár.

Hámos Gusztáv: Leányszállás. 1977. 
Zselatinos ezüst, faroston. Egyenként 12,5 x 17,8 cm; tabló: 80 x 130 cm. Sárospataki Képtár.
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Hámos Gusztáv: Leányszállás. 1977. 
Zselatinos ezüst, faroston. Egyenként 12,5 x 17,8 cm; tabló: 80 x 130 cm. Sárospataki Képtár.

Hámos Gusztáv: Leányszállás. 1977. 
Zselatinos ezüst, faroston. Egyenként 12,5 x 17,8 cm; tabló: 80 x 130 cm. Sárospataki Képtár.
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Hámos Gusztáv: Madárház. (1977.) A mû dokumentációja, 1978. 
Zselatinos ezüst. 18 x 24 cm. 

Hámos Gusztáv: Madárház. (1977.) A mû dokumentációja, 1978. 
Zselatinos ezüst. 18 x 24 cm. 
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Hámos Gusztáv: Madárház. (1977.) A mû dokumentációja, 1978. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm. MFM.

Hámos Gusztáv: Madárház. (1977.) A mû dokumentációja, 1978. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm. MFM.
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Hámos Gusztáv: Madárház. (1977.) A mû dokumentációja, 1978. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm. MFM.

Hámos Gusztáv: Madárház. (1977.) A mû dokumentációja, 1978. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm. MFM.
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Kerekes Gábor: Május 1. 1984.
Zselatinos ezüst. 18 x 24,2 cm. MFM.
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VÁROSVÍZIÓK

A magyar progresszív fotó neoavantgárd korszaká-
ban született egy sajátos mûfaj, melyet városvízi-
óknak nevezek. Ezek a munkák ugyanis nem
dokumentarista céllal készültek, hanem az ön-
arcképekkel együtt az identitáskeresés vizuális
megjelenítései. A rendszerint erõs gondolati mag
köré fölépített alkotói koncepciók azonban nem
egyszerûen a „Ki vagyok én? Hol élek?” kérdéseit
járják körül, hanem egy mélyebb, filozofikusabb
kérdéskört, amelynek megvannak a maga kultú-
rakritikai – néhány esetben a társadalmi rend-
szerre vonatkoztatott – vonzatai. Témánk szem-
pontjából ennél is fontosabb, hogy a városvíziók
koncepciói egyúttal a fotográfiai médium egy-egy
problémakörét is vizsgálják: mediális természe-
tûek, s így az alkotói identitáskeresés, a saját fo-
tósnyelv kialakításának lenyomatai is.

KEREKES GÁBOR

Stúdió
A városvíziók mûfajának – és korszakunkban a
kreatív magyar fotográfia egészének –  egyik leg-
erõsebb anyaga Kerekes Gábor (1945) munkássá-
gának 1977–1984 közötti korszaka. Az 1977-es év
nemcsak Kerekes stílusában, hanem pályájának
külsõ feltételeiben is fordulatot hozott: a Fiatalok
Fotómûvészeti Stúdiója szervezõi a kezdetektõl szá-
mítottak rá,1 és Kerekes nagyon komolyan vette a
Stúdión belüli munkát. Ebben nyilván szerepet
játszott, hogy korábbi pincér, majd különféle beosz-
tott fotólaboráns munkahelyi környezetéhez képest,
de még a Budapesti Fotóklub és az FMK Fotószek-
ciója alkalmankénti beszélgetéseihez képest is,
számára a Stúdió nyújtotta önmûvelõdési lehetõsé-
gek intellektuálisan komoly elõrelépést jelentettek.

Kerekes igyekezett is élni a Stúdió nyújtotta le-
hetõségekkel: 1977-ben, 1978-ban és 1982-ben egy-
egy szinopszismunkájához kért és kapott anyagi
támogatást, aminek eredményeként 120 képe ké-
szült el.2 Munkáihoz támogató leveleket is kapott,
így olyan objektumokat tudott megfényképezni,
amelyeket egyszerû fotós halandóként nem tudott
volna.3 1978-ban a Stúdió támogatásával jelentke-
zett a Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetem esti
tagozatára, ahova végül mégsem ment el.4 A Stúdió-
tól kapott támogatást késõbb igyekezett viszonozni:
1980-tól a Stúdió vezetõségi tagja, 1986-ban pedig
a Stúdió mûvészeti vezetõje lett;5 utóbbi minõségé-
ben részletes oktatási programot dolgozott ki.6

A Szövetség fölterjesztésére 1983-ban Szocialista
Kultúráért-, 1990-ben Balázs Béla-díjat kapott.

Város az idõtlen térben 
A bennünket most közelebbrõl érdeklõ munkáiról
Kerekes egy 1994-es interjúban a következõket
mondta: „Engem a nagybetûs Város érdekelt: az
idõtlen hely, a tízezer évvel ezelõtti vagy akár tíz-
ezer évvel utánunk lévõ helyszín. Még vagy már,
de nincsenek benne emberek, én sem vagyok,
csak a Város áll az idõtlen térben.”7 E program ke-
retében sorra kerültek ki keze alól az erõteljes,
grafikai hatású, budapesti gyárakról, ipari létesít-
ményekrõl és házakról készült munkái. A képeken
sehol egy lélek. Valóban olyanok, mintha egy el-
pusztult civilizáció régészeti emlékeit rögzítenék. 

Ezekrõl a képekrõl ilyesféle jelzõk jutnak az em-
ber eszébe: bizarr, idegenszerû, szürreális, régies,
ugyanakkor hiperreális, nagyon is ismerõs. Ezt az
összetett kettõsséget Kerekes azzal érte el, hogy
felvételeihez egy speciális, eredetileg filmmásolás-
ra készült filmet használt, s ennek kameraszintaxi-
sára alapozta a képek vizuális nyelvtanát. „A Vas-
ipari Kutatóintézetben mint betanított laboráns
dolgoztam, és ott [fekete-fehér] diát úgy állítottunk
elõ, hogy ORWO PF-2 mozifilmre kontaktoltuk a
negatívot. De énnekem az jutott eszembe: mi van,
hogyha ezt az alacsony érzékenységû filmet bete-
szem a fényképezõgépbe, és eleve arra csinálom
meg a felvételt? Na most, ennek a filmnek lett egy
iszonyú szép saját nyelvezete – illetve van egy sa-
ját nyelvezete. Nincs fényudvar-mentesítõ rétege,8

és ezáltal ahol találkozik a fekete és a fehér, gyö-
nyörûen, álomszerûen elkeni az egészet.”9

Tegyük hozzá: a film az alacsony fényérzékeny-
ségnek köszönhetõen tûéles rajzolatú, s a kémiai
összetétele olyan, hogy a spektrum kék és UV tar-
tományára jóval érzékenyebb, mint a többire, ami-
nek következtében az ég „beég” a negatívon, a fény-
képen pedig részlettelen fehér, „meszes” lesz. Ka-
meraszintaktikai szempontból úgy viselkedik tehát,

Kerekes Gábor: Óriáskerék. Részlet a Vidámpark sorozatból.
1977–78 k. Zselatinos ezüst. 16,6 x 25,4 cm. 

K. G. tulajdonában.

1 CD: Stúdió/Fiatalok
Stúdiója 1976–77: 22–24.
sz. dokumentumok. 

2 CD: Stúdió/Szinopszis-
lista: 7., 17. és 88. sorsz.
tételek.

3 CD: Stúdió/Fiatalok
Stúdiója 1976–77: 67.;
1977–78: 15., 45–46.,
48–50., 56–57. sz. doku-
mentumok.

4 CD: Stúdió/Fiatalok
Stúdiója 1977–78: 24.;
Szilágyi Sándor: Interjú
Kerekes Gáborral.

5 1990 novemberében
mondott le errõl a tiszt-
ségérõl.

6 CD: Stúdió/1986 Oktatás
Kerekes.

7 Szilágyi Sándor: Város 
az idõtlen térben.
Népszabadság, 1994.
november 29. Budapest
melléklet.

8 Fényudvar akkor keletke-
zik a felvételi nyersanya-
gon, ha az erõsen megvilá-
gított ezüstszemcsékrõl 
a szomszédos megvilágí-
tatlan szemcsékre szóródik
a fény, illetve ha a fény
visszaverõdik az emulzió
hordozóanyagáról. Ezt a
gyártók vékony festékré-
teggel (antihalo) igyekez-
nek kiküszöbölni. Vö.
Sevcsik Jenõ: Fényképésze-
ti ismeretek. Mûszaki, Bu-
dapest, 1955. 65–67. o.;
Morvay György – Szimán
Oszkár: Fotozsebkönyv.
Mûszaki, Budapest, 1965. 
239–240. o.

9 Szilágyi: Interjú Kerekes
Gáborral.
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mint a 19. századi kollódiumos nedves eljárás10 üveg-
negatívjai: innen a képek régies hangulata. Kerekes
a nagyítások során is manipulált, hogy még jobban
a grafikai hatás felé tolja el a látványt.

Végeredményként e képeken egy rideg, ember-
telen világ képe rajzolódik ki, mely számunkra
mégis ismerõs: pontosan ilyen volt a mi világunk
az 1970-es és ’80-as évek fordulóján. Nemcsak Ma-
gyarországon, hanem a keleti blokk országaiban
mindenütt. Kerekeshez hasonló elvontsággal ezt
talán csak Tarkovszkij fogalmazta meg ennyire
pontosan a Stalkerben. 

Vidámpark
A Városéhoz hasonló képi világ jellemzi az
1977–78-as Vidámpark sorozatot is; formanyelvi,
technikai megoldásuk is ugyanaz. Újdonság a ko-
rábbi sorozathoz képest, hogy Kerekes most már
néha embereket is bevon a képek látványvilágába
– csakhogy az elidegenítõ effektusok révén õket is
tárgyakká, tömeggé, masszává absztrahálja. Beke
László joggal írja Kerekes ekkoriban született mun-
káiról: „Mintha a fényképész a látványt nem meg-
menteni akarná az örökkévalóság számára, hanem
elindítani a lassú elmúlás, az enyészet felé.”11

Staffázsok 
Kerekes Gábor filozofáló alkat, erõs önreflektivi-
tás, folyamatos önkontroll jellemzi. Egy interjújá-
ban mondja: „Az ember (...) egyre szomorúbb lesz,
ahogy így látja a világot. Ahogy elgondolkodik a vi-
lágon, számot vet világba vetettségével. Lehetnék
filozófus is. Összes élményem, tapasztalatom, tudá-
som és velem hozott génjeim dolgoznak ilyenkor.”12

1984-ben írt esszéjében13 önmagát Camus egyik
regényalakjához hasonlítja, s világképének kulcs-

szavaként az egzisztencialista alapfogalmat: a szo-
rongást nevezi meg. 

Miként azt az önarcképekrõl szóló fejezetben
majd látjuk: kívülrõl nézi önmagát, s nemigen tet-
szik neki, amit lát. Kívülrõl nézi a körülötte zajló
életet is, s az sem tetszik neki, amit a többi ember-
ben lát. Világképét mizantrópia, antropológiai
pesszimizmus jellemzi. Ahogyan azt egy interjú-
jában14 megfogalmazta: „Azért is üresítettem ki
ennyire a képeimet, mert nem szeretem az embe-
reket. Húsz évig dolgoztam pincérként; ha valaki
azt mondja, hogy nálam jobb emberismerõ, annak
legalábbis professzornak kell lennie.” 

Mindezek után érthetõ, hogy a képein – leszá-
mítva a korai munkáit – nem szerepelnek embe-
rek, illetve ha mégis, akkor csak staffázsként, egy
kietlen színpad díszleteként. Leginkább még azt
szereti Kerekes, ha az emberalakjai a szó szoros
értelmében véve szobrok: sírköveket vagy épülete-
ket, épületbelsõket díszítõ faragványok. Kerekes
csupasz színpadán az õ kõvé dermedt alakjuk õriz
valamit abból, amit itt valaha úgy neveztek: ember.
Beke László nem véletlenül zárja a Kerekes albu-
mához írt elõszavát a következõ mondatokkal: „Az
utolsó felvétel a kötet legéletszerûbb és legvidá-
mabb alakja, egy vigyorgó Harmonikás. Síremlék,
de többezer éves etruszk derûvel az arcán.”15

Kerekes a sírszobrokat is az idõtlen Város kon-
cepciójába illeszti: nem is annyira a mosoly érdek-
li, mint inkább a kultúránkat megidézõ-megörökí-
tõ harmonika, illetve egy másik képen a vitorlás
hajó. Kerekes csak kulisszákat, romokat, pusztu-
lást, embertelen világot lát maga körül – olyasfor-
mán, mint a szintén mizantróp Spiró György az ek-
kor írt drámáiban és regényeiben.

E tragikus világkép mögött – mint minden mizant-
rópnál – idõnként fölcsillan valami félszeg érzelgõs-
ség. Ilyen például a Hétvége címû, nyolc képbõl álló
sorozata (1977), mely egy kisfiú hétvégi balatoni
nyaralását meséli el képregényszerûen. Kerekes eb-
ben éppúgy fölhasználja az 1975 körüli munkáinak
bemozdulásos életlenségét, mint az ég beégetését, az
alakok szoborszerûségét. A sorozatnak az a két képe
például, melyeken a kisfiú a fõszereplõ – az egyiken
az általa kifogott kis halat méricskéli, a másikon
úszóöv van a nyakába, jó nagy szatyor a vállára
akasztva – a Kerepesi temetõ gyerekparcellájában
fényképezett szobrok párdarabjai. Van bennük ked-
vesség, de jó adag hidegség is.

Ugyanez mondható el a városligeti korcsolyázó-
kat megörökítõ, 1980-as képrõl is. Kerekes õket is
próbálja valamiféle „múlt idõbe” transzponálni,
bár most nem évezredeket, csak évszázadokat hát-
rál az idõben: a kép témája, hangulata a holland
életképek világát idézi. S végül az egész Kerekes-
életmû talán legkedvesebb, legkevésbé komor képe,

10 Leírását lásd Flesch
Bálint: Fotótechnika-
történeti (Egészen) Kis
Lexikon. http://archfoto.
atspace.com/klexframe.html.

11 Beke László: Kerekes
Gábor helyszínei és min-
dennapjai. In Kerekes
Gábor: Hetvenes–nyolcva-
nas. Szerk.: Kolta Magdolna.
Magyar Fotográfiai
Múzeum, Kecskemét,
2003. [1.] o. 

12 Molnár István: Feketén
fekete. Vázlatos arckép-
önarckép Kerekes
Gáborról. Fotómûvészet,
1989/4. 26. o.

13 Kerekes Gábor: Kezdem
a gyerekkornál.
Fotómûvészet, 1984/3. 44.o.

14 Szilágyi: Város az idõt-
len térben.

15 Beke: i. m. [2.] o

Kerekes Gábor: Hétvége. Részlet a képsorból. 1977/2003. 
Zselatinos ezüst. 14,5 x 21 cm. K. G. tulajdonában.
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amely azonban nem sorolható be a pályáján seho-
va: az 1982-es Hóember. Persze, a hóember itt is
magányosan áll az elhagyatott játszótér közepén,
de tulajdonképpen nem is õ a kép témája, hanem
az az ösvény, amit építésekor, a nagy hógolyó guri-
gatásával a gyerekek vagy felnõttek a hóban hagy-
tak. Az ablakból nézett látványba ezen túl egy fi-
lozófiai problémát is sikerült Kerekesnek bele-
csempésznie: hogyan lehet az idõ múlását, a hó-
ember elkészültét egyetlen képen megmutatni? 

Május 1.
Kerekes Gábor 1990 elõtti fõmûve – s egyúttal az
1977 utáni korszakának lezárása, hiszen utána
évekre elhallgatott – az 1984-ben készült Május 1.
Ez a kép összegzi mindazt, amit Kerekes gondolati-
világnézeti és formanyelvi szempontból fontosnak
tartott ekkoriban elmondani. Benne van a kívülál-
lása, hiszen távolról, egy ablakból fényképezte az
eseményt.

Részben ezzel függ össze, hogy alkotótársaival el-
lentétben, akik – ha ehhez a témához nyúltak – kri-
tikájukat a felvonulók vagy a munkásõrök típusain
keresztül fogalmazták meg, Kerekes szó szerint arc-
talan tömegnek mutatja a felvonulókat. Kíméletlen,
kegyetlen, mert semmiféle engedményt nem ismer
ez a módszer, hiszen az önmaguk karikatúráját adó
felvonulók és munkásõrök mégiscsak emberi lé-
nyek – itt viszont nincs más, mint az óriási kloáká-
ban hömpölygõ emberi massza. 

S bármennyire konkrét helyhez (a Felvonulási
teret minden magyar fölismeri) és idõhöz (valami-
kor a szocializmus korszakában) köthetõ is a kép,
valójában téren és idõn kívül állva, örök érvénnyel
adja vissza az elbutított tömeg vizuális fogalmát.
Külön érdekessége a képnek, hogy a fixen álló, 
s ezért élesen rajzolt részletei mind a hatalom attri-
bútumai, a társadalom kordában tartásának eszkö-
zei: tankok, rohamkocsik és a fegyveresek sorfala.
Kerekes természetesen tisztában volt képe politikai
implikációival, s ezért az elsõ nyilvános bemutatá-
sán még cím nélkül szerepeltette.16

A kép kameraszintaxisa a kilenc évvel korábbi
Vásárcsarnok sorozatéval szinte szó szerint meg-
egyezik: a képen vannak éles részek, amelyekhez
képest az elmozdulások dinamikát visznek a kép-
be. Annyi az újdonság, hogy ez a felvétel lyukka-
merával, camera obscurával készült,17 mert hosszú
(Kerekes elmondása szerint végül – a felvételi
nyersanyag érzékenységét és az objektívet helyet-
tesítõ lyuk átmérõjét figyelembe véve – 14 másod-
perces) expozícióra volt szüksége ahhoz, hogy a
mozgó tömeg látványa a képen egybefolyjék. 

Kerekes a Május 1. után jó fél évtizedig egyálta-
lán nem készített a maga számára, autonóm mûvé-
szi céllal fényképet.18 Ahogyan azt 1989-ben meg-
fogalmazta: „Úgy ’83 óta, hogy letudtam azt az
utolsó korszakot, azóta teljesen kilátástalan. Azóta
nálam krízis van. Nem az, hogy nincs mit monda-
nom, mert lenne. De annyira bonyolulttá vált a
gondolkodásmódom, hogy egyszerûen reprodukál-
hatatlan, amit közölni szeretnék.”19

PÁCSER ATTILA

Pácser Attila (1953) Kerekessel egy idõben, de tõle
függetlenül ugyanazzal a nyersanyaggal kísérlete-
zett: az ORWO PF-2 filmmel. Nem meglepõ, hogy
sok esetben hasonló lett az eredmény is. Hasonló,
de nem ugyanolyan. Pácser Budapest nyáron, va-
sárnap délben címû sorozatának (1979) képein is
kietlen, ember nélküli a város, de nem idõtlen: na-
gyon is kötõdik a felvétel dátumához. Csak éppen
olyan, mintha hidrogénbombát dobtak volna le rá:
minden élõlény elpusztult, a tárgyi környezet vi-
szont épen maradt.

A sorozat másik részében Pácser az utcán sétáló
embereket fényképezi erre a speciális nyers-
anyagra. Az eredmény: szürreális, álomszerû élet-
képek sora. Ezekben a képekben is van valami
idegenség, de inkább a szép felé billennek el,
nem pedig valamiféle borzongató hatás felé. Jó
példa ez arra, hogy a fotográfiában, hiába techni-
kai képalkotás, nem mindent határoz meg az al-
kalmazott technika.

JOKESZ ANTAL

Jokesz Antal (1952) a ’70–’80-as évek fordulóján,
25-30 évesen két dologgal tûnt ki pályatársai kö-
zül: rendkívül komolyan vette a fotográfiai médium
alapkérdéseit, ebben szinte a végsõkig ment el,
ám ezt nem holmi elõre kigondolt szisztéma sze-
rint tette, hanem valami hihetetlen szenvedélyes-
séggel. Szinte minden képén azt érezni: számára
létkérdés, hogy most sikerült-e érvényes módon
megfogalmaznia egy adott vizuális-mediális prob-
lémát. 
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16 1985: Országos
Fotótárlat. (o. n.)

17 Pontosabban egy 6 x 9
cm-es Rada-kazettával
(ebbe töltik a tekercsfil-
met) fölszerelt régi Voigt-
länder géppel, melynek 
az objektívje helyén egy
vékony rovartûvel átszúrt
papírdekli volt. Lásd
Szilágyi: Interjú Kerekes
Gáborral.

18 A fotográfiával nem
hagyott föl: 1986–90
között a Képes 7 riportere
volt.

19 Molnár: i. m. 50. o.

Jokesz Antal: „Ááá”.
Részlet Az esetlegesség lehetõségei sorozatból. 1978. 

Negatív, 24 x 36 mm. J. A. tulajdonában.
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Jokesz mûveinek szerves része ez a szenvedéllyel
való átitatottság. Õ ugyanis – bár minden porciká-
jában ideamûvész – nem úgy dolgozott, mint egy
mérnök vagy technikus, elméleti teóriák kutatója-
ként vagy megvalósítójaként, hanem úgy, mint egy
feltaláló: a fotó mûvészetében gyakorlatias, élet-
szerû problémák foglalkoztatták, s a vizuális kísér-
leteivel ezekre próbált választ találni. Képeit a rá-
találás öröme, a várt és remélt, de elõre nem látott
megoldás fölötti öröm teszi élményszerûvé. 

Jokesz (mint sokan mások) a fotósszerep mintá-
ját Antonioni Nagyítás címû filmjébõl vette, me-
lyet rengetegszer látott; még manapság is meg-
megnézi DVD-n.20 Jokesz a film fõszeplõjében a
„szabad értelmiségi” figuráját látta, aki a kamerá-
jával maga „az abszolút kívülállás”. „Az a döbbe-
net, hogy a pasi a fotókon keresztül ismeri meg a
valóságot. Ez olyan mértékben fertõzött meg en-
gem, és olyan iszonyat erõt adott, hogy innentõl
kezdve engem k...ra nem érdekelt az úgynevezett
valóság! Hanem az a médium érdekelt, amin ke-
resztül másként érzékeljük a világot. Innen jött az
is, hogy fényképezzünk másként, mert máshogy
fényképezve más lesz a valóság!”

Az esetlegesség lehetõségei
Jokesz pályáján jelentõs fordulatot hozott, hogy
1978. április 18-án fölvették a Stúdióba,21 mely-
nek 1983-ig aktív tagja volt. Ezalatt hét szinop-
szist adott be,22 melyek keretében 160 képet ké-
szített el; ezek részben új, részben pedig már
elkezdett sorozatok voltak, amelyeket a Stúdió
nyújtotta támogatással be tudott fejezni. E mun-
káiból válogatott képekkel szerepelt 1978-ban a
Stúdió Elsõ,23 1982-ben a Második kiállításán24

és a Stúdió Antológiában25 is, de igazi bemuta-

tásuk a Szerencsés Jánossal közös vállalkozá-
suk: a Dokumentum évente megrendezett kiál-
lításain volt, 1979 és 1982 között.26

Az elsõ ilyen sorozata 1978-ban készült, s rögtön
heves vitákat váltott ki.27 Jokesz ugyanis nem úgy
készítette az Esetlegesség lehetõségei sorozat képe-
it, hogy elõbb a fényképezõgép keresõjébe nézve
meghatározta a képkivágást, majd kivárta a „dön-
tõ pillanatot”, ahogyan ezt egy rendes fotós tette
volna, hanem „csípõbõl lõtt” modelljeire. 

Radikális és provokatív szakítás volt ez az ama-
tõr és a profi fotós gyakorlaton alapuló fotóesztétika
legfõbb kategóriájával: a tudatos, „mûvészi” kom-
pozícióval. A „szakma” prüszkölése nem is maradt
el – paradox módon éppen azért, mert a sorozat
nyilvánosságra került képei kifejezetten jók voltak,
kompozíciós szempontból is. 

Az elsõ Dokumentum-kiállításról írt ismertetõ-
jében28 Beke László is bírálta Jokesznek ezt a soro-
zatát, de természetesen nem azért, amiért a „szak-
ma”. A konceptualista mûvészet elkötelezettjeként
õ épp azt veti Jokesz szemére, hogy következetlen.
Egy efféle vállalkozásban ugyanis „minden megol-
dás egyenértékû – a filmtekercs minden egyes koc-
kája válogatás nélkül fölhasználható. (...) A kísér-
let értékelhetõségét egyaránt megkérdõjelezi, ha a
fotós idõközben megtanul keresõ nélkül fényké-
pezni, vagy ha a kiállításán nem különbözteti meg
a »komponált« és a »komponálatlan« képeket.” 

A bírálat teljesen jogos, amennyiben a szándékos
dekomponáltság a sorozat legfontosabb fotónyelvi
problémája, s a publikálás legfõbb célja pedig en-
nek demonstrálása. Akkor valóban nincs mese: az
egész sorozatot, minden tekercset és azok minden
egyes kockáját egyenértékûnek kell tekinteni, s így
kell közzé tenni – kvázi szekvenciaként. Egészen
biztos, hogy érdekes fotónyelvi-esztétikai tanulsá-
gokkal szolgált volna ez a megoldás is, de Jokeszt
a sorozatban láthatólag nem ez érdekelte.

Talán itt a helye elmondani, hogy Miltényi Tibor
a ’70-es és ’80-as évek magyar fotómûvészetérõl
írt tanulmányában kemény ítéletet mond Jokesz
munkái fölött: „képei megkülönböztethetetlen
koppintásai kurrens megoldásoknak”.29 Miltényi
nem mondja meg ugyan, hogy konkrétan mire gon-
dol, de nyilván arról a kétségkívül meglévõ hason-
lóságról van szó, amely Jokesz és Mark Cohen ké-
pei között mutatkozik.30 Jokesz sorozatának egyik
inspirálója minden bizonnyal a Camera idézett
lapszáma volt, de nem egyszerû „koppintásról”
van szó: ha ketten csinálják ugyanazt, az soha nem
egészen ugyanaz.   

20 Szilágyi Sándor: Interjú
Jokesz Antallal.

21 CD: Stúdió/Fiatalok
Stúdiója 1977–78: 25.
dokumentum.

22 CD: Stúdió/Szinopszis-
lista: 19., 25., 29., 44., 47.,
61. és 90. sorsz. tételek.

23 1978: Elsõ. 

24 1982: Második.

25 1985: Antológia.

26 A Dokumentum-kiállítá-
sok történetére a Madár-
távlatból címû fejezetben
visszatérek.

27 Ennek nincs nyomtatott
dokumentuma, de a kor-
szakra visszaemlékezõk
szinte mindegyike említi.

28 Beke László: Memóriá-
ról. Három fiatal fotósról.
Fotómûvészet, 1979/4. 17.,
24. o.

29 Miltényi Tibor: Prog-
resszív magyar fotómûvé-
szet az 1970–80-as évek-
ben. Alföld, 1993. március.
64. o.

30 Utóbbira lásd a svájci
Camera 1977. novemberi
számát, illetve a George
Eastman House Mark
Cohen-gyûjteményét:
http://www.eastman.org/ne/
str085/htmlsrc/index.html.

Jokesz Antal: Emberpár I. Részlet Az esetlegesség lehetõségei sorozatból. 1978. 
Negatív, 24 x 36 mm. J. A. tulajdonában.

10.qxd  2007.08.22.  15:19  Page 162



163

Belemenni a képbe
A szándékos dekomponáltság csak a felszín:
Jokeszt ennél jóval mélyebben foglalkoztatta az
esetlegesség, a véletlen szerepe a fotográfiában és
a világ dolgaiban. Számára ez a sorozat tulajdon-
képpen – Hámos Gusztávtól kölcsönvéve a kifeje-
zést – „a szociofotó kritikája” volt. Annak akart a
végére járni, hogy mennyiben tekinthetõ hiteles
dokumentumnak a fénykép, pontosabban: hogy
minek a dokumentuma. Az expozíció során kelet-
kezõ látens kép kétségkívül valamiféle valóságot
rögzít – de minek és fõleg: kinek a valósága ez? 
A képen látható személyeké és tárgyaké, vagy a fo-
tográfusé? Vagy a fotográfia mint technikai eszköz
valósága?

Az Esetlegesség lehetõségei sorozatában Jokesz nem
pusztán azzal rúgja föl a hagyományos fotográfus sze-
repét, hogy nem néz a keresõbe, hanem azzal is, hogy
pofátlanul „belegyalogol a képbe”: a nagylátószögû
objektív miatt annyira közel kell mennie a modell-
jeihez, amivel már megsérti azok személyes terét.
A modellek ugyanakkor az expozíció pillanatáig, a
zár kioldásának hangjáig nem tudják, hogy õk egy
fotografálási szituáció szereplõi, hiszen nem látják
a fotós kezében lelógatott kamerát. A „csípõbõl lö-
võ”, az intim szférát provokatívan megsértõ fotós jog-
gal remélhetett õszintébb gesztusokat meghökkent
modelljeitõl, mint ha a kamerának pózoltak volna.

Csakhogy van egy bökkenõ: ez az egész fotogra-
fálási helyzet merõben szokatlan, extrém ugyan –
magukat az elkészült fényképeket viszont már a
megszokott képek szabályai szerint „olvassuk”, de-
kódoljuk. Amikor például a felvétel során a modell
hirtelen belenéz a fotós szemébe, hogy megtudja:
mi a fenét akar, ez a fényképen – a szokatlanul ala-
csony kameraállás miatt – úgy jelentkezik, mintha
fölöttünk-mellettünk az eget fürkészné. Ha viszont
az expozíció pillanatában lenéz a kamerába, ma-
gunkat érezzük törpének. A kissé fölfelé billentett
kamera egyébként is csupa hajlott hátú, görnyed-
ten járó alakot, dülöngélõ falakat-oszlopokat mu-
tat. Ha viszont Jokesz nem dönti meg a kamerát,
akkor levágja a modellek fejét. Rengeteg elidege-
nítõ, zavaró elem van tehát ezeken a képeken – 
a szerzõ szándékainak megfelelõen.

A szocialista embertípus 
Az Esetlegesség lehetõségei sorozat nemcsak az al-
kotói módszerében, hanem választott témájával is
a szociofotó kritikáját adja. Jokesz a pályaképin-
terjúban Szerencsés Jánosnak tulajdonítja annak
kimondását, hogy „nem a nyomor, nem a szegény-
ség, amiben a szociofotó kiszemezgetett meg fel-
mutogatott dolgokat, nem ez a rendszer meg a tár-
sadalom igazi problémája. Szellemi síkon van a
probléma.”31

E felismerés jegyében Jokesz nem a társadalom
perifériáján lévõ embereket, hanem – egy késõbbi
szinopszisa címét kölcsönvéve – „társadalmunk
beérkezett típusait” fényképezte már az Esetleges-
ség lehetõségei sorozatában is. Azt az embertípust,
ami az õ számára ezt a bizonyos szellemi nyomort
az öltözködésében, a viselkedésében, a gesztusai-
ban megtestesítette. Õket szúrta ki az utcán már jó
messzirõl, és õket „provokálta”, õket vonta bele az
extrém fotográfiai helyzetbe.

Jokesz nem véletlenül volt érzékeny erre az em-
bertípusra: a saját bõrén, kamaszként megtapasz-
talta, mennyi konfliktussal jár az „új, szocialista
társadalom” kialakítása.32 A mindkét ágon mé-
lyen vallásos családban (egyik nagybátyja pap
volt) ugyanis nehezen fogadták el, hogy Jokesz
anyját „kiemelték”, kádert faragtak belõle. Jokesz
is nehezen viselte az értékrendek különbözõsé-
gét; állandó konfliktusban élt anyjával, aki végül
megelégelvén a dolgot, elzavarta otthonról a nagy-
korúvá lett fiát. Mindezt emblematikusan foglalja
össze Jokesz Virágos ruhás nõ címû képe (1978),
melynek modellje nem az anyja ugyan, de az õ
alakja kísérti azóta is a képen.

Elegancia
Az Esetlegesség lehetõségei sorozat okkal legtöbbet
idézett képe az Elegancia (1978). A felvétel Szom-
bathelyen készült, ahol Jokesz a Videoton gyár
anyagbeszerzõjeként épp vásárlókörúton járt, mi-
közben fényképezési kényszerét is kielégítette.33

Mint visszaemlékszik rá, már az exponáláskor
érezte, hogy nagyon „benne volt” a szituációban.
Azt azonban még a negatívon sem vette észre, csak
már a hívóban elõjövõ nagyításon, hogy a sors vá-
ratlan ajándékkal lepte meg: a kép jobb szélére
véletlenül rákerült az üdvözlésként megemelt kalap,

Jokesz Antal: Pontos idõ. Részlet a Felszabadulás tér, Budapest sorozatból. 1984. 
Negatív, 24 x 36 mm. J. A. tulajdonában.

31 Szilágyi: Interjú Jokesz
Antallal.

32 Uo. Jokesz a könyvében
és más interjúiban is 
vissza-visszatér ezekre a
„szociografikus” prob-
lémákra.

33 Uo.
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ami az egész szituációt értelmezi. Legalábbis azt a
részét, ami a képen látható.

A kép szereplõinek testbeszéde és mimikája
vibráló, feszült helyzetet vázol föl. A szemüveges
férfi kinéz a képbõl, arcán felemás mosoly. Felesé-
ge (ki más lenne az elegáns kalapba és kabátba öl-
tözött nõ?) ugyanoda néz, de mosolytalan, össze-
szorított szájjal. Kezével szinte féltõn ragadja meg
párját, s gesztusát az enyhén a férfi felé döntött
teste is megerõsíti. Pedig tekintetük irányából egy
barátságos gesztus érkezik feléjük: az üdvözlésre
emelt kalap. Ám semmi jele, hogy a szemüveges
férfi viszonozni akarná ezt a gesztust. Az egész je-
lenet fölött egy ruhabolt felirata: Elegancia, és egy
részlet a cég neonreklámjából: Férfi – amihez ta-
lán a Nõi is odaértendõ. Ki tudja?

A képen ez már nem látható. Mint ahogy a szem-
üveges férfi jobb keze sem, amely talán épp a felvé-
tel pillanatában indult el a kalapja felé. Ami átér-
telmezné a nõ õt megragadó gesztusát is: nézd már,
ki van itt! S a végeredmény egy teljesen banális ut-
cai jelenet lenne. Így azonban, a jelenetsornak a fel-
vétel pillanatában rögzített esetlegességeivel, az eb-
bõl eredõ kihagyásokkal egy titokzatos, sejtelmes
viszonylatrendszer valóságába csöppentünk bele. 

A kép valóságába, ami nem a valóság.

Párizs
Részben a szándékos dekomponáltság eszközeit
használta föl Jokesz abban az anyagában is, ame-
lyet 1979-ben Párizsban készített. A francia fõvá-
rosba a Stúdió delegálta a „Prix Air France – Ville
de Paris” meghívására, Fejér Gábor és Kerekes Gá-
bor kíséretében.34 Jokesz a párizsi képeibõl a Doku-
mentum No. 4-hez kapcsolódó egyéni kiállításán
mutatott be jó néhányat, 1982 novemberében.35

E párizsi utcaképek jóllehet ugyanazzal a „csípõ-
bõl lövõs” technikával készültek, mint a magyaror-
szágiak, úgy érzem: valahogy hiányzik belõlük az
itthoni képek feszültsége, drámaisága. Mintha nem
lenne tétjük. Talán idõközben Jokesz számára ru-
tinná vált ez a felvételkészítési mód, s már nem iga-
zán érdekelte, vagy az idegen terepen nem mindig
mert „belemászni” a szituációkba, vagy a modellek
zavartatták magukat kevésbé a fotografálástól, vagy
mindezek együtt azt eredményezték, hogy a párizsi
képek valahogy sterilebbek az itthoniaknál. 

Felszabadulás tér
Jokesz a következõ fejezetben ismertetett fénykí-
sérletei után, 1984-ben visszatért a véletlen szere-
pének fotográfiai vizsgálatához, de egészen más
elvi alapon, mint a korábbinál. Mondhatni, a felvé-
telek során, kameraszintaktikai szempontból
mindannak az ellenkezõjét csinálta, amit az Eset-
legesség lehetõségei sorozatban. 

Elõször is nem õ ment a kép, a fotografálási lehe-
tõség után, hanem a budapesti Felszabadulás té-
ren (ma Ferenciek tere) egy helyben állva várta a
téma felbukkanását. Ebbõl következik, hogy a szi-
tuációba belegyalogló, abban aktív szerepet játszó
fotós szerepkörét a passzív megfigyelõ hagyomá-
nyosabb figurájára cserélte. A hagyományos fény-
képezõgépet viszont fölváltotta egy motoros gép,
amellyel Jokesz majdnem filmkameraként hasz-
nálva „darálta” a felvételeket. Az elkészült több
száz kép közül azután – Az idõ asszimetriája soro-
zatának mintájára – párokba rendezett néhányat,
amelyek együtt valamiképp a véletlenek furcsa
összejátszását mutatták. Az egész vállalkozás elsõ
ránézésre meglehetõsen banálisnak tûnik. 

A képek nem túl érdekesek, sem külön-külön,
sem párokba rendezve. Épp az hiányzik belõlük,

ami Jokesz többi munkáját élteti: a kutatás iz-
galma, a felfedezés öröme. Itt eleve készen áll 
a tétel: vak tyúk is talál szemet! Miért volt fon-
tos a hiperönkritikus Jokesznak, hogy elkészít-
se ezt a sorozatot?

Az azóta történtek felõl visszatekintve úgy vélem:
Jokesz nem véletlenül választott ennyire banális té-
mát és fotográfiai megoldást ahhoz a sorozatához,
amely után – 32 évesen! – másfél évtizedre letette
a fényképezõgépet. Mintha önmagát is meg akar-
ta volna gyõzni róla: le kell tennie a gépet. Az õt
foglalkoztató fotográfiai kérdéseknek a maga ré-
szérõl a végére járt; már csak ismételni tudta
volna önmagát. Fölszámolta a szakmai kötõdé-
seit, Szerencsés Jánossal is megszakadt a bará-
ti kapcsolata: Szerencsés 1983-ban már Beke
Lászlóval és Kincses Károllyal rendezett cso-
portkiállítást, az Önkioldó 1-et.36

Jokeszhez, a fotográfiának való elkötelezettségé-
hez azonban nagyon is méltó volt ez a búcsúzás.
Bármennyire banálisnak látszik is elsõ ránézésre,
azért mégiscsak az egyik alapkérdésre próbál ez a
sorozat választ adni. A fotográfiai hitelesség kér-
désére. Az Esetlegesség lehetõségei sorozat azt de-
monstrálta, hogy a fotográfiában nincs objektív

34 Fábián László: Párizs–
Budapest. Fotómûvészet,
1982/3. 18. o.

35 1982: Jokesz Párizs.

36 Ezzel a kiállítással a
következõ kötetben foglal-
kozom.

Jokesz Antal: Párizs 23. 1979. 
Negatív, 24 x 36 mm. J. A. tulajdonában.
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valóság. Csak a fotós által (néha erõszakosan)
megteremtett képnek van valósága, pontosabban:
a fotóban csak ez számít, semmi más. A kép azon-
ban esetlegességekbõl, véletlenekbõl áll össze, s a
fotográfusnak csupán ezek emulzión való rögzítése
fölött van hatalma. 

A Felszabadulás tér sorozat épp ezt a felismerést
demonstrálja, a másik oldalról. Fölösleges a vélet-
leneket kiprovokálni, megtörténnek azok nélkü-
lünk is, és ami ennél is fontosabb, vagy ha tetszik,
különösebb: a valóság a fotós nélkül is képeket hoz
létre. Éppenséggel rögzítheti ezeket a képeket, ha
akarja – de ha nem rögzíti, akkor is léteznek. Meg-
van a maguk tõlünk független, önálló életük.

Jokesz mindezt egy vitacikk ürügyén fontosnak
tartotta szavakban is megfogalmazni: „az IDÕ nem
vesz tudomást arról, ami történt – »véletlen« volt –,
nem törõdik velünk, nyugodt, könyörtelen periodi-
kus monotonitással »múlik« tovább.”37 Ugyanitt ki-
jelenti: „már nem »a fotó a front« – ahogy Hajas
1977-ben írta Vetõ János munkái kapcsán –, ha-
nem inkább a video vagy éppen a zene”. A maga
részérõl mindenesetre másfél évtizedig ehhez tar-
totta magát.

SZERENCSÉS JÁNOS

Nulla morfémák
Szerencsés János (1950) a ’70-es és ’80-as évek
fordulóján egy különös fotónyelvet alakított ki ma-
gának, mellyel meglehetõsen zavarba ejtette – s
ejti még ma is – kritikusait. Ennek egyik oka az,
hogy miközben a szerzõ köztudottan az avantgárd
mûvész és fotós körökhöz kötõdött, mûvei elsõ rá-
nézésre hagyományos, már-már konzervatív fotó-
felfogásról árulkodnak. A zavar másik oka maguk-
ban a mûvekben rejlik: Szerencsés fényképein 
– megint csak elsõ ránézésre – nincs semmi külö-
nös, már-már banálisak. 

Jelentõségteljesen banálisak. Éppen ez volt az a
nyom, amin korabeli méltatói elindultak, a szerin-
tem is helyes irányban. Beke László megfogalma-
zásában: „Szerencsés fényképeinek mintha az
lenne a titka, hogy várakozásunkkal szemben sem-
mi »érdekes« nincs rajtuk, s amikor erre rájöt-
tünk, akkor derül ki hirtelen: valami még sincs
egészen rendben.”38 Sebõk Zoltán: „Várjuk a har-
sány látványt, de helyette izgatóan fegyelmezett
csendet, illetve annak vizuális megfelelõjét
kapjuk.”39 Hajdu István szerint e képek lényegi
eleme az „érzékien megragadott részletek és az
üres egész kettõssége”.40 Ugyanez Bán András
megfogalmazásában: Szerencsés fölvillantja, hogy
„a cselekvés, a történés hiánya ellenére hogyan
»töltõdhet föl« a képfelület, hogyan válhat szá-
munkra végtelenül gazdaggá”.41

A nyelvészetben nulla morfémának nevezik, ha
például egy szóösszetételben nincs ugyan jelölve a
tagok közti nyelvi viszony, de az odaértendõ. Sze-
rencsés képei is ezen az elven mûködnek, ahogyan
ezt Sebõk Zoltán majdnem ugyanezekkel a szavak-
kal megfogalmazta: a képek esztétikumát „az ha-
tározza meg, hogy mit (és hogyan) nem fotóz le, mi
mindent szelektál kifinomult fotólátása”.42 Sebõk a
zen íjászathoz, Bán a haikukhoz hasonlítja Szeren-
csés mûvészetét.43 Hajdu a parkrészletekrõl így ír:
„Titokzatos, riadalmat és fenyegetést lehelõ tájak
ezek, akárcsak Antonioni Nagyítás c. filmjének
hullát rejtõ ligete...”44

Parkok esztétikája
Szerencsés Jánost viszonylag késõn, 1979-ben vet-
ték föl a Stúdióba.45 Stúdiósként egyetlen szinop-
szismunkát készített: 1980-ban, Parkok esztétikája
címmel,46 melynek keretében egy 1978-ban elkez-
dett munkáját tette teljessé. Az elsõ két Dokumen-
tum-kiállításon (részben) ezeket a munkáit mutat-
ta be, s elmondása szerint47 ennek a sorozatának
köszönheti egyik legfontosabb professzionális meg-
bízását is, a Loire menti kastélyok és parkok
fényképezését.48 A „sorozat” kifejezést itt csupán
annak megnevezésére használom, hogy a Parkok
esztétikája képei többnyire a budapesti Margitszi-
geten készültek, hasonló esztétikai felfogásban és
alkotói módszerekkel, de egyébként Szerencsés 
– leszámítva egy-két korai képsorát – egyedi ké-
pekben gondolkodott.

A Medence (1978) egy különös, többszörös ellen-
pontozásra épülõ zsánerkép. Amint azt Sebõk Zol-
tán is épp e kép kapcsán megfigyelte, Szerencsés
„szándékosan felborítja a hagyományos elõtér–
motívum–háttér értékrendet. Megfosztja uralmától
a fotó-motívumot az elõtér érdekében.”49 Jelen
esetben ez azt jelenti, hogy a kép tulajdonképpeni
fõ témája a jobb fölsõ sarokban látható, padon ülõ
két nõ.50 A két nõ hasonló ruhában, tökéletes

Szerencsés János: C. n. 
Részlet a Parkok esztétikája sorozatból. 1980. 

