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Drága Miki! 

 

Köszönöm kedves és figyelmes leveledet. Igyekszem az általad fölvetett kérdésekre 

érdemben válaszolni, ezért a sorok közé írtam a megjegyzéseimet. 

 

 

 

At 17:31 2009.10.22:  

 

 

Drága Saci ! 

 

 Küldök neked párat a nyolcvanas években (86-89) készített képeimből, mert 

szerintem elkerülte a figyelmedet, 

 

– Valóban, ezeket a képeidet nem ismertem. Kösz, hogy átküldted őket. 

 

és talán több más tény és alkotó is így járt. 

 

– Ebben biztos lehetsz. Hál' Istennek nagyon gazdag az anyag, és bár igyekszem 

tájékozódni, nem mindenre terjed ki (szükségszerűen) a figyelmem. 

 

Mások képeiből is tudnék küldeni, de erre egyelőre nincs felhatalmazásom. 

 

– Én ezúttal fölhatalmazlak rá: küldjél csak képeket másoktól is, és a magadéiból is! 

Tudod, én minden ötletnek, segítségnek örülök, épp az előzőek miatt. És minden 

ötletet megfontolok. Aztán vagy föl tudom használni a munkámhoz, mert beleillik 

abba a koncepcióba, amit ki akarok fejteni, vagy nem. 

 

A 86-os évtől formálódott az akkori Iparművészeti Főiskolán az a fotográfiai irányzat, 

amit akkor Miltényi autonóm riportnak nevezett.  Ez független volt az akkori Stúdió, 



és a fotográfiai közélet egyéb területein ismert törekvésektől. Leginkább a Street 

Photograhy-ból táplálkozott, ami akkor Magyarországon teljesen ismeretlen volt. A 

lényege az volt, hogy a rendszerváltást megelőző időszak életérzését akartuk ábrázolni 

dokumentarista eszközökkel személyes hangvételű képeken. Nekem például külön 

célom volt a tárgyi világ, az utcás és a portrészerű képek vegyítése, a diploma 

sorozatom is ezen alapult. 

 

– Mindezt tudom. A diplomamunkádat viszont emlékeim szerint így egyben nem 

láttam: alkalmasint megnézném. 

 

Később az Iparról indulva, a 90-es évek elején és közepén 

 

– Én '90 végéig, a Stúdió föloszlatásáig tárgyalom a korszakot: ez mondhatni egy 

természetes korszakhatár.1 

 

az akkori idők legmarkánsabb fotográfiai iránya lett az autonóm riport (tudod, sokan 

utálták, a végén már én is, hogy a csapból is ez folyik). Ezért véleményem szerint ezt 

a fotót nem célszerű, mi több nem logikus kihagyni a nyolcvanas évek magyar 

fotográfiai újhullámát tárgyaló fotótörténetből. 

 

– Ezt viszont nem így gondolom. Az "Új hullám" (New Wave) nemcsak azt jelentette, 

hogy valami új az előzőekhez képest, hanem egyfajta szellemiséget is; pontosabban: 

többféle, de egyfelé mutató szellemiség közös eredőjének a korabeli megnevezése 

volt. Ebből a szempontból a te képeid például nem "újhullámosak" - amitől még 

lehetnek nagyszerűek, a magyar fotográfiába újat, új szellemiséget és képiséget 

hozók. Mint tudod, én is sokra tartom őket. De ugyanígy nem "újhullámosak" például 

Benkő Imre képei sem, amelyeket szintén nagyon sokra tartok. 

 

Az elnevezésen persze lehet lovagolni. Az autonóm riport kifejezést sokan támadták, 

egy idő után, én is rájöttem, hogy nem szerencsés. 

 

– Ezt én épp ellenkezőleg gondolom: szerintem abszolút pontos megnevezése a 

                                                 
1 Ezt azóta felülbíráltam: a korszakhatár végét kitoltam 2000-ig.  



műfajnak. Lásd a könyvem 385. oldalán erről írottakat. 

 

Egyébként nem a miatt, amiért mások ellenezték, azaz: hogy fogalomzavar, ez 

szerintem hülyeség. Sokkal inkább, mert a riport az olyan sajtós közelítés, 

 

– Az angol kifejezés 'report' azt jelenti: "jelentés", "tudósítás", a latin gyökere pedig 

arra utal, hogy valamit (jelen esetben vizuális infót) átviszel, átteszel máshová. 

Nagyon jó szó! 

