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Benkő Imre: Csirmaz Miklós villanyszerelő, 1989.

Ózd ötvenezer lelket számláló iparváros Északkelet-Magyarországon, a szlovák határnál. 

Egykor a Munka Hőseinek emlékműve volt, ma a kommunista múlt síremléke. Az öntödét, 

mely tizenháromezer embernek adott munkát, bezárták; a város népességének egyharmada 

munkanélküli. A politikusok és közgazdászok azt mondják, az üzem bezárása 

elkerülhetetlen volt: a kommunizmus és a tervgazdaság időszakából a demokrácia és a 

piacgazdaság korszakába való átlépés logikus következménye. Ez alighanem így is van: a 

kommunista Magyarországon a nehézipart mesterségesen tartották életben, politikai és 



ideológiai okokból: a hadiipar igényei, a (hideg)háborús hisztéria és a teljes 

foglalkoztatottság dogmája miatt. Ami nyereség a mezőgazdaságból és a kereskedelemből 

befolyt, a nehéziparba pumpálták, azt az illúziót keltve, mintha ez, elavult technológiája 

ellenére, szintén nyereséges volna. Röviden: az egész társadalmi és gazdasági helyzet egy 

Nagy Hazugságon alapult – s nem csak Ózdon. 

Ezt a Nagy Hazugságot alakították át az Ezer Kis Hazugság korszakává. Az ózdi 

munkásoknak előbb azt mondták, hogy megtarthatják a munkahelyüket, aztán azt, hogy 

csak az üzem bizonyos részeit fogják bezárni, meg hogy a privatizáció új munkahelyeket 

teremt, őket pedig átképzik, hogy megfeleljenek a korszerű technológia igényeinek; és így 

tovább. Minden áldott nap egy új hazugság. Kelet-közép-Európában az emberek túlnyomó 

többsége szinte mindent elveszített, amiért korábban éltek és dolgoztak: az anyagi 

biztonságot, a tisztességes megélhetést, a békés, nyugodt öregkort és azt, hogy a 

gyerekeiknek majd jobb soruk lesz. Benkő fotóesszéje ezekről a veszteségekről szól. Nem 

egyszerűen Ózd sztorija ez – jóval több annál.

Benkő Imre: Kohóbontás, 1994.

Amikor 1996-ban az Acélváros megjelent, kisebbfajta szenzációt váltott ki a magyar 

fotográfusok körében. Végül is az ország egyik legrangosabb fotósának első albuma látott 

napvilágot. Első könyv ötvenhárom évesen, World Press és Pulitzer Emlékdíjakkal a háta 

mögött: nem nagyon kapkodta el a dolgot Benkő. De nem arról van szó, mintha lusta volna 

– épp ellenkezőleg: dolgozik, mint egy igásló. Az album száz képét kétszáz tekercs filmről 

válogatta össze, majd' tíz év terméséből. Magyarországon mindössze egy maroknyi 



fotóriporter dolgozik ilyen keményen egyetlen témán. A többiek egyszerűen nem 

engedhetik meg maguknak: egy közölt képért a legjobb esetben is csak annyit fizetnek a 

lapok, amennyi öt tekercs film ára; a képes lapok ugyanis nem riportokat közölnek, hanem 

csak illusztrációkat a szövegeikhez. A W. Eugene Smith Alapítvány segítsége nélkül Benkő 

sem tudta volna befejezni a munkáját. Benkő teljesítménye részben ennek a kemény, kitartó 

munkának, a Magyarországon sajnos kivétel számba menő professzionalizmusnak 

köszönheti az elismertségét. 

Nagyobbrészt, persze, a művek esztétikai értékének. Ami oly megbecsültté teszi 

ezeket a képeket: az erős vizuális szimbolikájuk és egyéb erényeik, melyek közül 

mindenekelőtt azt kell említenem, ahogyan Benkő látja és láttatja az embereket. 

Együttérzéssel és beleéléssel, szimpátiával és empátiával – s ez jóval több, mint a 

szolidaritás, ami mindig kívülről, fölülről jön. Benkő viszont el tudja hitetni, hogy ő is egy 

azok közül, akiket fényképez. Ebben alighanem segítségére van, hogy gyermekkorában 

maga is egy bakonyi bányászkolónián nőtt föl, tehát a kemény munka világa nem ismeretlen

előtte. Együttérzéssel és beleéléssel szemléli tehát ezeket az embereket, a sorsukat – és 

egyúttal valamiféle szemérmes távolságtartással, szelíd humorral is. Szüksége van erre a kis

távolságra, mert különben melodrámává, érzelgős giccsé, társadalombíráló közhellyé 

silányodna a mondandója. E képek humora egyébként a kelet-közép-európai irodalom és 

filmművészet egyik legjellegzetesebb hagyományában gyökeredzik – gondoljunk csak 

Hrabal vagy Forman világára.

Benkő Imre: Karbantartók. Kohógázüzem, 1989.



A szimpátia, empátia és irónia e sajátos humorú elegye abban is megfigyelhető, 

ahogyan Benkő a színtereket elénk tárja. Az acélmű monstrumát dinamikus vonalakban és 

formákban láttatja. Dinamikus, de egyúttal kísérteties is ez a drámai háttér. Mintha csak egy

űrállomáson járnánk – ami valahogy itt maradt a 19. századból. Szürreális, abszurd, 

embertelen ez a világ. Mint ahogy a mi kelet-közép-európai életünk is abszurd volt s maradt

az űrkutatás korában. A környezet általában is ezt sugallja, de észrevehetjük azt is, hogy 

ezeken a képeken nincsenek ép, szabályos formák: háromszög, négyszög, kör, ellipszis; 

valami kis darab mindig hiányzik belőlük. Szinte fáj a szemnek, ahogy a kép széle belevág 

egy fejbe, levág egy fél cipőt, lecsippenti egy kémény vagy egy timpanon tetejét. Benkő 

mindig a teljes negatívkockát nagyítja meg; gépének keresője 100%-ban mutatja a filmre 

kerülő látványt, s többnyire nagylátószögű objektívokat használ. Ezekkel az eszközökkel 

könnyedén korrigálhatta volna a kompozíció "sutaságait": egy lépés hátra, s máris minden a 

helyén van, szép harmonikus rendben. Éppen ezért gondolom, hogy a csonkított kompozíció

– akár szándékoltan, akár pusztán csak azért, mert ez a "realitás diadala" – e képek vizuális 

nyelvtanának szerves része. Egyszerűen nincs levegő ezekben a szűkre vágott jelenetekben.

Nincs levegő, s az ég üres. Benkő a lágy, szórt megvilágítást kedveli, az 

összhatásban pedig a szürke alaptónust. Nincsenek mély, részletteli feketék, sem ragyogó 

fehérek. A dráma napról napra ismétlődik – ahogyan a reménytelenül szürke hétköznapok 

követik egymást. De a legszürkébb maga az ég: sehol egy felhő, egy kis napsugár. Mintha 

csak Isten szemébe néznénk, aki – úgy látszik – időközben megvakult.

[A The marginal cost of labour (REPORTAGE, London, 1999 Spring) című cikk, melyet 

angolul írtam, visszafordítása – amit szintén én követtem el.]