Zselatinos ezüst. 18,3 x 22,5 cm. MFM.

37 Jokesz Antal: Uralni
vagy szolgálni? Fotómûvé-
szet, 1984/3. 41–42. o.

38 Beke László: Szerencsés
János képalkotó stratégiái.
Fotómûvészet, 1984/4. 54. o.

39 Sebõk Zoltán: Szeren-
csés János fotóiról. Új
Symposion, 1980/12. 459. o.

40 Hajdu István: [Elõszó].
In Szerencsés János: Sze-
rencsés 13 év. Esztergomi
Galéria, Esztergom, 1984.
4. o. 

41 Bán András: A harma-
dik a bokorban. A II. Esz-
tergomi Fotóbiennáléról.
Mozgó Világ, 1980/7. 57. o.

42 Sebõk: i. m. 460. o.

43 Ehhez egy életrajzi ada-
lék: Szerencsés fekete
öves, két danos aikido
mester. Szilágyi Sándor:
Interjú Szerencsés János-
sal.

44 Hajdu: i. m. 4. o.

45 1978 májusában még
csak vendéghallgatói stá-
tusban volt. Lásd: CD:
Stúdió/Fiatalok Stúdiója
1977–78: 31. sz. doku-
mentum.

46 CD: Stúdió/Szinopszis-
lista: 49. sorsz. tétel.

47 Szilágyi: Interjú Szeren-
csés Jánossal.

48 Szerencsés János: Loire.
Képzõmûvészeti Könyvki-
adó, Budapest, 1985. A be-
vezetõt Fábián László írta.

49 Sebõk: i. m. 459. o.

50 Sebõk Zoltán szeme át-
siklott ezen a kis képrész-
leten. Mint írja: „a fotó-
látvány, a tájmotívum vala-
hol a medencék mögött
kezdõdik”. Uo.
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szimmetriában ül a padon, még a hajviseletük is
majdnem egyforma. Ezt az egyformaságot és szim-
metriát ellenpontozza a kép nagyobbik részét kite-
võ medence, mely önmagában is fura képzõdmény:
medence a medencében. 

A két vízfelület egymásnak is ellenpontja: a föl-
sõ víztükör nyugodt, míg az alsó nyugtalanítóan
fodrozódik. Az egész kép bizonytalan, vibráló han-
gulatát nemcsak ez utóbbi, a képfelület kétharma-
dát kitevõ látvány adja, hanem az is, hogy a fodro-
zódás okát nem könnyû észrevenni, mert árnyék
takarja: a fölsõ, kisebb medencébõl átfolyik a víz
az alsóba. Ehhez járul még, hogy az egyébként sta-
bilitást, biztos vizuális támpontot nyújtó vízszint
megkettõzõdik. A kép összes vizuális eleme tehát
az „azonos – nem azonos” dualitására épül.  

A Kert címû, az 1980-as szinopszismunkák közé
tartozó kép hasonló szerkezetû, mint az elõzõ. Itt
az teremti meg a bizonytalanságot, hogy a kis víz-
köpõhöz vezetõ csõ képe többszörözõdik a víztü-
körben: olyan, mintha a „Világ tengelye” kimoz-
dult volna.

A Korrelációk triptichon (1979) No. 3. képe Sze-
rencsés méltán legtöbbet publikált mûve. A soro-
zat másik két darabja egy-egy jelenség vizuális el-
lentmondására épül: az 1. képen egy fát látunk,
melyre borostyán fut föl, s ezért a fa lombjáról
nemigen lehet eldönteni, hogy a fa leveleibõl vagy
a faágakra futó borostyán leveleibõl áll-e össze. 
A 2. kép az organikus és az élesen geometrikus
formák ellentétére épít: egy bokor, melyet fatör-
zsek árnyékai szabdalnak szét, és egy pad metszõen
világító támlája, ennyi látszik a képen. 

A triptichon 3. képe nagyon kevés vizuális elemet
használ: a medence szélén egy biciklinadrágos-
sportcipõs fiú épp kilép a képbõl, a vízen vala-
mennyire tükrözõdik az alakja és egy kevés az égbõl,
a medence mellett pedig némi sás látszik. A kép föl-
sõ és alsó széle a felvétel során fényt kapott, „be-
égett”. Egy elrontott kép, amin alig van valami –
mégis Szerencsés egyik legjobb képe. Ördög tudja,
miért, de valóban az. 

Az egész képnek van valamiféle erotikus tölté-
se, aminek elég nehéz magán a képen okát adni.
Talán a medence melletti növényzet bujasága
teszi,51 talán az, hogy a fiú alakja épp a fenekénél
metszõdik el, s hogy az alacsony gépállás miatt
olyan érzésünk van, mintha egy divatbemutató ki-
futóján vonulna végig. Nem tudni. Mindenesetre:
remek!

A Napozók (1981) a városi élet lehetõ legbéké-
sebb jelenetét örökíti meg: egy park padjain em-
berek napfürdõznek. Ám ennek a képnek is van
valami nehezen megfogalmazható, vibráló feszült-
sége. Beke László írja: „Kissé szorongva szemlél-
jük a Napozók háta mögött látható kusza indahal-
mazt, bár nem tudjuk, honnan a szorongás, csak
azt, hogy itt nem az ember a lényeg, hanem a vege-
táció.”52 Tökéletesen igaza van Bekének. Mivel
Szerencsés a képfelület felét a padok mögötti bok-
rokkal tölti ki, az ember szeme valóban vissza-
visszatér ide, mintha azt várnánk: valaki vagy vala-
mi hirtelen elõugrik onnan, és valami szörnyûséget
mûvel a mit sem sejtõ napozókkal. 

Városi képek
Az Emlékmû (1982) Szerencsés elmondása szerint
Hajas Tibor halálának emlékére készült.53 A szín-
hely ezúttal nem a Margitsziget, hanem Szeren-
csés Fodor utcai lakásának kertje. A lépcsõdíszt
egy olyan alumíniumfóliába csomagolta, amivel a
mentõkben takarják be a sérülteket, hogy védjék
õket a kihûlés ellen. Szerencsés úgy tudja, hogy
Hajast is ilyen életmentõ fóliába tekerték be a bal-
esete után. A kép értelmezésének kulcsa az „em-
lékmûvet” a távoli fával, vagyis a halott ember
alakját az élõ természettel összekötõ bokorág.

A kép értelmezéséhez nem szükséges ugyan tud-
nunk, hogy a szerzõ Hajasnak állított benne emlé-
ket, de ezt tudván azért kicsit másképp nézzük.
Kár, hogy a korabeli publikációkban a szerzõ ezt a
szándékát legalább egy monogrammal nem jelezte. 

A Hatalom (1982)54 címû képbe a kortársak – leg-
alábbis a kritikák szerint – sok mindent beleláttak,
vélhetõleg a címe miatt.55 Beke László csak jelzi a le-
hetséges asszociációk irányát: „A látszatra klasszi-
kus építészeti formákról kezdjük sejteni, hogy mere-
ven bürokratikus jelentésekkel vannak feltöltve.”56

Vadas József egyértelmûbben fogalmaz: szerinte
Szerencsés János: Kert. Részlet a Parkok esztétikája sorozatból. 1980. 

Zselatinos ezüst. 17,5 x 21,5 cm. MFM.

51 Ahogyan erre Beke
László is fölfigyelt: Sze-
rencsés János képalkotó
stratégiái. 55. o.

52 Uo. 54. o.

53 Szilágyi: Interjú Szeren-
csés Jánossal.

54 A Szerencsés 13 év címû
katalógusban 1983-ra van
keltezve, de ez nyilvánvaló
elírás, hiszen a kép 1982-
ben már szerepelt a Doku-
mentum No. 4 kiállításon.

55 Hajdu István le is írja:
„iszonyú cím”. Hajdu Ist-
ván: A Dokumentum. Fo-
tómûvészet, 1983/1. 34. o

56 Beke: Szerencsés János
képalkotó stratégiái. 54. o
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Szerencsés „a fenséget szuggeráló szép oszlopban a
tiprásra képes hatalom erejét”57 idézi föl. 

A képnek ez az értelmezése megfelel a szerzõ
szándékainak: mivel elmondása szerint a felvétel
a Legfõbb Ügyészség épületrészlete,58 „én ebben
azt láttam meg – nemcsak azért, mert ebben az
épületben van a vádhatóság, és egy egészen más
korban fényképeztem –, hogy a hatalomnak a bru-
talitása az oszlop, és a hatalomnak az üressége az
a felület. Ez számomra egy szimbolikum volt, a
jognak a rigiditása.” 

Így látja ezt – csak persze az ellenkezõ elõjellel –
a Foto címû amatõr lap glosszaírója is, aki a
Dokumentum No. 4 kiállítás egészére általánosít-
ja mondandóját: „Lehetetlen nem észrevenni az ag-
resszivitást, amely felvételeikbõl árad. Nyers,
mondhatni brutális képzeteket keltenek nézõikben,
még ha ez az indulat gyakran célzat nélkülinek tû-
nik is.”59 A glossza alatt Szerencsés képét közlik.

Nem csoda, hogy az adott társadalmi és poli-
tikai légkörben, hónapokkal a Jaruzelski-
puccs60 után efféle asszociációkat keltett ez a
mû, ráadásul ezzel a címmel. Ma már, hogy a
kontextus indulati elemei eloszlottak, inkább
csak egy mesteri fokon kivitelezett épületfotó-
nak tûnik. Ámbár, ha tudjuk, hogy a Legfõbb
Ügyészség épületének részletérõl van szó, talán
még ma is az egykorihoz hasonló képzeteket
társíthatunk hozzá. 

HÁMOS GUSZTÁV

Felezõs állóképek
A szekvenciáknál tárgyalt Felezés sorozat mel-
lett Hámos készített egyes képeket és dipticho-
nokat is, amelyek szintén a képfelezés logikájá-
ra épültek. 

Eddig nem volt szó róla, de az alkotói gesztus
szempontjából fontos adalék, hogy a fotós kézi-
könyvek kifejezetten tiltják a kép megfelezését,
mivel az így „kettéesik”; helyette az aranymetszést
ajánlják.61 Hámos tehát, a régi avantgárd recept
szerint, egy fotográfiai „hiba” szándékos eltúlzásával

teremt érdekes képi látványokat. A függõlegesen
vagy átlósan megfelezett képek ugyanis valóban
kettéesnek, s így a valóságábrázoló kép helyett kü-
lönös: egyetlen felvétellel készített montázsként
hatnak. 

Érdekes párhuzam, hogy Birkás Ákos az 1980-as
évek derekától máig elõszeretettel fest felezõs
képeket, köztük portrékat.62 Valóban párhuzamról,
nem pedig átvételrõl van szó: jóllehet Birkás
ismerte és szerette is Hámos felezõs fotóit, külö-
nösen a villamos-sorozatokat, õ egészen más elõz-
mények hatására és más mûvészi probléma körbe-
járására kezdte el a maga programját.63

TÍMÁR PÉTER 

Életképek
Tímár Péter (1948) Életképek sorozatában, mely a
Stúdió keretében készült 1980-ban,64 szociofotós
képeket „bolondított meg” azzal, hogy egy-egy
részletén belefestett a képbe. A Balmazújváros so-
rozat egyik képén a bicikli csomagtartóján fagyit
nyalogató fiú portréját teszi elevenebbé azzal, hogy
kifesti a biciklikormányon lógó mûanyag szatyrot,
egy másik ugyanitt készült képen pedig kis oázist
varázsol a poros utcára. 

A Karl Marx Stadt-i „ellesett pillanat” is színe-
sebb lett a gigantikus Marx-fej szobor elõtt elpöfögõ
Trabant megfestésével – ami ráadásul gyönyörûen
eltalált trabantsárgára sikerült. Anélkül, hogy túlér-
tékelnénk ezeket az alkotói gesztusokat, annyit min-
denképpen megállapíthatunk, hogy a fekete-fehér
fotókba bevitt – a szójáték analógiájára – „képjáté-
kok” egyúttal a magyar szociofotós attitûdre, annak
mosolytalan voltára is rákérdeznek, s egyúttal jel-
legzetesen kelet-európaivá teszik ezeket a képeket.

Tímár Péter: Balmazújváros. Az Életképek sorozat 28. képe. 1980. Zselatinos ezüst. 
15,5 x 23 cm. MFM.

Hámos Gusztáv: A Lánchíd. Részlet a Felezõs állóképek
sorozatból. 1975. Negatív, 24 x 36 mm. H. G. tulajdonában.

57 Vadas József: Posztmo-
dern helyett: új(ra) eklek-
tika. Fotómûvészet, 1984/4.
24. o.

58 Szilágyi: Interjú Szeren-
csés Jánossal.

59 Horváth Bálint: Tegnap-
után – holnapelõtt. Foto,
1983/2. 55. o.

60 Lengyelországban 1981.
december 13-án Jaruzelski
tábornok szükségállapotot
hirdetett ki, s ezzel véget
vetett a Szolidaritás füg-
getlen szakszervezet vezet-
te demokratikus népmoz-
galomnak. 

61 Sevcsik Jenõ: Gyakorlati
fényképezés. Mûszaki, Bu-
dapest, 1961. 82–83. o.

62 Birkás Ákos: Mûvek /
Works 1975–2006. Werke
1975–2006. Ludwig Múze-
um – Kortárs Mûvészeti
Múzeum, Budapest, 2006.

63 Birkás Ákos szóbeli köz-
lése.

64 CD: Stúdió/Szinopszis-
lista: 55. sorsz. tétel.
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Kerekes Gábor: Lottó. Részlet A Város sorozatból. 1978. 
Zselatinos ezüst. 18,4 x 24,2 cm. MFM.

Kerekes Gábor: Szellemvasút. Részlet a Vidámpark sorozatból. 1977–78 k./2002.
Zselatinos ezüst. 14,5 x 21 cm. K. G. tulajdonában.
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Kerekes Gábor: Jégpálya. 1980/2002. 
Zselatinos ezüst. 14,5 x 21 cm. K. G. tulajdonában.

Kerekes Gábor: Hóember. 1982/2002. 
Zselatinos ezüst. 14,5 x 21 cm. K. G. tulajdonában.



172 173

Kerekes Gábor: Hétvége. Részlet a képsorból. 1977/2002.
Zselatinos ezüst. 14,5 x 21 cm. K. G. tulajdonában.

Kerekes Gábor: Harmonikás. Részlet a Gyereksírok sorozatból. 1983. 
Zselatinos ezüst. 18,3 x 24 cm. MFM.
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Kerekes Gábor: Vitorlás. Részlet a Gyereksírok sorozatból. 1982. 
Zselatinos ezüst. 18,3 x 24,2 cm. MFM.

Kerekes Gábor: Hétvége. Részlet a képsorból. 1977/2002.
Zselatinos ezüst. 14,5 x 21 cm. K. G. tulajdonában.
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Kerekes Gábor: Betonsiló. Részlet A Város sorozatból. 1978. 
Zselatinos ezüst. 18,2 x 24 cm. MFM.

Kerekes Gábor: Lenfonó. Részlet A Város sorozatból. 1978. 
Zselatinos ezüst. 24 x 30,5 cm. MFM.
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Kerekes Gábor: Téglagyár. Részlet A Város sorozatból. 1980. 
Zselatinos ezüst. 23,9 x 30,5 cm. MFM.

Kerekes Gábor: Téglagyár 2. Részlet A Város sorozatból. 1980. 
Zselatinos ezüst. 23,9 x 30,5 cm. MFM.



180 181

Pácser Attila: Budapest nyáron, vasárnap délben. Részlet a sorozatból. 1979. 
Zselatinos ezüst. 30 x 40 cm. P. A. tulajdonában.

Pácser Attila: Budapest nyáron, vasárnap délben. Részlet a sorozatból. 1979. 
Zselatinos ezüst. 30 x 40 cm. P. A. tulajdonában.



182 183

Pácser Attila: Budapest nyáron, vasárnap délben. Részlet a sorozatból. 1979. 
Zselatinos ezüst. 30 x 40 cm. P. A. tulajdonában.

Pácser Attila: Budapest nyáron, vasárnap délben. Részlet a sorozatból. 1979. 
Zselatinos ezüst. 30 x 40 cm. P. A. tulajdonában.



184 185

Jokesz Antal: Párizs 23. 1979. 
Negatív, 24 x 36 mm. J. A. tulajdonában.

Jokesz Antal: Bôrkabátos nô. Részlet Az esetlegesség lehetôségei sorozatból. 1978. 39 x 29 cm; 
image: 18 x 26,5 cm. Vintage Galéria.



186 187

Jokesz Antal: Virágos ruhás nô. Részlet Az esetlegesség lehetôségei sorozatból. 1978. 
Zselatinos ezüst. 24 x 28,5 cm. J. A. tulajdonában.

Jokesz Antal: Emberpár IV. Részlet Az esetlegesség lehetôségei sorozatból. 1978. 
Negatív, 24 x 36 mm. J. A. tulajdonában.



188 189

Jokesz Antal: Elegancia. 
Zselatinos ezüst, 19 x 26 cm. J. A. tulajdonában.

Jokesz Antal: Párizs 24. 1979. 
Negatív, 24 x 36 mm. J. A. tulajdonában.



190 191

Jokesz Antal: Kutya. Részlet a Felszabadulás tér, Budapest sorozatból. 1984. 
Negatív, 24 x 36 mm. J. A. tulajdonában.

Jokesz Antal: Bot. Részlet a Felszabadulás tér, Budapest sorozatból. 1984. 
Negatív, 24 x 36 mm. J. A. tulajdonában.



192 193

Szerencsés János: Medence. 1978. 
Zselatinos ezüst. 22,3 x 28,2 cm. MFM.

Szerencsés János: Korrelációk No. 3. Részlet a triptichonból. 1979. 
Zselatinos ezüst. 23,2 x 28,4 cm. MFM.



194 195

Szerencsés János: Emlékmû. 1982. 
Zselatinos ezüst. 22,1 x 27,8 cm. MFM.

Szerencsés János: Park II. Részlet a Parkok esztétikája sorozatból. 1980. 
Zselatinos ezüst. 14 x 22 cm. MFM.



196 197

Hámos Gusztáv: Híd. Részlet az Átlós sorozatból. 1974 k. 
Negatív, 24 x 36 mm. H. G. tulajdonában.

Hámos Gusztáv: Híd. Részlet az Átlós sorozatból. 1974 k. 
Negatív, 24 x 36 mm. H. G. tulajdonában.



198 199

Hámos Gusztáv: Sarok. Részlet a Felezôs sorozatból. 1974 k. 
Negatív, 24 x 36 mm. H. G. tulajdonában.

Hámos Gusztáv: Gang. Részlet a Felezôs sorozatból. 1974 k. 
Negatív, 24 x 36 mm. H. G. tulajdonában.



200 201

Tímár Péter: Karl Marx Stadt. Részlet az Életképek sorozatból. 
Zselatinos ezüst. 18,3 x 27,1 cm. MFM.

Tímár Péter: Balmazújváros. Részlet az Életképek sorozatból. 
Zselatinos ezüst. 15,5 x 23 cm. MFM.



202

Szalai Tibor – Vincze László: Fénykalligráfia. Részlet a sorozatból. 1981.
Zselatinos ezüst, barnított. 24 x 30 cm. V. L. tulajdonában.
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FÉNYRAJZOK

A fotográfia szóösszetétel a görög „photosz” (fény)
és a „graphé” szavakból áll, mely utóbbi egyaránt
jelent írást és rajzolást is. E fejezetben a címnek
megfelelõen olyan fényképekrõl lesz szó, amelyek
nem a szokásos módon, megvilágítási eszközként
használják a fényt, hanem képalkotó elemként is.
A „fotógrafika” kifejezést azért nem használom rá-
juk, mert másra van lefoglalva: a különféle vegyi és
fizikai hatásokkal megdolgozott, grafikai hatásúvá
roncsolt fényképekre. Itt viszont olyan fotókról van
szó, melyek szerzõi szó szerint a fénnyel rajzolnak
a negatív emulziójára, s így érnek el különleges,
egyszerre fotó- és grafikai hatást. 

JOKESZ ANTAL

Vakuval rajzolni
Jokesz Antal (1952) 1979-ben egy konceptuális ön-
arcképsorozaton dolgozott, amelyet 1980 májusá-
ban a Dokumentum No. 2 kiállításon mutatott be.1

A koncepció lényege fotónyelvi és technikai érte-
lemben az volt, hogy vaku segítségével „rajzolta
ki” az éjszakai parkok vaksötétjében a fotón meg-
jelenõ látványt: többnyire rövid, fiktív történetek
részleteit, amelyeket nõi modelljeit instruálva rög-
tönzött. A képalkotás többnyire kettõs vagy három-
szoros expozícióval történt, ami jelen esetben azt
jelenti, hogy a gép nyitott zárral állványon állt, s
így a vaksötétben csak azt rögzítette, amire a vaku
sorban rávillantott. A helyszín, az éjszakai park
Jokesz magánmitológiájának része: Antonioni Na-
gyítás címû filmjére utal. Ezen kívül persze – mû-
terem híján – a koncepció megvalósításához ideá-
lis munkakörülményeket is jelentett.

Ezek az éjszakai képek az Esetlegesség lehetõ-
ségei2 folytatásának tekinthetõk, hiszen Jokesz itt
is az irányított véletlenre bízza, hogy végül mi és
hogyan rögzül a film emulzióján. A vakufény mér-
hetõ ugyan, s így az expozíció kalkulálható, de
hogy pontosan mi látszik majd a képen, az inkább
csak sejthetõ. Különösen így van ez a kettõs vagy
hármas expozíciók esetén. Épp elég bizonytalan-
ság ez ahhoz, hogy Jokesz számára az éjszakai
fényképezés kaland, ne pedig technikai ujjgyakor-
lat legyen.

A többszörös expozíciók esztétikai hatását
Moholy-Nagy László így fogalmazta meg: „Az egy-
másra fotózás az egyszerû, illetve kifinomult meg-
nyilatkozásokban álmokat vagy álomszerû tartalmat
»örökít meg«. Az ilyen egymásra fotózások legyõzik
a tér- és idõrögzüléseket, és a szokatlan és eltérõ
szubjektumokat új entitásokká egyesítik. A jelen-

téktelen szingularitásokat jelentõségteljes komple-
xitásokba, a banalitásokat eleven illuminációkba
transzponálják.”3

Az Önmegvilágítás (1979) felvétele egy téglafal
elõtt készült, kettõs expozícióval: Jokesz egy tükröt
tart a szeme elé, hogy ne vakítsa el az erõs vaku-
fény. Ez az önarckép értelmezésemben a szabad-
ság metaforája, hiszen Jokesz „átmegy” a falon.4

Másfelõl a tükör visszaveri a fényt, ami megvilágí-
taná a szemét – így viszont az arc azonosíthatat-
lanná vált. Épp a fotografálás ténye, annak egyik
eszköze akadályozta meg Jokeszt abban, hogy elké-
szítse az önarcképét.5 De kép, fénykép mégiscsak
készült – csakhogy Jokesz immár menthetetlenül a
kamera innensõ oldalán áll. 

Az arc fénnyel történõ kitakarása miatt e kép pár-
jának, ellenpólusának tekinthetõ a Fény-sprayképe-
zés címû kép (1979), mely arról a kiszolgáltatottság-
ról szól, amit a fényképezõgép túlsó oldalán érezhet
a modell. Az erõszakos, durva gesztus, ahogyan a fo-
tós szembefújja az elõtte álló nõt, hogy megcsinál-
hassa a fényképét, a fotós–modell viszony egyen-
lõtlenségét fogalmazza meg.

Beke László a Jokeszrõl írt tanulmányában6 föl-
hívja a figyelmet az Önmegvilágítás és Duane
Michals Magritte-képei közötti párhuzamra, illet-
ve arra, hogy Jokesz „az arcra helyezett tükörrel
mint fényforrással ugyanúgy oltja ki magát, mint
Magritte fény fejû embere”. Erre a kétségkívül
meglévõ párhuzamra is csak azt mondhatjuk,
mint az Erdély Miklós és Maurer Dóra munkáival
való analógiára: Jokesz mindig is szabadon, aggá-
lyok nélkül használta föl azokat a technikai eljá-
rásokat, amelyekkel valaki már próbált választ ta-
lálni az õt is foglalkoztató kérdésekre. Beke ugyan-
itt – szintén Michals munkáira hivatkozva – a
Fény-sprayképezés „kicsit brutális, és fojtottan
vagy nyíltabban erotikus” vonásait emeli ki. Vala-
mi fojtott erotika valóban jelen van a képen, ám
Jokesz, legalábbis az én értelmezésemben, épp a
kíméletlen brutalitással figyelmeztet rá, hogy a fény-
képezés során – tudatosan vagy tudat alatt – a mo-
dellel valami elfogadhatatlan erõszak történik. 

Az Egy elmaradt találkozás fényképei címû kép-
pár (1979) felvételei nyilvánvalóan különbözõ idõ-
pontban készültek, a két kép egymás mellett mégis
úgy hat, mintha két kamerával szimultán vették
volna föl õket. Az irodalomban és filmben nézõ-
pont-váltakoztatásként ismert elbeszélõi technika
pompás, egyszerûségében is sokat mondó fotográ-
fiai megfelelõje ez a képpár. Ráadásul minden ízé-
ben a fotóról mint médiumról szól: mozgóképen

1 1980: Dokumentum
No. 2.

2 Lásd az elõzõ fejezetben.

3 Moholy-Nagy László:
Látás mozgásban.
Mûcsarnok–Intermédia,
Budapest, 1996. 210. o.

4 Ebben az évben jelent
meg a Pink Floyd Fal
címû lemeze, de Jokesz
szerint ennek nincs köze a
képéhez. 

5 Erdély Miklós és Maurer
Dóra is használta a vaku-
fényt az arc kioltására, 
s errõl Jokesz tudott is, de
a saját munkájában auto-
nóm módon használta föl
ezt az eszközt. 

6 Beke László: Jokesz
Antal fényképei. Mozgó
Világ, 1981/7. 6., 12. o.
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csak úgy lehetne hasonló – de csak hasonló! – ha-
tást elérni, ha megosztanánk a képmezõt. A fotográ-
fiai állóképen az egymás mellé tett két kép valódi
képpárrá olvad össze: a találkozás elmaradását hol a
férfi, hol a nõ nézõpontjából gondoljuk végig. 

A Fényérzékeny álom 1–4 képsor (1979) a címé-
vel is utal a sorozat lényegére: az álom a fényérzé-
keny anyagon, a filmen (és majd a fényképen) rea-
lizálódik. Voltaképpen egy viszonylag egyszerû
történetet mesél el, képregényszerûen. Az elsõ ké-
pen Jokesz ül egy padon,7 és jobbra kinéz a képbõl.
A másodikon ebbõl az irányból, a sötét éjszakából
érkezik egy szõke lány, akit Jokesz a kezénél fogva
lehúz magához, a padra. A harmadik jelenetben
Jokesz a padon ülõ nõ ölében ül: nemi szerveik fe-
dik egymást; Jokesz kezében diadalmas fáklyaként
világít a kézi vaku, amellyel elsütötte a fényképe-
zõgép vakuját. A záróképen Jokesz háttal a kame-
rának, egyedül „szomorkodik” a padon. A történet
és annak szimbolikája valóban nem túl bonyolult,

ám a kettõs expozíció szülte sejtelmes áttetszések
(a videotechnika áttûnéseinek fotográfiai megfele-
lõi) igazán széppé, fotografikussá teszik, különö-
sen a 2. és a 3. képet. 

Jokesz maga is érezte, hogy az említett két felvé-
tel a Fényérzékeny álom sorozat vizuálisan legerõ-
sebb két képe, s hogy önmagukban is elmesélik a
történetet: a Magyar Fotográfiai Múzeumban talál-
ható kiállítási példányon már csak ez a két kép
szerepel, diptichonként, egymás alatt.8 Ugyanitt
fönnmaradt a 3. kép variánsa is, mely az Önmegvi-
lágítás helyszínén, a fal elõtt készült, s egy másik,
amelyen Jokesz a kezében lévõ vakuval megvilágít-
ja a padon ülõ nõt. Ez a verzió figyelmeztet rá, hogy
a kettõs kép kétségtelen szexuális vonatkozását ne
sietõs egyértelmûséggel értelmezzük: végül is nem

véletlen, hogy nem a nõ ül Jokesz ölében, hanem
fordítva. Jokesz említett, már a korai képeiben is
jelentkezõ meggyõzõdésének vizuális megfogalma-
zása ez: a szexualitás a nõ számára ugyanúgy fon-
tos, mint a férfi számára. 

Fényátömlesztés
Jokesz a következõ, a Dokumentum No. 3 kiállítá-
son9 bemutatott sorozatában túllép azon, hogy a
mesterséges fényforrást csupán a fényképlátvány
kirajzolására, a sötét háttérbõl való „elõugrasztá-
sára” használja. Az új sorozat már igazi fényraj-
zokból áll: a fotólátvány annak a lenyomata, amit a
fényforrás hagyott a negatívon, amikor Jokesz kör-
berajzolta vele témáját. Ebben az értelemben a fes-
tõ ecsetvonásainak mozdulatait õrzõ gesztusfesté-
szet fotográfiai megfelelõje ez: határozott szakítás a
fotográfia ábrázoló funkciójával.

A sorozat abban is továbblépésnek tekinthetõ,
hogy míg a korábbi képsorok a hagyományos törté-
netmesélés logikáját követik, az új sorozatban az
egyes képek – nemigen lévén figurálisan is azono-
sítható „tartalmuk” – tisztán vizuális logika alap-
ján vannak egybefûzve. A triptichonok képeit rend-
szerint az kapcsolja össze, hogy a fény „átfolyik”
az egyik képbõl a másikba. 

Jokesz a képek készítésekor valószínûleg elõre
bekalkulálta ezt az illesztési elvet. Erre utal,
hogy fölépítésük szimmetrikus: egy középponti
mag vagy a függõleges tengely köré szervezõd-
nek, s a fény a tengelyt követve kilép a képbõl
(vagy belép a képbe: ez nézõpont, illetve az utóla-
gos elrendezés kérdése). Az egymás alá helyezett
képekbõl összeállított triptichonok fõ olvasási irá-
nya a gravitáció törvényét követi: a fény egy fölsõ
magból „folyik át” az alsó képbe. Ez persze vizuá-
lis paradoxon, amelyet Jokesz tudatosan használ
föl képei sejtelmesen vibráló légkörének megte-
remtéséhez.

A Sexogram triptichon (1980) két felvételbõl és
ezek „szendvicsként” egyesített képébõl áll. Jokesz
egy dupla ágy paplanjait világította meg zseblám-
pájával: a fölsõ képen a lámpafény az erekcióra, a
középsõn az aktus után elernyedt férfi nemi szervre
utal; egyesítésük maga a nemi aktus. Jokeszt itt fotó-
nyelvi szempontból két probléma foglalkoztatta.
Egyrészt az a különleges kameraszintaktikai hatás,
amit a lámpával való rajzolás jelentett, másrészt az
a hatás, amit a 2. és 3. kép egymásba „folyatása”,
illetve a két kép egymásra kopírozása jelent. Beke
László „páraként felszálló nõies formákat” is látni
vél a triptichon képein.

A Fénysebesség diptichonról (1980) Beke a kö-
vetkezõket írja: „Nem bizonyítható, csak érezhetõ,
hogy a fény emberi testet tapogat körül az alsó ké-
pen, de a sejtelmes plasztikájú fénynyaláb folyta-

7 A Dokumentum No. 2
katalógusában az elsõ ké-
pen egy üres pad látható,
de ez nem befolyásolja 
lényegesen a képsor értel-
mezését.

8 1979-re keltezve, ami 
a felvétel idõpontja, de 
a nagyítás nyilvánvalóan 
a Dokumentum No. 2, 
vagyis 1980 utáni valame-
lyik kiállításra készült. 

9 1981: Dokumentum
No. 3.

Jokesz Antal: Önmegvilágítás. 1979. Zselatinos ezüst. 13 x 17,8 cm. J. A. tulajdonában.
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tódik a felsõn is – ebbe fúródik bele az elmosódó,
szomorú önarckép. Tudjuk, hogy a növekvõ gravi-
táció eltorzítja az emberi arcot. Vajon mi történik
a fénysebesség határán?” A Fénysebesség Jokesz
elmondása szerint „a szobában lámpafénynél
alulról, »csípõbõl« fényképezett önarcképek sorá-
ból” közöl kettõt; „az alsó kép negatívján filctollal
van a »spirál« belefirkálva”.10 A képet az alig azo-
nosítható, sejtelmes képi elemek Jokesz egyik leg-
izgalmasabb mûvévé teszik. 

A Katapult (1980) triptichon a címének megfe-
lelõen alulról fölfelé olvasandó: az összegyûrt alu-
fólia, illetve egy fekete mûanyag fólia megvilágítá-
sával Jokesz kozmikus energiák képét alkotta meg.
A képhármas együttese a Teremtés és a Világmin-
denség toposzait idézi föl. Az egyes képeket és a
képegyüttes egészét is majd’ szétrobbantja a fény-
energia. Ezek azonban nem álomképek, hanem az
„álmon túli” valóság képei (az alsó önarcképen a
csukott szemhéján át tekint ránk – és a fölötte ki-
bontakozó képi univerzumra – a fotós).

Jokesz az életútinterjúban11 épp e munkája kap-
csán beszél arról, hogy „a kép csupán dokumen-
tuma annak az állapotnak, amiben készült”, 
s hogy ezekbe a felfokozott lelki állapotokba több-
nyire az intenzív, napi 6-8 órai zenehallgatás ré-
vén került: „Iszonyat elvont zenéket hallgattam:
olyanokat, mint Ligeti meg az akkori Miles Davis.
Fõleg Ligetinek – meg John Cage-nek – vannak
olyan véletlenszerû dolgaik, amikor azt érzed, hogy
tényleg így mûködik a világ, (...) Ezen a szinten
már egyáltalán nem a történet a lényeg, hanem
hogy egyszerre történik és létezik minden. Semmi
konkrét dologról nem szólnak, mégis úgy érzed,
hogy a Mindenség van bennük.” 

Jokesz ennek a világvíziónak kereste a fotográfiai
megfelelõit. Ezért nem elégíti ki az „ellesett pilla-
nat” megörökítése, mert jól tudja: ugyanaz a pillanat
egy kicsivel máshonnan nézve már egészen más je-
lentésû képet adna. Ezért hagyja, hogy a Rend ön-
magától rajzolja ki a maga pillanatfelvételeit, illet-
ve ezért próbálja õ utólag valamiképp elrendezni az
egyes pillanatok téridõszeleteit, képeit. Hátha így
visszaadnak valamit abból, hogy szimultán történik
körülöttünk – és bennünk – a világ.

A Fényátömlesztés triptichonról (1981) Beke ki-
jelenti: „Ez talán Jokesz mindeddig legegyénibb
alkotása”, s ezt az értékelést a fényrajzok sorozat-
ra vonatkoztatva nyugodtan el is fogadhatjuk. Va-
lóban nagyon egyéni felfogású önarcképrõl van
szó, amelyben Jokesz mintegy összegzi a fénnyel
való rajzolás õt foglalkoztató problémáit. A „vérát-
ömlesztés” analógiájára adott képcím alighanem
arra utal, hogy Jokesz ekkoriban úgy érezte: a fo-
tografálás, a fény élteti. Ezt a fényt próbálja önma-
gába, mintegy a tudatába átömleszteni. 

VETÕ JÁNOS

1981–82-ben Vetõ János (1953) több munkája a
fényrajzolás technikájával: egy zseblámpa csupasz
izzójának segítségével készült. Vetõ ekkoriban
egyre messzebb távolodott még az általa eléggé
„megbolondított” fotográfia formanyelvétõl is,
amint erre Fábián László is fölfigyelt a Dokumen-
tum No. 2 kiállításról írt recenziójában: „Vetõ
problémái kifelé igyekeznek a fotográfia korlátai
közül, és legalábbis intermediális területen való-
sulnak meg, mindinkább a képzõmûvészethez iga-
zodva.”12 Valóban, Vetõ ekkoriban dolgozott együtt
Méhes Lóránttal (Zuzu), és figyelme nemcsak az
„új hullám” révén megújuló festészetre, hanem a
zenére is kiterjedt (Trabant). Mindennek az okait
és további részleteit egy Vetõ-monográfiának kell
majd föltárnia. Témánk szempontjából ebbõl csak
az a fontos, hogy Vetõ mûvészetében épp a fényraj-
zok jelentik az átmenetet az avantgárd és a késõb-
bi posztmodern szemléletû munkái között. 

Az avantgárd/posztmodern szemléletváltást a fo-
tográfiában egyébként épp Vetõ Jánosnak volt a
legkönnyebb megcsinálnia. Õ ugyanis a ’70-es évek
„heroikus avantgárdját” is kvázi posztmodern
hozzáállással csinálta végig: lazán, könnyedén,
társadalmi-mûvészeti utópiáktól mentesen. Vetõ
komolyan vette ugyan a maga feladatait, de ezt ab-
szolút személyes ügynek fogta föl, nem pedig egy
mégoly rokonszenves célú mozgalom részének. Az
õt körülvevõ szocialista valóságot, ideértve annak
ízlésvilágát is, még arra sem tartotta érdemesnek,
hogy élcelõdjön rajta, nemhogy hadakozzon ellene. 

Az Engesztelhetetlenszív címû munkájában (1981)
szó szerint is elhagyja a fotográfia korlátait: a két
fényképet filctollal tovább- és körberajzolja a pa-
pírlapon, amelyre fölragasztotta õket. De már ma-
guk a fotók is túlmennek szinte minden határon,
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10 Jokesz Antal e-mailbeli
közlése: 2006. augusztus
31.

11 Szilágyi Sándor: Interjú
Jokesz Antallal.

12 Fábián László: Változa-
tok a fényképezésre. Fotó-
mûvészet, 1981/1. 
24. o.

Jokesz Antal: Fény-sprayképezés. 1979. Zselatinos ezüst. 27 x 29,8 cm; image: 18,8 x 27,5 cm.
J. A. tulajdonában.
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ahol még értelme van egyáltalán fotóról beszélni.
Az alsó kép egy szaxofonforma konfettitekercs és
egy cigis-nyakkendõs önarckép összemontírozása,
de úgy, hogy az arc alig vehetõ ki. A fölsõ képen
meg valami szobanövény látszik, de a kép felét a
zseblámpával belefirkált fehér folt és a képbõl ki-
futó lendületes fénypászmák teszik ki. Ez utóbbia-
kat hosszabbította meg Vetõ a papíron, míg a fehér
fényfoltot az alsó kép hasonló foltjához igazította.

Az egész kép El Liszickij A konstruktõr címû ön-
arcképére emlékeztet – azzal a döntõ különbség-
gel, hogy míg Liszickij fejét a mérnöki munka att-
ribútumai veszik körül, Vetõét valamiféle pszi-
chedelikus fénykitörés. 

A Fényrajz címû triptichon hasonló pszichede-
likus önarckép, mint az elõzõ. Vetõ a három fejfor-
mába belefirkált a zseblámpa izzójával: a fölsõ, el-
mozdulásos képen az arcot próbálta körülrajzolni,
kiemelve – az elmozdulás miatt – a három szem
foltjait, a középsõn meg mintha az egész alakot
próbálta volna „kisatírozni” a képrõl, míg az alsó-
ra a két szem és egy hatalmas száj vagy bajusz ke-
rült rá Vetõ fényceruzájával.

A Fényfolyó egy pozitív és egy negatív önarckép
montázsa, amelyeket Vetõ körberajzolt a fény segít-
ségével, majd a kép jobb széle felé fénypászmákat
vitt föl. Az egész képnek – a teljesen sötét háttér mi-
att – van valami lidérces, diabolikus hatása.

A Happy New Year (1981) alapjában véve egy
anzix; a szöveget és a kriksz-krakszokat ezúttal 
Vetõ barátja, Xantus János filmrendezõ írta a kép-
re. A békés hangulat mögött azonban – amint azt
Vetõ a vele készített interjúban13 elmondta – egy
meglehetõsen morbid élethelyzet húzódik meg.
A szomszéd szobában feküdt holtan az az idõs asz-
szony, akivel Vetõ a lakásáért cserében eltartási
szerzõdést kötött, s akinek a testét csak két nap
múlva szállították el. 

A Maya (1982) Pauer Gyula ismert szobrának
reprója. Vetõ elmondása szerint a mû illusztrációul
szolgált volna Rózsa T. Endre tervezett Pauer-mono-
gráfiájához.14 A sziklarajzokra emlékeztetõ fényrajz
szépen kiemeli, illetve ellenpontozza a szobor keleti
formáit.

A Fénylabda (1982) ötlete a képeken is látható
Janesch Pétertõl származik, akivel számos közös
munkájuk volt.15 Õ ismerte a trükköt, hogy egy pa-
pír zsebkendõt hogyan kell úgy összehajtogatni,
hogy aztán meggyújtva fölemelkedjék, s lebegjen a
levegõben, míg csak el nem ég. 

Az Erotikus papírkép (1982) tulajdonképpen át-
vezet Vetõ késõbbi korszakába, amikor papírfec-
nikrõl és apró tárgyakról kamera nélkül készített
fényképeket, fotogramokat. Ezúttal papírdarabokat
hajtogatott meg, hogy a segítségükkel elõadja ezt az
erotikus történetet. Az illúzió tökéletes, különösen
a bal fölsõ és a jobb oldali sor középsõ képein:
combokat, fenékhajlatokat látunk ott, ahol valójá-
ban csak papírmasé van. Az utolsó kép meg mint-
ha magát a combok közét mutatná – ezt firkálta
össze, bizonytalanította el Vetõ a fénycerkájával.

SZALAI TIBOR – VINCZE LÁSZLÓ

Fénykalligráfia
1981-ben Szalai Tibor (1958–1998) építészhallga-
tó, a Bercsényi kollégium lakója a barátaival 
– Kotsis István, Salamin Ferenc és Vincze László
(1958) – alternatív zenekart és mûvészcsoportot
hozott létre, melyet a Švejkbõl kölcsönzött
Brettschneider („deszkavágó”) névre kereszteltek
el.16 A csoport Vincze ötlete nyomán kidolgozott
egy – általuk fénykalligráfiának nevezett – fotográ-
fiai módszert: a kollégium valamelyik üres helyi-
ségét elsötétítették, az állványra helyezett gép zár-
ját kinyitották, majd égõ gyertyával kalligrafikus
jeleket vagy geometrikus ábrákat rajzoltak a leve-
gõbe, amit a negatív rögzített, végül egy másodperc-
re fölgyújtották a villanyt, hogy a szituációból és a
környezetbõl is látszódjék valami. 

Az így készült fotómunkák egyfelõl szépek, sej-
telmesek, másfelõl fotónyelvi szempontból rendkí-
vül izgalmasak: az idõbeli folyamatot állóképként

13 Szilágyi Sándor: Interjú
Vetõ Jánossal.

14 Uo.

15 Uo.

16 Szoboszlai János: Szalai
Tibor mûvészete 1979 és
1984 között. Fotográfiák
és kollektív mûvek a
Brettschneider-csoporttal.
In Sulyok Miklós (szerk.):
Szalai Tibor (1958–1998)
emlékkiállítása. Budapest
Galéria, Budapest, 2001.
7–8. o. A továbbiakban 
erre és Vincze László szó-
beli közléseire támaszko-
dom.

Vetõ János: Maya. 1982. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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jelenítik meg, s a fényrajzok „egy-egy mozdulat
vagy mozdulatsor dinamikáját is megõrzik, emiatt
az õket létrehozó testtel kapcsolatos erõvonalként
válnak láthatóvá”.17

A fénykalligráfiákat a csoport 1981 júniusában
mutatta be a Toldi Fotógalériában. A meghívón18

Szalai Tibor és Vincze László neve szerepel alko-
tóként, de a felvételeket együtt készítették: a cso-
port többi tagja rajzolt a fénnyel, a fotografálás,
kidolgozás és nagyítás munkája pedig Vinczére
hárult. A fotók Vincze elmondása szerint vörös
vérlúgsóval barnított fekete-fehér fényképek vol-
tak. A meghívó hátoldalán egy mondat szerepel,
többször ismételve: „Lánggal rajzolja ki magát
is”, továbbá „színészet” megjelöléssel föltüntetik
a csoport másik két tagja: Kotsis Iván és Salamin
Ferenc nevét is.

