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Kiss-Kuntler Árpád: Baross téri piac. Budapest, 1984.

Ez egy fantasztikus város; semmi másra nem cserélném, tisztelettel - buggyan ki Kiss-

Kuntler Árpád fotográfusból a szerelmetes vallomás. A feleségem svájci születésű és 

állampolgárságú; élhetnénk mi Zürichben vagy bárhol máshol a világon, de fel sem merült, 

hogy elköltözzünk. Ebben a városban ugyanis minden megtalálható: a poklok legmélyebb 

bugyraitól a felhőkön hárfázó angyalkákig az égadta világon minden. 

A Kelet-Nyugat átmenő forgalom pihenője vagyunk; itt csap össze a két kultúra, ennek 

összes bújával-bajával, örömével-gyötrelmével. Egy percig sem lehet unatkozni. Én nagyon 

szeretem, ha többféle kultúra él együtt, mert abból csak tanulni lehet, leginkább toleranciát. 

Erre nagy szükségünk van, hiszen ötven meg harmincnyolc négyzetméterekre vagyunk 

beszorítva.

- Érdekes, a képeiden nem érződik semmiféle tanítási, a toleranciára nevelő szándék.

- Nem, mert én abszolút ösztönös módon fényképezek: a kép ott van, én csak rátalálok. 

Semmiféle didaktikus cél nem vezérel.

- Mégis: a képeid inkább a sötét és a szürke árnyalatait mutatják a városnak. Hol maradnak 

a felhőkön kalimpáló angyalkák? 

- Azokat nem kell megfényképezni, mert azok rendben vannak. Engem nem ez, mondjuk a 

gyönyörű Vár érdekel, hanem az, amin el lehet borzadni, hogy uramisten, mit teszünk mi 

ezzel a szép várossal, a városunkkal. Ez egyébként megint csak a keresztút mivoltunkból 



fakad. A dánok például öt-hatszáz éves házakban laknak, és úgy vigyáznak az értékeikre, a 

múltjukra, hogy azt mi el sem tudjuk képzelni. Tőlünk keletre viszont a múlt az semmi, azt 

ki lehet dobni. Mi pont középen vagyunk, ebből aztán elég érdekes képződmények 

születnek.

- A Népszabadság TV-mellékletében láttam egyszer egy érdekes kísérletedet, ami kicsit 

erről is szólt. Mi is volt ez?

- 1984-ben támadt egy ötletem: mi lenne, ha megcsinálnám Budapest vizuális statisztikáját, 

véletlenszerű mintán. Ez konkrétan azt jelentette, hogy a képek egy olyan autóból készültek,

amelyben nemcsak kilométer-, hanem méterszámláló is volt. Északon, a Vácról bevezető út 

Budapest táblájánál készítettem az első kockát, a többit pedig hajszálra pontosan ezer 

méterenként le délre, a Soroksári út végéig. Minden kilométernél megálltunk, és amit a 24 

mm-es objektív maga előtt látott, az katt: rákerült a képre. Ha húsz centire volt egy kuka,

akkor az, ha háromszáz méterre egy gyárkémény, akkor pedig az. Aztán megfordultunk, és a

másik oldalt is megfényképeztük. A végén egymás mellé raktam a negyvenkét képet. 

Persze sem demográfiai, sem építészeti, sem bármilyen más szempontból nem értékelhető 

eredmény jött így ki - viszont elképesztő volt az összhatás. Még véletlenül sem lehetett 

olyan pontot találni a városban, ami meggyönyörködtette volna a szívemet-lelkemet. 

Nyilván ha Párizsban, Münchenben vagy bárhol máshol csináltam volna meg ugyanezt a 

kísérletet, akkor sem lett volna más az eredmény, hiszen a metropolisból mint olyanból 

sugárzik ez a fajta vizualitás, a szürke egyhangúság.

- Úgy tudom, pontosan tíz év múlva megismételted a kísérletet.

- Így van. Kíváncsi voltam rá, hogy tíz év alatt mennyit változott a város ebből, tehát a 

vizuális statisztikai átlag szempontjából. Mit mondjak, ez a kísérlet is elég különös 

eredményre vezetett, a változás és a változatlanság sajátos, finom egyensúlyára. De ezt 

egyetlen képpel úgysem tudnám megmutatni, sem elmesélni, ehhez az egész sorozatot látni 

kell.


