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Zátonyi Tibor: Budapest infra – No. 6. 1986–87 között.

Zátonyi Tibor fényképész, az Iparművészeti Főiskola adjunktusa 1980 óta készít különös, holdbéli 

tájra emlékeztető felvételeket Budapestről. A képek titka: speciális filmre készülnek, amely a szabad 

szemmel láthatatlan, infravörös hullámtartomány rezgéseit (is) rögzíti.

- Soha nem érdekeltek azok a technikák, például a montázs vagy bizonyos felvételi és labortrükkök,

amelyekkel bele kell nyúlni a képbe. Az a képi világ izgat, amely a valóságos látványon keresztül 

jut túl a realizmuson; nem akar több lenni, mint a „valóság", csak egy kicsit más, kicsit mágikusabb,

álomszerűbb. Amikor 1980-ban előhívtam és kinagyítottam életem első infrafilmjét, elképedtem a 

különös, bizarr hatások láttán. Azt rögtön eldöntöttem, hogy arcképet nem készítek inf- rával: 

ijesztő volt a lárvaszerű arcból kivilágító szemek látványa. Az viszont, amit nyers- anyag a városi 

tájképekkel csinál, nagyon izgatott. Mély, koromfekete, mégis tónusos árnyékok, a fények 

hihetetlenül kontrasztosak; az ég is majdnem fekete, amiből vakítóan ugrik elő a hófehér, habos, 

vattaszerű felhő. Az épületek árnyékos és napsütötte részei élesen elkülönülnek egymástól, a fák, a 

levelek és a bokrok meg úgy világítanak, mintha hó vagy jég borítaná őket - miközben látszik, hogy

lubickolnak a nyári verőfényben. Mivel az infrához sötétvörös szűrőt kell használni, és egyébként is

meglehetősen érzéketlen anyag, a sétáló emberek, és a mozgó járművek - a hosszú expozíciós idő 

miatt - elmozdulnak, sejtelmesen belengik a képet.



- Mindez elég drasztikus „belenyúlás” a képbe, a megszokott látványba. Nincs itt valami 

ellentmondás? 

- Nincs, mert a végeredmény ugyan valóban nem egészen az, amit látunk, mégis a realista 

alapállásomból kiindulva képeztem le: létező épületek, valódi helyszínek, élő emberek szerepelnek 

a képen. Csak éppen az infra fizikai és kémiai tulajdonságai átfestik a látványt.

- De miért kell átfesteni?

- Azért, mert ezek a képek nem az „igazi" Operaházról, Bazilikáról, Bajcsy-Zsilinszky és Andrássy 

útról, Liszt Ferenc térről szólnak, hanem az én akkori Operaházamról, Bazilikámról stb. Amikor 

ezeket a felvételeket készítettem, ilyennek láttam őket. Például az Operaház november 7-én, 

fellobogózva , fölötte egy parányi felhő: nekem nem szép, hanem nyomasztó, fenyegető látvány 

volt. Annak külön örültem, hogy az infra a vörös zászlóból fehéret produkált a képen. Egy ember 

nélküli, nyomasztó környezet jelent így meg, hű tükreként annak, ahogyan akkor láttam és éreztem.

- Nem embertelenek ezek a képek?

- Nem, nem hiszem. Soha nem volt célom, hogy embertelennek mutassam a várost, ahol élek. Egy 

városi táj egyébként sem lehet embertelen, hiszen a város emberi kéz terméke: olyan, amilyenné az 

ott élő emberek formálják. Persze, lassan már minden nagyváros „embertelen” a szónak abban az 

értelmében, hogy egyetlen ember számára megélhetetlen. Nem ismerjük a városunkat, legfeljebb 

csak egyes részeit, valamennyire, talán. Én világéletemben azt az emberi és tárgyi környezetet 

próbáltam megmutatni, fölmutatni, amelyben élek, amelyet ismerek.

- És mindig olyannak látja a környezetet, ahogyan ezeken a képeken megjelennek?

- Nem, de azért ez elég érdekes kérdés. Egy időre fel is hagytam az infrával, mert már kezdtem 

mindent így, infrában látni. És bevallom, kicsit megijesztett, hogy ha tovább megyek ezen az úton, 

sikerül” Budapestről egy emberek nélküli, lakatlan, álomszerű, irreális várost kreálnom. Holott ez a 

város, szerencsére, nem ilyen. De azért az embernek lehetnek olyan álmai, hogy mondjuk fényes 

nappal egyedül sétál végig az Andrássy úton, és nem jön szembe se egy autó, se egy busz, se senki. 

Ettől Budapest még nem lesz embertelen, elviselhetetlen - legfeljebb csak annyira, mint bármelyik 

világváros.