A Fényképészeti Lapok19 gépiratai közt található
egy Brett Schneider jegyezte, Szalai által írt szö-
veg, mely a kalligráfiák születésének értelmezõ le-
írása. Ebben egyebek közt ezt olvashatjuk: 
„A fényérzékeny anyagban a láng kiégeti az el-
képzelt rajzot. Ez az esemény valószínûleg semmi
mással nem rögzíthetõ, csak fényképezõgéppel,
fényérzékeny lemezzel. (...) A belsõ indulatok,
emóciók, lelki és testi mozgások olyan dokumen-
tumai ezek, melyek eredetét az ókori keleti kalli-
gráfiákban és [az] újkori festészetben (Pollock,
Tobey) fedezhetjük fel.”20 Az idézet és a leírás
többi része is nagyfokú fotográfiai médiatudatos-
ságra vall.

Érdekességként megemlítem, hogy a svájci
Camera 1980. februári száma közölt néhány képet
Jacques Pugin sorozatából, melyben a szerzõ
ugyanúgy körberajzol tárgyakat, látványrészlete-
ket, mint a Szalai–Vincze páros.21 Valószínûleg
csak párhuzamról, nem pedig közvetlen hatásról
van szó.

PÁCSER ATTILA 

Fekete fény
1982-tõl kezdve Pácser Attila (1953) majd’ egy év-
tizedig kísérletezett azzal, hogy mesterséges fény-
források segítségével alakítsa ki, illetve módosítsa
a fényképlátványt. A Fekete fény címû sorozata
(1982) színes felvételi anyagra, mûfényre hangolt
diára készült, a fényforrás egyetlen neoncsõ volt.
Maguk a fényképek színes fotópapírra készültek a
diapozitívról. Ezek tehát negatív színes képek,
amelyek színvisszaadását a film színérzékenységé-
hez nem illeszkedõ neonfény megvilágítás és az
átfordítás többszörösen eltorzította. Pácser nõi ak-

tokat készített ezzel a külön-
leges fény- és színhatásokat
– néhol szolarizációt22 is –
eredményezõ technikával.
Újabb példa arra, hogy a for-
maújító fotómûvészet kreatív
módon használja föl a foto-
gráfiai hibákat.

Fekete-fehér nyersanyagra
készült önarcképei némelyi-
kéhez Pácser szintén mester-
séges fényforrást: fénycsövet
és normál izzót használt.
Ezekkel rajzolt bele a képbe,
hogy módosítsa, illetve vizuá-
lisan „érvénytelenítse”, át-
húzza az önarcképét.

17 Szoboszlai: i. m. 8. o.

18 1981: Toldi Szalai.

19 Bán András és Lugosi
Lugo László 3 gépiratos
példányban „kiadott” sza-
mizdat fotómûvészeti
lapja.

20 CD: Cikkek.

21 Camera, Februar 1980.
28–32. o. A sorozatból
még több kép látható itt:
http://www.paysages.ch/
graffiti/graffiti.html.

22 Vö. az Elvi megfontolá-
sok címû fejezet 24. láb-
jegyzetével. 

Szalai Tibor – Vincze László: Fénykalligráfiák. Részlet a sorozatból. 1981. 
Zselatinos ezüst, barnított. 24 x 30 cm. V. L. tulajdonában.

Pácser Attila: Fekete fény III. 1982. 
Színes fotó, 60 x 40 cm. P. A. tulajdonában.
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Pácser Attila: Önfény Nr. I. 1984. 
Zselatinos ezüst. 24 x 30 cm. P. A. tulajdonában.

Pácser Attila: Önfény Nr. X. 1984. 
Zselatinos ezüst. 24 x 30 cm. P. A. tulajdonában.
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Jokesz Antal: Fényérzékeny álom 3–4. 1979. 
Zselatinos ezüst. 23,3 x 16,8 cm. MFM.

Jokesz Antal: Fényérzékeny álom 1–2. 1979. 
Zselatinos ezüst. 23,3 x 16,8 cm. MFM.
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Jokesz Antal: Fényátömlesztés. 1980. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 10 x 14 cm; 30,5 x 14,5 cm. J. A. tulajdonában.

Jokesz Antal: Sexogram. 1980. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 10 x 14 cm; 30,5 x 14,5 cm. J. A. tulajdonában.
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Jokesz Antal: Katapult. 1980. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 10 x 14 cm; 30,5 x 14,5 cm. MFM.

Jokesz Antal: Fénysebesség. 1980. 
Zselatinos ezüst. 23,3 x 16,8 cm. MFM.
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Vetô János: Fénylabda. 1982. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.

Vetô János: Fényrajz. 1981. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 9 x 12 cm; image: 7 x 10 cm. Kiss Kovács Anna tulajdonában. 
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Vetô János: Fényfolyó. 1981. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.

Vetô János: Happy New Year. 1981. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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Vetô János: Erotikus papírkép. 1982. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.

Vetô János: Törhetetlenszív. 1981. 
Zselatinos ezüst, filctollal színezett. 24 x 18 cm. MFM.



222 223

Szalai Tibor – Vincze László: Fénykalligráfia. Részlet a sorozatból. 1981. 
Zselatinos ezüst, barnított. 24 x 30 cm. V. L. tulajdonában.

Szalai Tibor – Vincze László: Fénykalligráfia. Részlet a sorozatból. 1981. 
Zselatinos ezüst, barnított. 24 x 30 cm. V. L. tulajdonában.
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Szalai Tibor – Vincze László: Fénykalligráfia. Részlet a sorozatból. 1981. 
Zselatinos ezüst, barnított. 24 x 30 cm. V. L. tulajdonában.

Szalai Tibor – Vincze László: Fénykalligráfia. Részlet a sorozatból. 1981. 
Zselatinos ezüst, barnított. 24 x 30 cm. V. L. tulajdonában.
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Szalai Tibor – Vincze László: Fénykalligráfia. Részlet a sorozatból. 1981. 
Zselatinos ezüst, barnított. 24 x 30 cm. V. L. tulajdonában.

Szalai Tibor – Vincze László: Fénykalligráfia. Részlet a sorozatból. 1981. 
Zselatinos ezüst, barnított. 24 x 30 cm. V. L. tulajdonában.
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Szalai Tibor – Vincze László: Fénykalligráfia. Részlet a sorozatból. 1981. 
Zselatinos ezüst, barnított. 24 x 30 cm. V. L. tulajdonában.

Szalai Tibor – Vincze László: Fénykalligráfia. Részlet a sorozatból. 1981. 
Zselatinos ezüst, barnított. 24 x 30 cm. V. L. tulajdonában.
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Kerekes Gábor: Hal. 1982.
Zselatinos ezüst. 18,3 x 24,2 cm. MFM.
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ÖNARCKÉPKONCEPTEK

EXPRESSZÍV ÖNARCKÉPEK

KEREKES GÁBOR

Kerekes Gábor (1945) roncsolt, illetve önmagát
csak félig mutató önarcképeinek egyik kulcsa az 5.
fejezetben említett életrajzi tény.1 Ez alapján értel-
mezhetjük a képeken megjelenõ vizuális üzenete-
ket, amelyek valamiféle rejtõzködésre, kettõs életre
utalnak. 

1977-ben Kerekes két triptichonban is megfogal-
mazta akkori önarcképét és életérzését. A Hinta
címû triptichon az elmozdulásos életlenség eszkö-
zét fölhasználva készült. Az elsõ képen a kamera
együtt mozog a hintával, így a környezõ fák bemoz-
dulnak, elmosódottak lesznek, míg maga a hinta
állóképszerûen éles marad. Bizarr ez a látvány,
épp a fordítottja annak, amit várnánk: ha ugyanis
meglökjük a hintát, annak a képe mosódik el, míg
a környezet éles marad. Kerekes ezt fordította meg
leleményével, s így a kép azt az érzést adja vissza,
amit a hintában ülve tapasztalunk. A középsõ kép
felvétele a földre letett kamerával, nagylátószögû
objektívvel, ráadásul nappal szemben készült: in-
nen a kép álomszerû, szürreális összhatása. A har-
madik kép pedig azt a látványt, illetve érzést adja
vissza, amit a hintában az ég felé tekintve tapasz-
talunk. Összességében a Hinta egyszerre koncep-
tuális fotónyelvi kísérlet és áttételes önarckép: 
a képi látványok azt az érzést hivatottak megjelení-
teni, amit a hintában ülve érez valaki – ám ez az
érzés utal a szerzõ életérzésére, szorongásaira is.

A Híd címû triptichon is áttételes önarckép,
amint ezt Kerekes a vele készített interjúban meg-
fogalmazta: „Mi van akkor, hogyha én mint egy ön-
gyilkos megyek arra a hídra? Elég csúnya idõ volt,
esõs, koszos…”2 A nagylátószögû objektívvel ké-
szült felvételek valóban lidérces álomképeket
idéznek föl a nézõben. Az objektív optikai „elhú-
zásai” szinte beszippantják az embert, mint vala-
mi örvény. A középsõ képen a biztonságot nyújtó
híd elbillen, bizonytalanná válik, és mellette ott
tátong a sötét folyó. A harmadik kép önmagában is
szürreális hatását szinte elviselhetetlenné teszik a
hegyes képrészletek. Összhatásában fenyegetõ, szo-
rongásos hangulatot áraszt ez a triptichon, s így
Kerekes önarcképeinek méltó párja. 

Az 1979-es Önarckép már-már didaktikusan fo-
galmazza meg, hogy a képen látható személy ket-
tõs életet él: az arc napsütötte felébõl egy másik
arc profilja rajzolódik ki – egy negatív, fehér
árnykép.3 A következõ, 1981-es önarckép Kerekes

fürdõszobatükrébõl készült: a figura alakja elmo-
sódott, az arca nem is látszik, csak a sziluettje.
A kép leghangsúlyosabb eleme a fregoli hurokként
lelógó kötele. A kép szerkezetét a válaszfal és a
huroknak a tengelyes szimmetriából épp csak ki-
mozdított látványa, a két osztásvonal túlzott közel-
sége, eldöntetlensége teszi feszültté. Az 1982-es
hátkép is rejtõzködésrõl árulkodik; a csíkos ing a
rabruhát idézi föl.     

Kerekes 1984-ben egy önvallomásos esszében
áttekintette addigi életét és pályáját. Végkövetkez-
tetése: „Ha a tükörbe nézek, egy kibírhatatlan em-
ber áll velem szemben, aki nem képes megoldani
semmit; hasznavehetetlen lettem saját magam szá-
mára; vajon mit kezdhetek ezzel a tehetetlen test-
tel, mit kezdhetek e tehetetlen gondolatokkal?”4

Ennek az érzésnek vizuális megfogalmazása az a
kép, amelyen Kerekes egy csukát tart a kezében.
Kerekes valószínûleg maga is önarcképnek tekin-
tette ezt a mûvét: nem véletlen, hogy egy részletét
tette könyvének borítójára.5

1 Lásd az Expresszív doku-
mentarizmus címû fejezet
81. o. 22. lábjegyzetét.

2 Szilágyi Sándor: Interjú
Kerekes Gáborral. 

3 Erwin Blumenfeld készí-
tett portrékat ezzel a tech-
nikával a ’30-as évek vé-
gén. Lásd például Van
Deren Coke – Diana C. Du
Pont: Photography: A facet
of modernism. Hudson
Hills, New York, 1986.
88–89. o. 

4 Kerekes Gábor: Kezdem
a gyerekkornál. Fotómûvé-
szet, 1984/3. 44. o.

5 Kerekes Gábor: Hetve-
nes–nyolcvanas. Szerk.:
Kolta Magdolna. Magyar
Fotográfiai Múzeum, Kecs-
kemét, 2003.

Kerekes Gábor: C. n. 1982. 
Zselatinos ezüst. 24,2 x 18,1 cm. MFM.
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SZERENCSÉS JÁNOS

Fali történetek
Már a parkrészletekben is fölfigyelhettünk rá, hogy
Szerencsés kitüntetett szerepet szán képei kompo-
zíciójában az árnyékoknak. A Fali történetek (1981)
sorozat három képén, mint a gyermeki fantáziában,
Szerencsés szobájában az árnyak szinte szó szerint
„megelevenednek”, önálló életre kelnek. Az egyi-
ken egy különös, struccra emlékeztetõ madárfigura
nyújtogatja a nyakát a falon lévõ Nagy-Magyaror-
szág-térkép felé, másikon szintén madárra, ezúttal
két gólyára emlékeztetõ árnykép látható (ami való-
jában egy gyertya égõjû csillár árnyéka), a harma-
dikon pedig az asztalon tornyosuló iratok-fényképek
kínai pagodát idézõ árnyéka. A sorozat negyedik
tagja nem árnykép, hanem a falon lévõ erotikus
poszter fotója. Leginkább erre illik Beke László
kérdése: „hogyan lehet egy fényképet úgy lefényké-
pezni, hogy a reprodukció részben – de csak rész-
ben! – azonosuljon a reprodukálttal?”6 A sorozat
ötödik képe egy fölsebzett foncsorú tükörben látha-
tó lánytorzó: a feje nem látszik, a teste ugyanabba
az alumíniumfóliába van betekerve, mint az Emlék-
mû kerti dísze; szabadon hagyott karját és lábát 
– miként a kép többi részét is – a foncsorhiányok
„szeplõi” borítják el.

A Fali történetek keletkezésének ismerjük a pon-
tos dátumát is: 1981. január 27. Szerencsés ezt ab-
ban az interjúban mondta el, amelyet Bán András
készített vele a Fényképészeti Lapok – pontosabban
ennek Évkönyve – számára.7 Az interjúban fogal-
mazta meg Szerencsés akkori alkotói hitvallását is:
„Nekem egy célom van a fényképezéssel: azt elérni,
hogy mindig magamat fényképezzem. S az a kép 
– teljességgel mindegy, hogy mi szerepel a fotón –
csak rám legyen jellemzõ, az én lelkivilágomat,
az én érzéseimet tükrözze a környezetem,8 a világ és
az én számomra is.” Ezzel összefüggésben mondja
el Szerencsés, hogy a Fali történetek felvételei a szo-
bájában készültek, „melyet épp eleget néztem jó ál-
lapotomban, rossz állapotomban, álmosan, fárad-
tan... Egyszer késztetést éreztem arra, hogy nekem
ezt úgy kell lefényképeznem, hogy az eddig kiala-
kult énemet hûen tükrözze.” Szerencsésnek ezt a
sorozatát tehát – és a többi képét is –  voltaképpen
áttételes önarcképnek kell fölfognunk.  

ELMOZDULÁSOS ÖNARCKÉPEK

Az elmozdulással, belerajzolással és más eszkö-
zökkel elrontott-följavított önarcképek a magyar fo-
tográfiában leginkább Baranyay András és Szalai
Tibor nevéhez köthetõk. Mivel az avantgárd indít-
tatású munkáik mindkettõjük esetében jócskán

mutatnak posztmodern stílusjegyeket is, ezért a
következõ kötetben tárgyalom õket.

VETÕ JÁNOS

A sötétkamra Rodolfója
Az elmozdulásos önarcképek sajátos változatát dol-
gozta ki Vetõ János 1976-ban, gyakorlatilag 22
évesen.9 A koncepció lényege az, hogy Vetõ nem a
felvételek, hanem a nagyítás során „mozdította el” 
a képmását, így ért el különleges fotónyelvi hatást.
Mivel a képek többnyire két negatív egymásra máso-
lásával vagy más manipulációkkal készültek,
nagyon fontos volt, hogy a kópiákon e beavatkozások-
nak a lehetõ legkevesebb nyomuk látszódjék. Az ana-
lóg, kémiai fotókészítés technikájával ez nem volt
könnyû; Vetõ ezért nem kis büszkeséggel mondta
magáról: „Egy Rodolfó voltam a sötétkamrában!”10

De mi volt a célja a bûvészkedésnek? Egyrészt
nyilván maga a „kunszt”, egy új fotónyelvi eszköz-
tár kidolgozása. Vetõ „kimozdított” képei – mint
néhány példán igyekszem majd bemutatni – nagyon
finom eszközök arra, hogy górcsõ alá vegyük a fo-
tót mint vizuális nyelvet. Másrészt – mint minden
önarckép – ezek a munkák egyúttal az identitáske-
resés eszközei is. A két dolog – az új fotónyelvi esz-
közök kidolgozása és a személyiségvizsgálat – rá-
adásul jól kiegészíti egymást, hiszen Vetõt, miként

6 Beke: i. m. 55. o.

7 Korrelációk. Szerencsés
Jánossal beszélget Bán
András. Gépirat, 4 old.
CD: Gépiratok. A kiad-
vánnyal a következõ 
kötetben foglalkozom.

8 A gépiraton a szóhoz a
szerkesztõ hozzáírt egy
tárgyragot, de ez nyilván-
való félreértés.

9 1953 decemberében
született.

10 Szilágyi Sándor: Interjú
Vetõ Jánossal.

Vetõ János: A cicás. 1976. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm. Vintage Galéria.
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a hasonló kérdéseket boncolgató pályatársakat is,
az önarcképben a mûvészi identitás problémája
érdekelte: önmagáról mint mûvészrõl akart minél
többet megtudni.

A Reális? Irreális? II. (1976) – miként Vetõ többi
hasonló képe – két negatív összemásolásával ké-
szült, egyazon fotópapírra. Az eredmény a címben
is jelzett vizuális vibrálás: elsõ ránézésre egy reá-
lis képet látunk, amiben valami mégsem stimmel,
pedig amúgy minden a helyén van. 

Az egymásra fényképezés vagy egymásra nagyí-
tás nem Vetõ találmánya; az elõzõ fejezetben már
idéztem, hogy Moholy-Nagy is fontos kreatív fotó-
használati eszköznek tartotta.11 Az viszont Vetõ lele-
ménye, hogy az egymásra másolandó képek fedjék
egymást, hogy csak egy-két elemükben térjenek el,
s így ne egyszerûen csak átfolyjanak egymásba, ha-
nem egy harmadik képpé olvadjanak össze.  

A Reális? Irreális? II. címû képen a nyakkendõ
és a haj volt az a két vizuális elem, amelyekhez
Vetõ az összeillesztést igazította. A cigi és a száj,
továbbá az ingnyak alig észrevehetõen, de elmoz-
dult, és persze a két napszemüveg sem fedte tö-
kéletesen egymást. Ez utóbbi miatt lehetne úgy is
fogalmazni, hogy a kép tulajdonképpeni témája:
melyik napszemüvegemet vegyem föl? Melyik
tükrözi a személyiségemet? Abban a szubkultú-
rában, az alternatív zene és mûvészet világában,
amelyhez Vetõ tartozott, ez egyáltalán nem volt
mellékes kérdés. 

A cicás címû kép (1976) nagyobb eltéréseket
mutat a két összemásolt kép között, viszont a vég-
eredmény ugyanúgy egy „reális” kentaurfigura:
deréktól lefelé ugyanaz, csak éppen két törzse, két
feje, négy karja stb. van. Énjének egyik fele ölelés-
re várakozóan tárja szét karját – a másik fele meg-
kapta, amire vágyott: karjában egy cicát tart. Kér-
dés, persze, hogy valóban épp erre vágyott-e.

A sorozat legbizarrabb képe a Nyitva-csukva
(1976) – talán éppen azért, mert technikai érte-
lemben ez a legsikerültebb. Vetõ nyitott és csukott
szemû önarcképe tökéletesen fedi egymást, így a
nyitott szem a szemhéjon dereng át. Voltaképpen
itt is inkább vibrálásról, semmint áttetszésrõl van
szó: minél többet nézzük a szemet, annál kevés-
bé dönthetõ el, hogy épp nyitva van-e, vagy csuk-
va. Ebben a kettõsségben a fotó és a fotográfus
mágikus hatalmát idézi meg Vetõ: mintha egy ha-
lott hirtelen kinyitná a szemét, és ránk nézne.
Brrr.

A Dupla realitás (1976) a Reális-irreális párda-
rabja, bár a cigi technikai értelemben itt épp az
ellenkezõ funkciót tölti be, és maga a mû is más-
képp készült. Vetõ két cigarettával a szájában
fényképezte le magát, majd a negatívot három fá-
zisban nagyította meg: elõször a cigis felét, majd

ezt letakarva a másik felét két részletben, a nagyí-
tás felénél kicsit eltolva (ezért van pl. két jobb sze-
me). Az összhatás ugyanúgy a vizális-fotónyelvi el-
bizonytalanítást szolgálja: a cigirõl vélnénk, hogy
a kettõs expozíció miatt van belõle kettõ, holott a
„valóságnak” épp ez a részlet felel meg. 

Vetõnek ez a mûve is a fotográfia és a fotós min-
denhatóságáról, valóságteremtõ erejérõl szól. Vagy
legalábbis a valóságillúziók megteremtésének ere-
jérõl. Vetõ az interjúban ezt, általánosabb érvény-
nyel, így fogalmazta meg: „Nekem a valóság min-
dig gyanús volt, és a fényképezés valahogy mégis
kötõdik a valósághoz. És nekem kezdett megtet-
szeni, hogy hogyan lehet a valóság tükrével meg-
mutatni egy újabb valóságot.”12

A Jobbra-balra (1976) koncepciójában leginkább
A cicás címû képre hasonlít: az összemásolt képek
között viszonylag nagy a különbség. A Jobbra-balra
esetében is „kentaur” az eredmény, ezúttal egy
kétfejû lény. Vagy egy olyan lény, akinek a fe-
jén középen két füle van, jobbra és balra meg
egy-egy szája, orra, szeme... Ha a képet a be-
idegzõdéseink szerint nézzük, tehát vizuális
dokumentumnak fogjuk föl, a  dilemma ugyan-
úgy eldönthetetlen, mint a föntebb ismertetett
képeknél. Új vizuális elem a korábbi önarcké-
pekhez képest, hogy Vetõ itt félmeztelenül
fényképezi önmagát, ami valószínûleg az akko-
riban feltûnt punksztár, Iggy Pop hatása.

TÍMÁR PÉTER

Kiterített arcmás
Tímár Péter különös önarcképe (1982) fénymá-
soló segítségével készült: Tímár az üveglapon el-
forgatta a fejét, miközben a gép „beszkennelte”
az arcát; a szemét az erõs fény miatt csukva tartja.
Az eredmény meglehetõsen bizarr: olyan, mintha
a lenyúzott és kiterített arcbõrét fényképezte vol-
na meg, hiszen az arcát 180°-ban látjuk, ami a
valóságban nem fordulhat elõ. A mai szkennerek
elvén mûködõ xeroxgép az idõbeli folyamatot, 
a fej elforgatását fordította át állóképpé: innen a
szokatlan képi látvány. 

MEDIÁLIS ÖNARCKÉPEK

JOKESZ ANTAL

Jokesz Antal (1952) önarcképeiben kétféleképpen
jelenik meg a médiumra való reflexió. A korai képe-
in úgy, hogy az önarckép hangsúlyos elemévé teszi
fotográfus mivoltának tárgyi és egyéb jeleit. A ké-
sõbbi képein pedig úgy, hogy belekomponálja a kép-
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11 Lásd 203. o. a Fényraj-
zok címû fejezet 3. láb-
jegyzetét.

12 Szilágyi: Interjú Vetõ
Jánossal.
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be a fotográfiai médium segédanyagait, a filmkocka
fizikai adottságaiból eredõ képi látványokat is.

A fotós öntudat képei
Jokesz Antalt mindig is foglalkoztatták a fotográfia
mediális kérdései. Korai munkái közül ez legin-
kább az önarcképein mutatkozik meg. A Személy-
vonat címû triptichonba (1976) úgy komponálja
bele önmagát, hogy látszik a gépet kinyújtó karja,
vagyis ahogyan a felvételt készíti. E képsor jelen-
tése ebben az olvasatban tehát valami olyasmi,
hogy egy vagyok veletek, együtt zötykölõdünk a vi-
cinálison, de én mégis más: fotós vagyok. 

Még hangsúlyosabb ez a fotós öntudat a Tükörké-
pem leképezett tükörképe címû képen (1976) – 
a kép szinte minden részlete magáról a fotóról szól.
Jokesz például szándékosan mutatja meg a negatívon
lévõ képkocka széleit, mert ez a fotográfia nyelvén
annak jelzése: a kép hiteles dokumentum, hiszen
vágás, külsõ beavatkozás nélkül közli a negatívon
rögzített látványt. Itt azonban emellett különös sze-
repe lett a keretnek, ugyanis a kép kétharmadán
semmi nincs. Egy lazán tekeredõ függöny utal vala-
miféle reális helyszínre; épp a lazasága jelzi: nem
mûtermi a felvétel. A kép középpontjában a kamera
objektívje van: a fotós a gépet kicsit leengedte a sze-
me elõl, mert különben kitakarta volna az arcát.

A gépvázon jól olvasható a Nikon felirat, ami ön-
magában is magáról a fotográfiáról szól. Triviálisan
azért, mert a fotós munkaeszközérõl van szó – 
ráadásul egy olyan kameráról, mely a korabeli 
Magyarországon a legtöbb fotós számára maga volt

az álom. Jokesz tehát henceg a Nikonjával, vél-
nénk, de jó tudni: a kiváló rajzú 20-as nagylátó-
szögû objektívvel fölszerelt masina Flesch Bálinté
volt, melyet a debreceni alkotótelepen, ahol a kép
készült, néhányszor kölcsönadott pályatársának.13

Ez a háttér-információ nem szükséges ugyan a kép
értelmezéséhez, de abban a fotós közegben, amely-
ben a kép élte a maga életét, fontos és többnyire
tudott dolog volt, hozzátartozott a kép jelentéséhez. 

Mint ahogy ebben a fotós szubkultúrában köny-
nyen megfejthetõ volt a kép elsõre túlbonyolított-
nak tûnõ címe is: Tükörképem leképezett tükörképe.
A cím ugyanis arra utal, hogy mivel a tükörben for-
dítva látjuk önmagunkat,14 Jokesznek a nagyítás
során meg kellett fordítania a negatívot, hogy ol-
dalhelyes képet kapjon, amelyen például a Nikon
felirat helyesen olvasható, az órája a bal csuklóján
van, stb. Magyarán: csalnia kellett. És ezzel máris
a fotográfia mediális alapkérdésénél: a „valóság”
és a fotográfiai valóság kettõsségének mint problé-
mának a kellõs közepében vagyunk. 

A tükörben látható virtuális képet a fotográfia esz-
közeivel leképezzük (pontosabban az objektív és az
emulzióban lévõ fényérzékeny anyagok leképezik)
kétdimenziós, valóságosan létezõ, rögzített képpé.
Ezt a létezõ, de a valóságos idõ- és térbeli folyama-
tokból kiszakított állóképet, mely immár a negatív
valósága, a nagyítás során ki kell szakítani a fotográ-
fia nyelvének „valóságából”, konvencióiból: fordítva
kell megnagyítani ahhoz, hogy a fénykép  „valósá-
gosnak” tûnjék. Az ember nem is gondolná, hogy 
a legegyszerûbbnek látszó fotó is mennyi csavart sû-
ríthet magába.

Mediális önarcképek
Jokesz 1978–82 közötti munkái fölfoghatók úgy is,
mint amelyek a fotografálás mediális alapkérdéseit
firtatva voltaképpen arra keresik a választ: ki is va-
lójában az a fotográfus, akit Jokesz Antalnak hív-
nak? A mûvészi identitáskeresés folyamatáról is
szólnak tehát ezek a munkák. Jokesz nem véletle-
nül adta egyik szinopszismunkájának az Önmeg-
határozás címet,15 s egy 1985-ös interjúban sem
véletlenül mondja a munkáiról: „Minden kép
ugyanarról szól: rólam és a fényképezésrõl.”16

Jokesz a Szembesítés (1981/8217) kompozíciójá-
ban fölrúg minden emberábrázolási szabályt. Fél-
bevágja a képen látható alakját, s a képfelület
90%-án csupa olyan képelem található, amely
semmiféle információval nem szolgál az ábrázolni
óhajtott személy (vagyis önmaga) kinézetérõl: 
a túlságosan nagy fehér háttér, a negatív szomszé-
dos – üres! – képkockája, a negatív perforációja; mi
több, a kép még a negatívon túli ürességbõl is meg-
mutat egy jókora részt. A fotográfiai köznyelv sem-
mibe vevése azonban Jokesz kezében kreatív esz-

13 Szilágyi Sándor: Interjú
Jokesz Antallal.

14 Akkor kapunk oldalhe-
lyes tükörképet, ha két,
egymással derékszöget
bezáró tükör tengelyébe
nézünk.  

15 CD: Stúdió/Egyéb:
Jokesz Képsorok. 

16 1986: Jokesz fotók
kiállítása.

17 A második évszám a
nagyítás dátuma.

Jokesz Antal: Személyvonat. 1976. 
Negatív, 24 x 36 mm. J. A. tulajdonában.
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köz: az önarcképén önmagát szembesíti a médium,
a negatív egyszerre fizikai és képi adottságaival. 

Az ÁlomKÉPkorrekció (1981/82) különleges mó-
don egyesített diptichon: Jokesz úgy illesztette össze
két önarcképét, hogy nagyításkor a fölsõt fejtetõre
állítva, kissé kimozdította és elforgatta a tengelyé-
bõl – így viszont a mindkét képen látható lámpa tö-
kéletesen egybefûzi õket. A lámpa fénye mindkettõn
erõsen túlexponálódott, szinte kiégeti a filmkocka
széleit is. A fölsõ képen viszont a hosszú expozíciós
idõ párába burkolja a még látható arcrészletet; nagy
valószínûséggel mozgásban volt a kamera is. Szo-
katlan, a konvenciókat fölrúgó egybefûzésük, mely-
nek alapja a színtiszta vizualitás, fölerõsíti a két kép
önmagában is szürreális képi hangulatát.         

TÖRÖK LÁSZLÓ

ÖÖnnaarrcckkéépp aasszziinnkkrroonnnnaall
Török László (1948) Önarckép aszinkronnal címû
képe (1980) szintén mediális indíttatású mû, hi-
szen azt vizsgálja, hogyan lehet képalkotó elvvé
tenni egy fotográfiai hibát. A két felvétel ugyanis
vakuval készült úgy, hogy a fényképezõgép zárá-
nak lefutása és a vaku villanása nem volt össze-
hangolva, szinkronban. Mivel vízszintes lefutású
redõnyzárról van szó,18 a tárgyról visszaverõdõ va-
kufénynek csak egy része rögzült a negatívon, a
többi megvilágítatlan maradt, mert kitakarta a re-
dõny. A kép címe ugyanakkor arra is utal, hogy a
képpár fölsõ és alsó fele hiába egészíti ki egymást:
mivel különbözõ idõben készültek, mégsem il-
leszthetõk össze.  

SZIRÁNYI ISTVÁN

Fényképezõ-gép-ember
Szirányi István (1951) grafikusmûvész itt közölt
konceptuális, mediális önarcképei a fotográfia tár-
gyi kellékeihez, a géphez és a kioldózsinórhoz fû-
zõdõ személyes, bensõséges viszonyát fogalmazzák
át fényképlátvánnyá. 

Legismertebb fotója, az Ön-expozíció (1976)
szerepelt a hatvani Expozíció kiállításon, s a kata-
lógusban egy rövid kísérõszöveggel jelent meg.19

Ebben Szirányi a gipszmaszk fotográfiai megfele-
lõjének mondja mûvét, s valóban: a kép olyan,
mint egy halotti maszk. Maga az önexpozíció 
– amint az a képen is látható – a szájából kilógó
exponáló zsinórral, a nyelve, az arc- és szájizmai
segítségével történt. Szándékos vagy sem, a száj-
ból kilógó kioldózsinór látványa alapján az ópium-
szívás révületére is asszociálhat a nézõ. Szirányi
1978-ban különbözõ színû monokróm grafikai la-

pokként, ofszet nyomatként mutatta be mûvét: mi
is ezek egyikét közöljük.

A Fényképezõ-gép-ember (1976) cím középsõ
tagja, a gép szó jelentése az összetételben elõre és
hátra is kisugárzik: fényképezõgép – gépember.
Ugyanakkor a kötõjelekkel való elkülönítése arra
is utal, hogy nem a Gép, hanem az Ember készíti
a képet. Maga a diptichon, melynek alsó képe az
Egy ember, aki fényképet csinál önálló címet kap-
ta, az önarcképkészítés mint akció mûvészi doku-
mentációjaként is fölfogható. Ha belegondolunk,
voltaképpen elég különös önarcképrõl van itt szó,
több szempontból is.

A fölsõ képen Szirányit látjuk, a fejére kötözött
Praktica fényképezõgépével, melybõl egy hosszú
kioldózsinór lóg ki. A kép elsõ megközelítésben
annak a gondolatnak humoros fényképi megjelení-
tése, hogy a fotográfus agya úgy mûködik, mint egy
fényképezõgép. Fontos, bár nem túlhangsúlyozott
eleme a képnek, hogy kint a szabadban készült, s
így a Gép–Ember páros immár a Természet szóval
kiegészítve a 20. század filozófiai triászává bõvült.
A fölsõ kép ennek a hármasnak kissé meghökkentõ,
ám klasszikus önarcképben való megfogalmazása.
Lenne. De nem az.

Magát a képet ugyanis nem Szirányi, hanem
egy költõ barátja, Simó Ádám (1954–2004) ké-
szítette. A Szirányi fejére kötözött fényképezõgép

18 Ez egy fekete vászon,
amelyen van egy rés: a zár
kioldásakor a vászon két
görgõn körbefut, s az ex-
pozíció idejére a résen át
szabadon hagyja a film-
kockát.  

19 1976: Expozíció. 
(o. n.)

Szirányi István: Agy-kioldás. 1976. 
Zselatinos ezüst. 30,7 x 24 cm. Sz. I. tulajdonában.
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nem önmagát, hanem a barátját, az Embert örö-
kíti meg, aki épp fényképet készít. A két képet
összeolvasva tehát a diptichon valójában az ön-
arcképkészítés lehetetlenségérõl, paradox voltá-
ról szól. Hiszen a fölsõ képen nem is látjuk
Szirányi arcát, mert a gép eltakarja.

Az ugyanekkor készült Agy-kioldás éppen ezt az
ellentmondást fogalmazza meg. A képen Szirányi
látható, aki leoldotta ugyan a fejérõl a fényképezõ-
gépet, de a madzagok idegszálakként továbbra is
kilógnak a fejébõl. Keze az önkioldón, mintha épp
önarcképet készítene – de persze ez is merõ szem-
fényvesztés, hiszen a zsinór nem a felvételt készí-
tõ géphez, hanem a fejéhez van rögzítve.

Az Ön-violinizáció (1979) ugyanennek a gondo-
latnak a továbbfejlesztése, kitágítása egy újabb di-
menzió felé. Az Ember–Gép–Természet triász most
kiegészül a Mûvészet taggal. Ez utóbbit a hegedü-
lés és tárgyi kellékei: a kottaállvány, a hegedû és
vonó képviseli a képen, melyekhez fizikailag is
kapcsolódik a fényképezõgép és a kioldózsinór. 
A kottatartó így a fotóállvány, a hegedû a fényké-
pezõgép, a vonó pedig a kioldózsinór megfelelõje. 

Mindennek az a személyes, életrajzi háttere,
hogy Szirányi apja hegedû-, bátyja pedig brácsa-
mûvész.20 Õ is csellózott gyerekkorában, de talán
nem véletlen, hogy mégis a hegedülés mûvészeté-
hez társítja-hasonlítja a maga mûvészetét: ezzel a
gesztussal az apja és a bátyja mûvészetével való
rokonságot hangsúlyozza.

A diptichon fölsõ képe ugyanúgy álönarckép,
mint az elõzõ: a felvételt nem õ, hanem az alsó ké-
pen fölsejlõ barátja készítette. Ez utóbbi kép egye-
dül nemigen állna meg – a fölsõ pedig önmagában
hazug lenne. Így jó tehát ez az önarckép, ahogyan
van, ebben a diptichon formában.

A faabry-sirany-sziámi diptichont ma nyilván
Photoshoppal készítené el valaki – nem is lenne
akkora poén, mint volt 1975-ben. Szirányi a kézzel
retusált fotón Fábry Sándort fogadta sziámi iker-
testvérévé – igazán remek vizuális geg; engem
még az enyhe érzelgõssége sem zavar.   

ÖNARCKÉP-SZEKVENCIÁK

VETÕ JÁNOS

Vetõ János (1953) a föntebb ismertetett, egymásra
másolt képekkel egy idõben, 1976-ban egy másik
koncepció alapján is készített önarcképeket. Ez
bizonyos értelemben épp az ellenkezõje az elõzõ-
nek: Vetõt ebben az foglalkoztatta, hogy több fény-
képbõl (tehát nem több negatívból!) hogyan lehet
összeállítani egy képet, illetve hogy a több kép
egyáltalán összeáll-e egy képpé. 

Az Egy másik sárga kontinens (1976) átmenet a
két koncepció között: a triptichon alsó, nagy képe
a fölsõ két kisebb összemásolásával készült. A kü-
lönbség tehát csak annyi, hogy Vetõ itt megmutat-
ja a kiinduló helyzetet is. A kép címét nem köny-
nyû értelmezni; valószínûleg arra utal, hogy Vetõ 
– talán a ferde vágású szemei miatt – elõszeretet-
tel fedezett föl magában ázsiai vonásokat. Erre egy
képcíme (Ázsia) is utal, továbbá az, hogy a ’80-as
évek második felében fölvette a Kína mûvésznevet.

A triptichon alsó képe egyébként félelmetesebb
külsejû Vetõt mutat, mint amit a fölsõ kettõ alap-
ján várnánk. A fölsõ képek egy bohókásan bemá-
zolt arcú fiúról készültek, míg az alsón már egy
zord harcost látunk. Ez az átalakulás valószínûleg
nem volt Vetõ ellenére: talán éppen ezért mutatta
meg a montázs kiinduló képeit is. Mindenesetre
ebben az értelmezésben ez a triptichon is a foto-
gráfia mágiájáról, valóságteremtõ erejérõl szól. 

A Mutáns randevú (1976) vizuális geg: Vetõ azt
játssza el benne, hogy õ ugyanúgy készül a rande-
vúra, mint a partnere. A haját újabb és újabb variá-
ciókban fésüli, más és más napszemüvegeket pró-

bál föl. A végeredményt nem látjuk ugyan (hacsak
nem a jobb alsó kép az – bár én inkább a kettõvel
fölötte lévõre szavaznék), de nem is ez a lényeg. 
A szekvencia a külsõ tudatos alakításának, formá-
lásának fotográfiai megjelenítése, ami – mint em-
lítettem – Vetõ szubkultúrájában fontos dolog volt. 

20 Szirányi István szóbeli
közlése.

Vetõ János: Pozitív-negatív 2. 1976. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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A Hívás (1976) az önarckép-fényképezés alap-
dilemmájának vizuális megfogalmazása: ho-
gyan lehetek egyszerre a kamera két oldalán? 
A válasz nyilvánvaló: sehogy. Éppen ezt de-
monstrálja a triptichon. Az elsõ képen egy sza-
bályos önarcképet látunk – de ebbõl hiányzik a
fotográfus, aki a képet készítette. A másodikon
már ott van ugyan a látványra mutató keze – de
innen meg a modell hiányzik. A harmadik ké-
pen már csak a képet készítõ fotós árnyéka lát-
szik – amivel érvényteleníti az elsõ képet. Hát
igen: a fotós önarckép nem egyszerû mûfaj.

Érdekes egyébként, hogy a Hívás korabeli pub-
likációjában21 a képek sorrendje fordított volt – 
s így persze a mû értelmezése is más: a fölsõ árny-
képbõl a fotó(s) varázslata révén elénk tûnik az
önarckép. Ismét fotómágiáról van tehát szó.

A Pozitív-negatív 1 (1976) az eddigiekhez hason-
lóan mediális önarckép: Vetõ a fotográfiai médium
természetét is vizsgálja vele, nem pusztán a saját
arcáról akar megtudni valamivel többet annál, mint
amit a tükör mutat. A képpár fölsõ darabja volta-
képpen egy korrekt önarckép, fekete háttér elõtt; az
arcon talán kicsit több feszültség látszik a kelleté-
nél, de ennek nincs különösebb jelentõsége. Az al-
só kép mintha ennek a negatívja lenne, de épp az
arckifejezés árulja el, hogy mégsem az. De akkor
micsoda? Ha jobban megnézzük, kiderül: Vetõ
megtréfált bennünket. Nem a kép negatív, hanem õ
maga. Haját liszttel tette fehérré, az arcát dugóko-
rommal feketévé,22 és inget is cserélt. A két kép
együtt valami olyasmit sugall, hogy hiába állítanak
be negatívan, én akkor is én vagyok.

Az elõzõ diptichon párja, a Pozitív-negatív 2
(1976) voltaképpen azért érdekes, mert Vetõ egé-
szen új arcát mutatja benne: a simára borotvált
dandyt. A képpár logikája az elõzõére emlékeztet,
azzal a döntõ különbséggel, hogy itt elegendõ volt
a puszta átöltözés és a napszemüvegcsere. Ámbár
ez utóbbi egy kicsit kizökkenti az embert: milyen
napszemüveg az, ami teljesen átlátszó? S innen
visszamegyünk az elsõ képre: végül is a napsugár-
zás ellen véd a szemüveg, vagy a bennünket fürké-
szõ tekintetek ellen? S vissza: mi történik, ha nem
rejtjük el az arcunkat? 

Az Ázsia (1978) több variációja ismert: a dipti-
chonok és triptichonok mellett létezik hat és nyolc
képbõl álló változata is. Tulajdonképpen mindegyi-
kük külön mû, hiszen – legalábbis a hagyományos
fotográfia eszközeivel – képtelenség ugyanazokat a
képeket elõállítani a negatívok összemásolásával. 
A koncepciójuk azonban ugyanaz: hogyan lehet két
vagy több kép egyesítésével olyan végeredményt
kapni, ahol elõjönnek Vetõ ázsiai vonásai. Van
ezekben a képekben valami félelmetes, riasztó. 

HÁMOS GUSZTÁV

Átváltozás
A személyiségváltás egyik szép példája Hámos
Gusztávnak (1955) egy 1977-bõl származó, 20
képbõl álló sorozata, amelyben képregényként ol-
vasandó módon dokumentálja, amint leborotválja
szakállát-bajuszát, majd az az ötlete támad, hogy
nõnek öltözik, kirúzsozza a száját, és így tovább.
A sorozatot különösen az utolsó kép nõiesen elbil-
lentett fejû gesztusa teszi bájossá. 

VÉCSY ATTILA

Vécsy Attila (1954) mûveivel sorozatunk második
kötetében többször találkozhat majd az olvasó, hi-
szen õ a magyar posztmodern fotográfia egyik leg-
jellegzetesebb figurája. Voltaképpen engem is meg-
lepett, hogy ezt megelõzõen, a ’70-es évek második

Vetõ János: Pozitív-negatív 1. 1976. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 15 x 23,2 cm. Vintage Galéria.

21 1983: Helyzet
Sárospatak. 6. o.

22 Szilágyi: Interjú Vetõ
Jánossal.
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felében neoavantgárd szellemiségû munkákat is al-
kotott – ennek ugyanis a korabeli publikációkban
alig van nyoma. Erre valójában nincs magyarázat,
hiszen Vécsy ugyanúgy járt az FMK-ba, ugyanúgy
a Stúdió tagja volt, mint a többiek, de valami miatt
– a jelek szerint – mégsem vették be a brancsba.
Kár, mert a mûvei alapján ott lett volna a helye.

A Szõrtelenítés címû szekvenciájában (1979) Há-
mos föntebb ismertetett mûvéhez hasonlóan õ is
azt mutatja be, hogyan válik meg a nemi jelleget
hordozó szõrzetétõl. A végeredmény nála azonban
nem a nemiség (virtuális-vizuális) fölcserélése,
hanem annak elvesztése: önkasztráció, a punk
mindennel leszámoló életérzése (Sex Pistols). 
A szemöldökszõrzetet levágó, a szem elõtt agresszí-
ven, fenyegetõen meredõ olló és végül az utolsó ké-
pen az arcvonások nélküli fej legalábbis erre enged
következtetni. Persze, mindez játék csupán: azt mu-
tatja be, hogy egy férfihoz mennyire hozzátartozhat
a bajusz, a szakáll, a bozontos szemöldök.

Vécsy egyik legismertebb mûve, a Havas önarc-
kép 1978 egyik havas napján készült, a szerzõ el-
mondása szerint23 némi segítséggel: egyik barátja
az állványra tett gép kioldógombját nyomta le a
megfelelõ pillanatokban, míg a másik egy lapáttal
hordta föl a havat Vécsyre, hogy hamarabb végez-
zenek a felvételekkel.

