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Bozsó András: Hősök tere, 1995. Camera obscura.

Bozsó András a kísérletező vagy – mint magáról mondja – a játékos kedvű fotográfusok közé 

tartozik. Persze, mint minden igazi játékos, nagyon is komolyan veszi mindazt, amivel kisérletezik – 

de szerencsére nem körít hozzá tetszetős elméleteket.

- Ez a kép egy sorozat része, amelyben a képek egyik fele az úgynevezett valóság, a másik pedig 

valamilyen illuzórikus tér. A felvétel lyukkamerával készült. A lyukkamera vagy camera obscura a 

fényképezőgépek őse: egy doboz, amelynek egyik falán valamilyen fényérzékenyített anyag (film, 

fotópapír, polaroid vagy bármi) van, a vele szemközti falon, az objektív helyén pedig egy apró lyuk,

ami a képet kirajzolja. Maga a felvétel úgy készült, hogy egy kempingasztalt kivittünk a Hősök 

terére, és erre ráraktuk a kicsi műanyag autót, alá pedig ezüstfóliára homokot szórtunk. A 

terepasztal széle lett a „horizont", a homok a „talaj", a Hősök terének oszlopsora pedig a háttér, a 

„végtelen”: együtt olyan az egész, mintha valóságos tér volna,  pedig ilyen tér nem létezik A 

valóságos horizont el lett takarva egy játékhorizonttal.



- Mi vonzza ezekben a játékokban? Azért kérdezem így, többes számban, mert egy másik képen 

műanyag katonákat hozott össze egy nyolcadik kerületi, lövéssebhelyes házfallal. Ez is csak játék 

volna?

- Lehet, hogy furcsán hangzik, de azt kell mondjam, hogy igen, ez is csak játék. A kis 

katonafiguráknak nincs semmi mögöttes jelentésük: egyszerűen csak pici tárgyakat kerestem, 

amelyeknek a képi jelenlétük számomra elfogadható. Azon a képen egy megolvadt fagylaltgombóc 

alól „futnak szét” a katonák. Hallottam már olyan véleményt, hogy ez egy antimilitarista kép; 

nekem nem volt semmi ilyen szándékom, de ha valaki ilyesmit lát bele, nem bánom. Csak éppen jó 

tudni, hogy engem inkább zavar a fényképezés valósághoz kötött volta. Úgy dolgozom ugyanis, 

hogy kitalálok technikákat, fogásokat, és akkor jön a gond, hogy jó-jó, de mi legyen a képen. 

Bármilyen tárgyat vesz is az ember, az végül olyan jelentést kaphat, aminek az eredeti ötlethez 

nincs semmi köze. 

- Ez azt is jelenti, hogy zavarja a „valóság”, a környezet, ha mondjuk a várost fényképezi?

- Ezt így nem mondanám. Inkább arról van szó, hogy ha valamit lefényképezek, a téma 

önkéntelenül előre tolakszik, pedig nem ott volna a helye. Ha például lefényképeznek egy 

öregembert (amit egyébként nem teszek), akkor előjönnének az amatőr fotográfiából ismert 

sztereotípiák, hogy tisztességben leélt kor, fáradtság, megtörtség, mifene, holott szándékaim szerint 

semmi ilyesmiről nincs szó. De bármennyire vigyázok is erre, sokat tévedek. Lefényképeztem 

például egy nippet, és hogy a méretét megmutassam, mellé tettem egy levél gyógyszert; kaptam is a

fejemre, mert összefüggésbe hozták sok mindennel, pedig egyszerűen csak viszonyítási pont volt a 

méretarányok megmutatására. A most közölt képen is a Hősök tere csupán háttér: egy olyan tér,  

amit mindenki Ismer. Semmi más szándékom nem volt vele.

- A várost „rendesen" nem is fényképezi, csupán háttérnek használja?

- Dehogynem, de az egészen más ügy. A fényképezésből élek, és így készítek a városról 

Idegenforgalmi felvételeket. De mondom, ez egészen más, mert itt tulajdonképpen – ha szigorú 

vagyok magamhoz – giccseket kell elkészítenem, amit egyébként nagy örömmel teszek, mert 

mesterségbeli kihívás. Ha mondjuk napfelkeltét fényképezek a budai Várral, nagyon izgulok, hogy 

sikerüljön, hogy szép legyen – de maga a végtermék nem sorolódik a művészethez, vagy ha mégis, 

akkor nagy baj van. Ugyanis semmi adekvát életérzést nem tükröz, legalábbis nekem semmi közöm 

ahhoz, amit szerencsés esetben sikerül kihoznom belőle.



gozom ugyanis, hogy kitalálok technikákat, fogasokat. és akkor


