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Kedves Saci!

 

Köszönöm a tájékoztatót a Gulyás Mikivel folytatót levélváltásról, 

eszmecseréről. 

 Álláspontod világos számomra, kétségem nem volt, hogy az általad

és a szakirodalom által

 kialakított kritériumok, skatulyák szerint meg tudod magyarázni 

döntéseidet.

Sajnálom, hogy a fotográfia alapvető lényegi vonulata, a világszerte

és általam is

elismert fotódokumentarizmus határait feszegető hazai alkotók egy 

része kimarad a progresszív magyar fotótörténetből.

Nem, nem és nem! Ez csúsztatás, Imre! 

Soha sehol nem állítottam (és nem is gondolom!), hogy 

ad 1: a progresszív     magyar fotográfia azonos az általam tárgyalt 

szerzők munkáival

ad 2: a fotódokuementarizmus határait feszegető (általam nem 

tárgyalt) alkotók munkássága nem része a progresszív     magyar fotó 

történetének.

Ennek épp az ellenkezője az igaz. Mindig is azt mondtam, írtam és 

gondoltam, hogy a "progresszív magyar fotó" három részből áll: 



1. a "képzőművészek fotóhasználata" vagy "képzőművészeti 

fotóhasználat"; ezzel a könyvemben csak egy fejezet erejéig 

foglalkozom, és azt is világosan megmondom, hogy a téma önálló 

földolgozást igényelne. (329. o.) Nem rajtam múlott, hogy ez 

mindmáig nem történt meg. (Beke Laci tartozik ezzel a 

művészettörténetnek és önmagának, minimum húsz éve.)

2. a fotográfia és a képzőművészet közös metszésterületén belül a 

kifejezetten képzőművészeti irányultságú, orientációjú, tájékozódású, 

ambíciójú stb. alkotók munkáiból. A két könyvemnek ez a 

voltaképpeni témája: a neoavantgárd, illetve az újhullámos szemlélet-

és látásmód a magyar fotográfiában – ahogyan ez a címükben is 

megfogalmazódik. Egyiknek sem az a címe, hogy "Progresszív fotó", 

Imre, hanem világosan kijelölnek ezen belül egy-egy összefoglaló 

stílusirányzatot és szemléletmódot, nevezetesen a neoavantgárd, 

illetve az újhullámos törekvésekét.

3. Már az első kötetben is jeleztem, és a következőben is meg fogom 

tenni, hogy a progresszív magyar fotónak ezeken kívül van egy 

harmadik nagy területe is, nevezetesen az, amit én (Miltényi nyomán)

"autonóm riportnak" nevezek. Erről is világosan megírom, hogy ez a 

téma is önálló feldolgozást igényelne. (385. o.) A könyvemben pedig 

csak azon szerzők ebbe a műfajba tartozó munkáit tárgyalom, akik 

korábban más, nevezetesen a neovanatgárd formavilágába tartozó 

munkákat alkottak. 

De hogy ne kerülgessem, mert nincs miért: a neoavantgárd, illetve 

az újhullámos     törekvésekről szóló könyvekbe a te (és a Miki és még 

sok más kiváló fotós) munkássága egész egyszerűen nem tartozik 

bele. A progresszív fotó történetébe viszont nagyon is – de ismétlem: 

én ennek csak egy részéről, pontosabban egy-egy jól körülírható 

részéről írok. Tehát úgy beállítani a dolgot, hogy mivel nem 

foglalkozom velük, ezzel egyszersmind ki is tagadom őket a 



progresszív magyar fotó történetéből, az egész egyszerűen nem felel 

meg a valóságnak.     

 Bár megtisztelő, hogy a meg nem írandó

Megírandó, Imre! Fölösleges ironizálnod. Mikinek is ezt írtam, de 

most még egyszer leírom: nem feltétlenül nekem kell megírnom, de 

még az sem kizárt, hogy végül én írom meg. De nekem most nem ez a

legfontosabb, illetve a legsürgősebb feladatom.

kötetben esetleg ott lehetnek.

Bárki írja is meg, hacsak nem síkhülye az illető, te biztosan benne 

leszel; ha én írom meg, akkor biztos (amitől amúgy még lehetek 

síkhülye, de legalább nem ebből a szempontból).

Tudom az alkotó nem láthatja hitelesen saját munkásságát, kell egy jó külső 

szem, ami Neked megvan, alapos kutatási, írói módszereidet remekül 

használod szubjektív ítéleteid meghozatalánál.

Imre, itt megint csúsztatsz! Először is: minden ítélet szubjektív, 

legfeljebb abban van különbség, hogy mennyi (és milyen fajta, illetve

minőségű) "objektív" tényen alapul. Másodszor: az én könyveim egy 

bizonyos Szilágyi Sándor nevű kritikus munkái. Tehát nem az MTA 

vagy a Szövetség vagy akármilyen más testület mittudoménmilyen 

bizottságának az állásfoglalásai, hanem az én személyes könyvem: én

írtam. Kritikusként nem csupán jogom: kötelességem is, hogy 

ítéleteket fogalmazzak meg. Van, aki ki szokott térni ez elől, én nem. 