Igazán remek konceptuális mû ez a kis etûd.
Elõször is egy vizuális poén: az ember elõtt kilá-
tástalanul tornyosuló feladatokra, az idõhiányra
manapság is használatos „el vagyok havazva” ki-
fejezés képi lefordítása. A végeredmény – épp a
szó szerinti átfordítás miatt – eléggé abszurd, ami
egyébként fölhívja a figyelmünket a kifejezés kis-
sé homályos nyelvi eredetére is. Emellett a négy
képbõl álló szekvencia szellemes kifigurázása a
fotó „pillanatnyiságának”, hiszen témája maga az
érzékletesen megjelenített Idõ, annak múlása. 
A hagyományosabb képi megfogalmazásban erre
alkalmas lenne önmagában az utolsó kép is, hi-
szen abba is belelátnánk az idõ múlását. Így azon-
ban, hogy az egyes fázisokat is látjuk, még érzék-
letesebb az egész helyzet abszurditása. Van ennek
a képsornak még egy, az elõzõeket kiegészítõ olva-
sata is: a folyamatban az elsõ képen még fekete ru-
hában-kalapban álló ember fokozatosan megtisz-
tul, szinte eggyé válik a természettel. 

STALTER GYÖRGY

A ’70-es évek utolsó harmadában Stalter György
(1956) számos önarcképet készített, többségüket 
a szekvencia fotónyelvi eszközének fölhasználásával.
A választott formának és a képek prezentálásának
a képsorok konkrét témáján túl van egy közös, 

általánosabb érvényû üzenetük is, ami a jelek sze-
rint a szerzõ számára mindennél fontosabb volt:
fotós lettem! 

A mûtét címû, hét képbõl álló kompozíció (1976)
az akkor 20 éves fiatalember megrázó élményét fo-
galmazza meg a fotográfia nyelvén.24 Stalter, hogy el-
kerülje a katonaságot, a sorozáson – majd késõbb a
kórházban, ahova megfigyelésre befektették – jóga-
gyakorlatok segítségével olyan tüneteket produkált,
mintha gyomor- és egyéb hasi panaszok gyötörnék.
A szimulálás annyira jól sikerült, hogy végül való-
ban epegörcsei lettek, s egy komoly mûtéten esett
át. A sorozat részben azt dokumentálja, hogyan pró-
bál a fotografálással, a kamera elõtti idétlenkedés-
sel úrrá lenni a mûtét miatti szorongásain, de emel-
lett megjeleníti a katonaságtól való félelmét is.

A Várakozás (1978) érzelmileg az elõzõnek épp
az ellenkezõje: annak a boldog türelmetlenségnek
a képi megfogalmazása, ahogyan a Metró aluljáró-
jában a barátnõjét várja.25 A sorozat voltaképpen
egy filmtekercs csíkmásolata – s e gesztusnak, tud-
niillik hogy a szerzõ a képválogatás segédanyagát
tekinti a mûnek, a fotográfia természetére vonatko-
zó jelentõsége van. Stalter nem változtatja meg a
képek sorrendjét, vagyis nem manipulálja magát a
történést. Nem válogat az egyes képek között, s ez-
zel azt mondja: nincs kitüntetett pillanat – ami
másfelõl azt jelenti: minden pillanat jelentõs. Kü-
lönösen fontos ez, ha meggondoljuk: a találkozás
pillanatait megörökítõ képkockákat szándékosan
beégette a vakufénnyel. Az érzelmi túlfûtöttséget
ellenpontozza Stalter mögött a felirat: tûzcsap.

A tûzcsap fölött meg egy óra, ami az egész történet-
nek kissé más értelmet-magyarázatot ad. 18:00-kor
Stalter bizakodó, 18:23-kor már kissé morózus,
18:33-kor föladni látszik minden reményt – de vég-
re mégiscsak megérkezik a várva várt lány: csók,
elektromos kisülés, dicsfény. De mi történt? A lány
eltûnt. 18:56-kor Stalter magába roskadva áll. A pe-
ronon sehol egy lélek.

Vagy lehet, hogy a lány el se jött? Csak Stalter
képzeletében jelent meg végül? Amit persze a fotó
nyelvén nem könnyû ábrázolni – bár lehet, hogy a
találkozási jelenet túlexponálása éppen erre, a jele-
net fiktív voltára utal. A képsor megengedi ezt az ér-
telmezést is. Sõt, ha jobban belegondolunk, ez a leg-
valószínûbb értelmezése.  

Játszó terek
Szándékosan nem írtam egybe a két szót. Stalter
Önmegvalósítás címû triptichonsorozatában (1979)
a játékos elemek, a gyerekkorba való visszahátrálás
mellett legalább akkora szerepet kapott a térbeli-
ség, pontosabban annak fotográfiai leképezése is. 

De kezdjük az elején: miért akar egy 23 éves fia-
tal fotográfus visszamenni a gyerekkorába? A válasz

23 Vécsy Attila szóbeli
közlése.

24 Szilágyi Sándor: Interjú
Stalter Györggyel.

25 Horváth M. Judit,
fotográfus, újságíró; 1978-
ban házasodtak.

Stalter György, 1984 k. 
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elsõ megközelítésben kézenfekvõ: nagyjából
ugyanazért, amiért ekkortájt a fiatal írók is:
Bereményi Géza, Czakó Gábor, Esterházy Péter
vagy Nádas Péter például. Az identitáskeresés, az
önvizsgálat, a társadalmi környezet megértése cél-
jából. Persze, egy fotográfus (vagy filmes) az idõuta-
zást önmagával mint modellel csak körülményesen
teheti meg, s ennek óhatatlanul ironikus felhangjai
lesznek. A tréningruhába (korabeli szóhasználat-
ban: mackóba) öltözött lakli Stalter elég vicces lát-
vány, amint a szõnyegporolóra vagy a vas mászóká-
ra csimpaszkodik, összekucorodik a rácsos ágyban,
hintában vagy a kispályás focikapuk alatt, vagy épp
kísértetet játszik a betonbunkerek elõtt.

A kérdés csak az: van-e kedvünk rajta nevetni?
Õszintén szólva nem nagyon. Annyira lepukkant,
sivár az egész környezet, annyira ridegek még a já-
tékra szolgáló tárgyak is, s annyira magányos ez a
nagyra nõtt gyerek ezeken az elhagyott tereken,
hogy az embernek inkább sírni volna kedve, mint
nevetni. Maga Stalter is eléggé komoran idétlenke-
di végig a maga kitalálta, amúgy játékos helyzete-
ket: arcán sehol egy félmosoly. Mi több, önmagát a
sorozat több triptichonjában puszta eszköznek:
csupán a térbeli koordináták jelzésére használja.
Igaz, a két vízszintes és a függõleges legalább egy
biztos pontot kijelöl a térben – de mégiscsak
mindössze egy pont az, amit kijelölnek. Összessé-
gében inkább szorongató, mint fölszabadult ez az
önarcképsorozat. Talán benne van mindaz az ag-
gódás is, amivel Stalter az ekkoriban született elsõ
gyermeke jövõjét vetíti elõre. 

Végezetül megjegyzem, hogy P. Szûcs Julianna
egy kritikájában hosszasan élcelõdik Stalter e
sorozatán anélkül, hogy eljutott volna a munkák
megértéséig.26

ÖNARCKÉPMONTÁZSOK

VETÕ JÁNOS

Tükrös képek
Vetõ János (1953) egyik korai, 1972 körüli képe az
önarckép kézenfekvõ módszerével, tükör segítsé-
gével készült. A képen a szerzõ farmerban, trikó-
ban, hosszú hajjal, nyakában egy vaddisznóagyar-
ból készült lánccal látható, amint lazán nekidõl az
ajtófélfának. A fényképezõgépet is szinte hanya-
gul tartja a csípõje magasságában: ha eltüntetnie
nem sikerült is, legalább igyekezett minél észre-
vétlenebbé tenni, hogy a felvétel a lehetõ legtermé-
szetesebb hatást keltse. 

Vetõt önmaga megörökítésén túl nyilvánvalóan a
tükör ovális formája izgatta: a képkivágást a lehe-
tõ legszûkebbre vette a tükör körül. Megtehette

volna azt is, hogy a tükörképbõl csak az õ alakját
használja föl – így azonban, éppen a tükör szép
formája miatt, érdekesebb képet kapott. Ezen a
korai képen még csak annyiban érvényesül a ter-
mészetes montázs elve, hogy a tükörben elég sok
minden látszik a környezetbõl; például a Vetõ feje
fölötti függöny kígyóként kanyargó formája a kép
hangsúlyos eleme. 

Az Öntükör1 címû27 képen (1973) a tükör ma-
ga válik az egyik képalkotó elemmé: Vetõ egy
természetes gesztussal illeszti bele a képbe. Ez-
zel persze a kép jelentése, mi több, mûfaja is
megváltozik: az épületfotóból önarckép lett. Bár
fölfoghatjuk úgy is, hogy Vetõ az önarcképéhez
keresett háttérnek egy jellegzetes utcarészletet:
a Mechwart tér környékén, ahol a felvétel ké-
szült, gyakran megfordult iskolába vagy a
Marczibányi téri Mûvelõdési Házba, filmklub-
ba menet.28 Mindenesetre a kép Vetõ fotós ars
poetikájának vizuális megfogalmazása: minden
kép, bármi a témája, voltaképpen önarckép.

26 P. Szûcs Julianna:
Frusztráció ’82. Foto,
1983/3. 98., 104. o.

27 Egy változaton Önmeg-
közelítés cím szerepel.

28 Szilágyi: Interjú Vetõ
Jánossal.

Stalter György: Mûtét. 1976.
Zselatinos ezüst, kartonon. 30 x 23,7 cm. S. Gy. tulajdonában.

12.qxd  2007.08.22.  15:43  Page 239



240

Vetõ elmondása szerint mindig hordott a szett-
táskájában egy tükröt, hogy kéznél legyen, ha a
föntihez hasonló téma adódik. Így volt ez az 1975.
év egyik napján is: épp a Március 15. téren fotó-
zott, amikor váratlanul megjelent a téren Hámos
Gusztáv. Vetõ haladéktalanul bevonta barátját a
fényképezésbe: a 2. és a 4. képen õ tartja a tükröt.
Hámos azonban ennél többre vágyott: belekompo-
nálta magát a képbe. 

Vetõ úgy tartja számon, hogy Hámos ekkor kö-
zölte vele: disszidálni fog. Nincs okunk kételkedni
benne, hogy valóban ez hangzott el a felvétel so-
rán, s így az Öntükör4 sorozat 3. képe a magyar fo-
tótörténet egy jelentõs epizódját örökítette meg. 
A történeti hûség azonban megkívánja, hogy rög-
zítsem: Hámos csak évekkel késõbb, 1979 õszén
valósította meg tervét.29 Vetõ és Hámos késõbb is
dolgozott együtt közös munkákon, leginkább meg-
rendezett jelenetekben, amelyek egy részében a
tükör fontos szerepet játszott. Erre a Megrendezett
fotó címû fejezetben még visszatérek.

Szekvenciamontázsok
Vetõ önarcképei egy részében kombinálja a szek-
vencia és a montázs szerkezeti elveit. Ezek tehát
olyan önarckép-szekvenciák, amelyek idegen képi
elemekbõl állnak össze. Ennek a képtípusnak jel-
legzetes példája az Önportré kölcsön testrészekkel
címû, négy képbõl álló kompozíció (1978). Az elsõ
kép egy magában is érdekes portré: Vetõ fehér ke-
retes napszemüvegben (ez önmagában még nem
meglepõ), a háttérben egy fehér ing. A következõ
képen egy bábu, Vetõ akkoriban kedvelt ruhadarab-
jaiban: fehér ing, nyakkendõ, mellény. A harmadik
kép kissé meghökkentõ ebben az összefüggésben:
egy nõ látszik rajta fehér bugyiban, deréktól térdig.
A legalsó kép még meglepõbb: két csirkeláb, háttér-
ként fehér férfiing. A négy kép összeolvasva egy
groteszk bábut ad ki, aminek viszont zavarba ejtõen
életszerû a feje. A fej mögötti fehér ing szellemhis-
tóriára, a csirkelábak woodoo szertartásra utalnak. 

Vetõ leginkább zavarba ejtõ önarcképe, a Dal Eu-
rópáért ugyanekkor, 1978-ban készült. A zavar oka
itt is a nõi genitália beépítése az önarcképbe – bár
talán Vetõ éppen ezt akarta elérni vele: legalábbis
erre enged következtetni a fölsõ kép visszahúzódó,
távolságtartó testbeszéde. Eddig, és ne tovább?
Nem tudom, és nyilván nem is kell ezt eldönteni.

A Sakk (1979) is a montázselv és a szekvencia
kombinációja, de itt a viszonyuk az elõzõ képtípus
fordítottja: Vetõ két olyan önarcképét illesztette
össze egy harmadikkal, amelyek az egymásra máso-
lás technikájával készültek. A fölsõ kép egy extrém
alulnézeti önarckép és egy sakktábla montázsa, az
alsó pedig egy széttépett önarckép darabjaival idézi
meg a sakktábla sötét kockáit. A triptichonnak ezen

a vizuális megfelelésen túl nehéz konkrétabb jelen-
tést adni. Ha a mû címe az lenne, hogy sakk-matt,
az alsó képet értelmezhetnénk egyfajta halálmetafo-
rának, amire az arc szándékolt halványsága, épp
csak derengõ jellege is följogosít, de ez talán már túl
távoli képzettársítás. A kép vizuálisan annyira erõs,
a lefelé lépcsõzõ szerkezet annyira harmonikus,
hogy tulajdonképpen nem is szorul rá efféle verbális
értelmezésre.

A Jokesz–Szerencsés–Vetõ címû kép 1980-ban ké-
szült, a Dokumentum No. 2 alkalmából; a három ki-
állító mûvész egymásra montírozott, pontosabban
egymásra fényképezett (ön)portréja. A felvétel érte-
lemszerûen hármójuk közös munkája; a nagyítást Ve-
tõ készítette.30 Igazából nem is ez utóbbi tény miatt
tárgyalom Vetõ önarcképei között, hanem azért, mert
az õ korábbi egymásra másolt önarcképei adhatták az
alapötletet – bár nyilván volt benne része Szerencsés
Genetikus portréjának31 és Jokesz kettõs expozíciói-
nak is. A montázs frappáns vizuális megjelenítése
annak, hogy a három mûvész ekkoriban – Vetõ ked-
venc szavajárásával – „egy õrs, egy csapat” volt.  

SZERENCSÉS JÁNOS

Az önreprodukció kísérlete (1981) önironikus kép:
Szerencsés János (1950) azt mutatja meg, hogy mit
össze kell szerencsétlenkednie ahhoz, hogy egy tü-
kör és egy repróállvány segítségével elkészíthesse
az önarcképét. Szerencsés ebben a nyakatekert
fényképezési szituációban helyzetének kettõsségét
fogalmazta meg: van a professzionális fotós énje, és
van egy másik, fotómûvész énje, s a kettõ élesen el-
válik egymástól. A Bán András készítette interjú-
ban errõl a következõket mondja: „Sikerült egy két-
pólusú életet kialakítanom: van a megélhetés, és
van, ami érdekel. Ez a kettõ jó ideje nem vész
össze.”32 Az önreprodukció kísérlete ugyanezt egy vi-
zuális paradoxonban adja vissza: amikor reproduk-
ciót készít, az arcát, az igazi énjét nem láthatjuk.

29 Szilágyi Sándor: Interjú
Hámos Gusztávval.

30 Szilágyi: Interjú Vetõ
Jánossal.

31 Lásd a következõ
fejezetben.

32 Korrelációk. Szerencsés
Jánossal beszélget Bán
András. Gépirat. 1. o. 
CD: Gépiratok.

Szerencsés János: Az önreprodukció kísérlete. 1981. 
Zselatinos ezüst. 17,6 x 22,4 cm. MFM.
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BALLA ANDRÁS

Balla András (1945) az albérlete négy faláról ké-
szült képekbõl és az arcképébõl készített önarckép-
montázst az Albérletem emlékére címû képén
(1978). A képeken az a 4 x 4 m-es üzlethelyiség
látható, melyrõl az életútinterjúban így beszél:
„Életem legkisebb tere volt, és merem mondani,
hogy a legtöbb elõrevetett bizalommal eltöltött
hely. Tehát itt még mindenrõl azt hittem, hogy
majd megoldódik. Aztán rájöttem, hogy semmi se
oldódik meg.”33 A képeken díványon ülve, majd az
ajtóban állva láthatjuk fiatal feleségét, a falon a ró-
la készült portrét, aztán egy szögre akasztott gitárt,
ilyesmiket. Egy fiatal házasember élettere ez, kö-
zéppontjában õ maga. 

IRONIKUS ÖNARCKÉPEK

BALLA ANDRÁS

Balla Apa lettem címû képe (1975) voltaképpen
egy klasszikus téma majdnem klasszikus fotós
eszközökkel történõ megfogalmazása. A felvétel-
hez Balla nagylátószögû objektívet használt, ami-
nek az optikai „elhúzása” miatt a gyereket a kezé-
ben tartó feleség alakja eltörpül a száradni kitett
pelenkák látványa mellett. Az „apa lettem” büsz-
ke kijelentésébe épp ez utóbbi: a pelenka megtes-
tesítette nyûgök visznek ironikus felhangokat.

STALTER GYÖRGY

Föntebb említettem már, hogy Stalter György
(1956) önarcképeinek egyik – a szerzõ számára ta-
lán legfontosabb – üzenete annak demonstrálása
volt, hogy a fotográfus hivatást választotta. Különö-
sen így van ez azoknál az önarcképeinél, amelyek
témája maga a fotográfusi szerep. Ezek alapvetõen
ironikus szemléletû mûvek. Irodalmi párhuzam-
ként Tandori Dezsõ, Esterházy Péter vagy Váradi
Szabolcs az írást mint problémát tematizáló mûve-
it említhetjük, mintegy érzékeltetve, hogy az alko-
tói önreflexió – az alkotás mint probléma beeme-
lése a mûbe – a korszak egyik fontos témája volt.

Stalter fotós karrierje viszonylag korán kezdõ-
dött: az esztergomi ferences gimnáziumban kez-
dett el fotózni,34 diákfotós versenyeken díjakat
nyert, majd sokakhoz hasonlóan õ is bekapcsoló-
dott az amatõr mozgalomba: 1974. augusztus 23-
án, 18 évesen beiratkozott a Budapesti Fotóklub-
ba.35 A fotóklub fiataljaival együtt õ is átvonult az
FMK Fotószekciójába, ahol több kiállítása is volt,
egyebek közt 1977-ben éppen az önarcképeibõl.36

Elmondása szerint ezen kicsit „megbolondította”
a kiállítási teret: az installáció részeként szembõl
és hátulról egész alakos portrét készített önmagá-
ról, amint épp egy léggömböt fúj. A két képet 1:1
arányúra megnagyította, összeragasztotta, egy lufi-
ra erõsítette, és így lebegett aztán a plafonról. 

A Kettõs portré címû kép (1977) annak vizuális
megfogalmazása, hogy Stalter meggyõzõdése sze-
rint a fényképezõgépe csak azt látja-láthatja, amit
õ maga. Magyarán: nem a gép, hanem a fotográfus
készíti a képet. A gép csak eszköz; minden a mö-
götte álló ember emberi, világnézeti, szakmai föl-
készültségén múlik. Ha õ, a fotográfus, nem látja,
hogy mi zajlik körülötte a világban, a gép sem fog-
ja látni. Stalter mindezt a neoavantgárd példázatok
egyszerre meghökkentõ és ugyanakkor didaktikus,
egyszerû szimbolikájával fogalmazta meg.  

A Fényképész vagyok triptichon (1977) életrajzi
háttere az, hogy Stalter úgy végezte el a fotós szak-
munkásképzõ iskolát,37 hogy közben egy ódivatú
fényképész-mûteremben dolgozott, amit az iskola
elfogadott mint tanmûhelyi gyakorlatot. Stalternek
itt szakmailag nem volt mit tanulnia, viszont szo-
ciográfiai – vagy egyszerûbben: élettapasztalati –
szempontból nagyon is tanulságos volt a múltból
valahogy itt maradt, kedvesen anakronisztikus he-
lyen eltöltött idõ.

A képsor, melyet annak idején rossz sorrend-
ben jelentettek meg,38 lényegében ismét egy vizuá-
lis példázat. Stalter azt fogalmazza meg benne,
hogy amikor portrét készít, ez egyúttal önportré
is. A kép legalább annyira szól a modellrõl, mint
a készítõjérõl. Persze, ezt az egész gondolatsort a
visszájáról látjuk, hiszen a két elegáns úr fejtartá-
sát igazgató, majd mögéjük álló fotográfus képe
normál esetben nem kerülhetne rá a fényképre.

Az elõzõ gondolat alapproblémáját, tehát hogy a
fotográfus mennyiben áll a kamera innensõ és a túl-
só oldalán, Stalter egy fotográfiai nonszenszben is
megfogalmazta. A Játék címû triptichon (1976) ismét
egyszerre didaktikus és paradox: a fölsõ képen a fo-
tós megnyomja a gombot, a középsõn rohan, hogy a
gép objektívje elé üljön, s az alsón várja az expozí-
ciót. A paradoxon értelme az, hogy Stalter nem le-
het egyszerre a gép mindkét oldalán. Látszólag tehát
épp az ellenkezõjét állítja, mint az elõzõ képsor –
csakhogy itt önarcképrõl van szó, most tehát efelõl
kell végiggondolnunk a dilemmát.

A portré azért nem lehet 100%-ig objektív, mert
abban a fotográfus személye is benne van. Az önarc-
kép azért nem lehet 100%-ig hiteles, mert a fotós
ilyenkor önmagát kívülrõl látja. Hogy is írta József
Attila? „...ügyeskedhet: nem fog a macska egyszer-
re kint s bent egeret.” 

33 Szilágyi Sándor: Interjú
Balla Andrással.

34 Bacskai Sándor: Kere-
sem azokat, akikben meg-
találom, ami engem érde-
kel. Stalter György. Fotó-
mûvészet, 2002/5–6.; 
Szilágyi: Interjú Stalter
Györggyel.

35 CD: MADOME: 1974 08
Stalter.

36 Szilágyi: Interjú Stalter
Györggyel. A kiállításnak
Stalternál nem maradt
fönn sem nyomtatott, sem
fotódokumentációja. 

37 5. sz. Dési Huber István
Ipari Szakmunkásképzõ
Intézet (VIII. Práter u. 31.). 

38 Fotómûvészet, 1982/2.
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Kerekes Gábor: Hinta. 1977/2003. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 14,5 x 21 cm. K. G. tulajdonában.

Kerekes Gábor: Híd. 1977/2003. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 14,5 x 21 cm. K. G. tulajdonában.
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Szerencsés János: Fali történetek. Részlet a képsorból. 1981.
Negatív, 6 x 7 cm. Sz. J. tulajdonában.

Szerencsés János: Fali történetek. Részlet a képsorból. 1981.
Negatív, 6 x 7 cm. Sz. J. tulajdonában.
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Vetô János: Dupla realitás. 1976. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm. MFM.

Vetô János: Reális? Irreális? II. 1976. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm. MFM.
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Vetô János: Nyitva-csukva. 1976. 
Zselatinos ezüst. 25 x 25 cm; image: 15,7 x 23,5 cm. Vintage Galéria.

Vetô János: 1 x 1. 1976. 
Zselatinos ezüst. 25 x 25 cm; image: 16 x 23,5 cm. Vintage Galéria. 
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Tímár Péter: Kétoldalas önarckép. 1982. 
Xerox. 16,4 x 22,9 cm. MFM.

Vetô János: Jobbra-balra. 1976. 
Zselatinos ezüst. 25,3 x 25,3 cm. MFM.
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Jokesz Antal: ÁlomKÉPkorrekció. 1981/82. 
Zselatinos ezüst. 30 x 24 cm. J. A. tulajdonában.

Jokesz Antal: Tükörképem leképezett tükörképe. 1976. 
Zselatinos ezüst. 14,8 x 21,5 cm. MFM.
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Török László: Önarckép aszinkronnal. 1980. 
Zselatinos ezüst, furnéron. 40 x 30 cm; image: 21 x 15,7 cm. MFM.

Jokesz Antal: Szembesítés. 1981/82. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18,2 cm. MFM.
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Szirányi István: Ön-violinizáció. 1979. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 22 x 28 cm. Sz. I. tulajdonában.

Szirányi István: Fényképezô-gép-ember; Egy ember, aki fényképet csinál. 1976. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 24 x 30,7 cm. Sz. I. tulajdonában.
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Szirányi István: Ön-expozíció. 1978. 
Ofszet. 29,7 x 32 cm; az eredeti fotó: 1976, 18 x 24 cm. Sz. I. tulajdonában.

Szirányi István: faabry-sirany-sziámi. 1975. 
Zselatinos ezüst, kézzel retusált. 32,5 x 24,5 cm. Sz. I. tulajdonában.
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Vetô János: Mutáns randevú. 1976. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.

Vetô János: Egy másik sárga kontinens. 1976. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm. MFM.
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Vetô János: Ázsia. (Változat.) 1978. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm. MFM.

Vetô János: Hívás. 1976. 
Zselatinos ezüst. 40,9 x 30,9 cm. MFM.
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Hámos Gusztáv: Átváltozás. Részlet a képsorból. 1977. 
Negatív, 24 x 36 mm. H. G. tulajdonában

Hámos Gusztáv: Átváltozás. Részlet a képsorból. 1977. 
Negatív, 24 x 36 mm. H. G. tulajdonában
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Vécsy Attila: Havas önarckép. 1978. 
Zselatinos ezüst, Dokubrom. 24 x 18 cm. V. A. tulajdonában. 

Vécsy Attila: Szôrtelenítés. 1979. 
Zselatinos ezüst, Dokubrom. 21 x 30 cm. V. A. tulajdonában.
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Stalter György: Önmegvalósítás. Részlet a sorozatból. 1979.
Zselatinos ezüst. Egyenként 18 x 24 cm. MFM.

Stalter György: Önmegvalósítás. Részlet a sorozatból. 1979.
Zselatinos ezüst. Egyenként 18 x 24 cm. MFM.
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Stalter György: Várakozás. 1978. 
Zselatinos ezüst. 31,5 x 27,2 cm. MFM.

Stalter György: Önmegvalósítás. Részlet a sorozatból. 1979.
Zselatinos ezüst. Egyenként 18 x 24 cm. MFM.
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Vetô János: Öntükör1. 1974. 
Zselatinos ezüst. 15,5 x 23,5 cm. Vintage Galéria.

Vetô János: Öntükör4. 1975. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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Vetô János: Dal Európáért. 1978. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.

Vetô János: Önportré kölcsön testrészekkel. 1978. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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Vetô János: Autoportrait tükörben. 1974. 
Zselatinos ezüst. 12,3 x 8 cm. Havas Györgyi tulajdonában.

Vetô János: Autoportrait tükörben. (Nem használt változat.) 1974. 
Zselatinos ezüst. 8 x 12,3 cm. Havas Györgyi tulajdonában.
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Stalter György: Kettôs portré. 1977. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm. S. Gy. tulajdonában.

Balla András: Apa lettem. 1975. 
Zselatinos ezüst. 24 x 17 cm. MFM.
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Stalter György: Játék. 1976. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 17,3 x 24 cm. S. Gy. tulajdonában.

Stalter György: Fényképész vagyok. 1977. 
Zselatinos ezüst. 44 x 47,5 cm, 52 x 48,5 cm, 44 x 48,5 cm. S. Gy. tulajdonában.
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Vetô János: Mona Liliza. 1974.
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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PORTRÉKONCEPTEK

VETÕ JÁNOS

A Kex  
Vetõ János (1953) családi ismeretség révén, 9 éve-
sen barátkozott össze a nála öt évvel idõsebb
Baksa-Soós Jánossal.1 A késõbbi Kex együttes le-
gendás frontembere 1971 õszéig, amikor is áttette
mûködésének színterét Nyugat-Berlinbe, szinte
napi kapcsolatban állt Vetõvel: afféle szellemi
mentora volt. Vetõ tinédzserként ott sertepertélt a
Kex-bulikon, visszahúzódóbb kortársai nem kis
irigységére.2 Még a kezdeti fotós ismeretei is a
Kexhez kötõdnek: „Doxa, Dobos Sándor, a Kex
elõdjének, a Wastapsnak és késõbb a Mininek a
dobosa megmutatta, mi van a sötétkamrában, a
Tóth Jancsi meg, a Kex roadja megtanított hívót és
fixírt csinálni. Ez 1969 körül lehetett.”3

Vetõ ugyanebben az interjúban elmondja, hogy ek-
koriban – tehát 15-16 éves korában – két fõ fotóté-
mája volt: a villamosvezetékek meg a Kex. Ugyanitt
elmeséli azt is, hogy ezek a korai munkái egy sajná-
latos technikai baleset miatt megsemmisültek: túl
sok meleg vizet engedett a kádba, ahol a negatívjait
áztatta, hogy kiegyenesedjenek, s az emulzió leol-
vadt a filmrõl. Szerencsére néhány kép valahogy túl-
élte a pusztulást; közülük mutatok be most kettõt.

Az elsõ 1970-ben készült, Dokubrom fotópapír-
ra,4 és Baksa-Soós Jánost ábrázolja koncert köz-
ben. Meglepõen érett mû egy 16 éves fotográfustól!
A montázson Baksa két példányban szerepel, ami
remek vizuális megfelelõje annak, hogy a Kex
frontembere a színpadon állandóan ide-oda rohan-
gált, ugrált, tehát hogy szinte vibrált a levegõ a
Baksa teremtette nagyfeszültségtõl.5

A Kextrio (1970) triptichonja is Baksáról szól, az
elõzõnél líraibb, csöndesebb hangvételben.6 Ez a
mû is meglepõen érett, különösen kompozíciós
szempontból: a középsõ kép bal fölsõ sarokból in-
duló átlóját az alsó kép – vizuális rímként – megis-
métli, míg a fölsõ kép mikrofonja szépen ellenpon-
tozza. Mindkét korai mû arról tesz tanúbizonyságot,
hogy Vetõ már az indulásakor letudta a merõ doku-
mentumként fölfogott fotográfia eszköztárát, s ehe-
lyett a fotóban a képet kereste és találta meg.  

Gyerek- és kamaszképek
A Levitáció (1972) Vetõ elmondása szerint7 a szé-
kesfehérvári színház mögött készült, egy freejazz-
koncert elõtt. Vetõt itt – a kép címe is erre utal –
a térbeli kötöttségek megszüntetése, a lebegés, a
szabadság érdekelte. Ebbõl a szempontból a dipti-
chon alsó képe szerencsésebb, mert absztraktabb;

a fölsõre rákerült néhány zavaró, a konkrét térbeli-
ségre utaló elem.  

A Kisfiú biciklivel (1973) eléggé egyedülálló Vetõ
fotós munkásságában: sehol semmi vizuális trükk,
csak a színtiszta fotólátvány. Vetõ elmondása szerint
számára különösen kedves ez a kép, mert itt jött rá,
mennyire fontos része a kompozíciónak a háttér.
Hasonlóan kedves gyerekképe a Mona Liliza (1973)
is, melyen a tízéves forma kislány arcát egy bélyeg-
nagyítón keresztül látjuk. Egyszerû vizuális eszköz,
Vetõ mégis különleges képi hatást ért el vele. Vetõ
1973 körül az említetteken kívül is készített gyerek-
képet. Nem lehet tudni, hogy a 19 éves Vetõt miért

foglalkoztatta ez a téma, s azt sem, hogy késõbb mi-
ért nem tért vissza rá. Saját gyerekei csak jóval ké-
sõbb, a ’90-es évek derekán születtek.    

Kirakós
Vetõ az 1973–78 közötti fél évtizedben számos
portrét és önarcképet készített a puzzle-elv mintájá-
ra: kamerájával elõbb három vagy négy képre szab-
dalta, majd – megtartva a részek képi önállóságát –
újra összerakta a látványt. Az eredmény rendszerint
elég bizarr, hiszen a tudatunk (vagy tudatalattink)
alapvetõen tiltakozik az egész eljárás ellen.

1 Szilágyi Sándor: Interjú
Vetõ Jánossal.

2 Szilágyi Sándor: Interjú
Kozma Györggyel.

3 Szõnyei Tamás: „Nekem
tetszik az élet.” Magyar
Narancs, 1995. január 12.
http://www.c3.hu/~ligal/
178.html.

4 Lásd az Absztrakt fotó
címû fejezet 36. o. 63. láb-
jegyzetét.

5 A Kex-élményhez lásd
Szerémi László [Földes
László / Hobó]: Csillagok
ne ragyogjatok. Mozgó
Világ, 1978/2.

6 Ez a hang sem volt ide-
gen a Kextõl: gondoljunk
csak A család címû szá-
mukra!

7 Szilágyi: Interjú Vetõ
Jánossal.

Vetõ János: Baksa. 1970 k.
Zselatinos ezüst, Dokubrom. 20,4 x 14 cm.

Janesch Péter tulajdonában.
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A test vagy az arc valamely részletének önálló
megjelenítéséhez az amerikai modernista fotográ-
fia (Edward Weston, Tina Modotti, Alfred Stieglitz)
és a Bauhaus (Herbert Bayer) valamennyire hozzá-
szoktatott ugyan bennünket, bár ez sem ment köny-
nyen: tulajdonképpen a fotográfiában a mai napig
tabunak számít a test és az arc „megcsonkítása”.
Ahhoz azonban hallatlan merészség kell, hogy vala-
ki a szemünk láttára föltrancsírozzon egy testet. Az
meg már szinte istenkísértés, hogy a részeket
összeillesztve próbál új életet lehelni belé. Márpe-
dig Vetõ éppen ezt teszi ezekkel a képeivel: embe-
ri alakokat-arcokat teremt. Pontosabban: újrate-
remti a barátait, néha meg önmagát.

B. Z. hármas címû képén (1973) Vetõ akkori leg-
jobb barátját mutatja, mégpedig olyannak, amilyen-
nek Vetõ látni szerette: a két kéz lazán, kihívóan a
farmer övtartójába biggyesztve, bal csuklóján karpe-
rec, nyakában bõrnyaklánc, s kellõen kidomborítva
a szerkó legértékesebb darabja, a farmerdzseki. Ne
feledjük, a képet egy 19 éves fiú készítette akkor,
amikor valódi farmerhez csak az Ecserin vagy nyu-
gati rokonok révén lehetett hozzájutni. 

Érdekes módon Vetõ öt év múlva szinte szó szerint
megismétli ugyanezt a kompozíciót az Udo4 címû
képen (1978); a különbség mindössze annyi, hogy
ez egyúttal „hosszú portré” is. A Nárcisz és Psyché
címû Bódy Gábor-filmben szereplõ színész alapo-
san fölkavarta a magyar underground mûvészvilág
állóvizét: egész lénye, az öltözete, a hajviselete, a
világban való mozgása olyan volt, mintha egy ide-
gen bolygóról csöppent volna ide.8 Az Udo4-ben
Vetõ ezt a különös lényt veszi szemügyre, ugyanúgy
kiemelve a figura részleteit, mint tette ezt korábban
a barátja esetében.

A Gusztikereszt (1977) kilóg a kirakós képek sorá-
ból azzal, hogy Vetõ nem szabdalja szét a modell9

alakját, viszont épp ez a kép mutatja meg talán a
legerõsebben a koncepció lényegét: hogyan lehet
több képbõl egyet létrehozni? A kompozíció ennek
megfelelõen itt nem vibráló, hanem zárt, kiegyensú-
lyozott, bár van benne némi játékos elem: a belsõ
négyzetet nemcsak a képsarkok ismétlik meg, ha-
nem a modell összeillesztett felsõteste is. Ez lehetne
üres formajáték is, de véleményem szerint funkció-
ja van: szinte tereli a nézõ tekintetét az arc(ok) felé,
s így végül ezeket teszi a kép leghangsúlyosabb ele-
meivé – éppen azzal, hogy a többi vizuális elem csu-
pán szabályos ismétlõdés.   

Szép és kiegyensúlyozott kompozíció jellemzi a
Móni álma (1984) címû triptichont is. Különösen
széppé az teszi, hogy Vetõ az alvó lány összekuco-
rodó alakját az alsó képen megismétli, s ezzel még
hangsúlytalanabbá teszi a képnek az akt-torzó ele-
mét. A kép így valójában portré, nem pedig akt.

Hosszú portrék
Vetõ portréi sorában külön képtípust jelentenek a
„hosszú képek”. Ezekben három vagy négy képbõl
állítja össze barátai-ismerõsei alakját. Felvétel-
technikai értelemben három metódust követ. Vagy
szemben áll a modelljével, készít egy portrét, majd
fölülrõl lefelé „végigsvenkeli” az alakot is, mint pél-
dául a Zátonyi Tiborról készült Joker hosszú (1976)
és a Kozma Györgyrõl készült Hosszú Gyuri (1976)
címû képeken. Vagy épp fordítva: leguggol a modell
lábaihoz, és innen svenkel fölfelé, mint a Hajas Ti-
borról készült Edzõ Biki címû képen (1978). Vagy
az alakkal párhuzamosan követi le kamerájával a
látványt, mint az Udo3 (1978) esetében. 

Az eredmény mindhárom módszer esetén hason-
ló: mintha egy gyerek nézné meg az elõtte álló ma-
gas „bácsit”. Már ebben is van némi játékos irónia,
amit a Hajas karján virító, „edzõ” feliratú karszalag
és a test nem éppen atlétára valló látványa, az egész
hanyag testtartás meg persze a pálinkáspohár és a
cigizés gesztusa csak alátámaszt. További kérdés,
hogy volt-e valami a cigiben, tehát hogy az edzést itt
voltaképpen hogyan is kell értenünk.     

8 Vetõ Udo Kierrõl készí-
tett riportos munkáival 
a második kötetben fog-
lalkozunk.

9 Barátja, Gerlóczi
Gusztáv.

Vetõ János: Muki áll. 1977.
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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Arc-puzzle
Végül külön képtípust alkotnak azok az 1976-ban
készült képek, amelyekben Vetõ a kamerájával
négy fázisban leköveti az arc kitüntetett részleteit (a
két szem, az orr és a száj), majd a négy képet össze-
illesztve próbálja újraalkotni az arcot. Ez utóbbi
csak félig-meddig sikerülhet: az így kapott kép túl-
ságosan eltér a megszokott portrék látványától.

Az egész alakos képek is szokatlanok, de egyrészt
azokon minden testrész látszik, míg itt az arc bizo-
nyos részei hiányoznak, másrészt ott nyilvánvaló az
utólagos összeillesztés, az elcsúszások, itt viszont
épp az a zavarba ejtõ, hogy a részletekbõl összeálló
képmás nagyon is realisztikus. Paradox, ám logikus
módon Vetõ ezekben az arcképeiben jut a legmesz-
szebb a „fotó = az ellesett pillanat” közhelyétõl. 

JOKESZ ANTAL

A médium tere
Jokesz Antal (1952) 1978-tól 1982-ig szinte évente
egy-egy új sorozatban próbált választ találni azok-
ra a kérdésekre, amelyek a fotográfia sajátos for-
manyelvén gondolkodva foglalkoztatták. Ezek a
kérdések, mint láttuk, a „valóság” és a fotográfiai
valóság ellentmondásai mentén kristályosodtak ki.
Jokesz egyre távolabb került a fotográfia – számára
kezdettõl problematikus – valóságábrázoló felfogá-
sától, s egyre mélyebben merült el a fotó mint mé-
dium belsõ kérdéseiben. 

Az 1982-ben készült Az Idõ aszimmetriája címû
Stúdiós szinopszismunkája,10 melyet a Dokumen-
tum No. 4 kiállításon mutatott be, arról tanúsko-
dik, hogy vizsgálataiban elment a végsõ határig:
„Az egész sorozat úgy kezeli a negatívnak a látha-
tó vagy érzékelhetõ, valóságos paramétereit, mint
hogyha az egy valóságos tér lenne. (...) Egy olyan
térben vagy, ami a médium tere.”11 Itt is elõkerül
Jokesz vesszõparipája, a véletlen, de most a nega-
tív „valóságára” vonatkoztatva.

A médium tere mint kvázi valóság legtisztábban
a Végsõ kép címû munkán (1981/8212) jelenik meg.
Mivel Jokesz a negatív két szomszédos képkocká-
ját, pontosabban ezek egymással szomszédos
félkockáit nagyította egy képpé, úgy érzékeljük,
mintha a jobb oldali félkockán látható nõ nekidõl-
ne annak a vékony sávnak, amely a negatív két
kockáját elválasztja egymástól, illetve mintha félig
elbújna az üres képkocka „mögé”. A cím kettõs
jelentésû: egyrészt a kép metafizikai sugallataira
utal, másrészt viszont egy nagyon is földhözragadt
tényre: a két kocka nem a negatív közepén, hanem
az egyik végén található; egyikükön ezért nincs
semmi – vagy épp a Semmi van: ez már képzelõ-
erõ kérdése.

A Preparált idõ (1981/82) is két szomszédos nega-
tívkocka eggyé nagyítása, de Jokesz itt további fotó-
nyelvi eszközöket is fölhasznált. Elõször is a jobb ol-
dali kocka egy rontott, bemozdult kép, amit tulaj-
donképpen csak a másik kép tesz értelmezhetõvé.
Másodszor: a kép közepét a nagyítás során kitakar-
ta, illetve a többi részt túlexponálta, „beégette”. Az
egész képnek csak kb. az egytizede tekinthetõ a
szó hagyományos értelmében véve sikerültnek: itt
a helyes nagyítási expozíció egy fiatal nõ portréjá-
nak részletét mutatja. A portrénak a túlexponált,
nagyobbik fele öregedõ, táskás szemû nõvé változ-
tatja, a másik kép meg valahova az álomba vagy az
enyészetbe transzponálja. A kép címe az expozíciós
idõ és az élet ideje mellett arra is utal, hogy Jokesz
ugyanúgy preparálja „hangszerét”, a fotográfiai
eszközöket, mint John Cage a zongoráját. 

Az elõzõhöz hasonló logikára épül a Rekonstruk-
ció (1981/82) címû kép is. Ennek középpontjá-
ban is az azonosság–azonosíthatóság kérdése áll:
a bal oldali félportrét próbáljuk a jobb oldali ké-
pen rekonstruálni. Jokesz ez utóbbiba belenyúlt:
a kép közepét kitakarta egy szabálytalan alakú-
ra tépett papírcsíkkal. Ezzel olyan hatást ért el,
mintha kettétépte volna a képet, s a két képfél
nem illene össze. Valójában nem errõl van szó.
Jokesz a rekonstrukció lehetetlenségét vagy leg-
alábbis problematikus voltát kívánta ezzel de-
monstrálni: a bal és a jobb oldali felvétel között
ugyanis eltelt valamennyi idõ, tehát eleve nem
lehetnek azonosak. Jokesz egy ismeretelméleti
problémát fordított át itt a fotográfiai médium, a
negatív terének nyelvére. 

Jokesz a könyvében13 egymás után közöl öt képet 
Az Idõ aszimmetriája címû sorozatából, amelyek kö-
zül az oldalpárokon lévõk egy képnek is olvashatók.
A negatívon egymáshoz közel lévõ, egyenként pedig
szomszédos félkockából álló öt kép együttese külö-
nös téridõ-érzetet kelt. Elõször is – miként a mát-

285

10 CD: Stúdió/Szinopszis-
lista: 34. sorsz. tétel.

11 Szilágyi Sándor: Interjú
Jokesz Antallal.

12 A második évszám a na-
gyítás idõpontja.

13 Jokesz Antal: A preparált
idõ nyomában. Mûvésze-
tek Háza – Prospektus
Nyomda, Veszprém, 1999.

Jokesz Antal: Végsõ kép. 1981/82.
Zselatinos ezüst. 25 x 27,5 cm. J. A. tulajdonában.
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rixként összerakott szekvenciák – egyidejûnek mu-
tatja a tíz különbözõ idõben készült valóságmetsze-
tet. Másodszor, a filmtekercs terében folytonosnak
mutatja a felvételek által fölszabdalt teret. Magya-
rán: homogenizálja a felvételek egymástól független
téridejét. Ugyanannak a modellnek két – különbözõ
idõben és térben készült – félképe feleselget egy-
mással, vagy éppen kiegészíti egymást; a 34 és 34A
képfélkockák ezen túlmenõen szinte a tér görbülé-
sét is megjelenítik.