 

a mi fotóinknak pedig az égvilágon soha semmi köze nem volt a sajtóhoz. Ezek a 

képek maximum a szaksajtóban jelentek meg, amikor írt róluk valaki, mint például Te 

is. A szubjektív önálló kifejezéshez 

 

– A szubjektivitás és az önállóság (autonómia) nem szinonímák. Lehet valaki 

autonóm akkor is, ha vérfagylalóan tárgyilagos. 

 

inkább van közük, azok, akik ezt a műfajt legjobban csinálták teljesen önálló 

művészeti tevékenységet folytattak, éppen csak az nem történt meg, hogy még maguk 

is nyomtatták ki a könyveiket. Ráadásul a nemzetközi szakirodalomban nem 

használják ezt a megnevezést. 

 

– Gondolom, itt az "autonóm riport" megnevezésre gondolsz, ami - az én ismereteim 

szerint is - valóban Miltényi leleménye. Az viszont nem baj (sőt!), ha valaki bevezet 

egy új kategóriát egy olyan jelenségkör leírására, amellyel a szakirodalom eddig nem 

foglalkozott. Miltényi ezzel a kifejezéssel éppen ezt tette; nem az ő sara, ha ez (még) 

nem került be a nemzetközi köztudatba.  

 

A szubjektív dokumentarizmus azt jelenti, hogy egy dokumentarista fotós a valóság 

közvetlen leképezésének lehetőségét a saját érzéseinek közvetítésére használja fel. 

 

– Nem egészen: a szubjektív dokumentarizmusnak csak az egyik ága a lírai-

expresszív vonal, pl. Kertész vagy Sudek, de Cartier-Bresson vagy például Koudelka 

inkább intellektuális volt.  

 



Nem összetévesztendő ez a terminológiában „szubjektív fotó”-ként megnevezett 

iránnyal:itt az esztétizáló attitűd válik jellemzővé. 

 

– Na látod, itt viszont már baj van! A "szubjektív fotó" terminust is használja Miltényi 

(és nálunk mások is), de ez már foglalt: az Ottó Steinert és köre által az '50-es és '60-

as években művelt absztrakt fotográfia megnevezésére. Lásd erről a könyvem 385. 

oldalán a 3. lábjegyzetet – de tudok ajánlani szakirodalmat is hozzá, ha 

kell. Amennyire nagyon is helyénvaló egy eddig nem vizsgált (vagy az eddig 

használatos kategóriákba nem beleillő) jelenségkörre új fogalmat kreálni, legalább 

annyira nem helyes egy már bevett, lexikonokban is szereplő kategóriát 

egy másik jelenségkör leírására használni.  

 

Azt tökéletes tévedésnek, sőt viccnek gondolnám, ha valaki netán azt állítaná, hogy 

attól szubjektív egy fotó, hogy a fotós a saját környezetét, barátait ábrázolja. 

 

– Itt nyilván a beszámolómban2 elhangzott egyik félmondatomra utalsz. Veled 

ellentétben azonban én ezt nem viccnek, hanem nagyon is komolyan gondolom! A 

szubjektív dokumentarizmus – legalábbis a bennünket most közelebbről érdeklő 

"újhullámos" változatában – egyik ismérve éppen az, hogy a szerző többnyire a saját 

életköreiből, a személyes szférájából meríti témáit. A másik pedig az, hogy az 

üzenetének (vagy üzeneteinek) címzettje nem a társadalom vagy annak egy jól 

körülírható, de a szerzőétől elkülönült része (a közvélemény, a döntéshozók stb.), 

mint a klasszikus dokumentarizmusban – ide értve a magyar szociofotót is –, hanem a 

szerző saját szubkultúrája. Ez a szubkultúra foglalkoztja mint téma és/vagy mint 

potenciális közönség.      

 

Az én kategorizálásomhoz képest felmerülhet a kérdés: akkor miféle 

dokumentarizmus az, amelyre nem akasztanánk rá a szubjektív jelzőt? Van ilyen, bár 

Magyarországon tényleg kevés, köszönhetően azoknak a befolyásos fotóról 

gondolkodóknak, akik ezt mindig lenézték, és nem vagy nehezen vették fotóművészet 

számba. Hogy a 80-as éveknél maradjunk: Hajdú Józsefnek a régi gyárépületeket 

                                                 
2 Az NKA pályázati beszámolójáról van szó. 



ábrázoló sorozata, vagy Benkő Imre Ózd képei, vagy Urbán Tamás ekkor készült 

anyagai, de én Lugót is inkább ide sorolnám, mint a szubjektív dokumentarizmushoz. 