De ismétlem: az, hogy valaki, akinek a munkásságát egyébként 

bizonyítottan nagyra tartom, kimarad a könyvemből, ez nem ítélet, 



hanem egy előzetes döntés következménye: nevezetesen a 

könyv témájának     a meghatározásából fakad.    

 Sok kérdésem, érvem lehetne és lehetnék képmutató, de tudom a történet 

nem csak a fotográfiáról szól,

Ezt nem értem: mire gondolsz? Tényleg nem értem!

 ezért mindössze néhány személyes gondolattal fárasztanálak:

A képzőművészet felől nézve már a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójában a 

szánalmas fotóriporterek közé tartoztam a 70-es évek végén, de 

érdeklődéssel figyeltem a különböző alkotói módszereket, örömmel 

tanultam.

Két fő irányzat létezett: az egyiket a fotónyelvezet, a másikat 

a valóságábrázolás sajátos megújítása érdekelte.

Szerintem a kettő nem mindig választható el egymástól. Engem épp 

az izgat, amikor a kettő együtt van.

Megítélésünk azóta sem sokat változott.

Ezt nem értem. Ha arra gondolsz, hogy én téged "a szánalmas 

fotóriporterek" közé sorollak, akkor tévedsz – de hát ezt nagyon jól 

tudod! Azt hiszem, a rólad szóló írásaim ezt kellően bizonyítják.

A ma is vállalható rövid fotográfiai hitvallásom 1983-ban a „feketén-

fehéren” kiállításom műcsarnoki program ajánlójában jelent meg.

A dokumentarizmus sokféle megközelítése közül számomra a filmes 

örökség: Antonioni, Pasolini, Tarkovszkij, a cseh újhullámosok,

Tar Béla szellemisége a legfontosabb, akik hittek, hisznek a valóságon 



átszűrt dokumentarizmusban, a tér-idő jelentőségében, ami által a létezés új 

dimenziót kaphat. Nem művészetről papoltak, hanem szerényen a kor, az 

emberi lét lényegének, összefüggéseinek vizuális megfogalmazásán 

fáradoztak, amire, tudjuk, az ábrázolási lehetőségek közül a fotó és a film a  

legalkalmasabb.

Ez utóbbit én nem így gondolom. Lehet, hogy pl. a zene vagy az 

irodalom alkalmasabb, vagy még inkább: mikor épp melyik, illetve 

mikor épp ki vagy kik. Persze, van olyan, hogy bizonyos szellemi 

problémákat bizonyos korokban könnyebb, "természetesebb" az egyik

vagy a másik médium (ill. azon belül az egyik vagy a másik műfaj) 

nyelvén megfogalmazni. Így pl. még képzőművészeknél is a 

neoavantgárd problémák művészi-vizuális feszegetése a fotó nyelvén 

történt meg, később viszont, az újhullámos gondolat- és érzésvilág (új

érzékenység stb.) a festészetben: még a "fotósok" is elkezdtek 

festegetni – meg zenélni.   

A 66-os út végén már nincsenek illúzióim, elvárásaim,

Szerintem rólad már réges rég (vagy legalábbis rég) kellett volna 

születnie egy monográfiának. Nyilván hamarosan meg is születik. Ha 

pl. én tanítanék valahol, és lennének szakdolgozóim vagy 

doktoranduszaim, az egyik témának a te munkásságod földolgozását 

ajánlgatnám. (Ezt nem seggnyalásból mondom: tudod, hogy nem 

kenyerem!) Egyrészt tematikusan, másrészt vizuálisan is elég gazdag 

már az eddigi életmű is (és reméljük, még tovább gazdagodik!)  

 csak bambán bámulom az emberek esendő világát. 

Mikinek is említettem nincs szándékom részt venni a generációs, ideológiai 

vitákban, ajándék éveimet szeretném a fotográfia csendes magányában 



eltölteni, folytatni a húszévesen elkezdett nehezen besorolható életutat. 

 

Baráti üdvözlet a fotográfia hullámvölgyéből

Imre

Barátsággal ölellek, és remélem, most még megnyugtatóbb az 

álláspontom – ami szerintem eddig is elég világos volt. Talán csak 

nem volt ennyire explicit? Nem tudom. Mindenesetre meglep, hogy 

ennyi a félreértés körülötte. Pedig az az önképem, hogy meglehetősen

világosan, mondhatni sarkosan fogalmazok – nemcsak a negatív, 

hanem a pozitív kijelentéseimben is. Na mindegy. Azért ha van még 

valami, ami nem világos, csak szólj!

Saci