Jokesz ezzel a sorozatával az idõre és térre vonat-
kozó összes hagyományos elképzelésünket kikezdi.
Az idõ nála nem folytonos és nem lineáris, s külön
– a tértõl elválasztva – nem is létezik. Mint ahogy
fölfogása szerint14 a tér sem valami elvont entitás,
hanem a tereket is a különbözõ idõszeletekben föl-
vett valóság-, illetve látványrészekbõl lehet csak
összerakni. S ami a legfontosabb: minden egyes lé-
tezõnek és minden egyes történésnek megvan a
maga külön térideje. 

SZIRÁNYI ISTVÁN

Szirányi István Transzparencia I–II. címû munká-
ja (1980) szintén a médium – jelen esetben a fekete-
fehér direktpozitív diafilm – fizikai sajátosságait
használja föl mondandója képi megfogalmazásá-
hoz. A felvételeken az akkori avantgárd mûvészvi-
lág ismert figurái láthatók: elöl Kelemen Károly és
Halász András, hátul Sarkady Péter, Méhes Lóránt
(Zuzu) és Nagy Ferenc, önmagukkal vagy egymás-
sal átfedésben. 

A diptichon emellett egy kameraszintaktikai fo-
gást is alkalmaz: a szelektív fókusznak megfelelõen
hol az elsõ sor éles, hol a második. Nem tudom, hogy
ezeknek az átfedéseknek és kiemeléseknek volt-e
annak idején az érintettek számára megfejthetõ üze-
netük, de ez mindegy is. A képpár maradandó érté-
ke abban van, hogy vizuálisan szép és érdekes for-
mában fogalmaz meg egy fotónyelvi tanulmányt. 

SZERENCSÉS JÁNOS

A Genetikus portré (1978) a maga idejében, közel
három évtizede valószínûleg riasztóbbnak hatott,
mint manapság, amikor az emberklónozás szinte
már elérhetõ közelségbe került. S maga az ötlet is
újszerûbbnek, hogy hasonlítsuk össze két testvér
profilját. Szerencsés János (1950) mindenesetre
ezen a képén is megteremtette azt a kis borzongást,
ami a tájképeit annyira különössé teszi. Hogy mivel?
Elõször is azzal, hogy nem ikerpárt, még csak nem
is egynemû testvérpárt hasonlít össze. Másodszor
meg azzal, hogy tulajdonképpen nem is összehason-

lítást végez, hanem egy nõi portré mögött halványan
megmutatja a modell bátyjának arcélét is. S ezzel a
kettõsséggel voltaképpen nem is kettejük összeha-
sonlítására szólít föl (hiszen a hasonlóság triviális),
hanem önvizsgálatra késztet: vajon bennünk mennyi
a genetikus, az öröklött vonás, s mennyi az, amit
már magunk alakítottunk ki? 

A Csend címû diptichon (1982) ötletét egy régi
tükör adta: Szerencsés ehhez keresett két lányt,
akiket a tükörben megfényképezhet.15 A cím telita-
lálat, hiszen a képpár arról a belsõ csendrõl, ma-
gányról szól, ami oly ordító ellentétben van a két
lány punkosan feketére rúzsozott szájával, sminkjé-
vel, neccharisnyájával, s amit az alsó kép védekezõ
gesztusai: a bokát fogó, illetve az öl elé lelógatott
kéz csak még nyomatékosabbá tesz. Könnyen lehet,
hogy a két lány az életben egyáltalán nem olyan
volt, mint amilyennek a kép mutatja.  De hát a kép
nem is róluk szól, hanem a készítõjérõl: Szerencsés
csendjérõl és magányáról.

A Fali történetek kapcsán már idéztem Szerencsés
alkotói hitvallását: õ minden képét „önarcképnek”
tartja, függetlenül attól, hogy mi van a képen.16 Eh-
hez most csak annyit tehetek hozzá, amit Szeren-
csés a vele készített interjúban Szarkowski „tükör
és ablak” teóriája17 kapcsán így fogalmazott meg:

14 Uo. 25–30. o.

15 Szilágyi Sándor: Interjú
Szerencsés Jánossal.

16 Lásd 232. o.

17 John Szarkowski: Mirrors
and Windows. The Muse-
um of Modern Art, New
York, 1978. 11–26. o.

Vécsy Attila: Hölgyportré. 1974.
Ezüst zselatin, Dokubrom, kartonon. 31,7 x 19 cm.

V. A. tulajdonában.
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„Ha valaki úgy fényképezik, mintha egy ablakon
keresztül látna valamit, az egy dolog. Más viszont
úgy fényképezik, hogy magát, a maga életét, a maga
mentalitását, a maga habitusát, a maga bajait, a sor-
sát, az örömeit fényképezi le – úgy, hogy megkeresi
hozzá a vizuális megfelelõt. Én ez utóbbihoz tarto-
zom, azt gondolom. Tehát én soha nem úgy fényké-
peztem – kivéve a professzionális munkáimat –,
hogy megláttam és lekattintottam. Hanem kigondol-
tam és megkerestem. Marha nagy különbség!”18

VÉCSY ATTILA

Komplexus
Vécsy Attila (1954) a ’70-es évek derekán készült,
korai munkáinak modellje többnyire a húga volt,
aki Köllõ Miklós mozgásszínházában19 táncolt, 
s így szívesen játszott a kamerának is, bátyja inst-
rukcióit követve. A képek egy része azt a dinamiz-
must igyekszik a fotográfia nyelvén visszaadni, ami
a mozgásszínházi akciók során jelenik meg a test
és a tér viszonyaiban.

Vécsy húgának a mozgásszínházi gyakorlatokban
és szereplésekben komoly gondot okozott, hogy
szemüveges: ha leveszi, bizonytalanná válik a térér-
zékelése, ha pedig az orrán van, akadályozza a moz-
gásban. Akkoriban még nem volt elérhetõ áron kon-
taktlencse, úgyhogy ezt a problémát nem tudták
megoldani: Vécsy húga végül kénytelen volt föl-
hagyni a mozgásszínházi stúdiumaival. A Komple-
xus címû montázs (1975) ezt a lelki helyzetet mutat-
ja be a fotográfia eszközeivel. A kép emellett nem-
csak az erõteljes vörös szín jelenlétével válik ki a
korszak túlnyomórészt fekete-fehér fotói közül, ha-
nem ennek bármennyire burkolt, de mégis meglévõ
politikai implikációi miatt is. Végül is a vörös
szemellenzõ majdhogynem nyílt megfogalmazása
egyfajta társadalmi közérzetnek, amit a rendszerrel
szemben legalábbis távolságtartónak mondhatunk. 

Vécsy húga a modellje annak az 1974-ben ké-
szült portrénak is, melyet a szerzõ elõbb kettété-
pett, majd kissé hiányosan, de újból összeillesztett.

Ekkoriban még eléggé szokatlan volt, hogy valaki
ennyire drasztikusan beleavatkozzon a képbe, mely
egyébként így nagyon expresszíven emeli ki a fia-
tal lány szép és kifejezõ szemét. A kép bizonyos ér-
telemben Jokesz és Vetõ hasonló, az elsõdleges lát-
ványtól elidegenített képeinek az elõfutára.

PÁCSER ATTILA

Lajos
Pácser Attila (1953) 1980-ban egy barátjáról ké-
szített többszörös expozíciókkal felvételeket. A ké-
pek ugyanúgy szürreális, pszihedelikus érzéseket
keltenek a nézõben, mint amit Vetõ János hasonló
technikával készült önarcképeinél már leírtunk. 
A különös kameraszintaktikai hatás következté-
ben a fotólátvány így túlmutat önmagán: az általá-
nos közérzetet kifejezõ vizuális eszközzé válik. 

BALLA ANDRÁS

Borostyán Imre
Balla jó huszonöt éven át fényképezte több-keve-
sebb rendszerességgel Borostyán Imrét, aki az
Esztergom melletti Sípoló-hegyen remeteként
élt.20 A képek többsége az alany helyzetét és sze-
mélyiségét érzékletesen kifejezõ portré csupán. 

Balla azonban 1979-ben rávette modelljét, hogy
egy konceptuális mû létrehozásában mûködjön köz-
re. A triptichon fölsõ képén Borostyán Imre a fal
elõtt áll, háttal nekünk. A másodikon ellép a faltól,
ahol meglátjuk: életnagyságú portréjával nézett ed-
dig farkasszemet. A harmadik képen pedig már
egymás mellett áll a korábban és az akció során
megfényképezett férfi.21 A triptichon publikálása-
kor22 Balla a következõ széljegyzeteket fûzte sorban

Pácser Attila: Lajos Nr. II. 1980.
Zselatinos ezüst. 30 x 40 cm. P. A. tulajdonában.

18 Szilágyi: Interjú Szeren-
csés Jánossal.

19 Szilágyi Sándor: Interjú
Vécsy Attilával.

20 Szilágyi Sándor: Interjú
Balla Andrással.

21 A mû egyik változatában
meztelenül.

22 Mozgó Világ, 1980/10.
Balla András: Borostyán Imre. 1978.
Zselatinos ezüst. 24 x 23,8 cm. MFM.
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az egyes képekhez: „...önmagába tekintett... Boros-
tyán Imre, és... megállapította...”.

Nos, mit állapíthatott meg? Hogy jobban áll ne-
ki, ha leborotválja a szakállát? Vagy hogy jobban
áll rajta a zakó, mint a kék munkaköpeny? Nyilván
ilyesmiket. De a képsor ennél mélyebb értelmet
nyer, ha tudjuk: a falon lévõ életnagyságú kép fel-
vétele évekkel korábban készült, mint a vele való
szembenézés – melyre egyébként Borostyán Imre
70. születésnapján került sor.23

TÖRÖK LÁSZLÓ

Egy nõ sztereója   
Az idõ múlása, az öregedés a témája Török László
diptichonjának is. Az Egy nõ sztereója (1982) kon-
cepciója egy vizuális poén. A sztereó képek, tud-
juk, azzal keltik a térhatás illúzióját, amivel a bino-
kuláris, két szemmel való látás is, hogy tudniillik a
bal és a jobb oldali látvány nézõpontja egy kicsit
(kb. 6 cm-rel, a két szem közötti távolsággal) el van
csúsztatva egymástól. Ugyanazt a látványt tehát
más-más szögbõl mutatják, s mivel a hozzánk köze-
lebb esõ látványelemeken nagyobb a szögeltérés,
mint a távolibbakon, az agyunk ezt térbeli távolság-
ként dekódolja: a sztereó fényképpárt nézve térha-
tású illúzió keletkezik.24

Török koncepciója, illetve poénja mindössze
annyi, hogy nem térben, hanem idõben csúsztatja
el egymástól a sztereó képpár képeit: ugyanazt a
nõt a második képen jó harminc évvel idõsebbnek
mutatja, mint az elsõn. Török elmondása szerint25

a modell átsminkelése kb. másfél órát vett igény-
be. A profi filmgyári sminkes, Guelminó Katalin
keze munkáját dicséri, hogy sikerült félrevezetnie
még olyanokat is, mint Beke László: Török „Szte-

reo címû képpárja 1982-bõl egy idõs és egy fiatal
nõ – feltehetõleg anya és lánya – szemkápráztató-
an hasonló aktját állította egymás mellé”.26

TÍMÁR PÉTER

Tímár Péter (1948) Body Building versenyzõ címû
képe (1980) a belefestéssel „hangulatosabbá” tett
vidéki városképeihez hasonlító, szelíd humorú fo-
tós poén. Ha muszáj, le lehet éppen szavakra is
fordítani (a marcona külsõ érzõ szívet takar, vagy
valami ilyesmi), de ez voltaképpen fölösleges. 
A képet az teszi poénossá, hogy Tímár meglátta a
szív formát a férfi nyakán, majd oda is festette.   

STALTER GYÖRGY

Stalter György (1956) Portré címû képe (1976) is
vizuális poén: a fogyasztói társadalom szocialista
változatának és prûd erkölcseinek kifigurázása.
Albertini Béla egy kritikájában27 pontosan megfo-
galmazta a kép mondandóját: „Meztelen modellje
a táskája tartalmával együtt mintha személyiségét
is elénk öntötte volna az asztalra.” A modell sze-
mét Stalter egy téglalappal kitakarta, ahogyan a fia-
talkorú bûnözõkét volt akkoriban szokás – csak
éppen nála a kitakarás színe vörös. Ez utóbbi
poén értelemszerûen elveszett a korabeli, fekete-
fehér publikációkban.

23 Szilágyi: Interjú Balla
Andrással.

24 Karácsonyi Géza – Eiler
Emil: Sztereo. Térfényképe-
zés – térlátás. Mûszaki,
Budapest, 1959.

25 Szilágyi Sándor: Interjú
Török Lászlóval.

26 Beke László: A prog-
resszív magyar fotó közel-
múltja és jelene. Fotómû-
vészet, 1998/1–2. 5. o. 

27 Albertini Béla: Ötödik
emeleti tárlat. Fotómûvé-
szet, 1978/1. 58. o.

Stalter György: Portré. 1976.
Zselatinos ezüst, festett. 24 x 17,5 cm. S. Gy. tulajdonában.

Tímár Péter: Body building versenyzõ. 1980.
Zselatinos ezüst, festett. 23,3 x 35 cm. MFM.
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Vetô János: Kisfiú biciklivel. 1973.
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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Vetô János: Levitáció. Részlet a diptichonból. 1972. 
Zselatinos ezüst. 15,5 x 23,5 cm. Vintage Galéria.

Vetô János: Kextrio. Triptichon. 1970. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 9 x 12 cm. Havas Györgyi tulajdonában.
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Vetô János: B. Z. hármas. 1973. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.

Vetô János: Udo4. 1978. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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Vetô János: Hosszú Gyuri. 1976. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.

Vetô János: Udo hosszú. 1978. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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Vetô János: TBachman. 1978. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.

Vetô János: TPisti. 1978. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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Vetô János: Gusztikereszt. 1977. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.

Vetô János: Móni álma. 1984. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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Jokesz Antal: Preparált idô. 1981/82. 
Zselatinos ezüst. 24 x 30 cm. J. A. tulajdonában.

Jokesz Antal: Rekonstrukció. 1981/82. 
Zselatinos ezüst. 24 x 30 cm. J. A. tulajdonában.
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Jokesz Antal: Az idô asszimmetriája. 1978/1982. 
Negatív, 24 x 36 mm. J. A. tulajdonában.
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Szerencsés János: Genetikus portré. 1979. 
Zselatinos ezüst. 22,7 x 17 cm. MFM.

Szirányi István: Transzparencia I–II. 1980. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 24 x 30,7 cm. Sz. I. tulajdonában.
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Török László: Egy nô sztereoja. 1982. 
Színes fotó, barnára szûrt, kartonon. Egyenként 17,5 x 17,8 cm. MFM.

Balla András: Azonosítás I–II. 1980. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm; image: 16,5 x 16,5 cm. MFM.
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Balla András: Borostyán Imre, a remete, 80. születésnapján... 1980. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 11 x 11 cm. B. A. tulajdonában.

Balla András: Borostyán Imre szembenézett önmagával... 1980. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 11 x 11 cm. B. A. tulajdonában.
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Török Lászó: A család. 1972.
Zselatinos ezüst, barnított. 30 x 44 cm. MFM.
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MEGRENDEZETT FOTÓK

A megrendezett fotó (Staged Photography, Insze-
niertes Foto) hangsúlyozza – sõt, túlhangsúlyozza –,
hogy az „ellesett pillanat” tökéletes ellentéte.
Nemcsak kellékeiben, a világítási eszközeiben, a
kulisszaként kezelt környezetében, hanem gyakran
a szereplõk gesztusaiban is színpadias, teátrális.
Ma, amikor minden fotografáló középiskolás meg-
rendezett kis jelenetekben meséli el az életérzé-
sét, talán már nem sok érzõdik abból, hogy ez a
mûfaj az indulásakor merész fotónyelvi újítás volt.  

TÖRÖK LÁSZLÓ

A család
Török László (1948), a megrendezett fotó mûfajá-
nak legismertebb magyar képviselõje 24 évesen
készítette el eddigi fõmûvét, A család címû képet
(1972). A képen egy jellegzetesen kispolgári csa-
ládot látunk: kövérkés-joviális papa és mama,
kedvesen idétlen kamasz fiú és nagylány nõvére –
csakhogy ez utóbbi anyaszült meztelen. 

A többiek a kamerába néznek, arcukon a helyzet
furaságának megfelelõ, a fotográfusnak (s így ne-
künk is) szóló, elnézõen cinkos félmosoly. A lány
– fejét kissé elbillentve – kinéz a képbõl. A mama
egyik keze a papa kezében, a másik a combján,
mintegy sorompót állítva a meztelen lány felé. 
A fiú keze, bár nem illetlen egyértelmûséggel, de
mégiscsak az ölében nyugszik. A lány látszólag
teljesen fesztelen, de azért keresztbe font karjaival
védelmezi szemérmét, jobb keze pedig, mely a fia-
tal fiú felé mutat, ökölbe zárul. Valami kimondha-
tatlanul fülledt, fojtott erotika lengi be az egész ké-
pet. Igazán remek!

Így gondolták ezt a World Press Photo, a világ saj-
tófotós seregszemléjének szervezõi is Amszterdam-
ban, akik az 1973-as évi verseny Aranyszem díját
ennek a képnek ítélték. Nem így gondolták viszont
Török munkahelyi fõnökei, akik nyíltan megmond-
ták neki: ne is álmodjon róla, hogy az MTI-nél vala-
ha is fotóriporter lehet! A fotós szaksajtóban is
agyonhallgatták, hogy mekkora sikert ért el a fiatal
fotográfus; csupán Keleti Éva, a World Press Photo
zsûrijének magyar tagja említi egy interjúban.1 Kor-
rektül, tárgyilagosan – bár az olvasóból szinte kikí-
vánkozik, hogy azért lehetne egy kicsit lelkesebb.
Végtére is nem kis dolog történt.

A hivatalos negligálásban két dolog játszhatott
szerepet. Az egyik, hogy Török nem számított be-
jegyzett fotósnak, hiszen az MTI-nél nem fotóri-
porterként, hanem világosító (vagyis segédmun-

kás) státusban dolgozott. Érthetõ tehát – bár nem
menthetõ –  az irigység, amit a fiatal fotós „korán
jött” sikere kiváltott. Az elutasítás másik oka a ko-
rabeli kommunista rendszer prûd erkölcseiben
rejlett. Magyarországon, mint már volt szó róla,
Woodstock után két évtizedig, 1989–90-ig kellett
arra várni, hogy megtörténjék a szexuális forrada-
lom, hogy felszabaduljanak a szexuális gátlások.

A meztelen nõ: komplex jel
Török A család címû képe (és a többi, hiszen tízbõl
kilencen szerepel meztelen nõ) alighanem épp azzal
irritálta a prûd hivatalosságot, hogy mennyire termé-
szetes nála a nõi meztelenség. Nem vették észre,
vagy nem hitték el neki, hogy nem öncélúan, az esz-
tétizált erotika kedvéért fényképezi elõszeretettel 

a meztelen nõi testet. Magyarán: ezek a képek, hiá-
ba szerepel rajtuk egy-egy pucér nõ, nem aktok. 

De akkor mik? Bonyolult képi megfogalmazásai
egy ideának vagy konceptnek, amelyben a mezte-
len nõi test egy komplex jel: képenként mást és
mást jelentõ szimbólum, néha allegória. Kézenfek-
võ a párhuzam, bár furamód a szakirodalom nem
említi: Török pontosan ugyanúgy használja képein
a meztelen nõi alakokat, mint Jancsó a filmjeiben.

A család címû kép születésérõl Török az életút-
interjúban2 a következõket mondja: „Amellett,

1 – t – [Torda István]:
World Press Photo 1973.
Fotómûvészet, 1974/1.
39–40. o.

2 Szilágyi Sándor: Interjú
Török Lászlóval.

Török László: A koncert. 1976.
Zselatinos ezüst. 24 x 30 cm. Dunakanyar Fotóklub.
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hogy világosító voltam, »röhögõsöket« is csinál-
tam.3 (…) Fals dolog volt ezüstre menteni a boldog-
talanságot, közben meg mindenki úgy tesz, mintha
boldog lenne. Innen jött ez az ötlet, tehát pontosan
ebbõl a szokásos, tradicionális fölállásból, hogy ott
ülnek négyen – de hát nem stimmel semmi!” 

A képben, mely profi aktmodell segítségével,
mûteremben készült, nyilván benne van a nyárs-
polgári-szocialista prüdéria kifigurázása is, de 
a kép valódi, mélyebb üzenete a fotográfusi szerep
egyik morális alapkérdését érinti: a látottak kriti-
kátlan rögzítésével nem válik-e a fotográfus a ha-
zugság részévé?

A kép alaphangulatához, a békebeli üldögéléshez
leginkább illõ barnított fekete-fehér nagyítás mellett
Török készített barnára szûrt színes és cibakróm
kópiákat is;4 ciba nagyítás szerepelt például a Más-
kép címû kiállításon.5 Nemcsak errõl a képérõl: több
más munkájáról is maradtak fenn különbözõ techni-
kákkal készült – és különbözõ méretû – nagyítások.
Török nyilvánvalóan a kép hangulatához, mondani-
valójához legmegfelelõbb képi megjelenést kereste a
nagyítási variációkkal. 

Poénképek
Török eddigi életmûve jórészt olyan munkákból
áll, amelyekben erõteljes szerepet kap a meztelen
nõi test és a kép többi része közötti vizuális és
gondolati feszültség. Szándékosan fogalmazok így,
mert ismétlem: ezek a képek nem aktok. 

Korai képeit a szerzõ poénképeknek nevezi, s va-
lóban: a gondolatiságot ezekben egy-egy viszony-
lag egyszerû képi poén, csattanós ellentét hordoz-
za. Ilyen A család mellett például a Nincs idõnk
várni, amellyel 1974-ben elnyerte a World Press
Photo 3. díját,6 a Nem szégyellõs, mellyel a World

Press Photo ’76-on szerepelt, s amelyet a kiállítást
ismertetõ recenzens némi joggal „rossz vicc”-nek
nevezett,7 vagy a Koncert, amelyrõl a Szervác József
készítette portréinterjúból megtudjuk: „hajszál hí-
ján 3. díjat nyert a World Press Photo ’77-en”.8

Ugyanebbe a típusba tartozik az Egy kamera
emlékére címû sorozat is (1977),9 amely átmenet 
a poénképektõl a bonyolultabb szerkezetû képek
felé. Azért átmenet, mert megjelennek ugyan ben-
ne a késõbbi képek jellemzõi, de a képek még
mindig a „meztelen nõ – környezet” ellentétre
épülnek fel. A sorozat alapjául Bella István
Halotti beszéd címû verse szolgált. A sorozat fõsze-
replõje egy régi fakamera, „aki” fura helyzetek
jámbor elszenvedõje. A régi idõket idézõ fakamera
a történelmi múltba visszatekintõ fotóst személye-
síti meg. A jelenetsor és az egyes képek bumfordi,
esetlenül bájos, szelíden ironikus humora Somogyi
Gyõzõ grafikáinak világával rokon.

Ez a „poénos” képtípus tíz évig, 1972–1982
között volt jellemzõ Török fotóira. Ebben az elsõ
alkotói korszakában a képek kameraszintaxisát 
a jelenetek nyilvánvalóan beállított volta, prin-
tingszintaxisát pedig a barnított képi megjelenés
határozta meg.

A kék korszak
1982-ben Török stílust váltott, koncepciójukban és
megjelenésükben is új képekkel jelentkezett. A kül-
sõ változás technikai értelemben abban állt, hogy a
fekete-fehér negatívjait egy sárga szûrõn keresztül
színes fotópapírra nagyította, s így végeredmény-
ként monokróm kék képet kapott. A kékre szûrt
kép máig a Török-fotó védjegyének számít az újabb
magyar fotográfiában. Tartalmi értelemben pedig
az volt az újdonság, hogy a sorozatok (beleértve a
dipti- és triptichonokat is) immár nem egy-egy vi-
zuális poénra épültek, hanem ihletõjük valamilyen
irodalmi mû vagy akár egész életmû volt. Ezen kí-
vül az egyes képek összetettek, utalásszerûek,
szürreálisak lettek, a sorozatok pedig – az addigi
epikus jelleg helyett – lírai-drámai hangvételûek.

Török stílusváltásáról Fábián László írt össze-
foglaló kritikát,10 amelyben egyrészt megnevezi e
képek képzõmûvészeti elõképeit (a kék színre
Kandinszkij és Yves Klein, a látványelemek be-
csomagolására Christo), másrészt nagy empátiá-
val elemzi a mûvek szellemi hátterét – ugyanak-
kor hangot ad kritikájának is, amelyet a magam
részérõl teljes mértékben osztok: „a képek jelen-
tõs része önmagában nem áll meg, az összefüggés,
a kontextus szolgáltatja az alkotói üzenetet.” 

3 A „röhögõs” a profi-
félprofi fotósok megélhe-
tési fotografálása volt a
korban: házhoz mentek
egy-egy faluban vagy kis-
városban, ahol nem volt
fotós mûterem, és megren-
delésre családi képeket,
gyerekfotókat és portrékat
készítettek.

4 A barnított kép úgy ké-
szül, hogy a fekete-fehér
képet utólag vegyszeres ke-
zelésnek vetik alá. A bar-
nára szûrt kép fekete-fehér
negatívról színes fotópapír-
ra készül, kék szûrõn ke-
resztül. A cibakróm fotópa-
pír színes diák nagyítására
szolgál. Bõvebben lásd:
Morvay György – Szimán
Oszkár (szerk.): Fotozseb-
könyv. Mûszaki, Budapest,
1965. 312–315., 389–400. o.

5 1989: Más kép. 65. o.

6 Török László közlése.

7 Szerdahelyi István:
World Press Photo ’76. Fo-
tómûvészet, 1977/1. 54. o. 

8 Szervác József: „Helyze-
teket élek meg...” Mozgó
Világ, 1977/4. 70. o.

9 Albertini Béla Ötödik
emeleti tárlat címû cikké-
ben – Fotómûvészet, 1978/1.
– a sorozat egyik képét
Isonzó elõtt címen említi.
Nem világos továbbá, hogy
a Szávay István cikkében
– Fotómûvészet, 1980/4. –
Birodalomként említett
sorozat ugyanerre vonatko-
zik-e.  

10 Fábián László: Kék. 
Fotómûvészet, 1983/3.
46–47. o.

Török László: Illusztráció I. 1980.
Kékre szûrt színes fotó. 30 x 30 cm. Dunakanyar Fotóklub.
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Fotóköltészet
Sokan és sokféleképpen megfogalmazták már,
hogy Török képei – különösen a ’80-as években
készült munkái – tulajdonképpen „képekben el-
mondott versek”.11 A gyûjteményes kiállítását
megnyitó költõ barát, Zalán Tibor egyenesen „fo-
tóköltészet”-rõl beszél: „Török meggyõzõdésem
szerint lírikus, olyan költõ, aki a fotográfia nyelvén
fogalmazza meg a verseit.”12 Miltényi Tibor is úgy
látja, hogy ezek a mûvek „úgy mûködnek, ahogy  a
maga módján a  költészet: a gondolatokat, érzelme-
ket  és  hangulatokat  [Török] nem kimondja, ha-
nem a befogadóban teremti meg. Érzékelteti, így
teszi megélhetõvé.”13

Mindez könyvünk témája szempontjából azt je-
lenti, hogy Török egy teljesen öntörvényû fotónyel-
vet dolgozott ki, melynek jellegzetesen egyéni
mind a kamera-, mind pedig a printingszintaxisa.
A kérdés csak az, hogy mennyiben alkalmas ez a
nyelv a mûvészi kommunikációra. Olyan képi, vi-
zuális kódokat használ-e a szerzõ, amelyek alap-
ján képesek vagyunk dekódolni az üzeneteit? Be-
vallom, engem egynémely képénél elfog a kétség,
hogy vajon eljutott-e hozzám az üzenet.

Cigányok
Török ekkoriban, a ’80-as évek elsõ felében ké-
szült munkái között van egy sorozat, amely a kriti-
kusok egyöntetû véleménye szerint valahogy kilóg
a sorból. A Cigányok sorozatról (1982) van szó,
melyet a legtöbb értelmezõ különleges formai meg-
oldású szociofotónak tart – pedig szerintem ez tel-
jes félreértés.

Kétségtelen: a Cigányok sok mindenben más,
mint Török többi, ekkoriban született mûve. A ké-
pek nem mûteremben, hanem „terepen” készültek,
a képeken szereplõk pedig nem professzionális mo-
dellek, hanem hétköznapi emberek. A helyzetbõl
adódó különbség az is, hogy ebben a sorozatban vi-
szonylag kevés a meztelen nõkrõl készült felvétel.
Ám a Cigányok ugyanúgy egy költõ, jelen esetben
Bari Károly költõi világának a képi megjelenítése,
ahogyan azt Török átélte és vizionálta, mint ahogy
más munkái meg Pilinszky János vagy Madách mû-
veinek ihletésére születtek. 

HÁMOS GUSZTÁV

Korábban már említettem, hogy Hámos Gusztáv
(1955) és Vetõ János (1953) – jóllehet nem alkottak
szerzõpárost – szívesen készítettek olyan munká-
kat, ahol egymás modelljei voltak, vagy ugyanazon
a helyszínen dolgoztak ugyanazzal a modellel. Saj-
nos, ennek az együttmûködésnek még csak ke-
vés mûben realizált dokumentumát ismerjük,

mert Hámos munkáinak java része negatívtasakok-
ban alussza Csipkerózsika-álmát.

A fejezetünk végén közölt két sorozat nemcsak
önmagában érdekes, hanem azért is, mert rámutat
a két szerzõ eltérõ alkotására. A felvételek ugyan-
azon a helyszínen és szereplõkkel készültek, az
idõpont, mi több: a mûvészi probléma (akt–
tükör–fotografálás) is ugyanaz – a képek mégis
mások. Persze, nem is lehet ez másképp.

Hámost ebben az 1976-os sorozatában egyszerre
több probléma is foglalkoztatta: a nagylátószögû
objektív „torzításai” a közeli részletekben; a tü-
kör, mely természetes torzóvá alakítja a modellt –
amivel szembeállítva a fénykép csonkításai bru-
tálisak; a tükör, mely kitágítja, illetve módosítja 
a perspektívát; a fényképezõgép csak annyit lát a
testembõl, amennyit én – kivéve, ha tükörbõl
fényképezem magam; és persze a saját és a mo-
dell testének erotikája.    

Talán ennek a többirányúságnak tudható be,
hogy Hámosnak ez a sorozata inkább különálló
képekbõl-képcsoportokból áll, tehát hogy nem
egységes mû – ami persze nem baj, csak éppen
hozzátartozik az egész vállalkozáshoz. Erre utal a
sorozat címe is: AKTuális alkotói pozíció keresése.

VETÕ JÁNOS

Vetõ négy képbõl álló etûdje – 1esüléstükörben
(1976) – a valóság, a tükörkép és a fénykép „va-
lósága” problematika körül forog. Címének meg-
felelõen a tükörben egymáshoz sokkal közelebb
lévõnek látjuk a két szereplõt, mint a valóságban –
kivéve az utolsó képet, ahol a tükörben egymás
mellett állnak, míg a fényképen egymásra máso-
lódnak. Összességében tehát a háromféle „való-
ság” összeegyeztethetetlen voltáról szól ez a kis
tanulmány.  

313

11 Szabó J. György: Mezíte-
len jelképek. Szivárvány
(Chicago), 1984. május.
118–119. o.

12 Zalán Tibor: Huszonöt
év. 1998. Gépirat. CD.

13 Miltényi Tibor: Török
László képeirõl. 1990.
Gépirat. CD.
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Török László: Egy kamera emlékére. Részlet a képsorból. 1977. 
Zselatinos ezüst, barnított. 15,7 x 22,7 cm. T. L. tulajdonában.

Török László: Egy kamera emlékére. Részlet a képsorból. 1977. 
Zselatinos ezüst, barnított. 12,6 x 22,7 cm. T. L. tulajdonában.
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Török László: Elôhívás II. Pilinszky emlékére. 1982. 
Kékre szûrt színes fotó. 30 x 30 cm. MFM.

Török László: Elôhívás I. Pilinszky emlékére. 1982. 
Kékre szûrt színes fotó. 30 x 30 cm. MFM.



318 319

Török László: Illusztráció II. 1980. 
Kékre szûrt színes fotó. 30 x 30 cm. MFM.

Török László: Illusztráció III. 1980. 
Kékre szûrt színes fotó. 30 x 30 cm. MFM.
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Török László: Cigányok IV. Részlet a sorozatból. 1982. 
Zselatinos ezüst, kékített. 24 x 24 cm. MFM.

Török László: Cigányok VI. Részlet a sorozatból. 1982. 
Zselatinos ezüst, kékített. 24 x 24 cm. MFM.
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Hámos Gusztáv: AKTuális mûvészi pozíció keresése. Részlet a sorozatból. 1974. 
Negatív, 24 x 36 mm. H. G. tulajdonában. 

Hámos Gusztáv: AKTuális mûvészi pozíció keresése. Részlet a sorozatból. 1974. 
Negatív, 24 x 36 mm. H. G. tulajdonában. 
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Hámos Gusztáv: AKTuális mûvészi pozíció keresése. Részlet a sorozatból. 1974. 
Negatív, 24 x 36 mm. H. G. tulajdonában. 

Hámos Gusztáv: AKTuális mûvészi pozíció keresése. Részlet a sorozatból. 1974. 
Negatív, 24 x 36 mm. H. G. tulajdonában. 
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Hámos Gusztáv: AKTuális mûvészi pozíció keresése. Részlet a sorozatból. 1974. 
Negatív, 24 x 36 mm. H. G. tulajdonában. 

Vetô János: 1esüléstükörben. 1975. 
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.
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Csiky Tibor: Hungary Art. 1973.
Zselatinos ezüst, kartonon. 30 x 26,5 cm. Vintage Galéria.
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KÉPZÕMÛVÉSZETI FOTÓHASZNÁLATOK

Könyvünk témájával párhuzamos történet a mû-
vészek kreatív fotóhasználata,1 a fotó/mûvészet.2

A korszak magyar képzõmûvészeti fotóhasználatának
összefoglaló áttekintése önmagában is megtöltene
egy könyvet, s talán ezért is várat még magára.
Részleteiben, szerzõkre lebontva viszont – szem-
ben a fotósok munkásságával – eléggé földolgozott
ez a mûvészeti terület, s emellett kitûnõ madártáv-
lati áttekintések állnak rendelkezésünkre Aknai
Tamás, Bán András, Beke László, Peternák Miklós,
Ujlaki Gabriella tollából.3 Ezért most csupán arra
szorítkozom, hogy jelezzem: könyvünk témája
szempontjából milyen lényeges különbségek van-
nak a fotósok és a többi mûvész fotós munkái kö-
zött; a bemutatott képanyagot is ebbõl a szempont-
ból válogattam. 

Az alábbiak tehát nem reprezentálják a korszak
képzõmûvészeti fotóhasználatának egészét. Már
csak azért sem, mert néhány képzõmûvész munkái-
ról a könyv korábbi fejezeteiben írtam, ahol szer-
vesen illeszkedtek mondanivalóm kifejtéséhez,
más szerzõk munkáit pedig csak a következõ, a
posztmodern fotót bemutató kötetben tárgyalom:
így például Baranyay András és Szalai Tibor ön-
arcképeit, vagy a szocialista jelképek kifigurázá-
sával foglalkozó fejezetben Pinczehelyi Sándor,
Galántai György és mások fotómunkáit.

Amikor megkülönböztetem a fotósokat a többi
mûvésztõl, ez mindössze annyit jelent, hogy a „fo-
tósoknak” a fotográfia a kizárólagos vagy fõ kifeje-
zési eszközük, alkalmasint a tanult szakmájuk is,
míg a többi mûvésznek csupán az egyik kifejezési
eszköze a fotó. S jóllehet a neoavantgárd fotón be-
lül szemléleti és formanyelvi, sõt, intézményi
szempontból is jól elkülöníthetõ ez a két terület,
nem szemben állnak egymással, hanem kiegészí-
tik egymást; amivel mindketten szemben állnak,
az a „fotómûvészet”.

Fotográfus szemmel az a leginkább szembeötlõ
különbség a fotósok és a mûvészek konceptuális
fotói között, hogy az utóbbiakat a fotográfia mint
mûvészi eszköz problémái, illetve az általuk készí-
tett fotók technikai mívessége többnyire nem külö-
nösebben érdekelte. Nem is kellett, hogy érdekelje.
A képzõmûvészek számára a fotográfia nem prob-
léma, hanem technikai segédeszköz; a fényképe-
zõgépet úgy veszik kézbe, mintha ecset, rajzszén
vagy mintázófa volna.4

A következõkben elõször azokat a mûformákat,
majd témákat veszem sorra, amelyek szinte kizá-
rólag a társmûvészek munkáira voltak jellemzõk.
A fotósok az utóbbiakkal vagy egyáltalán nem fog-

lalkoztak, vagy ha mégis, akkor egészen más meg-
fogalmazásban. A harmadik részben a párhuzamos
formai megoldások mögött meghúzódó különbsé-
gekre hívom föl a figyelmet. 

MÁS FORMÁK

PAUER GYULA

Szöveges fotókonceptek
Tulajdonképpen a társmûvészek mindegyikérõl
elmondható, hogy konceptuális fotómunkáik a fo-
tósokénál jóval szorosabban, szinte elválaszthatat-
lanul kötõdnek a fotókhoz kapcsolódó szövegek-
hez. Ez utóbbiak lehetnek fikciók, kommentárok,
vendégszövegek (amelyekre néha elég csak utal-
ni), a koncepció megfogalmazásai vagy akár magát
a képet helyettesítõ szövegek is – de mindenkép-
pen a mû egészéhez tartoznak, mely mûegészen
belül maga a fotó sokszor csupán alárendelt szere-
pet játszik, szélsõséges esetben akár fölöslegessé
is válhat.

1 Az angol nyelvû szakiro-
dalomban artists using
photography. Kitûnõ össze-
foglalását lásd Michel
Frizot: The Sensitive Sur-
face. Photographic sub-
strate, imprint, memory. In
uõ: A New History of Pho-
tography. Könemann,
Köln, 1998. 709–729. o.;
hivatkozás: 712. o. 

2 A kifejezés Beke László
leleménye, amellyel az ex-
perimentális fotót igyeke-
zett elhatárolni a korszak
hivatalos „fotómûvészeté-
tõl”. Lásd 1976: Expo-
zíció. [3–8.] o. Újraközöl-
ve: In uõ: Médium/elmélet.
Tanulmányok: 1972–1992.
Balassi Kiadó – BAE Tar-
tóshullám – Intermédia,
Budapest, 1997. 50–58. o.

3 Részletesen lásd a Bib-
liográfiában. CD.

4 Vö. Frizot: i. m. 721. o.
Pauer Gyula: „A Nap sötétben van”. 1976.
Fotókollázs. 15 x 9,8 cm. P. Gy. tulajdonában.
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A mondottakat jól példázzák Pauer Gyula (1941)
itt közölt, eredetileg 1976-ban az Expozíció kiállí-
táson szereplõ munkái, melyek fényképként elkép-
zelt és prezentált kollázsok reprodukciói. Beke
László azt írja a sorozat ismertetésében, hogy ezek
antifényképek,5 s ebben igaza is van – csakhogy tel-
jes egészükben, mint kollázsok azok, szövegestül-
képcímestül, nem csupán a rajtuk látható (vagy
épp nem látható) fotók. 

Pauer ezt azzal tette egyértelmûvé, hogy mind-
egyiket (tehát nem a reprójukat, hanem magukat a
kollázsokat!) körülvágta egy ún. cakkos vágógép-
pel, hogy úgy nézzenek ki, mint a régi fényképek.
Külön érdekesség emellett, hogy mindegyik kol-
lázsnak ugyanazt a három sarkát egy kicsit meg-
törte, és így fényképezte le õket, amivel a kollázsok
háromdimenziós voltát, tárgyi valóságosságát
hangsúlyozta. Ebbe az irányba mutat az is, hogy a
kollázsokat egészen snassz módon állította össze:
az egymás mellé ragasztott rétegek (fotó, külön pa-
píron felirat, üres papírkeret stb.) sarkait is meg-
megtörte, és hullámosan ragasztotta föl õket a kol-
lázs hordozójául szolgáló papírra. S hogy mindez
nem véletlenül történt így, erre vall a kollázsok
reprodukciójának technikája, kameraszintaktikai
jellegzetessége: a felvételek súrlófényben készül-
tek, ami az éles fény-árnyék különbségek miatt ki-
emeli a reprodukált kollázstárgy faktúrájának, fe-
lületi egyenetlenségeinek minden apró részletét. 

De mi lehetett a céljuk e praktikáknak? Szerintem
ezek elidegenítõ effektusok: Pauer a reprodukciók
homogén, faktúra nélküli felületén így próbálta ér-
zékeltetni a kollázsok egyes elemeinek (papír, fotó,
felirat) anyagszerûségét, s ezzel egyszersmind föl-
hívni a figyelmet a különnemûségükre. A mûvek
koncepcióját megfogalmazó cím – illetve a néme-
lyikükhöz fûzött rövid kommentár is – a mû része,
a maga vizuális és tárgyi valóságában is. Ebbõl vi-
szont az következik, hogy Pauer azonosnak tekinti a
konceptuális mû verbális és vizuális szintjeit (a so-
rozat tíz darabjából kilencen szerepel a „kép” szó). 

A kollázsokba feliratként beleapplikált címek-
kommentárok és a fotók tautologikus viszonyban
állnak egymással: a fotókon ugyanazt látjuk (vagy
épp nem látjuk), mint amit a szövegben olvasunk.
Ennek viszont csak akkor van értelme – hacsak
nem blõdli az egész, amit nem hiszek –, ha a tauto-
lógia éppenséggel valami ellentmondásra hívja föl a
figyelmet. Kép és szó ugyanaz? Valóban ugyanazt
látjuk, mint amit olvasunk? Valóban ugyanazt olvas-
suk, mint amit látunk? Ugyanazt látjuk-e, ugyanazt
olvassuk-e, mint ami történt? Megtörtént-e, amit
látunk vagy amit olvasunk? Szerintem e szándéko-
san jelentéktelen képeknek, pontosabban a soro-
zat koncepciójának az efféle általános kérdések-
ben rejlik a mélyebb üzenete. Ez a sorozat is
„pszeudo” mû tehát: mást mutat a felszínén, mint
ami valójában.

ERDÉLY MIKLÓS

Gondolkodásmûvészet
Erdély Miklós (1928–1986) fotós munkáira foko-
zottan érvényes, hogy nem fotómûalkotások, hanem
egy-egy gondolat vagy inkább tézis képi megjelení-
tései, demonstrálásai. A Fényképezni tilos! (1974)
például egy figyelmeztetõ tábla szimpla fényképe:
fotós szemmel, kamera- vagy printingszintaktikai
szempontból nézve tökéletesen érdektelen. Elsõ
megközelítésben a jelentése vagy üzenete sem kü-
lönösebben érdekes: rosszcsontkodás, nyelvöltöge-
tés, valami ilyesmi. Kicsit komolyabban véve: egy
tiltás tudatos megszegése. Még komolyabban: álta-
lában a tiltás elutasítása, tehát a szabadság maga.
S ha tudjuk, hogy ezeket a táblákat magyar és szov-
jet katonai létesítmények körül volt szokás elhe-
lyezni, a tiltó rendelkezés provokatív elutasítása
akár rendszerkritikai színezetet is kaphat.

Ha pedig elolvassuk – s olvassuk csak el! – Szõke
Annamária tanulmányát, melyben elénk tárul Er-
dély konceptjeinek szellemi forrásvidéke,6 rá kell
jönnünk, hogy Erdély filozófiájának néhány kulcsfo-
galma is benne van ebben a képben: tudás, tiltás, ti-
tokgazda, hadititok. A fényképezési tilalom megsze-

5 Beke László: Konceptuá-
lis mûvek és szöveghasz-
nálat. In Szõke Annamária
(összeáll.): Pauer. MTA
Mûvészettörténeti Kutató-
intézet, Budapest, 2005.
64. o. 

6 Szõke Annamária: „Titok
a jövõ jelenléte”. Tudo-
mány a mûvészet határain
belül Erdély Miklós mû-
vészetében. In Deréky Pál
– Müllner András (szerk.):
Né/ma? Tanulmányok a
magyar neoavantgárd kö-
rébõl. Ráció Kiadó, Buda-
pest, 2004.  240–272.
http://members.iif.hu/
visontay/ponticulus/
rovatok/hidverok/erdely_
miklos.html.

Erdély Miklós: Fényképezni tilos. 1974.
Zselatinos ezüst, Dokubrom, kartonon. Image: 29,5 x 21 cm.