 

– Az első három példában (amit én autonóm riportnak nevezek) egyetértünk – azzal a 

megszorítással, hogy én ezt a fajta fotográfiát soha nem néztem le! Az már más lapra 

tartozik, hogy az én fogalmaim szerinti "művészi kommunikációra szolgáló" 

fotográfiába beletartozik-e – szerintem nem: más a közege, más a formanyelve, mások 

a hagyományai, a referenciái stb. De ugyanolyan komoly szellemi és képalkotói 

teljesítmény áll mögöttük! Én egyébként ebbe a vonulatba sorolom Korniss Péter 

nagy vállalkozásait és a te munkáidat is, sok egyéb mellett. Persze, a képiség 

szempontjából nem homogén ez a kör (sem). Ha egyszer lesz rá időm, alkalmasint egy 

hasonló átfogó munkában megírom, feldolgozom ezt is, de előtte még ott vannak a 

magam elé kitűzött feladataim. 

Lugo Naplója viszont nem ebbe a vonulatba, látás- és szemléletmódba tartozik, hanem 

a new waves szubjektív dokumentarizmusba. Ez persze nem jelenti automatikusan 

azt, hogy egyúttal jobb fotográfus vagy akár nagyobb művész lenne. Csak éppen 

olyasmit csinált, ami ennek a másik diszkussziónak a része.  

 

Szóval Saci, ha a könyved megjelenik, jót fogunk ezeken a dolgokon vitatkozni, addig 

mi is rajta leszünk, hogy kutatási szintű tevékenységgel próbáljuk álláspontunkat 

megvédeni. 

 

– Már kivel szemben? Ha rám értetted: én nem támodtam senkit és semmit! Úgyhogy 

ezt nem veszem magamra. 

 

Persze nem gondolom egyúttal azt, hogy Te ettől megijednél. 

 

– Miért: meg kellene ijednem? Jesszusom! 

 

De tudomásul kell venned, hogy másoknak is nagyon sok munkájuk fekszik ezeknek a 

kérdéseknek a tisztázásában, és a fotográfusi tevékenységben még több. 

 

– Nemhogy tudomásul veszem: örülök neki! 



 

Miért nem lehet körültekintőnek és igazságosnak lenni? 

 

– Igyekszem, tényleg igyekszem körültekintőnek lenni, de persze én sem vagyok 

tökéletes, mint ahogyan semelyikünk sem az. Ezért is jó néven veszek minden 

segítséget. 

Az igazságosságra is törekszem, hidd el. Például azzal, hogy nem maszatolom össze a 

dolgokat. A pacal is jó étel, meg a somlói  galuska is – de ha összekevered a kettőt... 

Mielőtt félreértenéd: a pacal nem feltétlenül az autonóm riport megfelelője ebben a 

példában, mint ahogy a somlói galuska sem feltétlenül a "művészeté". Az autonóm 

riportban alkalmasint finomabb fotós formanyelvi megoldások, fotós "ízek" 

jelenhetnek meg, mint mondjuk a szubjektív dokumentarizmusban – de sokszor épp a 

"nyersebb" fogalmazás billenti ki a fotót a "fotóművészet" kategóriájából, és emeli át 

egy másik szférába. Lásd pl. Vető vagy Erdély Miklós fotóit. 

Összefoglalóan azt mondanám, hogy ahogyan az első kötetből tudatosan kihagytam 

olyan – általam egyébként nagyra tartott – szerzőket, mint például Korniss és Benkő, 

egészen egyszerűen azért, mert nem illettek bele a könyvem témájába (neoavantgárd 

szerzőnek egyiküket sem lehet nevezni), ugyanígy ki fogom hagyni a mostani 

kötetből is azokat, akik nem az "Új hullám", a New Wave szellemiségében és 

formanyelvén fotografáltak. Hacsak nem látok tőlük (tőletek) olyan munkákat, 

amelyek ilyenek: akkor eszem ágában sem lesz bárkit is kihagyni! Miért is tenném? 

Úgyhogy ha tudsz ilyenről, és gondolod, küldd csak át nekem! Örülni fogok neki. És 

miként az előző kötetben, most is igyekszem majd egyértelművé tenni, hogy az 

autonóm riport műfajában alkotó fotográfusok munkáit, köztük a te munkáidat is, 

nagyra tartom. A műfaj földolgozása viszont – miként a könyvemben szintén épp csak 

megidézett "képzőművészek fotóhasználata" – külön monográfiát igényel. Ezt nem 

feltétlenül nekem kell megírnom, bár ismétlem: ha addig valaki nem írja meg, és én 

már túl leszek a magam elé kitűzött feladatokon, szíves-örömest vállakozom rá.   

 

                                                                                                         Ölellek: 

                                                                                                         Gulyás Miklós 

 

Ölellek: 

Saci 