Erdély-hagyaték.

6.qxd  2007.08.22.  16:06  Page 330



gése így már egészen más di-
menziót kap: az egész embe-
ri civilizációt érintõ kérdésre
adott válasz lesz belõle, ti.
hogy senkinek sincs joga el-
tiltani bennünket a megis-
merés bármely formájától. 

Még fokozottabban érvé-
nyes a mûvön kívüli szöveg-
hez kötöttség Erdély Idõuta-
zás címû képsorára (1976),
melyet önértékein túl azért
is tárgyalok részletesen,
mert az eddigi magyaráza-
tokban fotós szempontból
elég sok a pontatlanság. 

Az öt darabból álló kép-
sor elsõ ránézésre nem
más, mint ami a címe: fik-
tív idõutazás, játékos ka-
land. Erdély a róla és a
családjáról készült régi
fényképek repróiba bele-
másolt önmagáról egy-egy
kifejezetten erre a célra ké-
szített fotót.7 Ezek a mon-
tázs elvén alapuló, kompozit
fényképek8 fölfoghatók úgy
is, mintha megrendezett ön-
arcképek volnának: olyas-
mik, mint Cindy Sherman
ekkoriban készült idõutazá-
sai a régi filmek világába.9

Persze, nyilvánvaló a kü-
lönbség: Sherman szerepe-
ket játszik, s ezekhez meg-
teremti a „korabeli” tárgyi
környezetet is, míg Erdély
ennek épp az ellenkezõjét teszi: a készen talált ré-
gi fényképek „valóságába” illeszti be a maga
alakját. Mindössze annyi ebben a szerepjáték,
hogy gondosan ügyel rá: a róla készült felvételek
illeszkedjenek az eredeti kompozíciókba. Magya-
rán: elõre eltervezett módon pózol a kamerának. 

Egyebekben azonban kifejezetten hangsúlyozza
az utólagos beillesztést azzal, hogy fekete ruhája
élesen elüt a régi képek szürkéitõl, s hogy nem na-
gyon igyekszik eltüntetni a nagyítás során alkal-
mazott manipulálások nyomait.10 Mindez ugyanis
beleillik a mû koncepciójába: Erdély nem belesi-
mulni akart a régi képekbe, hanem a kompozíciók
és az eredeti kép készítésének idõpontjában egy-
szerre jelen lenni. (Erre alább még visszatérek.)

Ami az egyes képek vizuálisan, gesztusokban
megfogalmazott üzenetét illeti, errõl Antal István
már elmondta, amit pusztán a képek alapján el le-

het mondani.11 A cikkéhez mellékelt interjúrészlet-
bõl12 még azt is megtudjuk, hogy az 5. kép, ahol Er-
dély a saját fülébe súg valamit, s ettõl egykori ön-
maga csiklandósan összehúzza a nyakát, valójában
egészen másról szól: az eredeti felvétel egy házibu-
lin készült, ahol Erdély kissé becsípve elaludt. 
Az eredeti képen tehát Erdély nyilván fekszik – az
új kép kitalálásakor megtehette volna azt is, hogy 
a fekvõ alak fölé hajolva súgja a fülébe a 15 évvel
késõbbi mondandóját. Jól tette, hogy nem így tett:
a sorozat egyik legszebb, legkülönösebb darabját
nyerte a kép 90°-os elfordításával.   

Bizonyára a másik négy képnek is megvolt a maga
önálló helye Erdély magántörténetében, ezekrõl
azonban nem lehet sokat tudni. Talán annak is volt
valami konkrétabb jelentése, hogy Erdély mind-
egyik képen egy kis x-szel megjelölte önmagát,13

nagyjából a szíve tájékán, de egyelõre errõl sem
331

7 A felvételeket Erdély
instrukciói alapján fia, 
Erdély Dániel (1956) ké-
szítette, és a nagyítások is
így készültek. Erdély Dá-
niel szóbeli közlése.   

8 Composite prints vagy
combination prints: a
szakirodalom így nevezi a
több negatív összemásolá-
sával egy fotópapírra tör-
ténõ másolatokat/nagyítá-
sokat, megkülönböztetésül
a már kész fényképrészle-
tek vagy újságkivágatok
alapján összeállított mon-
tázsoktól, illetve a kollá-
zsoktól, ahol a fotót tõle
idegen közegbe, grafikai
vagy festõi eszközökkel
készített képrészletekbe
ragasztják be. Lásd ICP
Encyclopedia of
Photography. International 
Center of Photography –
Crown Publishers, Inc.,
New York, 1984. 115. o.

9 Untitled Film Stills címû
sorozatát 1977 végén
kezdte el. Lásd Cindy
Sherman: Retrospective.
Thames & Hudson, New
York – London, 1997. 3. o.

10 Erre Antal István is föl-
figyelt elemzésében: Idõ-
utazás. Foto, 1989/4. 149. o.

11 A cikkbe becsúszott né-
hány tárgyi tévedés: a sak-
kozós képen például nem
Erdély látható három kü-
lönbözõ korszakában, mint
Antal véli, hanem Erdély
apja és bátyja, s vannak a
cikkben más kisebb pontat-
lanságok is, ezek azonban
nem rontják le az elemzés
lélektani finomságait.

12 Beszélgetéstöredék 
Erdély Miklóssal. Foto,
1989/4. 151. o.

13 Erre eddig egyedül 
Petrányi Zsolt hívta föl 
a figyelmet egy 2007. már-
cius 13-án a Ludwig Mú-
zeumban tartott elõadásá-
ban; Szõke Annamária
közlése.

Erdély Miklós: Metafora I. 1972.
Zselatinos ezüst, kartonon. Egyenként 12 x 16,5 cm.

Beke László tulajdona.
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lehet többet tudni. Ennél azonban témánk szem-
pontjából fontosabb, hogy Szõke Annamária az em-
lített tanulmányában – jóllehet magával a mûvel
csak egyetlen, kissé pontatlan mondatban
foglalkozik14 – a mû megértéséhez szükséges hát-
térismeretek egész sorával szolgál. Mi derül ki be-
lõlük?

Mindenekelõtt az, hogy az idõutazás ötlete – ami
elsõ megközelítésben játékos ötletnek, másodikban
már-már érzelgõs önvallomásnak tûnhetett – való-
jában nagyon is komoly szellemi-mûvészi reflexió
az akkoriban nyilvánosságra került hírre: tudomá-
nyos értelemben igenis lehetséges az idõutazás.
Erdély intermediális és interdiszciplináris gon-
dolkodásmûvészete15 lényegében nem más, mint
efféle verbális és képi reflexiók, elképzelések és
invenciók szemléletes megjelenítéseinek sora,
mégpedig az esetek túlnyomó többségében logi-
kai, verbális és/vagy vizuális paradoxonok formájá-
ban. Ilyen paradoxon volt már a Fényképezni tilos!
is, mely Beke László szabatos megfogalmazásában
„szemiotikai értelemben vett pragmatikai
szabálytévesztés”,16 hiszen épp a képen látható
tiltás megsértésével lett látható a tiltás. De ugyan-
ilyen vizuális paradoxon az Idõutazás sorozat
mindegyik képe is, hiszen egynemûsíti, azonos
téridejûnek mutatja a régi és az új, nyilvánvalóan
különbözõ idõben és helyen készült felvételeket. 

Erdély a kompozit technikában az õt elméleti
szinten foglalkoztató paradox sík- és térformák:
a Mõbiusz-szalag és a Klein-kancsó fotográfiai
megfelelõjére talált rá.17 Sajátos montázsfelfogásá-
nak, miszerint a montázs elemei nem összegzõd-
nek, hanem jelentéseik kölcsönösen kioltják egy-
mást, s az így fölszabadult energia révén születik
meg a nézõben az új jelentés,18 az összemásolt
fénykép az adekvát fotográfiai formája, nem pedig
a kivágott képekbõl összeragasztott montázs. 

A ragasztott montázsban – a fényképrészletek
vagy újságkivágatok érzékelhetõ, fizikai jelenvaló-
sága miatt – a két vagy több téridõ egyszerre van je-
len: az egyes részletek önálló térideje nem szûnik
meg, csupán a kép egészéhez képest mellékessé

válik. Ám ahogyan a Mõbiusz-szalagnak nincs in-
nensõ és túlsó oldala, a Klein-kancsónak pedig
nincs külseje és belseje, a kompozit fotóból hiány-
zik az idõ tagoltsága: a múltat pontszerûvé, kiter-
jedés nélkülivé teszi, egynemû közegében minden
jelenné – a kép nézéséhez képest egykor volt je-
lenné – válik.  

Hiába tudjuk, hogy Erdély nem lehetne rajta egy
olyan képen, mely hat évvel a születése elõtt készült,
ha egyszer látjuk, hogy igenis ott van, ráadásul közel
ötvenévesen (Idõutazás I.). Nem két különbözõ idõ-
pontban készült jelenetet látunk, melyeket az
agyunk próbál egyesíteni, hanem egyetlen jelenetet,
melynek egyik részletérõl érezzük-tudjuk ugyan,
hogy valahogy nem illik bele a képbe, ezt azonban
elsöpri az egész jelenet valóságosságának élménye.
Az álmok pontosan így mûködnek.19

Lehetne bõven idézni azokból a szövegekbõl is,
amelyek az Idõutazás koncepciójához szervesen hoz-
zátartoznak, különösen az Idõ-Mõbiusz címû írás-
ból. Ám most érjük be annyival – mert témánk
szempontjából ez a fontos –, hogy Erdély konceptuá-
lis fotómunkái elválaszthatatlanok ezektõl a szöve-
gektõl, a bennük megfogalmazott gondolatoktól. Va-
lódi gondolatmûvek ezek, nem pusztán fotók.

Semmi nem bizonyítja ezt jobban, mint az a
munkája, amely maga a megtestesült fotótechnika
– miközben alig-alig nevezhetõ fényképnek. Az
Anaxagorasz: a hó fekete címû konceptuális mûrõl
(1971) van szó, mely egy filmnyelvi elõadásához
kapcsolódik. Erdély a címben szereplõ – hétköz-
napi értelemben véve hamis – kijelentést gyenge
világítás mellett, fixírbe mártott20 ecsettel fölírta
egy hívóval bekent fotópapírra; a fotópapír, mivel
folyamatosan fényt kapott, kezdett elfeketedni –
ahol nem érte a fixíres ecset, ott egyre erõteljeseb-
ben. Végül az egész képet fixálni kellett, hogy
megállítsák az elfeketedést. A tíz évvel késõbbi, az
akciót a TV Mûhelytitkok címû, Maurer Dóra ve-
zette mûsora számára rekonstruáló változatban Er-
dély teljes sötétben bekente a fotópapírt hívóval,
majd a háta mögül, a felvevõ melletti reflektorból
érkezõ éles (bár távoli s ezért viszonylag gyönge)
fény bekapcsolásának pillanatában kezdte el fixír-
rel felírni a kijelentést. Az elején eltakarta hátával
a papír felületét, ezért „a hó” szó fehér maradt,
míg a „fekete” szó sötét (épphogy fekete) lett.21

Verbalitás, vizualitás, logika, pozitív-negatív, igaz-
hamis: mindez együtt kavarog, egymásba játszik
ezekben a munkákban.

Az Önvilágosítás címûben (1969) például, mely-
nek több változata is fönnmaradt, Erdély a saját
arcát világítja meg a kezében tartott vakuval, mely
a felvétel készítõjének gépével összehangolva a
felvétel pillanatában lobbant föl – ám a túlexpozí-
ció miatt szinte fölismerhetetlenné tette az arcvo-

14 Az Idõ-Mõbiusz címû
íráshoz „kapcsolódik az
Idõutazás címû, 5 darab-
ból álló fotómontázs-soro-
zat, amelyeken Erdély a
tézisekben leírtakat saját,
különbözõ életkorokból
való fotográfiáinak össze-
montírozásával szemlélte-
ti”. Szõke: i. m. 259. o. Az
ötbõl két kép kiinduló-
pontja nem Erdély saját
korábbi fotója volt, és
technikai értelemben nem
is fotómontázsokról, ha-
nem kompozit fotókról van
szó. Lásd a 8. lábjegyzetet. 

15 Szegõ György szép kife-
jezése ez; Fotó/szeánsz:
Erdély Miklós. Fotómûvé-
szet, 1992/3. 49–53. o.
Egyébként Szegõ is téved
a sakkozós kép szereplõit
és néhány dátumot illetõ-
en, viszont nagyon fonto-
sak a megjegyzései Erdély
nézeteinek hászid gyöke-
reirõl, Martin Buber taní-
tásaihoz való kötõdésérõl. 

16 Beke László: Erdély
Miklós munkássága –
krono-logikai vázlat ké-
pekkel 1985-ig. 1986:
Erdély Zichy kastély. 13. o.

17 Erdélynek valószínûleg
nem volt szíve szétvagdos-
ni a régi fotókat, s ezért
választotta ezt a technikai
megoldást.

18 Vö. Peternák Miklós írá-
sával. 1986: Erdély
Zichy kastély. 30–31. o.

19 Vö. Mérei Ferenc: 
Az álommunka. In uõ: 
„... vett a füvektõl édes 
illatot.” Mûvészetpszicholó-
gia. Szerk.: Forgács Péter.
Múzsák Közmûvelõdési
Kiadó, [Budapest, 1987].
22–24. o.

20 Beke László: Fotó-látás
az új magyar mûvészetben
címû írásában (Fotómûvé-
szet, 1972/3. 22. o.; újra-
közölve: Médium/elmélet,
24. o.; www.c3.hu/
collection/koncept/images/
beke1.html) és Szegõ
György idézett írásában is
tévesen hívó szerepel. Beke
az 1986-os Erdély-kataló-
gusban viszont korrektül
fixírt ír; az akciónak ezt 
a leírását vette át Maurer
Dóra: Fényelvtan. A foto-
gramról. Magyar Fotográfiai
Múzeum, Kecskemét –
Balassi, Budapest, 2001.
51. o.    

21 E technikai részleteket
Maurer Dóra pontosította
– szívességét ezúttal is
köszönöm.

Erdély Miklós: Anaxagorasz: a hó fekete. (1971.)
Rekonstrukció: 1981. Zselatinos ezüst, Dokubrom.

101,5 x 181,5 cm. Erdély-hagyaték.
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násait. Egy fotográfiai hiba szolgált itt képalkotó
elemként: a vakufény, melynek erõsségét szándé-
kosan nem kalkulálták be az expozíció során.
Egyúttal ez adja a koncepció alapját is: a túl sok
tudás az önmegismerés gátja lehet. Szerintem erre
utal a kép alcíme (A fény megeszi az embert), vala-
mint az is, hogy a címben önmegvilágítás helyett
önvilágosítás szerepel.22

Erdély kivételesen készített olyan munkákat is,
amelyek fotónyelvi szempontból nincsenek „meg-
csavarva”. Ilyen például a Metafora 1 (1972), mely
a szekvencia logikáján alapuló képpár: a második
képen Erdély „nulla morfémaként” van jelen, ma-
gyarán: eltûnt. A szakirodalom – nagyon helyesen –
ezt a munkát is beleágyazza Erdély elméleti írásai-
nak kontextusába,23 de ettõl függetlenül (és a cím-
mel összhangban) leginkább azt érdemes elmon-
dani róla, hogy a halál kivétesen szép és érzéki
metaforája. Érdekes egyébként, hogy Erdély itt
nem élt az összemásolás technikájával, amellyel
pedig sejtelmes képet kaphatott volna, melyen
egyszerre jelen is lenne meg hiányozna is. Ez utób-
binak létezik egy klasszikus példája: Josef Sudek
– valószínûleg kettõs expozícióval készült –
felvétele.24 Erdély fiaitól úgy tudom: apjuk nem is-
merte a prágai mester munkáit.

Erdély azért készíthette el ezeket a formanyelvi
szempontból sokszor igen merész konceptuális
munkáit, mert a szó hagyományos értelmében vett
fotográfiát és fõleg a „fotómûvészetet” mondhatni
semmibe vette – gátlások nélkül kísérletezhetett te-
hát. Erdély Dániel és Szegõ György egybehangzóan
állítja, hogy Erdély úgyszólván soha nem vett a ke-
zébe fényképezõgépet, Beke László szerint még fo-
tót se nagyon.25 Erdély Robert Capáról szóló
írásában26 szerepel a következõ félmondat: „a fotó-
mûvészet a mûvészetek együttesében olyan, mint a
sporthorgászat a sportok között” – és semmi jele,
hogy Erdély ezt ne gondolta volna komolyan. Fotóval
kapcsolatosan csupán Bálint Endre fotómontázsai-
ról írt még27 – tehát egy képzõmûvészrõl, illetve egy
szinte kizárólag képzõmûvészek által mûvelt mûfaj-
ról. Úgy néz ki tehát, hogy a fotó a maga kialakult
formájában nem igazán érdekelte. 

Ezen persze nem kell fönnakadni. Ismétlem:
épp a „fotómûvészet” – mint minden konvenció –
radikális elutasítása szabadította föl Erdélyt ab-
ban, hogy a konceptuális fotó érdekesebbnél érde-
kesebb, nagyszerûbbnél nagyszerûbb mûveit hozza
létre. Ez nem paradoxon, hanem egyszerû logika.
Csak nem kell azt gondolni, hogy Erdély a fotómû-
vészet vagy a fotós nyelv nagy megújítója volt, s
akkor még ellentmondás sem lesz benne. 

MAURER DÓRA

Fotógrammatika
Maurer Dóra (1937) e fejezetben bemutatott, a fo-
tót mint vizuális nyelvet szisztematikusan vizsgáló
konceptuális fotómunkái28 a neoavantgárd analiti-
kus törekvéseinek szép példái. Az iménti kijelen-
tés minden tartalmi eleme egyformán hangsúlyos;
vegyük hát sorra õket!

Amikor Maurer a képen elhelyezett alcímben
fölszólít, hogy „nevezd meg a történést soron-
ként”, ezzel nem is két, hanem három legyet üt
egy csapásra. Elõször is újradefiniálja az alko-
tó–befogadó szereposztást, félretolja ennek kon-
vencionális fölfogását: a nézõre aktív, a mû jelen-
tését, üzenetét, tartalmát (nevezzük bárhogy is ezt
a valamit) meghatározó szerepet bíz.29 Egyúttal új-
radefiniálja a „mû” fogalmát is azzal, hogy az ak-
koriban esztétikai követelményként megfogalma-
zott s a mûvészek elé normaként állított „egységes
mû” helyett önálló szerepet szán a részeknek.
Harmadrészt történetmesélésként határozza meg
mûvét, ám – az elõzõekkel összhangban – soron-
ként más és más történés elmeséléseként. Ráadá-
sul ezek a kis történetek erõsen függnek a nézõ
szubjektivitásától, interpretációs készségétõl, mi
több, még verbális képességeitõl is. Mindent össze-
vetve: az ekkoriban népszerû „nyitott mû” elvének
egy változatával van dolgunk.

Erre utal a sorozat, illetve az egyes mûvek címe
is: Reverzibilis és felcserélhetõ mozgásfázisok. S ez-
zel máris elérkeztünk a fotónyelvi alapkérdéshez:
van-e az egyes képeknek azonosítható, egyértelmû
jelentésük? És a képek sorának? Maurer válasza
evidens: nincs ilyen, a képekben vagy azok akár
meghatározott sorában immanensen benne rejlõ,
egyértelmûen azonosítható jelentés. A jelentést mi
nézõk, vagyis az interpretáló adja hozzá a képhez,
azaz a jelentés: interpretáció. „Egy feldobott lab-
da fotójáról egyaránt mondhatjuk, hogy »megy«
vagy »jön«” – mondja Maurer egy interjúban,30

épp az egyik most közölt mûvére utalva.
A sorozat egyes mûveit „etude”-öknek nevezi

Maurer, utalva ezzel zenei elvû fölépítésükre.
Persze, nem a klasszikus, hanem az akkori kor-
társ zenérõl: a repetitív, ismétlésekkel, variációk-
kal, kombinációkkal operáló zenérõl van itt szó. Az
elsõ sorok képei alá fölírt betûkkel Maurer épp e
zenei szerkesztési elv matematikai alapjaira utal.31

Az egyes etûdök alapvetõen az egyszerû, ismét-
lés nélküli permutáció elvén épülnek föl; ez öt
elem esetén 5! (5 faktoriális), vagyis 5 x 4 x 3 x
2, azaz 120 féle lehetséges permutációt jelent.
Maurer azonban nem korlátozza magát a kombi-
natorika sorozatokra vonatkozó beosztályozásával,
hanem egy-egy elem többszöri felhasználásával

22 Szegõ György értelmezé-
sét – „A fotó az égõ áldo-
zat, a Holocaust metaforá-
ját adja” – túl távoli kép-
zettársításnak érzem még
erre a konkrét mûre vonat-
koztatva is, pláne – aho-
gyan Szegõ sejteti – általá-
nos érvényû, Erdély fotó-
munkáinak lényegét leírni
hivatott kijelentésként.
Szegõ: i. m. 53. o.

23 Szõke: i. m. 244–245. o.

24 Mr. Mágus emléke. 1959.
In Zdenek Kirschner
(szerk.): Josef Sudek.
Panorama, Praha, 1982.
78. o.

25 A nagyobbik fiú, Erdély
György úgy emlékszik,
hogy apja a filmfõiskolai
felvételeihez készített fotó-
kat, és az õ fotós munkáit
is figyelemmel kísérte, ami
árnyalja ugyan, de alapve-
tõen nem változtatja meg
az imént vázolt képet.

26 Erdély Miklós: A háború
képei. Elmélkedés Robert
Capa arcképe fölött. Fotó-
mûvészet, 1966/4. 53–56. o.
Idézet: 54. o.

27 Erdély Miklós: Egy mes-
terség és mestere. Bálint
Endre fotomontázs-kiállí-
tása. Fotómûvészet, 1967/2.
25–28. o.

28 A Reverzibilis és felcse-
rélhetõ mozgásfázisok so-
rozatból közlünk két ké-
pet.

29 Jóllehet távoli, de érde-
kes irodalmi párhuzam,
hogy Mészöly Miklós a
Film címû regényében
(1976) hasonló gesztussal
definiálja újra az író–olvasó
szerepkettõsét: a narrátor-
ra a „mi” többes szám el-
sõ személyû névmást
használja. Bõvebben lásd
errõl Szilágyi Sándor: Az
emlékeztetés regénye. In
uõ: Ostinato. Új Mandá-
tum Könyvkiadó, Buda-
pest, 1999. 192–217. o. 

30 Beke László: Beszélge-
tés Maurer Dórával. 1976.
április 21. Mozgó Világ,
1977/3. 50. o.

31 A következõ bekezdésben
írottakhoz egy – a matema-
tikában jártas – barátom,
Knuth Ábel nyújtott segít-
séget, amit ezúton is kö-
szönök.

‹
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átlép a permutációból az ismétléses variációba,
ráadásul egy-egy elem elforgatásával az eredeti
elemkészletet is kibõvíti. 

Épp ez a gesztusa – és persze a mûvek fölépíté-
se, „hiányos” volta – mutatja, hogy Maurer nem
pusztán matematikai képleteket követett, amikor
az egyes sorokat és a mûveit összeállította. Különö-
sen nyilvánvaló ez, ha az etûdök egészét tekintjük:
azt hiszem, nagy bajban lenne egy matematikus,

ha modelleznie kellene e mûvek fölépítésének, a
sorok és képek sorrendjének, s ezen belül különö-
sen a „hibáknak” a logikáját. Ez a logika ugyanis
nem matematikai természetû, hanem egy ízig-
vérig mûvész alkat látomásainak és indulatainak a
belsõ logikája és következetlensége. Erre utaltam a
fölvezetésben a „szép” jelzõvel.

Maurer fotómunkáiról a Vintage Galéria hama-
rosan katalógust ad ki. Ebben nyilván szó esik
majd e munkák kapcsolatairól a mûvész egyéb
mûfajban született munkáival (grafikák, filmek),
amit egyébként már az eddigi Maurer-szakiro-
dalom is eléggé földolgozott,32 így ezzel részletei-
ben most nem foglalkozom. Témánk szempontjá-
ból ebbõl az a fontos, hogy Mauert – Erdélyhez,
Jovánovicshoz, Pauerhez és más képzõmûvészek-
hez hasonlóan – a fotó nem önmagában, hanem
szélesebb összefüggésben foglalkoztatta: mint a
„nyomhagyás”, az „eredeti és másolata” egy spe-
ciális megjelenési formája.33

Végezetül egy olyan Maurer-fotót mutatok be,
mely eredetileg egy kirándulási emlékkép, a
Galántai György kápolnamûtermét 1972-ben

Maurerrel együtt meglátogató Erdély Miklós,
Gáyor Tibor, Jovánovics György és Szentjóby Ta-
más hülyéskedésének (emelkedettebben: a mûvé-
szek rögtönzött akciójának) dokumentálása volt
csupán, ám utóbb – teljes joggal – mûalkotássá lé-
nyegült át. Az Egyszer elmentünk… sorozat 15.
lapján szereplõ, sokat publikált fotóról van szó,
amely egy különös élõkép – ez elsõ ránézésre is
nyilvánvaló, hiszen Szentjóby egy fáról lelógva, fej-
jel lefelé olvassa a kezében tartott könyvet.
A kép ötletét a kápolna bejáratát elzáró, oldalirány-
ban elforgatott vasrács adta, s az ötletgazda
Jovánovics György volt.34 Szentjóby elmondása sze-
rint az élõkép egy pillanat alatt összeállt: neki épp
csak annyi ideje volt, hogy fölkapja a könyvet, és a
hosszú haját begyûrje hátul az ingnyakába – nehogy
kiderüljön a turpisság. A kép önmagában is izgal-
mas: a „valóságnak” fittyet hányó mûvészi akaratot
példázza. Még azt sem zárhatjuk ki, hogy az itteni
térelforgatás adta Erdélynek az ötletet az Idõutazás
említett 5. képének elforgatásához – végtére is elég
ritka kameraszintaktikai eszközrõl van szó. 

HAJAS TIBOR

Body art
Hajas Tibor (1946–1980) költõ-performer csonkán
maradt életmûve35 a korszak talán legtöbbet tár-
gyalt témaköre, mégsem mondhatjuk, hogy föl len-
ne dolgozva. A mûvészettörténész szakma legutóbb
2005-ben36 szalasztotta el a lehetõséget, hogy mo-
nografikus szinten földolgozza, összefüggéseiben
bemutassa és értékelje ezt a torzóként is gazdag, a
verbális és vizuális mûvészetek több ágát egybefo-
nó életmûvet.37

Témánk szempontjából az életmûnek a fotográfiá-
val összefüggõ három szelete az érdekes. Az egyik,
hogy Hajas nyilvános akcióiban – hol segítõként,
hol a fotódokumentáció készítõjeként – több fotós
is közremûködött, köztük a monográfiánkban is
szereplõ Szerencsés János, Vetõ János és a követ-
kezõ kötetben tárgyalandó Zátonyi Tibor. Érdemes
lenne az õ és a többi közremûködõ fotós38 vissza-
emlékezéseit is fölhasználva megírni az akciók tör-
ténetét, hiszen olyan részletekrõl tudhatnak, ame-
lyek az eseményekrõl készült dokumentumfotókról
nem olvashatók le.  

A másik, hogy Hajast elméleti szempontból is
foglalkoztatta a fotó. Persze nem úgy, hogy rendsze-
rezett fotóelméleti munkákat írt volna, ám az írásai-
ból számos olyan mondatot lehet (és szokás) idéz-
ni, amelyek a fotó mediális természetét és státusát
fogalmazzák meg frappáns kijelentésekben. Eze-
ket a mondatokat – épp a tömör megfogalmazásuk
miatt – rendszerint a szövegkörnyezetükbõl kisza-
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32 Az említett Beke–
Maurer-beszélgetésen kí-
vül lásd még Bán András:
Hogyan használja a fotót
Maurer? Néhány észrevé-
tel. In 1979: Maurer:
Fotóleltár. 14–15. o.; 
Kaszás Gábor: Egy mû-
vészpár. In Maurer Dóra
(szerk.): Párhuzamos élet-
mûvek: Maurer, Gáyor. 
Városi Mûvészeti Múze-
um, Gyõr, é. n. [2002].
69–114., különösen 79.,
81–82., 84–86. o.

33 Vö. az Elvi megfontolá-
sok címû fejezetben
Peirce „ikon” és „index”
kategóriáiról írottakkal:
18. o.

34 Lásd CD: Egyéb doku-
mentumok/Egyszer el-
mentünk; Maurer Dóra:
Sumus. In Maurer: Párhu-
zamos életmûvek: Maurer,
Gáyor. 136. o.

35 Autóbalesetben halt
meg, 34 évesen.

36 A Hajas halálának ne-
gyedszázados évfordulóján
a Ludwig Múzeumban
rendezett retrospektív ki-
állításra gondolok.

37 A retrospektív kiállítás
tartalmában színvonalas
és adataiban korrekt, ám
vékonyka katalógusa ezt a
hiányt nem pótolhatta. 
A monográfia hiányáról
lásd Váradi Júlia interjú-
ját Hajdu Istvánnal:
Kényszerleszállás. Kossuth
Rádió/Gondolat-jel. 2005.
június 22.
http://www.radio.hu/index.
php?cikk_id=141801;
Horányi Attila: Mire elég
huszonöt év? Mûértõ,
2005/július–augusztus.
http://hvg.hu/hvgmuerto/
ludwigmuzeum_hajas.aspx;
Szeifert Judit: Posztumusz
jelenlét. Élet és Irodalom,
2005. 07. 15.
http://www.es.hu/pd/dis-
play.asp?channel=MUBI-
RALAT0528&article=
2005-0717-2214-21KPSN.

38 Dobos Gábor, Lugossy
István, Makky György,
Zaránd Gyula.

Vetõ János és Hajas Tibor fotóakciója a Moszkva téren, 1975.
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kítva szokták idézni, pedig összeolvasva õket kohe-
rens rendszert alkotnak, mely három gondolati
alappilléren nyugszik. 

Az elsõ, hogy Hajast – aki egész életében költõ-
ként határozta meg magát – azért foglalkoztatta a
fotó, a videó, a film, a performansz és a többi vizuá-
lis médium, mert úgy érezte: eredeti kifejezési
eszköze, a nyelv kimerült és elavult, nem képes
többé a korszerû gondolatok kifejezésére. „Nyil-
vánvalóan elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a
nyelvbe már nem fér bele az összes kommuniká-
landó tartalom. És a vizuális közlési rendszerek
nem a nyelv helyett, de feltétlenül a nyelv kitágítá-
sára, bõvítésére, az aktuális feladatokhoz adaptá-
lása végett csatolnak újabb területeket” – mondja
errõl egy interjúban.39

A gondolati rendszer másik alappillére, hogy a
fotót azért illeti meg különleges hely a mûvészeti
médiumok között, mert ez a legdemokratikusabb
és legközvetlenebb kifejezési-képalkotó eszköz.
A neoavantgárd szemlélet újbaloldali indíttatásá-
hoz köthetõ ez a gondolat, amire a megfogalmazás
– akkoriban ellenzékinek számító – neomarxista
szóhasználata is figyelmeztet: „A fényképezõgép
az aktuális technológia szintjén mozgó, korszerû
termelõeszköz. Ugyanakkor – individuális jellegé-
nél, társadalmi elterjedtségénél stb. fogva – prog-
resszívebb a még korszerûbb filmnél vagy TV-nél,
melyeknek üzemeltetése a lassabban változó társa-
dalmi felépítményektõl függ, horribile dictu, a ter-
melési módnak van kiszolgáltatva.”40

A harmadik alappillér azoknak a kijelentések-
nek a nyalábja, amelyek egymásba fonódva, egy-
mást kiegészítve-értelmezve a fotó mibenlétére vo-
natkoznak. Érthetõ módon leginkább e kijelentések
körébõl szokás mazsolázgatni – kinek-kinek épp
melyikük jön kapóra –, holott ezek a kijelentések a
nagyobb gondolati rendszeren belül összefüggõ al-
rendszert alkotnak. 

Kiindulópontjuk az a – föntebb Erdély kapcsán
már idézett – tétel, hogy a fotográfia mint kommu-
nikációs médium a múlt jelenvalóságának fölidé-
zésére szolgál. Hajas szép, költõi megfogalmazásá-
ban: „A fotó a huszadik század halotti kultusza.
Maradásra bírja a menni készülõt, megidézi a ha-
lottakat; folyamatos érintkezést biztosít az elmúlttal
és megváltozottal.”41 A megfogalmazás igen, maga a
gondolat azonban nem túl eredeti a fotóelméletben:
André Bazin és Susan Sontag is erre építi a maga
teóriáját.42 Még az sem túl eredeti, ahogy a fotográ-
fiai médium ezen „alaptermészetébõl” kiindulva
Hajas – mint Sontag és sokan mások – arra a fel-
ismerésre jut: „A fotó mint a valóság közvetlen le-
képezése: bizonyíték.”

Hajas elméleti szempontból leginkább eredeti,
tudomásom szerint ebben a formában senki más-

nál föl nem lelhetõ gondolata az, hogy a fotográfia
eredendõen dokumentatív természetét a visszájára
fordítja: mindenekelõtt a fikciók minden másnál
hatékonyabb megvalósítási eszközét látja, a fotó
mágikus erejét ünnepli benne. További új elem,
hogy ezt nem egyszerû fantáziajátéknak tekinti,
hanem egy olyan szabadságprogram részének,
mely az osztálynélküli társadalom megteremtésé-
nek zátonyra futott programja helyébe léphet. 

Néhány idevágó idézet erre, a fönti gondolatme-
nethez tartozó szövegkörnyezetükkel együtt: „Olyan
ember van kialakulóban, akit többé nem határoz
meg a születése, sem a neve, sem a neme. (...) A fo-
tón nem dokumentáljuk, hanem megvalósítjuk a
külsõnket. (...) A fotó ösztönöz, hogy a férfiból nõ
lehessen, fiatalemberbõl öreg; a fiúból saját anyja,
az idegenbõl egy másik idegen, akivel csak annyi
kötötte össze, hogy hasonlított rá. (...) A médium
észrevétlenül mindent a maga képére formál; aki
önmagát formálja a médium képére, megme-
nekült.”43

Ezzel eljutottunk a Hajas-életmû bennünket leg-
inkább érdeklõ harmadik szeletéhez: a Vetõ János
fotográfusi közremûködésével 1978–79-ben szüle-
tett fotóperformanszokhoz, melyekrõl Beke László
egy interjúban a következõket mondja: „emberi tes-
tekrõl [értsd: Hajas testérõl] szólnak, de tökélete-
sen megkomponált, fényképezõgép számára készült
fotók, és nem tudom, hogy nem ezek-e az esztétikai-
lag legmagasabbrendû mûvei”.44

Érthetetlen, hogy Beke ezek után egy nyúlfark-
nyi elõszóval adta közre Hajas (és Vetõ) fotós
munkáit,45 melyben úgyszólván semmi másról
nem esik szó, mint hogy a szerzõpáros együtt-
mûködésében mi volt közöttük a hierarchikus vi-
szony. Kísérletet sem tesz rá, hogy az életmû „esz-

39 Bán András – Fitz Pé-
ter: Interjú a fotóról.
Orpheus 21., 1999.
http://www.inaplo.hu/or/
199921/09_ban_fitz.html.

40 Hajas Tibor: Jegyzetek.
In Papp Tamás (az anyagot
gyûjtötte és vál.): Szóget-
tó. Válogatás az új magyar
avantgarde dokumentumai-
ból. Jelenlét, 1989/1–2.
116. o. 

41 Hajas Tibor: A fotó mint
képzõmûvészeti médium.
Uo. 115–116. o. Az én ki-
emelésem.

42André Bazin: A fénykép
ontológiája. In uõ: Mi a
film? Esszék, tanulmá-
nyok. Osiris Kiadó, Buda-
pest, 1999. 16–23. o.
www.intermedia.c3.hu/
mszovgy1/bazin.htm;
Susan Sontag: A fényképe-
zésrõl. Európa Könyvki-
adó, Budapest, 1981. Ha-
jas valószínûleg nem e
mûvek nyomán, hanem
magától jutott az  idézett
felismerésekre – Széphelyi
F. György szíves közlése.

43 Hajas: A fotó mint képzõ-
mûvészeti médium. 116. o.

44 „A semmi egében utak
fehéren...” Beke Lászlóval
és Széphelyi F. Györggyel
Hajas Tiborról beszélget
Szalai Miklós. Orpheus
10., 1992. 79. o.

45 Beke László (szerk.):
Képkorbácsolás: Hajas Ti-
bor (1946–1980) Vetõ Já-
nossal készített fotómun-
kái. MTA Mûvészettörté-
neti Kutató Intézet, Buda-
pest, 2004.  

Vetõ János és Hajas Tibor fotóakciója a Moszkva téren, 1975.
A képen Jovánovics György. Zselatinos ezüst. 8,5 x 12,4 cm.

Kiss Kovács Panka tulajdonában.
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tétikailag legmagasabbrendû mûveirõl” is szót ejt-
sen, hogy az olvasót bármiben is eligazítsa azon
túl, hogy Hajas hogyan jelölte be a csíkmásolatok-
ban a lenagyítandó képeket.

Ez a hajó tehát elment: a performanszfotók gyûj-
teménye így az életmû talán legfontosabb tárgyiasult
részének fölmutatása helyett lapozgatható képes-
könyvvé minõsült vissza. Ha valaki mégis szeretné a
képek nyújtotta vizuális élményét némi tudással is
kiegészíteni, olvassa el Beke László negyedszázada
írt összefoglalóját a témáról,46 Dékei Krisztina és
Klaniczay Gábor elmélyült tanulmányait Hajas per-
formanszainak mûvészet- és eszmetörténeti hát-
terérõl,47 továbbá a már idézett Szalai–Beke–
Széphelyi-beszélgetést, mert ez megvilágítja Hajas
mûvészetének és filozófiájának szakrális hátterét,
amihez fontos szempontokkal szolgálnak Hajdu Ist-
ván alkalmi mûfajokba (megnyitó, recenzió, interjú)
bújtatott problémafelvetõ megjegyzései is.48

Mindezek összefoglalására itt nincs elég terem,
s nem is ez a legmegfelelõbb alkalom rá. Köny-

vünk témájánál maradva most mindössze arra
szeretném fölhívni a figyelmet, hogy jóllehet Ha-
jas valóban fönntartotta magának a szerzõi elsõbb-
séget a nyilvánosságra hozandó képkockák kivá-
lasztásában, a tablók összeállításában stb., ám Vetõ
szerepe e fotós munkák megszületésében jóval több
volt annál, mint hogy a kioldózsinór gombját nyo-
mogatta.

Ami magát a hierarchikus viszonyt illeti, ez – túl
az alkati meghatározottságokon – eléggé természe-
tes lehetett az akkor 32 éves Hajas, az avantgárd
egyik kulcsfigurája és a már bizonyítottan tehetsé-
ges, ám mindössze 25 éves Vetõ között. Vetõ utólag
sem kívánja a maga szerepét fölstilizálni. A Hajas-
ról szóló szép visszaemlékezésében példás sze-
rénységgel mindössze ennyit mond errõl: „feltétlen
tisztelettel ajánlottam fel tudásom legjavát bará-
tomnak és mesteremnek, Hajas Tibornak”.49

Ugyanitt a lehetõ legtermészetesebben beszél ar-
ról, hogy az Öndivatbemutató címû közös filmjük50

elõzményének, egy fotóakciónak éppenséggel õ
volt az ötletadója: „lementünk a Moszkva térre egy
tekercs fekete háttérpapírral megvalósítani régi ál-
momat, mûteremként használni az utcát. Ehhez
aztán [Hajas] fergeteges szöveget írt, amibõl ké-
sõbb megszületett az Öndivatbemutató címû film.”
Kettejük viszonyára valószínûleg ez a természetes
munkamegosztás volt a jellemzõ; mindketten azt
adták hozzá a közös munkához, amihez a legjobban
értettek: Hajas a verbalizmust, Vetõ a vizualitást, a
fotografikus látásmódot. S mindeközben egymástól
is tanultak.

Az eleve fényképfelvételekre komponált perfor-
manszok alapötletét – az egész vállalkozásét és az
egyes mûvekét is – bizonyára Hajas találta ki, nem
vitás. A helyszínek berendezésében és a kamera-
állás meghatározásában azonban – márpedig fotó-
projektrõl lévén szó, ez egyáltalán nem mellékes
szempont – Vetõnek alighanem döntõ szava lehe-
tett. Nyilvánvaló ez például a Húsfestmény III.
(1978) kompozíciójánál, melyet fölülrõl kellett
megfényképezni ahhoz, hogy a képek különleges,
álomszerû hatását (Hajas mintha a háttérnek tá-
maszkodna, illetve abban tûnne el) el lehessen
érni.51 És még nyilvánvalóbb a Húsfestmény II.
(Tájkép) (1978) kompozíciójánál, mely közvetlen
kapcsolatba hozható Vetõnek az emberi alakokat
több önálló képre fölszabdaló és azokat újra össze-
rakó portréival.

Csak remélni lehet, hogy elõbb-utóbb mégiscsak
megszületik a régóta várt Hajas-monográfia, s hogy
ebben a helyére kerül Vetõ (és a többi fotós közre-
mûködõ) hozzájárulása az életmû fönnmaradásá-
ban és esztétikai megformálásában.

46 Beke László: A perfor-
mance és Hajas Tibor.
Mozgó Világ, 1980/10.
98., 100–101., 104–105.,
108., 110. és 112. o.

47 Dékei Krisztina: Hajas
Tibor (1946–1981) szöve-
gei. (Rövidített változat.)
In Dr. Baksa-Soós Vera –
Üveges Krisztina (szerk.):
Hajas Tibor: Kényszerle-
szállás. Ludwig Múzeum –
Kortárs Mûvészeti Múzeum,
Budapest, 2005. (o. n.) 
Az eredeti tanulmány 
adatait lásd ugyanitt.
Klaniczay Gábor: Elgyö-
tört test és megtépett ru-
ha. Két kultúrtörténeti
adalék a performance
gyökereihez.
http://www.artpool.hu/
performance/
forrklaniczay.html.  

48 A retrospektív kiállítás
megnyitószövege: „Légy
tilos!”. Balkon, 2005/6.
http://www.balkon.hu/
balkon05_06/03hajdu.html;
Váradi Júlia: i. m.

49 Vetõ János: A fény éj-
szakái. Az Orpheus 1999.
tavaszi Hajas-száma.
http://www.inaplo.hu/or/
fs_mutato.html. 

50 Kamera: Dobos Gábor
és Vetõ János.

51 Beke az említett össze-
foglalásában elsiklik e
fontos technikai-esztétikai
részlet fölött: „A Húsfest-
mény fehér fal elõtt álló,
hófehérre festett meztelen
emberi testet zülleszt feke-
te festékkel lekenés révén
egyetlen homogén felületté.”
– A performance és Hajas
Tibor. 108. o.

Vetõ János: Edzõ Biki. 1978.
Negatív, 24 x 36 mm. V. J. tulajdonában.

6.qxd  2007.08.22.  16:08  Page 336



337

MÁS TÉMÁK

MÛVÉSZET

A fotósok, mint az elõzõ fejezetekben láttuk, az alko-
tói kérdéseiket és dilemmáikat nem általában a mû-
vészetre, hanem konkrétan a fotográfiára vonatkoz-
tatva fogalmazták meg. Haris László, Jokesz Antal
vagy Hámos Gusztáv nem a mûvészet és valóság,52

hanem a fotográfiai médium és a valóság viszonyát
vizsgálja a mûveiben. Stalter György az önarcképein
nem mûvészvonásokat keres az arcán, hanem a fo-
tográfus szerepkörre, „a kamera innensõ és túlsó ol-
dalán lenni” problematikára kérdez rá.

E mögött lehet szerénység, valami olyasmi, hogy
„én nem mûvész: csak fotós vagyok”; vagy épp el-
lenkezõleg: szakmai öntudat – ahogyan azt Vetõ Já-
nos a 24 évesek pimaszságával a mûvészvilág sze-
mébe vágta: „A hetvenes évek képzõmûvészete a
kreatív fotó. Nem a képzõmûvészet egyik ága, ha-
nem »A« képzõmûvészet. A fotó a front.”53

A képzõ- és egyéb társmûvészek konceptuális fo-
tómunkái viszont – elég jelentõs hányadukban –
épp a mûvészet (és ezzel összefüggésben a társada-
lom) nagy kérdései körül forognak. Mi a mûvészet?
Ki a mûvész? Mi a mûvészet és a mûvész helye a
társadalomban?

SZENTJÓBY TAMÁS

Szentjóby (St.Auby) Tamás (1944) a társadalmi kül-
detés felõl közelít a mûvészet kérdésköréhez, még-
pedig társadalomkritikai éllel. A Magyar vers (1972)
például a mûvészet és fõleg a mûvész prostituálódá-
sáról való példabeszéd. Szentjóby – aki költõként
indult – muzsikus cigánynak öltözve bazsevál a meg-
rendelõnek, homlokán szégyenfoltként virít az öt-
százas. Az 1970-ben forgalomba hozott pénzjegyre
Ady Endre képmása került – Szentjóbynak már er-
rõl is meglehetett a maga véleménye (lásd „disznó-
fejû Nagyúr”), de mondanivalóját mégis inkább az a
képtelenség tükrözi, hogy az általa kifigurázott költõ
cimbalomütõkkel próbál gépelni, verset írni.

Egy másik, 1973-as sorozatában az avantgárd
egyik központi kérdését fogalmazza át képekké: 
Ki mûvész? A fotók egy részén – a neoavantgárd új-
balos társadalomkritikai indíttatásának megfelelõen –
csupa melós figurát látunk „mûvészként”: az esz-
tergályos = szobrász, a szobafestõ = festõ, két mun-
kás fiú = a londoni performer mûvészpár: Gilbert
és George, az útépítõ munkás = land artist, a villa-
moson utazó melós = színész, a szedõ = író, a pos-
tás = mail artist, stb. Mindenki (lehet) mûvész, hir-
dette az avantgárd – Szentjóby ennél tovább megy, 
s azt mondja: a melósok a valódi mûvészek, nem 

a galériák „mûvészei”. A sorozat más képein – sajtó-
fotók fölhasználásával – a mûvészet egyéb definícióit
adja: éhezés, terrorizmus, háború és civilizációnk
egyéb jelenségei jelennek meg rajtuk „mûvészet-
ként”. A sorozat a magyar fluxus szellemiségû mûvé-
szet egyik legkiérleltebb példája.

CSIKY TIBOR

Csiky Tibor szobrászmûvész (1932–1989) fotós
munkái54 is az említettekhez hasonló kérdéseket
járnak körül, de hagyományosabb felfogásban, 
s társadalomkritikájának hangvétele is szelídebb.
A Hungary Art címû képen (1973) például egy
üres konzervdobozon – eredetileg kolozsvári ká-
poszta volt benne – bekeretezve látjuk a címben
szereplõ két szót. Az élet és a mûvészet, a valósá-
gos és a szellemi táplálék egymásba játszatása te-
hát ez a kép, s emellett utal bizonyos mûvészi ter-
mékek „konzerv” voltára is. 

A bennünket körülvevõ tárgyi világ és a mûvé-
szet kapcsolatáról, a mûvészet témáinak demokra-
tizálásáról szólnak Csiky Szoborterv (1973) és a
Két bicikli (1973) címû munkái: az elõbbi még
csak érzékelteti, hogy Csiky a villanyvezetékben
egy szobor lehetõségét, koncepcióját látja, az utób-

52 A kádárizmusban „volt
egy hivatalos használatra
való »valóság«, amelyet a
politika tartott fenn, és
volt egy »valódi«, amely
azonban hipotetikus volt:
elképzelés arról, milyen
volna a valódi valóság, ha
a hazugságok és a lefojtá-
sok rendszere nem fedné
el.” Forgács Éva: A való-
ság fogalmának változása
a 80-as évek magyar mû-
vészetében. In Keserü Ilo-
na (szerk.): A modern
poszt-jai. ELTE Bölcsé-
szettudományi Kar, [Buda-
pest], 1994. 16. o.  

53 Hajas Tibor: Töredékek
az „új fotó”-ról Vetõ János
(sz. 1953) munkáinak ürü-
gyén. Mozgó Világ, 1977/1.
70. o.

54 Csiky Tibor: Fotómunkák/
Photoworks 1973–1975.
Vintage Galéria, Buda-
pest, 2006.

Szentjóby Tamás: Festõ. Részlet a Ki mûvész? sorozatból.
1973. Zselatinos ezüst. 24 x 15 cm. Sz. T. tulajdonában
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bit viszont meg is valósította: Kisplasztika (1975)
címû munkája a két biciklikerék látványára vezet-
hetõ vissza. 

A mûvészszerep kissé romantikus megfogalma-
zását adja Csiky a Vigyázz, nagyfeszültség! címû
felvételén (1973), melyen Bak Imre festõmûvészt
látjuk egy transzformátorház felirata elõtt. A ka-
talógushoz írott tanulmányában Százados László
ironikus, „kedvesen froclizó” felhangokat vél föl-
fedezni a képen, mint ahogy én is erre gondoltam a
felirat láttán, ám Csiky fotómunkáinak megnyitóján
Hajdu István, aki jól ismerte a mûvészt, egyértel-
mûen állította, hogy szó sincs itt iróniáról.55

PERNECZKY GÉZA

Perneczky Géza (1936) 1971-es konceptuális
munkái az „Art” szót fölhasználó fotográfiai kari-
katúrák – melyeket persze nagyon is komolyan
kell vennünk. A Concepts like Commentary soro-
zatból most közölt négy kép közül az Ellentükrö-
zõdés címû például a marxi-lukácsi „tükrözõdés-
elmélet” szellemes kifigurázása; a Kakukktojás az
élet és a mûvészet „hasonló, és mégis más” vol-
tára emlékeztet; a Napnyugta arra a jóslatra, hogy
a mûvészetnek elõbb-utóbb úgyis „bealkonyul”;
a Szappanbuborékok pedig arra, hogy a kunszt ön-
magában is érdekes dolog, meg talán arra is, hogy
múlandó. Frappáns, elegáns és tanulságos vizuális
gegek ezek.

MÚZEUM

Míg a mûvészet–mûvész kérdéskörrel a fotósok is
– átfogalmazva ugyan, de mégis – foglalkoztak, 
a képzõmûvészek egyik fontos témája teljesen kí-
vül került a látókörükön. Ez a téma a múzeum,
a kiállítás mint probléma, amirõl Birkás Ákos és 
– más megközelítésben – Károlyi Zsigmond máig
érvényes mûvekben mondott véleményt. S hogy
miért nem foglalkoztatta a fotósokat ez a kérdés?
Alighanem azért, mert míg az említett és más
mûvészek számára – legalább elviekben – sze-
mélyes probléma lehetett, a fotósokat nem igazán
fenyegette az a veszély, hogy a munkáik eltûnnek
a múzeumok és galériák képtemetõjében. 

A fotósoknak más volt a mûvészet társadalmi
státusához való viszonyuk, mint a fõiskolát végzett
mûvészeknek. Más dolog elõadásokon végighall-
gatni a mûvészettörténetet, és vizsgára készülni
belõle, miközben végig érzi az ember: újra kellene
írni ezt az egészet, s megint más autodidakta mó-
don elsajátítani az ismereteket. Az utóbbi esetben
az ember kevésbé kritikus a kinyomtatott szavak-
kal szemben.            

BIRKÁS ÁKOS

Birkás Ákos (1941) most közölt múzeumkritikai 
fotós munkái56 alkotói módszerüket tekintve két rész-
re oszthatók. Az elsõ – fotós szemmel kevésbé érde-
kes – csoportba azok a mûvek tartoznak, amelyek-
ben Birkás a Szépmûvészeti Múzeum körül sétálva a
vakolathibákban, a sarokban összegyûlt szemétku-
pacban, a fal melletti galambszar rajzolatában stb.
fedez föl képeket. A koncepciónak megfelelõen eze-
ket a „kinti” képeket – mivel a valósághoz, az élet-
hez tartoznak – értékesebbnek kell tartanunk, mint
a benti, holt mûvészettörténeti anyagot. 

A múzeumkritikai fotók másik típusa is a kinti és
a benti tér különbözõségére épít, de most más koor-
dinátarendszerben: a „bent” a falon függõ képek
belsõ tere, míg a „kint” az üvegen tükrözõdõ való-
ságos, kiállítási tér látványa. Birkás most is ugyan-
azt állítja, mint az elõzõ képtípusnál: a kinti, való-
ságos tér leképezése érdekesebb és fontosabb, mint
maguk a kiállított képek. Ehhez egy fotónyelvi hi-
bát – a festmények látványát zavaró tükrözõdést –
használja képalkotó elemként. 

Érdekes párhuzamként megemlítem, hogy Elliott
Erwitt 1965-ben ugyanezzel a technikával és szel-
lemben fényképezett velencei képtárakban;57 Bir-
kás nem ismerte Erwitt munkáit, amikor a soroza-
tán dolgozott. Más természetû, konkrét mûvészet-
történeti témákra reflektáló fotós munkáit és ön-
arcképeit a következõ kötetünkben ismertetem.      

55 Vö. Százados László: Az
objektív valóság struktú-
rái. In Csiky: i. m. (o. n.)
Az említett megnyitó
2007. március 6-án volt a
Vintage Galériában.

56 Összefoglaló áttekinté-
süket lásd Szipõcs Kriszti-
na: Konceptuális fotómun-
kák a hetvenes évek köze-
pétõl 1979-ig. In Birkás
Ákos: Mûvek / Works
1975–2006. Ludwig Mú-
zeum – Kortárs Mûvészeti
Múzeum, Budapest, 2006.
8–11. o.; Sasvári Edit:
Építmény vagy út? Beszél-
getés Birkás Ákossal. Uo.
43–48. o. 

57 Lásd John Szarkowski:
Looking at Photographs.
100 Pictures from the
Collections of the Museum
of Modern Art. The
Museum of Modern Art,
New York, 1973. 194–195. o.,
továbbá http://inmotion.
magnumphotos.com/essays/
besterwitt.aspx. 

Csiky Tibor: Vigyázz, nagyfeszültség! (Bak Imre.) 1973.
Zselatinos ezüst. 61,3 x 43,1 cm. Vintage Galéria
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KÁROLYI ZSIGMOND

Károlyi Zsigmond (1952) konceptes munkái is a
„mivégre festünk?” kérdést járják körül,58 s bár õ
kevesebb áttétellel, önmagára vonatkoztatva beszél
errõl, nagyjából ugyanoda jut, mint Birkás. Egyik-
ben – Cím nélkül (1975) – például egy üres keret-
tel mûalkotásnak nyilvánítja a mûterme falának egy
részletét, vagyis életének egy darabját. A Czimra-
kiállítás (1976) environment-je egy Pilinszky-vers
szikárságával fogalmazza meg Károlyinak az alko-
tás lehetetlenségérõl vagy értelmetlenségérõl meg-
tapasztalt élményét: a festmény, a mû helyett azt
látjuk, hogy a tárgyi motívumok szanaszét hevernek
a padlón, középütt meg ott meredezik az üres fes-
tõállvány.59 Az elõbb nem véletlenül idéztem föl Pi-
linszkyt. Károlyi a képhez tartozó kommentárban
azt írja: „Egy egyenes labirintust építettem, amely 
a Czimra-képek parafrázisa”; a kiemelt szövegrész
a költõ egyik versének címe.60 A hat fotóból össze-
állított térkonstrukció Hámos Gusztáv munkája, aki
kiegyenesítette a kiállítási teret, a labirintust.   

Károlyinak a térrõl, síkokról, idõrõl fotókban és
szavakban megfogalmazott tanulmányai párhuzam-
ba állíthatók Jokesz Antal hasonló stúdiumaival. 
A Festõállvány kétszer (1977) címû képen például
Károlyi ugyanúgy „valóságosnak” tekinti a fotográ-
fiai médium, a negatív terét – pontosabban a két
képkockát elválasztó exponálatlan részt –, s ugyan-
úgy morfondírozik a valóságos tér- és idõviszonyok
és a fénykép térideje közti megfelelésekrõl, mint
Jokesz a maga konceptuális munkáiban.61 Hasonló
párhuzamot vonhatunk Károlyi Büszt (1976) címû
fotója és Vetõ János mozaikelvû portrékonceptjei,
vagy Károlyi és Pácser Attila neonfényben készült,
grafikai hatású színes fotói között.

JOVÁNOVICS GYÖRGY

Tükrözõdés
Jovánovics György (1939) az ablaküvegen tükrözõdõ
látványok, az így megsokszorozódó valóságok tüne-
ményére épít a Liza Wiathruck címû sorozatában.62

Fotónyelvi, kameraszintaktikai értelemben ugyanarról
van szó, mint Birkás múzeumbelsõben készült képe-
inél: egy fotográfiai hiba kreatív, képalkotó elemként
való fölhasználásáról. A fotós kézikönyvek a
polárszûrõ használatát ajánlják e hiba ellenszeréül.63

A fotósokba alighanem túlságosan is beidegzõ-
dött ez az intelem, s talán ezért van, hogy viszony-
lag ritkán élnek a tükrözõdések adta vizuális le-
hetõségekkel. Jovánovics, akiben vagy eleve nem
voltak efféle gátlások, vagy a képek kedvéért túl-
tette magát rajtuk, a magyar konceptuális fotó
egyik legszebb és legizgalmasabb opuszát alkotta
meg e „hiba” révén. Jovánovicsra egyébként mint
szobrászra is erõsen hatott a fotográfia formanyel-
ve; méltatói jórészt erre szokták visszavezetni,
hogy a szobrait egy nézõpontból kell nézni, mint-
ha síkbeli mûvek: festmények, grafikák vagy ép-
penséggel fotók lennének.

PÁRHUZAMOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK

Eddig a fotósok és a társmûvészek munkái közti
nyilvánvaló tematikai és eszközhasználati különb-
ségekrõl volt szó. Az alábbiakban néhány finomabb
– sokszor csak hangsúlyokban megmutatkozó – 
eltérésre szeretném fölhívni a figyelmet, melyek a
hasonló formai megoldások mögött húzódnak meg.   

BAK IMRE

A Térkonstrukciók címû fejezetben már utaltam
rá,64 hogy Bak Imre (1939) mindig is elõszeretettel
festett olyan képeket, amelyek a tükrözés elvén ala-
pulnak. Ilyen munkái például a Tükrözés (1976),
a Tükrözõdés I–II. (1976), tíz évvel korábbról a
Lila-Zöld-Kék (1967) és a Keresztforma (1968), il-
letve a jóval késõbbi, 1993-as Rózsaszínû erõszak
és a Tao is.65 Önmagukban is szép és izgalmas mû-
vek ezek, de számunkra azért is érdekesek, mert
szemléletesen világítják meg a két médium: a fest-
mény és a fotó közötti különbséget az illúzióteremtés,
illetve a valósághoz való kötöttség szempontjából.

58 Károlyi Zsigmond:
I.K.E.M.XX. Károlyi Zsig-
mond fotós munkái és írá-
sai, Tandori Dezsõ elõsza-
vával. Magyar Fotográfiai
Múzeum, Kecskemét,
2003.

59 Károlyi ekkoriban szüle-
tett fotós munkáiról lásd
Beke László: Károlyi Zsig-
mond – a jelenlét mint
utópia. Mozgó Világ,
1979/1. 113, 121–123. o.

60 Pilinszky János: Szál-
kák. Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Budapest, 1972. 74. o.

61 Ezekrõl lásd az Önarc-
képkonceptek, illetve a
Portrékonceptek fejezet
megfelelõ részeit, illetve
Jokesz Antal könyvét: 
A preparált idõ nyomában.
Mûvészetek Háza – Pros-
pektus Nyomda, Veszp-
rém, 1999.

62 Jovánovics György: Liza
Wiathruck: Holos Graphos.
Képregény. Jelenkor Kiadó,
Pécs, 1999.

63 Az objektív elé helyezett
polarizációs szûrõk – a fel-
vétel irányától, illetve a két
szûrõ egymáshoz viszonyí-
tott elforgatásától függõen
– mérsékelik, alkalmasint
ki is oltják a reflexfénye-
ket, melyek egy irányban
rezegnek, míg a látvány
többi részét lényegében
érintetlenül hagyják. 
Bõvebben lásd Morvay
György – Szimán Oszkár
(szerk.): Fotozsebkönyv.
Mûszaki Könyvkiadó, Bu-
dapest, 1965. 196–197. o.

64 Lásd 138. o.

65 http://galeria.origo.hu/
bak/bakhun.html. 

Károlyi Zsigmond: Czimra-kiállítás. 1976. Fotó: Hámos Gusztáv. Zselatinos ezüst, Dokubrom. Egyenként 20,3 x 13,6 cm. K. Zs. tulajdonában.
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Különösen így van ez, ha az említett festményeket
Bak Imre hasonló logikára épülõ fotóival66 vetjük
össze. Bak bármennyire is igyekezett a minimalista
színkezeléssel, a szórt fényû megvilágítással,
a képkivágással, az elforgatással stb. absztrakt
geometrikus és organikus látványelemekre redu-
kálni a (fél)képeket, az élet, a természet, a valóság
minduntalan betüremkedik e fotókba – ami egyál-
talán nem lehetett a kedve ellen való. 

Ezek a fotók ugyanis bár elsõdlegesen az eszté-
tikus látványukkal hatnak, érezni rajtuk, hogy az
esztétikumuk keleti jellegû, vagyis a dekorativitá-
suk mögött filozófia rejtezik. Bak Imre egy beszél-
getés során elmondta, hogy a tükrözés-tükrözõdés
elvén alapuló munkái a Tabula Smaragdina máso-
dik mondatára vezethetõk vissza: „Ami lent van, 
az megfelel annak, ami fent van, és ami fent
van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az
egyetlen varázslatnak mûveletét végrehajtsd.”67

TÜRK PÉTER

Jóllehet egészen más koncepció alapján – s ennek
megfelelõen más technikával – készültek, nyilvánva-
ló a párhuzam Türk Péter (1943) Az utca címû mun-
kája (1978–79 k.) és Haris László 1975. VI. 5. címû
tablója68 között. Mindkettõ szekvenciákból épít föl egy
nagy képet, a részletekbõl az egészet – az pedig már
a metafizika tárgykörébe tartozik, hogy a nagy kép ár-
nyékfoltja mindkét esetben egy keresztet rajzol ki.

Türk másik itt közölt munkája, az Osztályátlag
(1979) ugyanazzal a technikával készült, mint az
elõzõ: Türk a kis képeket 1 cm x 1 cm-es modu-
lokra vagdosta föl, majd a képrészletekbõl – a tabló
képeinek sorrendjét követve – összerakta a nagy
kép mozaikját. Hátborzongatóan szép ez a kép:
van valami Földön kívüli idegenség benne. Ez
történik, ha mechanikusan „átlagoljuk” az önálló
személyiségeket, legyenek azok bármennyire is
átlagos kinézetûek: valami ilyesmi a sugallata a
projektnek. Türk ekkoriban egy nyomdaipari
szakközépiskolában tanított, és a saját osztályá-
nak a tanulóit fényképezte meg e munkájához.
Osztályfõnökként sok statisztikai kimutatást kel-
lett összeállítania: e lélekölõ munka mûvészetté
való átfogalmazásaként is fölfogható ez a mû.

Az Osztályátlagnak van egy klasszikus elõképe,
amelyet Türk a mûve készültekor még nem ismert:
Moholy-Nagy László A „jó fiú” portréját 1930-ban
úgy alkotta meg, hogy egy osztály tíz legjobb tanuló-
jának arcképeit egymásra nagyította.69 Persze, csak
az alapötlet hasonlóságáról van szó, hiszen Moholy-
nál elvesznek, egybeolvadnak a részletek, míg Türk
képén ott van az eredeti képek minden egyes darab-
ja. Még egy párhuzamot érdemes megemlíteni:

Janusz Bakowski (1922–2005), a lengyel avantgárd
fotó „nagy öregje” 1973 körül hasonló technikával
– a képeket fölszabdalva, majd újra összeragasztva –
készített városi látképeket és portrékat.70

Türk Péter egész munkásságán végigvonul a
fény-árnyék, látvány-gondolat, rész-egész, pozitív-
negatív, mélység-magasság és más dualitások71

rendszerezett vizuális vizsgálata, a fekete-fehér
fotográfia logikája és metafizikája. Tõle tudom,
hogy a mostoha munkakörülményei miatt számos
– a föntiekhez hasonló – fotómunkája félbemaradt.
Jó lenne, ha ezeket legalább utólag be tudná fejez-
ni, s egy kiállításon és albumban együtt láthatnánk
õket a többi fotómunkájával. 

ATTALAI GÁBOR

Attalai Gábor (1934) önarcképei egyszerre
mediális vizsgálódások, szekvenciák, ugyanakkor
provokatív példázatok, melyeknek – szemben a fo-
tósok hasonló munkáival – létezik kifejezetten
rendszerkritikai jellegû olvasatuk is. A No Air (1971)
öt képbõl álló jelenetsora72 például azt mutatja meg,
mennyi fájdalommal jár a – mi is? Ha letépjük a
szánkról a ragtapaszt? Bizonyára az is, de még fáj-
dalmasabb, ha „nincs levegõ”. Attalai biztos lehe-
tett benne, hogy a képsor címét mindenki a valódi,
vagyis átvitt értelmében fogja venni.

Az Idiotic communication b (1973) képsora
ugyanerre a rugóra jár: Attalai és a partnere úgy
kommunikál egymással, hogy beletúrnak egymás
orrába, összeszorítják a másik orrát, az ujjukat, sõt
az öklüket gyömöszölik a másik szájába. Valóban a
lehetõ leghülyébb kommunikáció ez – de hát átvitt
értelemben nem így próbáltak anno „szót érteni”
az emberrel? Az Idiotic manner sorozatban (1973)
Attalai önmagán követi el ezeket a testét és a sze-
mélyiségét sértõ, az arcát eltorzító turkálásokat.
Nincs mese: egy hülye világban az embernek hü-
lyének kell tettetnie magát ahhoz, hogy megõrizze
az ép eszét.

66 Bak Imre: Fotókonceptek/
Photoconcepts 1971–1979.
Vintage Galéria, Buda-
pest, é. n. [2005].

67 Hamvas Béla: Tabula
Smaragdina. Életünk
Könyvek, Szombathely,
1994. 16. o. 
www.tradicio.org/hamvas/
tabula%20smaragdina.htm.

68 Lásd 111–112. és
118–119. o.

69 Moholy-Nagy László:
Látás Mozgásban.
Mûcsarnok–Intermédia,
1996. 254. o.

70 Hugo Schöttle (közread-
ja): dumont foto 1. Foto-
kunst und Fotodesign
international. DuMont
Buchverlag, Köln, 1978.
47–48. kép (o. n.);
Daniela Mrázková
(szerk.): Co Je Fotografie /
What is Photography.
VIDEOPRESS, Praha,
1989. (o. n.)

71 Lásd Beke Zsófia szó-
cikkét az Artportálon:
http://www.artportal.hu/
lexikon/muveszek/
turk_peter/.

72 Lásd 21. o.

Attalai Gábor: Idiotic manner Nr. 3. 1973.
Zselatinos ezüst. 25 x 34,5 cm. A. G. tulajdonában.

ą
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Attalai Gábor: Left-Right / Parallel-Across. 1972.
Zselatinos ezüst, kartonon. 72,2 x 59,3 cm; image: 53,8 x 50,4 cm. A. G. tulajdonában.
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Pauer Gyula: Doboz, benne tíz fénykép. Részlet a sorozatból. 1976. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 30 x 21,8 cm. MNG.

Pauer Gyula: Doboz, benne tíz fénykép. Részlet a sorozatból. 1976. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 30 x 21,8 cm. MNG.
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Erdély Miklós: Idôutazás I. 1976. 
Zselatinos ezüst, faroston. 48 x 49 x 5 cm. IKM.

Pauer Gyula: Doboz, benne tíz fénykép. Részlet a sorozatból. 1976. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 30 x 21,8 cm. MNG.



346 347

Erdély Miklós: Idôutazás IV–V. 1976. 
Zselatinos ezüst, faroston. Egyenként 48 x 49 x 5 cm. IKM.

Erdély Miklós: Idôutazás II–III. 1976. 
Zselatinos ezüst, faroston. Egyenként 48 x 49 x 5 cm. IKM.
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Erdély Miklós: Önvilágosítás 1–2. 1969. Fotó: Zaránd Gyula. 
Negatív, 6 x 6 cm. Erdély-hagyaték.

Erdély Miklós: Anaxagorasz: a hó fekete. 1971. Fotó az egyetemi színpadi akcióról. 
Negatív, 6 x 6 cm. Erdély-hagyaték.
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Maurer Dóra: Egyszer elmentünk… Részlet a képsorból. 1972. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm. MNG.

Maurer Dóra: Egyszer elmentünk… Részlet a képsorból. 1972. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm. MNG.



352 353

Maurer Dóra: Reverzibilis és felcserélhetô mozgásfázisok, etude No. 4. 1972. 
Zselatinos ezüst, faroston. Egyenként 10 x 10,5 cm; tabló: 120 x 120 cm. Ludwig Múzeum.

Maurer Dóra: Reverzibilis és felcserélhetô mozgásfázisok, etude No. 6. 1972. 
Zselatinos ezüst, faroston. Egyenként 8,8 x 10,5 cm; tabló: 120 x 120 cm. Ludwig Múzeum.



354 355

Hajas Tibor: Húsfestmény III. 1978. Fotó: Vetô János. 
Zselatinos ezüst, faroston. Egyenként 17,8 x 23,8 cm; tabló: 90 x 110 x 4,3 cm. Ludwig Múzeum.

Hajas Tibor: Húsfestmény II. (Tájkép). 1978. Fotó: Vetô János. 
Zselatinos ezüst, faroston. Egyenként 19,8 x 29,2 cm; tabló: 90 x 110 x 4,3 cm. Ludwig Múzeum.



356 357

Szentjóby Tamás: Színész; Gilbert és George. Részlet a Ki mûvész? sorozatból. 1973. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 24 x 15 cm. Sz. T. tulajdonában.

Szentjóby Tamás: Író; Mail artist. Részlet a Ki mûvész? sorozatból. 1973. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 24 x 15 cm. Sz. T. tulajdonában.



358 359

Szentjóby Tamás: Land artist; Szobrász. Részlet a Ki mûvész? sorozatból. 1973. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 24 x 15 cm. Sz. T. tulajdonában.

Szentjóby Tamás: Magyar vers. 1972. Fotó: Veres Júlia. 
Zselatinos ezüst, Dokubrom. 29,7 x 20,7 cm. Sz. T. tulajdonában.
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Csiky Tibor: Szoborterv. 1973. 
Zselatinos ezüst. 43,4 x 61,2 cm. Vintage Galéria.

Csiky Tibor: Két bicikli. 1973. 
Zselatinos ezüst. 61,3 x 43,2 cm. Vintage Galéria.



362 363

Perneczky Géza: Ellentükrözôdés; Kakukktojás. Részlet a Concepts like Commentary sorozatból. 1971. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 19,4 x 29,6 cm. Vintage Galéria.

Perneczky Géza: Napnyugta; Szappanbuborékok. Részlet a Concepts like Commentary sorozatból. 1971. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 19,4 x 29,6 cm. Vintage Galéria.



364 365

Birkás Ákos: Tükrözés/Tükrözôdés. Részlet az Art-Museum-Art sorozatból. 1976. 
Zselatinos ezüst. 26,7 x 27 cm; 25,7 x 16,7 cm. B. Á. tulajdonában.

Birkás Ákos: Az élet jelei a Múzeum külsô falánál. Részlet a sorozatból. 1975–76. 
Zselatinos ezüst, Dokubrom. Egyenként 19,3 x 19,8 cm. B. Á. tulajdonában.



366 367

Károlyi Zsigmond: Büszt. 1976. 
Zselatinos ezüst, A4-es milliméterpapíron. 2 x 2 cm; 4 x 4 cm. K. Zs. tulajdonában.

Károlyi Zsigmond: C. n. 1975. 
Zselatinos ezüst. 5,2 x 5,6 cm. K. Zs. tulajdonában.



368 369

Jovánovics György: Organikus képsejt. Ideális elem. Részlet a Liza Wiathruck sorozatból. 1977. 
Zselatinos ezüst. 20 x 29,5 cm. Sárospataki Képtár.

Jovánovics György: Liza Wiathruck portréja I. Részlet a Liza Wiathruck sorozatból. 1977. 
Zselatinos ezüst. 20,5 x 29,5 cm. Sárospataki Képtár.



370 371

Jovánovics György: Organikus képsejt. Konkrét elem. Részlet a Liza Wiathruck sorozatból. 1977. 
Zselatinos ezüst. 20,2 x 30 cm. Sárospataki Képtár.

Jovánovics György: Liza Wiathruck portréja I. Részlet a Liza Wiathruck sorozatból. 1977. 
Zselatinos ezüst. 29,5 x 20,7 cm. Sárospataki Képtár.
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Bak Imre: Tükrözés. 1978. 
Színes fénykép. 11,5 x 17,5 cm. Magántulajdon.

Bak Imre: Víz-fény. 1978. 
Színes fénykép. 18,3 x 12,5 cm. Magántulajdon.
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Bak Imre: Fel-le. 1978. 
Színes fénykép. 12,5 x 17,5 cm. Magántulajdon.

Bak Imre: Nyár. 1979. 
Színes fénykép; a felvétel kék szûrôvel készült. 12,5 x 18 cm. Magántulajdon.  



376 377

Türk Péter: Az utca 1. 1978–79. 
Zselatinos ezüst, kartonon. Egyenként: 17,8 x 12,8 cm; tabló: 94,5 x 69,5 cm. Sárospataki Képtár.

Türk Péter: Az utca. Vizuális általánosítás 25 db utcarészletet ábrázoló kép egyesítésével. 1978–79. 
Zselatinos ezüst, kartonon. 94,5 x 69,5 cm. Sárospataki Képtár.



378 379

Türk Péter: Osztályátlag. I. 1979. 
Zselatinos ezüst, kartonon. Egyenként 16 x 14 cm; tabló: 80 x 70 cm. MNG.

Türk Péter: Osztályátlag. II. 1979. 
Zselatinos ezüst, kartonon. 80 x 70 cm. MNG.



380 381

Attalai Gábor: Idiotic communication b. 1973. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 23,9 x 38,5 cm. A. G. tulajdonában.

Attalai Gábor: Idiotic manner Nr. 4. 1973. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 25 x 36 cm. A. G. tulajdonában.



IV.

KITEKINTÉS

Fejezetcimek.qxd  2007.08.22.  17:17  Page 383



384

Tímár Péter: A Proszektúra. Részlet a sorozatból. 1981.
Zselatinos ezüst. 15,6 x 23,4 cm. MFM.
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AUTONÓM RIPORT

Az irányzatos, politikailag elkötelezett szociofotó
átalakulása egy tárgyilagosabb, ugyanakkor szemé-
lyesebb hangvételû dokumentarizmussá sokak szí-
vós munkájának eredménye. Olyan kiváló fotográ-
fusok fáradoztak ezen korszakunkban, mint Benkõ
Imre, Féner Tamás, Horváth Dávid, Horváth Péter,
Korniss Péter, Urbán Tamás, s mellettük említhet-
ném a stúdiótagok felét, Dallos Lászlótól Kiss
Árpádon át Szebeni Andrásig. 

Külön monográfiát igényelne ennek a hosszú és
szerteágazó folyamatnak – s ezzel összefüggésben a
korabeli képes sajtó áldatlan állapotainak – az átte-
kintése. Témánknál maradva most csak arra vállal-
kozom, hogy két, korábban avantgárd szellemiségû
alkotó: Tímár Péter és Stalter György pályájának
fordulatáról beszámoljak, s hogy a dokumentariz-
muson belül avantgárd eszköztárral fotografáló Tóth
György munkáit ismertessem.

Mielõtt azonban erre sort kerítek, szeretnék vala-
mit tisztázni. A fejezet címét Miltényi Tibor mun-
káiból1 kölcsönöztem, mert bár õ nem definiálja,
csak használja ezt a mûfaji megjelölést, vélemé-
nyem szerint pontos megnevezése annak, ami a do-
log lényege. A föntebb említett szerzõk, köztük az
alább tárgyalandók is, külsõ megbízás nélkül, auto-
nóm módon készítették el azokat a nagyobb kép-
anyagaikat, amelyekkel igyekeznek föltárni egy-egy
összetett társadalmi problémakört. A végeredmény
riport, tehát „jelentés” vagy „beszámoló”, ugyanak-
kor nem szöveget illusztrál, mint ahogyan az a sajtó-
ban szokás, hanem önállóan, képi eszközökkel
mondja el a történetet. A mûfaj megnevezése tehát
pontos: autonóm riport.

A mûfaj sajnos a korabeli Magyarországon nem
futhatta ki magát. Egyrészt azért, mert nem léte-
zett az a komoly, magazinszerû képes sajtó, amely
teret adhatott volna a terjedelmesebb képanyagok-
nak. Másrészt azért sem, mert az anyagok közlése
többnyire ideológiai vagy politikai akadályokba
ütközött. 1990 elõtt nem jött szóba az sem, hogy
önálló szerzõi albumokban jelenjenek meg. A rend-
szerváltás után jó néhány munkát publikáltak
ugyan, de korántsem mindent: Urbán Tamás bör-
tönriportja vagy Tímár Péter Gyász címû anyaga
például komoly hiány.2

Végezetül csak jelzem, hogy a megújuló doku-
mentarizmusnak létezett és létezik egy másik
irányzata vagy mûfaja is, a szubjektív dokumenta-
rizmus,3 mely témaválasztásában, alkotói attitûdjé-
ben és esztétikájában is teljesen más, mint az auto-
nóm riport: hangvétele személyesebb, témáját az
alkotó privát szférájából meríti, elsõsorban nem 

a nagyvilágnak, hanem egy szubkultúrának szól,
és így tovább. Jellegzetesen posztmodern jelenség
tehát, és Magyarországon olyan kiváló képviselõi
voltak-vannak, mint Szilágyi Lenke, Lugosi Lugo
László, Halas István vagy Vetõ János. A szubjektív
dokumentarizmus mûfajával monográfiánk máso-
dik kötetében foglalkozom.

TÍMÁR PÉTER

Gyász 
Tímár Péter (1948) Gyász címû dokumentarista
munkája (1981–82) azt mutatja meg, hogy mi tör-
ténik a halál és a temetés között az emberi testtel.
Tímár nem „leleplezõ riportot” készített. A kép-
anyag, melyen több évig dolgozott, messze túlmutat
a hagyományos riport mûfaján, és indítéka is in-
kább a kíváncsiság, nem pedig a leleplezés vágya
volt. Tímár meg akarta tudni, hogy mi történik földi
életünknek ebben az utolsó, a külvilág elõtt gondo-
san elrejtett szakaszában. 

A proszektúrán, miután elvégzik az emberi szer-
vek vizsgálatát, mindent visszapakolnak, és durva
öltésekkel újra összefércelik az egykor emberi tes-
teket – melyek így Frankensteinre, s nem Isten
képmására emlékeztetnek. A nagyüzemként mû-
ködõ hamvasztóban egymásra dobált hamvasztóal-
jakban várnak sorukra a delikvensek. A sorozat
legtöbbet idézett képe, a koporsóból falloszként ki-
lógó kar az egész bánásmód obszcenitásának vizuá-
lis metaforája. 

1 Miltényi Tibor: Progresz-
szív fotó. Szellemkép
Könyvek, Budapest, 1993;
uõ: Progresszív magyar fo-
tómûvészet az 1970–80-as
években. Alföld, 1993. már-
cius. 61–71. o.

2 Mindkettõbõl jelentek
meg részletek, például a
fotóriporter 2002/1–2. 
reprezentatív számában,
illetve Urbán Fotóriportok:
1975–1995 címû könyvé-
ben, de önálló kötetként
nem jelentek meg.

3 Erre Miltényi a „szub-
jektív fotó” kategóriát
használja, ami félrevezetõ,
mert a megnevezés már
foglalt: Ottó Steinert és
követõi használták az 
’50-es és ’60-as években
általuk mûvelt absztrakt
fotó megnevezésére.

Tímár Péter: A Proszektúra. Részlet a sorozatból. 1981.
Zselatinos ezüst. 15,3 x 23,1 cm. MFM.
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Azért annyira felkavaróak ezek a képek, mert nem
egy temetkezési vállalatot lepleznek le, hanem
egész civilizációnkat: a halállal a modern tömeg-
társadalom nem tud mit kezdeni. Tímár munkája
ezt fogalmazza meg döbbenetes erõvel. Az emberi
fantázia meg sem tudja közelíteni az abszurditás-
nak és a szürrealizmusnak azt a fokát, amelyet né-
ha az élet produkál. 

A képanyag elkészülte és késõbbi sorsa jól pél-
dázza, amit a bevezetõben is mondtam, hogy a ma-
gyar fotográfia progresszív irányzatai valahol a kul-
túrpolitika „támogatott” és „tûrt” kategóriái között
helyezkedtek el. Tímár a KISZ KB Értelmiségi Fia-
talok Tanácsának egyik orvos tagjától, Erdei Edit-
tõl kért és kapott támogató ajánlást a Temetkezési
Intézet igazgatójához.4 A munka egyébként is a
KISZ KB és más hivatalos szervek által támogatott
Fiatalok Fotómûvészeti Stúdiója égisze alatt futott:
a Stúdió szinopszislistáján 56. sorszámú Halott-
hamvasztók sorozatban, melynek leadási határide-
je 1981. december 7. volt, 60 db fekete-fehér képet
kellett Tímárnak elkészítenie, az 57. sorszámú,
1982. október 29-i határidejû A Proszektúra szi-
nopszis keretében pedig további 40 képet. Ma alig-
ha lehetne „hivatalos” úton elintézni, hogy valaki
viszonylag háborítatlanul évekig dolgozzon egy
ennyire kényes témán. 

Tímár persze maga is tisztában volt vele, hogy
nem pusztán felkavaró képeket készített, hanem az
anyag egésze sértheti a Temetkezési Vállalat veze-
tésének érdekeit is. Amikor 1983 júliusában a Fé-
nyes Adolf Teremben kiállította5 a képanyag egy
részét, Tímár a negatívokat biztonságba helyezte
Urbán Tamásnál: mit lehet tudni...6 A kiállítás
megnyílt, õ elutazott egy hétre külföldre, majd
amikor visszajött, s hiába hívta telefonon a Fényes
Adolf Termet, odarohant, és akkor látta a bejárat-
nál a táblát: „Technikai okokból zárva!”. 

A „technikai ok” az volt, hogy a Temetkezési Vál-
lalat új igazgatója (mert a régi, akihez az ajánlólevél
szólt, idõközben meghalt) „elkezdett kavarni, (…)
tehát föl voltam jelentve a Belügyminisztériumban,
a Mûvelõdési Minisztériumban, a Pártközpontban, a
Budapesti Pártbizottságon. Mindenhol följelentett.”
A dologból Tímár elmondása szerint ügyet akart csi-
nálni a Mûcsarnok párttitkára is, de végül az egész
hercehurcát leállította Kádár János titkára, Katona
István7 valami olyasmivel, hogy „inkább azzal fog-
lalkozzanak, hogy ilyen dolgok ne legyenek, és ne
azzal, hogy valaki lefényképezte”.

A Gyász anyagát bemutatta a Gödöllõi Mûvelõdé-
si Ház 1985 decemberében,8 ahol Kincses Károly
volt akkoriban az igazgatóhelyettes. 1988-ban Baján
az Eötvös József Tanítóképzõ Fõiskolán rendeztek a
képanyagból kiállítást,9 ahol a hallgatók és tanárok
egy része aláírást gyûjtött, hogy azonnal zárják be.

Tímár csöndes kommentárja ehhez: „Furcsa volt,
hogy egy tanítóképzõ fõiskolán nem azt mondják:
megdöbbentünk, hogy ilyenek történhetnek, hanem
azt, hogy a francba a képekkel!” 

Ez a téma ilyen elmélyült, megkerülhetetlen föl-
dolgozásban alighanem a világ más tájain is fölka-
varta volna a kedélyeket. A különbség csak annyi,
hogy máshol elõbb-utóbb megjelenik, és nyilvános
vita, diskurzus kezdõdik róla. Azt gondolom, ez ta-
lán még most sem lenne késõ.

STALTER GYÖRGY 

Stalter György (1956) 1979-ben egy idõre fölha-
gyott a fotónyelvi kísérletekkel: korszakunkban az
utolsó ilyen jellegû munkája az Önmegvalósítás
címû sorozata volt.10 Érdeklõdése ezután fõleg a
sajtófotó, illetve a dokumentarista fotográfia felé
fordult. Stalter sajtófotós pályafutása és munkássá-
ga nem tartozik könyvünk témájába. Autonóm
munkáinak dokumentarista vonulatából is tulaj-
donképpen csak annyi, hogy mutat-e valami folyto-
nosságot a korábbi avantgárd szellemiséggel.

Elsõ megközelítésre, pusztán formai szempont-
ból azt kell mondanunk, hogy nem. Az 1980-as
váltás inkább éles cezúra, semmint a korábbiak
folytatása más eszközökkel vagy tematikával.
Stalter dokumentarista, munkás és cigány témájú
képei, jóllehet kifinomult vizuális kultúráról ta-
núskodnak, lényegében a fotó hagyományos nyel-
vén fogalmaznak. 

4 Szilágyi Sándor: Interjú
Tímár Péterrel.

5 1983: Tímár Gyász. 

6 Szilágyi: Interjú Tímár
Péterrel. A következõ infor-
mációk és idézetek innen
vannak.

7 Aki késõbb, 1986 márciu-
sában a Magyar Fotómûvé-
szek Szövetsége elnöke
lett. Lásd Kincses Károly
(összeáll.): Adatok a Ma-
gyar Fotómûvészek Szövet-
ségérõl. http://fotomveszet.
elender.hu/9712/971202.
html.

8 1985: Tímár Gödöllõ.

9 1985: Tímár Baja.

10 CD: Stúdió/Szinopszis-
lista: 30. sorsz. tétel. Lásd
az Önarcképkonceptek fe-
jezetet. (238–239. o.)

Stalter György: Tólápa, 1982.
Negatív, 24 x 36 mm. S. Gy. birtokában.

15.qxd  2007.08.22.  16:17  Page 386



Stalter tudatosan kanyarodott vissza ehhez az egy-
szerûbb, közérthetõbb nyelvhez. Mint az interjú-
ban mondja, „ha megbolondítod az egész történe-
tet, akkor az már egyáltalán nem róluk szól”.11

A képen, melynek kapcsán errõl beszél, egy apa
látható a lányával. Stalter elmondta, hogy koráb-
ban ámulva hallgatta, ahogyan ez az ember a kis-
fiának az erdõrõl meg az erdõ hangjairól mesélt.
„Mivel velem nem nagyon beszélt így senki, hát én
ettõl teljesen szétestem”, mondja, majd hozzáte-
szi: „Lehet, hogy egyszerû a történet – de nekem
fontos, hogy ez egyszerûen is jelenjen meg. Tehát
nem kellene tovább absztrahálni.”

Világos, tiszta beszéd – de érdemes fölfigyelni
az okfejtésnek arra az elemére is, hogy Stalter szá-
mára mennyire fontos, hogy személyes köze legyen
ezekhez az emberekhez és a történeteikhez. „Leg-
alább annyira szól rólam is, meg az én világhoz va-
ló viszonyomról és érzéseimrõl, mint azokról az
emberekrõl, akik ebben együttmûködõk.” Ha iro-
dalmi párhuzamot keresek Stalter dokumentarista
mûveihez, leginkább Tar Sándor novelláiban és
irodalmi szociográfiáiban találom ezt meg. Nem is
annyira a tematikus rokonság miatt, bár a párhu-
zamban nyilván benne van ez is, hanem éppen az
imént említett személyesség miatt.

Másfajta személyesség ez, mint például Szilágyi
Lenke szubjektivizmusa. Lenke szinte kizárólag a
baráti-ismerõsi körét fényképezi, mondhatni a saját
életterét, hogy eldünnyögje a maga észrevételeit
az életrõl és a világ folyásáról. Olyasformán, aho-
gyan Petri György tette ezt anno. Stalter azonban
épp az ellenkezõjét teszi: ötször, tízszer vissza-
megy egy-egy eldugott faluba, cigánysorra, putri-
ba, lényegében idegenekhez, hogy meghallgassa a
történeteiket. Ezeket próbálja képekké átfogal-
mazni, s idõnként hozzátesz valamit a maga törté-
netébõl vagy véleményébõl is.

Manufaktúra 
A Manufaktúra sorozat 1980-ban készült Berettyó-
újfalun, egy alumíniumcsiszoló üzemben. Stalter
elmondása szerint eredetileg egy termelési riport-
hoz készített itt illusztrációkat a Magyar Ifjúság
számára, ahol gyakornokként dolgozott, de késõbb
vissza-visszajárt, és részben a Stúdió segítségével
megcsinálta a maga autonóm riportanyagát.12 Hogy
mi érdekelte a témában? „Csak cigányok vállalták
el ezt a munkát. Magyar ember nem vállalta el, mert
tudta, hogy három év múlva elpatkol, mert az alpakka
por vagy mi a szar, amit belélegzel, egy nagyon fi-
nom fémötvözet, és rosszabb, mint a szilikózis. (...)
Errõl szól ez a riport.”

Mindezt tudva az ember kicsit másképp nézi 
a képsort, mint elõtte, bár magától is rájöhet, ha a
záró képet figyelmesebben megnézi, hogy itt valami

kemény dologról van szó. Az utolsó képen egy
Tarzan-trikós fiú szemét a mögötte álló társa eltakarja
két kanállal. Bizonyos vidékeken pénzt szokás a ha-
lott szemére tenni – itt meg a kanál, amit termelnek,
a munkájuk gyümölcse a saját szemfedõjük. 

Kérdésemre, hogy spontán hülyéskedést le-
sett-e el a jelenetben, vagy megrendezte, Stalter
elmondta, hogy õ találta ki ugyan, de a fiúk pon-
tosan értették, mirõl van szó – merthogy cigá-
nyok ugyan, de nem hülyék. Õk is tudták, hogy
meg fognak halni az alumíniumportól, de nekik
nincs választásuk: vagy elvállalják a munkát,
vagy közveszélyes munkakerülésért mehetnek
(vissza) a sittre. 

Cigány témájú képek
Stalter György legelsõ fotós munkái, még gimnazista
korában, cigányokról készültek,13 s késõbb is mind-
untalan beleütközött abba a társadalmi ténybe, hogy
ha nehéz vagy veszélyes munkát végzõ, ám rosszul
fizetett embereket vagy egyszerûen csak szegényeket
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Stalter György: Manufaktúra. Részlet a képsorból. 1980.
Zselatinos ezüst. 30,5 x 23,9 cm. MFM.

11 Szilágyi Sándor: Interjú
Stalter Györggyel. A kö-
vetkezõ Stalter-idézetek
innen valók.

12 CD: Stúdió/Szinopszis-
lista: 58. és 60. sorsz. té-
telek.

13 Az Esztergom szélén ta-
lálható cigányteleprõl.
Lásd Szilágyi: Interjú
Stalter Györggyel. 
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fényképezett, ezek rendszerint cigányok voltak. Sor-
sa ráadásul úgy hozta, hogy felesége, Horváth M. Ju-
dit történetesen cigány származású, aki egyébként
épp a vele való megismerkedése során kezdte el vál-
lalni a korábban szégyellt származását.14 Staltert ez
az életrajzi helyzet, a személyes érintettség még in-
kább a cigány tematika felé fordította. 

A házaspár közös, saját kiadású fotóalbumában15

az olvasó számos képet talál Stalternek ebbõl az al-
kotói korszakából is. Nem feladatom itt a szerzõk
ez irányú, mintegy két évtizedet fölölelõ munkás-
ságának ismertetése. Mindössze arra szeretném
fölhívni a figyelmet, hogy Stalter szinte minden
dokumentarista felfogású képén jelzi valahogy a
személyes érintettségét.

Tólápa 
A kifejezetten cigány témájú sorozatai közül az elsõt
Stalter az Ózdhoz közel esõ Tólápán készítette 1982-
ben, a Stúdió támogatásával.16 A bevezetõben emlí-
tetthez hasonlóan annak a képnek is elsõsorban 
a bensõséges érzelmi hangulata az érdekes, amelyen
egy serdülõforma lány magához ölel egy kislibát. 
A gesztus, fõleg a városi ember számára, szép és kissé
talán fura is – a vidéki, különösen a szegény embe-
rek életében azonban nagyon is megszokott. 
A Más Világ több képe is beszámol arról a meleg,
bensõséges viszonyról, ami a szegénykultúrában az
életet, táplálékot biztosító állatokhoz, különösen
azok kicsinyeihez fûzi ezeket az embereket.

Az a kép viszont, amelyen egy frissen elkészült,
még vakolatlan szoba sarkában áll velünk szemben
egy cigány ember, éppen a ridegségével hat a né-

zõre. A csonttá soványodott férfi alakja szinte szim-
bolikusan jeleníti meg, hogy a házépítés, az otthon-
teremtés kiszívta minden energiáját. Az ablakon
túl látható füves-bokros táj akár egy Szerencsés-
kép része is lehetne: látszólag semleges látvány,
mégis valami furcsa, szorongató légkört áraszt.

Végezetül egy méltán sokat publikált képet
emelek ki a sorozatból: a falusi iskola üres termé-
ben önfeledten játszó gyerekek csoportképét. A le-
pusztult, dzsuvás hajópadlójú terem falán érzéket-
lenül mered ránk a Magyar Népköztársaság hatal-
mas címere. Ha Henri Cartier-Bresson készítette
volna a képet, nem hiányozna egyetlen fotótörténe-
ti kézikönyvbõl sem.

TÓTH GYÖRGY

Az utóbbi két évtizedben az artisztikus, többszörös
expozícióval készült aktjairól ismert fotómûvészrõl
kevesen tudják, hogy korszakunk egyik legszorgal-
masabb dokumentarista fotósa volt. Persze, Tóth
György (1950) felfogásában a dokumentarizmus
messze több volt a szociofotónál, de még a tárgyias
dokumentarizmusnál is. Ennek a többletnek né-
hány elemét próbálom az alábbiakban bemutatni.

Tóth 1972–73 táján kezdett el komolyabban fotogra-
fálni. Kezdetben riportos felfogású sorozatokat készí-
tett, két témában. Az egyik – mint oly sokaknál – a
cigányok élete volt. Az anyagot közel tíz év késéssel,
Egy téma megközelítése címmel mutatta be a BME
„R” Fotógalériájában.17 A katalógusban közölt képek
alapján azt kell mondanom, hogy témánk szempontjá-
ból nincs bennük semmi különös: formai szempontból
eléggé hasonlítanak a korszak hasonló témájú, kriti-
kai hangvételû munkáihoz. Bár van köztük egy kép 
– melyen önmagát bekeretezte, és mellé odaírta a ne-
vét –, amely mint gesztus azt jelzi, hogy Tóth a témá-
jához és a saját fotográfusi szerepéhez is kritikailag
viszonyul, s ennyiben kilóg a „szociós” sorból.

Új Ikarusz
Tóth 1973-ban kezdte el korai korszakának másik
nagy munkáját is, mely témaválasztásában már ér-
dekesebb az elõzõnél: az akkoriban illegálisnak mi-
nõsülõ sárkányrepülésrõl szól. Tóth elmondása
szerint öt évig szinte minden hétvégéjét a sárkány-
repülõkkel töltötte,18 és rengeteg képet készített ró-
luk, illetve magáról a repülésrõl. A repülést egyszer
õ is kipróbálta, de ennyi neki elég is volt: inkább a
földrõl csodálta a szabadság szárnyasait.

A képanyagból idõnként sikerült egy-két képet a
sajtóban megjelentetnie, mi több: ennek köszönhet-
te, hogy 1979-ben fölvették a Magyar Fotómûvészek
Szövetsége, majd a Stúdió tagjai sorába. A szövetségi
tagságot Keleti Éva, az Új Tükör képszerkesztõje

Stalter György: Tólápa, 1982.
Negatív, 24 x 36 mm. S. Gy. tulajdonában.

14 Lásd Sándor Szilágyi:
Caritas. The Hungarian
Quaterly, Autumn 2005.
54–56., különösen 55. o.

15 Horváth M. Judit –
Stalter György: Más Világ.
K. n., Budapest, 1998.

16 CD: Stúdió/Szinopszis-
lista: 95. sorsz. tétel.

17 1982: Tóth Egy téma
megközelítése.

18 Szilágyi Sándor: Interjú
Tóth Györggyel.
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szorgalmazta, aki szerette volna Tóthot odavenni a
laphoz, de képesítés híján ez nem sikerült.

A gazdag képanyagból Tóth 1978-ban a Buda-
pesti Fotóklubban mutatott be néhányat, majd

1982-ben, tehát az elkészültéhez képest négy év
késéssel, a Várszínház Galériában közölt egy bõ
válogatást, Új Ikarusz címen. Ez utóbbiról Fábián
László a kritikájában19 még meg is jegyezte, hogy
a válogatás túlságosan is bõ volt: a képek között
sok a hasonló, az ismétlés. Ez könnyen elképzel-
hetõ, mert – mint erre hamarosan visszatérek –
Tóth sorozataira késõbb is jellemzõ, hogy ugyanazt
a beállítást variálják, s ezzel Tóth a szekvencia 
logikájához közelíti a képsorait. Lehet, hogy ennek
épp ebben a korai sorozatában van a gyökere.

E kritikai fenntartás mellett azonban Fábián in-
kább dicséri a vállalkozást, fõleg a témaválasztás:
a szabadság, a szárnyalás középpontba állítása
miatt. Elmarasztalja viszont azért, mert szerinte a
formai megoldásokban Tóth lehetett volna bátrabb
is. Fábiánnak még ebben is igaza lehet, bár szerin-
tem a sorozat legszebb képeihez hozzátartozik,
hogy nincs bennük semmi fotós hókuszpókusz, ha-
nem a téma: az ég, a Nap és a maga fabrikálta esz-
közön az égbe emelkedõ ember sugall valami idõt-
len szabadságigényt. Mely sugallatnak a maga
idején megvolt a maga konkrétabb, politikai-
közérzeti jelentése is.

Budapesti villamosok 
Tóth jó két éven át, 1982–84 között dolgozott azon
a sorozatán, amellyel a budapesti villamosok vilá-
gát dolgozta föl.20 A sorozat ötletét az adta, hogy
akkoriban kaptak lakást Budatétényben, és Tóth a
41-es villamoson utazva fölfigyelt azokra a külö-

nös villamosmegállókra, amelyekhez hasonlókkal
korábban, a város belsejében nem találkozott.
Tóth elõbb ezeket fényképezte, majd szisztemati-
kusan sorra járta a peremkerületek villamosvo-
nalait, s az ezek mentén föllelhetõ megállókat is
dokumentálta – bár talán helyesebb azt mondani,
hogy portrét készített róluk. A képein ugyanis
ezeknek a kedvesen bumfordi építményeknek
szinte lelkük, személyiségük van. Tóth a 60 meg-
álló után elkészítette 60 villamosvezetõ portréját
is, majd ezt követõen 80 utasét.

Tóth Györgynek ez a munkája már jól mutatja
azokat a stílusjegyeket, amelyek oly jellegzetessé
teszik az ekkori sorozatait: a szerialitás, az állandó
beállításon belüli változások elvének a dokumenta-
rizmusra való alkalmazását. A módszer – és annak
különösen az az eleme, hogy a modellek mintegy
farkasszemet néznek a kamerával s így a nézõvel –
Diane Arbus munkáival mutat rokonságot, ám Tóth
inkább csak a fotográfusi attitûdöt vette át az ame-
rikai fotóstól, nem pedig a témáit vagy a beállítása-
it. Magyarán: nem koppintásról, szolgai másolásról
van itt szó, hanem szellemi rokonságról.21 

Fiatal Mûvészek Fesztiválja
Részben hasonló elven alapult Tóthnak az a soroza-
ta is, amelyet 1983-ban a Fiatal Mûvészek Fesztivál-
ján készített a Kisstadion melletti szoborparkban.
Azért csak részben, mert a koncepció új kamera-
szintaktikai elemmel gazdagodott: míg a korábbiak
beállított portrék voltak, Tóth itt beépítette a várat-
lanság elemét a felvételi szituációba. Ez abban állt,
hogy egy ideiglenes „mûtermet”, egy sátrat épített
föl a helyszínen, amelyben tökéletesen sötét volt. 
A vállalkozó szellemû delikvensek beléptek a feke-
te dobozba, ahol kisvártatva vaku lobbant, s a meg-
lepett emberekrõl máris elkészült a fotó. 

Tóth György: Új Ikarusz.
Részlet a sorozatból. 1973–78.

Zselatinos ezüst. 29 x 26,5 cm. MFM.

Tóth György: Budapesti villamosok. 
Részlet a sorozatból. 1982–84.

Zselatinos ezüst. 17,5 x 17,5 cm. MFM.

19 Fábián László: Új
Ikarusz. Fotómûvészet,
1983/1. 35–36. o.

20 CD: Stúdió/Szinopszis-
lista: 83., 97. és 106.
sorsz. tételek.

21 A május 1-jei felvonulók-
ról hasonló szellemben és
módszerrel készített képe-
it sorozatunk következõ
kötetében, a szocialista
jelképekkel ironizáló mun-
kákat bemutató fejezetben
tárgyalom.
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A koncepció önmagában is érdekes, hiszen úgy-
szólván a portrékészítés összes szabályát fölrúgja.
Látszólag a fényképautomaták logikáját követi,
csakhogy van egy döntõ különbség: ott a delikvens
pontosan tudja, mire számíthat, s így kedvére pó-
zolhat a kamerának. Itt viszont a fényképezkedés
szituációjába a szó szoros értelmében szinte belö-
kik, mint valami mélyvízbe. A reakciók ennek
megfelelõen eléggé változatosak, néha egészen mu-
latságosak.

Tóth mintegy 200 felvételt készített ezen a
napon,24 amelyek közül egyet különös becsben
tart. Ezen egy bajszos, fehér inges, zakós férfit lá-
tunk, aki meglepõdését joviális mosoly mögé rejti
ugyan, de azért érezni a képen, hogy összerezzent.
Tóth elmondása szerint õ volt az egyetlen, aki nem
nézett a kamerába.

Aczél Györgynek hívták az illetõt. 24 Szilágyi: Interjú Tóth
Györggyel.

Tóth György: Fiatal Mûvészek Fesztiválja, Kisstadion. Részlet a sorozatból. 1983.
Zselatinos ezüst. 14,5 x 14,5 cm. MFM.
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Tóth György: Fiatal Mûvészek Fesztiválja, Kisstadion. Részlet a sorozatból. 1983.
Zselatinos ezüst. 14,5 x 14,5 cm. MFM.
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Tímár Péter: Halottégetôk. Részlet a sorozatból. 1982. 
Zselatinos ezüst. 15,9 x 23,9 cm. MFM.

Tímár Péter: Halottégetôk. Részlet a sorozatból. 1982. 
Zselatinos ezüst. 15,9 x 23,7 cm. MFM.
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Stalter György: Manufaktúra. Részlet a képsorból. 1980. 
Zselatinos ezüst. 30,5 x 23,9 cm. MFM.

Stalter György: Manufaktúra. Részlet a képsorból. 1980. 
Zselatinos ezüst. 29,8 x 19,6 cm. MFM.
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Stalter György: Tólápa, 1982. 
Negatív, 24 x 36 mm. S. Gy. tulajdonában.

Stalter György: Tólápa, 1982. 
Negatív, 24 x 36 mm. S. Gy. tulajdonában.
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Tóth György: Új Ikarusz. Részlet a sorozatból. 1973–78. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm. MFM.

Tóth György: Új Ikarusz. Részlet a sorozatból. 1973–78. 
Zselatinos ezüst. 24 x 18 cm. MFM.
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Tóth György: Budapesti villamosok. Részlet a sorozatból. 1982–84. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 17,5 x 17,5 cm. MFM.

Tóth György: Budapesti villamosok. Részlet a sorozatból. 1982–84. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 17,5 x 17,5 cm. MFM.
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Tóth György: Budapesti villamosok. Részlet a sorozatból. 1982–84. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 17,5 x 17,5 cm. MFM.

Tóth György: Budapesti villamosok. Részlet a sorozatból. 1982–84. 
Zselatinos ezüst. Egyenként 17,5 x 17,5 cm. MFM.



404 405

Tóth György: Fiatal Mûvészek Fesztiválja, Kisstadion. Részlet a sorozatból. 1983. 
Zselatinos ezüst. 14,5 x 14,5 cm. MFM.

Tóth György: Fiatal Mûvészek Fesztiválja, Kisstadion. Részlet a sorozatból. (Aczél György.) 1983. 
Zselatinos ezüst. 14,5 x 14,5 cm. MFM.
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MADÁRTÁVLATBÓL

A magyar fotómûvészet neoavantgárd korszaka
mûvészetszociológiai szempontból két nagyobb
tömbre osztható: az 1965–1977 júniusa közötti, a
Koncz Csaba, Lõrinczy György és Nagy Zoltán kö-
zös kiállításától1 a Fiatalok Fotómûvészeti Stúdiója
megalakulásáig tartó idõszakra, illetve az 1977 és
1984 közötti, a Stúdión belül és azon kívül jelent-
kezõ neoavantgárd törekvések idõszakára. Az
1977-es év nem jelent egyúttal korszakváltást is: a
Stúdió nem a mûvek stílusában, hanem a publiká-
ciós esélyeikben hozott változást, tehát csupán föl-
gyorsított korábban már elkezdõdött alkotói folya-
matokat. 

Az 1984-as év viszont már stilisztikai értelem-
ben is korszakhatár. 1983 körül az elbizonytalano-
dás jelei mutatkoztak a magyar fotómûvészet neo-
avantgárd köreiben. Kibogozhatatlan ma már, hogy
ebben mennyi része volt az 1981. decemberi lengyel
puccs utáni általános rossz közérzetnek, mennyi
a Stúdióból való kikerülés és az egzisztenciaterem-
tés bizonytalanságainak, s mennyi az 1980 körül
fölbukkanó új nemzedék stílusváltásának. Min-
denesetre ekkortájt, a ’80-as évek derekán a ko-
rábbi idõszak aktív tagjai közül többen – például
Haris, Jokesz, Kerekes, Szerencsés – egy idõre föl-
hagytak az autonóm, mûvészi céllal készült foto-
gráfiával. Ez indokolja, hogy 1984-et a neoavant-
gárd korszak lezárásának tekintsük. Persze, nem
éles cezúra ez: a neoavantgárd korszak vége nem
köthetõ egyetlen eseményhez; nem hirtelen ért vé-
get, hanem lassan elenyészett. 

S ami ennél is fontosabb: az új stílus sem egyik
napról a másikra született meg. Az akkoriban Új
Hullámnak, utólag posztmodernnek nevezett je-
lenségek már 1980 tájékán jelentkeztek. Tehát a
régi és az új, a neoavantgárd és a posztmodern
szemlélet jó fél évtizedig: 1980–84 között egymás
mellett élt a magyar progresszív fotómûvészetben. 

Mindezt már kortársként is lehetett érzékelni:
Fábián László elõszava 1982-ben a III. Esztergomi
Fotóbiennálé katalógusához2 vagy Beke Lászlóé
1983-ban az Önkioldó 1. „Csend” címû kiállításé-
hoz3 pontosan regisztrálja, hogy a heroikus avant-
gárd lendülete ekkorra kifulladt, s már évek óta
formálódik a mélyben valami más. Ez utóbbival, 
a magyar fotómûvészet 1980–1990 közötti poszt-
modern tendenciáival monográfiánk második kö-
tetében foglalkozom.

1977 ELÕTT

Mûhely ’67
A Stúdió megalakulása elõtti idõszak szociológiai
szempontból legfõbb jellegzetessége az volt, hogy
az avantgárd szemléletet kezdetben csak egy-két
eltökélt fotómûvész képviselte, s hogy a kör ké-
sõbb is csak nagyon lassan tágult, mert megsza-
kadt a folytonosság: az 1977 elõtti idõszak legna-
gyobb hatású megmozdulása a Mûhely ’67 kiállítás
volt Debrecenben,4 de ennek több mint tíz évig
nem volt, nem lehetett folytatása.

A neoavantgárd fotó elsõ nemzedéke szétszóró-
dott: Nagy Zoltán még a kiállítás elõtt disszidált,5

Koncz Csaba hónapokkal utána, Lõrinczy György
pedig a Mûhely ’67 után visszavonult a fotós köz-
életbõl, majd 1973-ban õ is disszidált.6 A kiállítás
többi résztvevõjének pályáján pedig – amint ez a
visszaemlékezéseikbõl7 kiderül – bármennyire
fontos, de mégiscsak kitérõ volt ez az esemény.
Dárday István és Lugossy László filmrendezõ lett,
B. Müller Magda filmgyári standfotós, Balogh
László, Szabóki Zsolt és Schopper Tibor fotóripor-
ter, ifj. Rácz Endre és Horváth István érdeklõdése
a népi építészet felé fordult; talán csak Tahin Gyu-
la vitte tovább azt az organikus absztrakt szemlé-
letet, ami a kiállítás alaphangja volt.

Magányos figurák
A neoavantgárd szemlélet második nemzedékét, az
1945 körül született korosztályt így kezdetben jósze-
rivel két magányos fotós képviselte: Haris László
1968-tól, majd Török László 1972-tõl. Indulásukkor

1 CD: Meghívók 1965.

2 1982: III. Esztergomi
Fotóbiennálé. Fábián be-
vezetõje cím és oldalszá-
mozás nélkül jelent meg, a
katalógus [2–3.] lapjain.

3 Önkioldó 1. Beke beveze-
tõje cím és oldalszámozás
nélkül jelent meg, a kata-
lógus [2–5.] lapjain. A ka-
talógust a következõ kötet
CD-mellékletében közlöm. 

4 1967: Mûhely ’67.

5 Beke László a kiállítás
kapcsán tévesen azt írja:
„a fotókon megjelent a
folklór tiszta formavilága
(Nagy Zoltán)”; Nagy Zol-
tán nem vett részt a kiállí-
táson. Beke László: A prog-
resszív magyar fotó közel-
múltja és jelene.
http://fotomuveszet.
elender.hu/9812/981201.
html.

6 Beke írásának a Konczra
és Lõrinczyre vonatkozó
része is meglehetõsen bi-
zonytalan a történtek idõ-
és térkoordinátáit illetõen.

7 1987: Mûhely 1967 –
’87, interjúkötet; az inter-
júkat Biczó Dezsõ készí-
tette.
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fotós körökben nem volt kihez kötõdniük; évekig
még egymást sem ismerték. Haris, mint láttuk, kép-
zõmûvészek körében találta meg az õt inspiráló és
a munkáit befogadó közeget, Török László pedig
költõk: Balaskó Jenõ Kárpátia sörözõbeli asztal-
társasága körében tágította a fotográfia kifejezõ
eszközeinek határait, közöttük alakította ki a maga
neoavantgárd fotóköltészeti nyelvét. 

Önmagában véve nem baj, sõt kifejezetten jó, ha
az ember látóköre nem szûkül le a saját szakmája
problémáira. A neoavantgárd szellemiség egyik leg-
vonzóbb tulajdonsága egyébként is éppen a külön-
bözõ mûvészeti-szellemi területek közti átjárható-
ság volt. Az viszont nem volt szerencsés, hogy ezek
a fotómûvészek a saját szakmájukon belül egyedül
maradtak.

Nyitás a Fotómûvészetben 
A neoavantgárd fotómûvészek 1975 körül föllépõ
második és harmadik nemzedéke8 ekkor már nem
magányos partizánokból állt, hanem kisebb-
nagyobb csoportokból. A kör részben azért tágulha-
tott, mert ekkorra érett be annak a gyümölcse, hogy
korábban Rozgonyi Iván, majd Féner Tamás szer-
kesztõi munkájának köszönhetõen a Fotómûvészet fi-
gyelemmel kísérte a friss szemléletû munkákat, 
s emellett egyre színvonalasabb elméleti cikkeket is
közölt: Perneczky Géza, majd az õ 1970-es disszidá-
lását követõen Beke László kortárs mûvészeti ismer-
tetõi mellett Végvári Lajos mûvészettörténeti, Bódy
Gábor, Hoppál Mihály, Horányi Özséb, Szilágyi 
Gábor és Vekerdi László jelelméleti írásai korszerû,
a hivatalos esztétikai „normákon” túlmutató isme-
retanyagot és szemléletet közvetítettek.9 Nem kellett
tehát holdkóros álmodozónak éreznie magát annak,
aki a fotográfiában is új utakon próbált elindulni. 

Az FMK Fotószekciója
A balatonboglári kápolnatárlatok 1973. augusztus
27-i, erõszakos bezárását követõen a Fiatal Mûvé-
szek Klubja lett a neoavantgárd, majd késõbb az új
hullámos mûvészeti élet legfontosabb intézménye
– ide értve az alagsori étterem-kocsmát is, mely 
kitûnõ és olcsó konyhájának,10 mérsékelt italárai-

nak és persze az események közelségének köszön-
hetõen a mûvészek egyik kedvelt találkozóhelye,
vitafóruma is volt. 

Az FMK az 1973 õszi újjászervezést és tagrevíziót
követõen, valószínûleg 1974-ben Albertini Béla ve-
zetésével Fotószekciót indított,11 amelynek rövide-
sen tagja lett Balla András, Hámos Gusztáv, Jokesz
Antal, Kerekes Gábor, Pácser Attila, Stalter György,
Szerencsés János, Tímár Péter, Török László, Vécsy
Attila, hogy csak a kötetünkben szereplõ fotósokat
említsem, de rajtuk kívül persze sokan mások is.12

(Vetõ János a Képzõmûvészeti szekcióban tevé-
kenykedett.) 

Képzõmûvészeti fotóhasználat
A fotósok nyelvújító törekvéseit az is bátorította,
hogy ekkoriban sok képzõmûvész is szívesen hasz-
nált fotót a mûvészi problémái meg- vagy újrafo-
galmazásához. A képzõmûvészek fotóhasználatá-
nak nagy seregszemléje a Beke László és Maurer
Dóra szervezte Expozíció címû kiállítás13 volt, me-
lyet 1976-ban Hatvanban rendeztek meg. 

Pozitívumként, a merev mûvészeti határok fölol-
dásaként kell értékelnünk, hogy ezen három olyan
mûvész is bemutathatta a munkáit, aki elsõsorban
fotográfus volt: Haris László, Hámos Gusztáv és Ve-
tõ János. Az igazság kedvéért tegyük hozzá: a fotó
felõl nézve kissé szûkmarkú volt ez a merítés, hi-
szen kimaradt belõle például Török László és Tí-
már Péter, akiknek az akkori munkái belefértek
volna az „experimentális fotó” kategóriájába. Még
fokozottabban igaz ez a magyar neoavantgárd fotó
reprezentatív nemzetközi bemutatkozására, az
1977-ben a hollandiai Eindhovenben oosteuropese
conceptuele fotografie címmel megrendezett kiál-
lításra,14 melynek hét magyar kiállító mûvésze kö-
zött mindössze egyetlen fotós akadt: Hámos Gusz-
táv. Hiányosságai és egyoldalúsága ellenére is fon-
tos volt ez a két kiállítás, mert a kreatív fotográfia
képzõmûvészet voltát tudatosította, s ezzel bátorítot-
ta a fotós formanyelvi kísérleteket.  

A STÚDIÓ 

A Fiatalok Fotómûvészeti Stúdiója 1977-ben, a
társmûvészeti Stúdiókhoz képest nagyon nagy ké-
séssel indult: a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója
1958-ban, a filmesek Balázs Béla Stúdiója 1960-
ban, az Új Zenei Stúdió 1970-ben, a Fiatal Írók 
József Attila Köre 1973-ban alakult meg. A többi
Stúdióhoz képest további hátrányt jelentett, hogy
pótolnia kellett volna a nem létezõ felsõfokú fotós-
képzést. Ezt a feladatot a Stúdió a helyzetébõl adó-
dóan nem tudta betölteni: más dolog öt évig tanulni
egy mégoly begyöpösödött szellemiségû fõiskolán,

8 Ekkoriban egyszerre két
nemzedék is jelentkezett:
az 1956-ot gyerekként át-
élt és az 1956 körül szüle-
tett korosztály.

9 Lásd CD: Bibliográfia.

10 1983: FMK Étlap.

11 Pontos dátummal és do-
kumentumokkal nem szol-
gálhatok, mivel több mint
másfél évtizeddel a rend-
szerváltás után sincs föl-
dolgozva az FMK történe-
te, Albertini Béla pedig
már nem emlékszik pon-
tosan a dátumokra, és do-
kumentumokat sem õriz a
Fotószekcióról. A CD-n ta-
lálható meghívók és kata-
lógusok így nem reprezen-
tálják, csak jelzik az FMK
Fotószekciójának a tevé-
kenységét, mivel a meghí-
vóanyag meglehetõsen
foghíjas.

12 1976, 1977: FMK
kiállításainak katalógusai.

13 1976: Expozíció.

14 1977: oosteuropese
conceptuele fotografie. 
A magyar részhez Beke
László írt bevezetõt.
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mint heti két délután, munka mellett, esetleg vi-
dékrõl Pestre utazva meghallgatni egy-egy érdekes
elõadást. Arról nem is beszélve, hogy a fõiskolán a
fotósok a korosztályukbeli társmûvészekkel együtt
lehettek volna, itt meg be voltak zárva a saját szak-
májuk gettójába.   

Nem ennek a könyvnek a feladata, hogy a Stú-
dió – tudomásom szerint földolgozatlan – történe-
tét ismertesse. Témánk szempontjából bõven elég
annyit tudnunk az indulásról és a mûködési fel-
tételekrõl, ami a CD-mellékletben közölt doku-
mentumokból15 kiolvasható. Ennek vázlatos össze-
foglalása elõtt azonban el kell mondanom, ami a
dokumentumokból nem derül ki, ám amit az
összes érintett egybehangzóan állít: a Stúdió lét-
rejötte a fotós szakma felõl Féner Tamás szívós
lobbimunkájának köszönhetõ. Tegyük hozzá: nem
elõzmények nélkül. Féner a vele készített inter-
júban16 elmondta, hogy már a ’60-as évek végén
is lobbizott annak érdekében, hogy a Színház- és
Filmmûvészeti Fõiskolán fotó szak induljon, ezt
azonban Herskó János disszidálása 1970-ben ke-
resztbe húzta. Fénernek nem kis szerepe volt ab-
ban is, hogy végül 1985-ben az Iparmûvészeti Fõ-
iskolán elindulhatott a fotósképzés.17

A megalakulás
A Stúdió megalakulásához vezetõ elsõ hivatalos lé-
pés Pozsgay Imre kulturális miniszterhelyettes
1975. augusztus 8-án kelt levele volt,18 amelyben a
Szövetség fõtitkárától tájékoztatást kért a fiatal fo-
tómûvészek helyzetérõl. Késõbb megszületett a
döntés: a társmûvészeti Stúdiók mintájára létre
kell hozni a fiatal fotómûvészek Stúdióját, mely a
35 évesnél fiatalabb fotósokat hivatott összefogni. 
A Stúdió tehát úgy viszonyult a Magyar Fotómûvé-
szek Szövetségéhez, mint a KISZ (a Kommunista
Ifjúsági Szövetség) a Magyar Szocialista Munkás-
párthoz: ezt tükrözte a 35 éves korhatár. A Stúdió
mûködési szabályzatának elsõ változatát úgy al-
kották meg, hogy egyszerûen átírták a Fiatal Kép-
zõmûvészek Stúdiója szabályzatát.19

A szabályzat elfogadtatásának hosszas folyamata
közben a Szövetség illetékesei két fontos döntést
hoztak. Az egyik, hogy a Stúdió ne önálló szerve-
zetként mûködjön, mint a Balázs Béla Stúdió, ha-
nem a Szövetség tagozataként.20 A másik, hogy a
neve ne Fiatal Fotómûvészek Stúdiója, hanem Fia-
talok Fotómûvészeti Stúdiója legyen, mert egy „ko-
rábbi elvi döntés szerint a fotómûvész megjelölést
csak a Szövetség tagjai esetében alkalmazzuk”.21

1976. október 27-re Urbán Tamás a Szövetség ne-
vében megbeszélést hívott össze, elõkészítendõ a Stú-
dió megalakulását. Könyvünk szereplõi közül a meg-
hívott tíz fiatal fotós között volt Kerekes Gábor is.22

A meghívottak a megbeszélésen nyilván újabb ne-

veket javasoltak, s így állt össze végül az 1977. jú-
nius 9-i alakuló ülésre a 19 fõs induló lista.23

A Stúdió jelentõségét mutatja, hogy a könyvünk-
ben tárgyalt fotósok közül – leszámítva a túlkoro-
sokat – csak hárman nem voltak Stúdió-tagok:
Hámos Gusztáv, Pácser Attila és Vetõ János.

Szinopszisok
A Stúdió legfontosabb intézménye, amellyel konk-
rét mûvek, sorozatok megszületését segítette elõ, a
szinopszisrendszer volt. Ez abban állt, hogy egy
tervezett munkáról rövid leírást, szinopszist kellett
a Stúdió vezetõségének benyújtani. Ennek alapján
döntöttek arról, hogy lehet-e a tervet támogatni, 
s ha igen, mekkora összeggel; a pénzbeli támogatás
nyersanyagra, laborköltségre és más dologi kiadá-
sokra szólt. Miután a munka a megadott határidõre
elkészült, a tagság a fölkért opponens véleménye
és a bemutatott nézõképek alapján megvitatta, il-
letve elfogadta.

A CD-mellékletben közreadom azt a kimutatást,
amelyen 1990-ig az összes, 183 támogatott szinop-
szis szerepel.24 Nagyon fontos forrás ez a Stúdió-
tagok munkáinak datálásához, néha a sorozatok
címének vagy nagyságának a meghatározásához.
Végül megjegyzem, hogy a szinopszisvitákra nézõ-
képeket készítettek a szerzõk. Ezek tehát nem ki-
állítási kópiák ugyan, de a szerzõ elképzeléseit 
valamennyire mégiscsak tükrözõ, többnyire saját
kezû nagyítások – sok esetben az egyetlen korabeli,
vintage kópia, ami ránk maradt. A szinopszis-
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15 A Magyar Fotómûvészek
Szövetségében két nagy
irattartóba rendezve ma-
radtak fönn a Stúdió
1976–78 közötti iratai – 
a CD-mellékletben ebbõl
közlünk válogatást.

16 Szilágyi Sándor: Interjú
Féner Tamással.

17 Érdemes lenne egyszer
megírni, hogy a felsõfokú
fotómûvészképzés máig
megoldatlan ügye miért
akadt el, s akad el még
ma is. Ehhez adalékul
lásd az ügyet a kezdetek-
tõl szorgalmazó Bauer
György „Én így látom…”
címû, a Stúdió 1979-es
szentendrei szereplésével
foglalkozó cikkének elsõ
oldalait: Fotómûvészet,
1979/3. 16–17. o. Az utóbbi
öt év erõfeszítéseirõl ma-
gam is szolgálhatok adalé-
kokkal.

18 CD: Stúdió/Fiatalok Stú-
diója 1976–77: 01–07.

19 Uo. 41–50.

20 Uo. 56.

21 Uo.

22 Uo. 21–22.

23 Uo. 68–70.

24 CD: Stúdió/Szinopszis-
lista.
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munkák többsége a Szövetségtõl a Magyar Fotográ-
fiai Múzeum gyûjteményébe került.      

Kiállítások és az Antológia
A Stúdió nevéhez fûzõdik 1990-ig négy bemutat-
kozó kiállítás megrendezése, amelybõl kettõ a
most tárgyalt idõszakra esik,25 továbbá a tagok
munkáiból összeállított Antológia26 megjelentetése
1985-ben. A KISZ KB nemcsak ezek megszerve-
zésében segítette a Stúdiót, hanem abban is, hogy
a fiatal fotósok részt vehessenek a Mûvészeti Fõis-
kolák Találkozóin,27 ahol a korosztályuk társmûvé-
szeivel legalább egy kis idõre elvegyülhettek. 

A STÚDIÓ ALTERNATÍVÁI

Voltak, akik szûkösnek vagy nem rájuk szabottnak
találták a Stúdió kínálta bemutatkozási lehetõsé-
geket, s ezért – vagy ettõl függetlenül – önálló kez-
deményezéseket hoztak létre. 

Esztergomi Fotóbiennálé
Ezek közül az egyik legfontosabb az esztergomi
STB csoport (Sipeki Gyula, Tamási Péter, Balla
András) és a városi Fotóklub vezetõje, Kollár
István szervezte Esztergomi Fotóbiennálé28 in-
tézményének elindítása volt, mely 1978 óta máig
kétévente egy-egy hosszú hétvégére kiállítási
lehetõséget és vitafórumot biztosít a progresszív
tendenciák képviselõinek, illetve katalógusai-

ban bemutatja a munkáikat. A Biennálék köz-
vetlen elõzménye egyébként nem a Stúdióhoz
kötõdik, hanem az FMK Fotószekciójának
1976-os esztergomi bemutatkozásához.29 A Bien-
nálék közül témánk szempontjából a II. volt a
legemlékezetesebb, mert ezen fölvonult szinte 
a teljes akkori képzõmûvészeti avantgárd is.30

Az Esztergomi Fotóbiennálék története is megírat-
lan. Balla András egy pályázat keretében összegyûj-
tötte ugyan a Biennálék dokumentumait,31 de
ezek – Balla kézírásos följegyzéseivel kiegészítve
– az NKA irattárába kerültek, s így szinte hozzá-
férhetetlenek, mivel a hivatal értelemszerûen
nincs berendezkedve kutatásokra.32 E pillanatban
ráadásul még az is fenyegeti az egyetlen példány-
ban létezõ gyûjteményt, hogy – mint minden pá-
lyázati dokumentációt – öt év elteltével automati-
kusan megsemmisíti a hivatal. Remélem, mire e
sorok megjelennek, megváltozik ez a szerencsét-
len helyzet.

Dokumentum
Közvetlenül kevesebb alkotót érintett ugyan, de
épp az exkluzivitása miatt rendkívül jelentõs
volt 1979 és 1982 között a Jokesz Antal és Sze-
rencsés János szervezte Dokumentum: kiállítá-
sok és fotós találkozók Veszprémben, illetve vál-
lalkozó kedvû népmûvelõk jóvoltából néhány
más vidéki városban is.33 A Dokumentum törté-
nete szintén megírásra vár. Témánk szempont-
jából most elég annyit tudni róla, hogy a két
szervezõ mûvész változó összetételben, meghí-
vásos alapon, kisebb csoportokban vonultatta
föl a kreatív fotó34 reprezentáns figuráit, jórészt
az FMK forrásvidékérõl merítve. 

1979-ben Jokesz és Szerencsés az elõttük járó
korosztály informálisan legtöbbre tartott figurá-
ját, Kerekes Gábort kérte föl a közös fellépésre,
1980-ban pedig az utánuk következõ generáció
legtehetségesebbnek tartott tagját, Vetõ Jánost.
1981-ben mindkét irányban tágították a kört,35

s a bemutatott anyag némi elmozdulást jelez az
akkoriban formálódó posztmodern felé. A negye-
dik kiállításon, 1982-ben – Kerekes újbóli szere-
peltetése és az elõzõ évben New Yorkban elhunyt
Lõrinczy György portfóliójának bemutatása mel-
lett – még egy lépést tettek ebben az irányban:
fölkérték az akkor mindössze 23 éves Szilágyi
Lenkét a közös szereplésre.36 Ezután Jokesz és
Szerencsés vállalkozása – jórészt föltáratlan, de
a jelek szerint részben személyes, részben a hely-
zzetbõl adódó okokból – félbeszakadt. Jokesz vissza-
vonult a fotós közéletbõl; a fotózást is abbahagy-
ta. Szerencsés egy ideig próbálkozott még a kre-
atív fotó különbözõ nemzedékeinek összefogásá-
val, majd õ is fölhagyott vele. 

25 1978: Elsõ kiállítás.
1982: Második. 

26 1985: Antológia.

27 1979–1983 között. En-
nek a története sincs föl-
dolgozva.

28 Katalógusaikat lásd a
CD-n.

29 1976: FMK fotokiál-
lítása. Esztergom.

30 1980: II. Esztergomi
Fotóbiennálé.

31 2005-ben, az NKA
1802/129. sz. pályázati tá-
mogatási szerzõdés alap-
ján.

32 Nekem legalábbis a kéz-
irat lezárásáig nem sike-
rült elérnem, hogy bete-
kintést nyerjek a gyûjte-
ménybe. 

33 1979, 1980,
1981, 1982: Dokumentum.

34 A kiállítások újságkata-
lógusának címe ebbõl a
szempontból félrevezetõ: a
kezdeményezésnek semmi
köze nem volt a dokumen-
tarista fotográfiához; a
mediális, experimentális
fotográfia fóruma volt. 
A Kassák lapjához való
kötõdés utólagos felisme-
résen alapult.

35 Bakos Miklós, Baranyay
András, Birkás Ákos, Jokesz
Antal, Károlyi Zsigmond,
Szerencsés János, Tordy
György és Vetõ János vol-
tak a kiállítók.

36 A többi kiállító: Bakos,
Burkus Sándor, Jokesz,
Szerencsés, Tordy és Vetõ.
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Toldi Fotógaléria
1981-ben a Toldi Mozi adott havonta bemutatkozási
lehetõséget a progresszív szellemiségû fotó képvi-
selõinek, de a program csak kilenc kiállításig ju-
tott el: a tizediket, az akkor egy éve autóbalesetben
meghalt Hajas Tibor kiállítását – állítólag Aczél
György utasítására – betiltották,37 s megszüntették
ezt az alternatív kiállítási lehetõséget. 

New Wave
Mint már utaltam rá, 1980–84 között átmeneti
idõszakát élte a magyar progresszív fotómûvészet:
a középnemzedék neoavantgárd szemléletû mun-
kái mellett megjelentek s egyre erõteljesebben 
jelentkeztek a posztmodern – korabeli szóhaszná-
latban: New Wave, újhullámos – törekvések is. Ez
egybeesett a progresszív fotó negyedik – 1956 után
született – nemzedékének föllépésével és hely-
keresésével is. Témánk szempontjából most annyi
tartozik ide, hogy részben a Stúdió teremtette szo-
cializációnak, részben pedig a középnemzedék
reprezentáns figurái nyitottságának köszönhetõen
a negyedik nemzedék (Szilágyi Lenke, Drégely
Imre korosztálya) tudott és akart is kötõdni az elõt-
tük járó korosztályok progresszív figuráihoz. 

Ez a kötõdés leginkább közös kiállításokban nyilvá-
nult meg. A Dokumentum említett kiállításai mellett
ilyen volt a Bán András, Lugosi Lugo László és Sze-
rencsés János kezdeményezte Fiatal fotó 1980 után
(1982–83 fordulója), vagy a Szerencsés János és
Beke László szervezte Önkioldó kiállítások (1983,
1984), melyeknek a Kincses Károly vezette Gödöl-
lõi Galéria adott otthont, de ugyanez a kétirányú
nyitottság jellemezte a Várnagy Tibor vezette Liget
Galéria kiállításpolitikáját is az indulásától, 1983-
tól kezdve napjainkig. Mint ahogy békésen megfért
egymás mellett a neoavantgárd és a posztmodern 
fotó a Bán András és Lugo szerkesztette Fényképé-
szeti Lapok címû, három példányban kiadott gépira-
tos szamizdat folyóiratban is.38

A ’80-as évek második felében úgy látszott: a ma-
gyar progresszív fotó háza táján kezdenek rendezõdni
a dolgok. A nemzedékek egymást erõsítve, közösen
léptek föl, itthon és külföldön egyaránt. Sikerült
végre-valahára elindítani – ha nem is a Képzõmûvé-
szeti Fõiskolán, de legalább az Iparmûvészetin – 
a felsõfokú fotósképzést. Megjelent egy-két fontos ki-
advány is. 

Aztán jött a rendszerváltozás. Hogy mit hozott,
ez már a következõ kötetünk végére kívánkozik.

37 1981: Toldi mozi.
Lásd még Szilágyi Sándor:
Interjú Feldmájer Sándor-
ral; uõ. Interjú Tímár
Péterrel.

38 Az említett kiállítások
és a Fényképészeti Lapok
történetét és dokumentu-
mait lásd a következõ kö-
tetünkben.

A Stúdió tagjai 1979-ben Szentendrén, a Mûvészeti Fõiskolák Fesztiválján. 
Alsó sor: Ruzsonyi Gábor, Kerekes Gábor, Horváth Dávid, Tímár Péter, Stalter György, Urbán Tamás, Vécsy Attila.

Felsõ sor: Flesch Bálint, Szebeni András, Horváth Péter, Kiss Árpád, Benkõ Imre, Tóth György, Várkonyi Péter,
Lengyel Gábor, Szerencsés János, Bánkuti András, Dallos László, Mészáros János, Fákó Árpád, 

Vékás Magdolna, Szombati Tibor, Féner Tamás, Albertini Béla.
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