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Fotótörténeti kuriózumot tart kezében az olvasó: az 1981-ben négy számmal megjelent, 

mindössze három példányban létezett félszamizdat kiadvány, a Fényképészeti Lapok 

reprintjét. 

Az FL 1981 tavaszán két fiatalember: Bán András és Lugosi László (Lugo) közös 

vállalkozásaként jött létre. Bán ekkor mindössze harmincéves volt, de az akkori 

progresszív/alternatív képzőművészeti élet egyik ismert, igen aktív – bár meglehetősen 

öntörvényű és többnyire a határterületeken mozgó – műkritikus és szervező figurájának 

számított. Lugo huszonnyolc éves volt, és szintén a művészeti (főleg filmes és fotós) 

underground ismertebb figurái közé tartozott; ekkoriban angol fordítóként és nyelvtanárként 

kereste kenyerét. Ma már nem lehet rekonstruálni, hogy hol, mikor és melyikük ötletére 

határozták el, hogy a tágabb baráti kör számára privát „időszaki fotós szaklap”-ot indítanak – 

mindenesetre valamikor 1981 márciusában kerülhetett erre sor, Lugo ugyanis ekkor tért vissza

Magyarországra a közel féléves New York-i „engedély nélküli külföldi tartózkodása”, 

magyarán: disszidálási kísérlete után.1 A lap címe – pontosabban az az ötlet, hogy vegyék 

kölcsön Veress Ferenc száz évvel korábban megjelent lapjának címét – minden bizonnyal Bán

András fejéből pattant ki: Bán ugyanis ekkoriban – egyebek mellett – a magyar fotótörténeti 

szakirodalom föltárásán dolgozott.2        

Rajtuk kívül még két munkatárs nevét kell megemlítenünk: egyikük Török András, aki

– bár ezt a tényt az impresszum nem közli – a Fényképészeti Lapok címlapjainak tipográfiai 

és grafikai tervezője volt; a feladatra Lugo kérte föl, akivel együtt járt az ELTE BTK angol 

nyelv és irodalom szakára. A fölkérésnek Török nagy szakmai tudással és szinte szerzetesi 

aprómunkával tett eleget.3 A másik pedig az említetteknél jóval idősebb és ismertebb, 

negyvenesztendős Birkás Ákos, a Rózsa Presszó kör művész-teoretikusa, akinek a II. számtól 

kezdve önálló rovata volt a lapban, s ez sok szempontból meghatározta a lap intellektuális 

karakterét.

1 Szilágyi Sándor: Interjú Lugosi Lugo Lászlóval, 2006. május 22., az 1956-os Intézet Oral History Archívuma 
számára készült interjú gépirata, 11. (A továbbiakban: Lugo életútinterjú.)
2 Bán András (szerk.): Fotográfozásról. Múzsák Közművelődési Kiadó, é. n. [1984.] Szilágyi Sándor: Interjú 
Bán Andrással, 2006. június 9., az 1956-os Intézet Oral History Archívuma számára készült interjú gépirata, 58. 
(A továbbiakban: Bán életútinterjú.) 
3 Török András emailje Szilágyi Sándornak, 2010. december 20.



Az Új hullám fóruma

Már Birkás Ákos állandó jelenléte is, de a lap egyéb közleményei és főképp a képanyaga 

egyértelműen azt jelzik, hogy a Fényképészeti Lapok az akkoriban formálódó Új hullám

fóruma kívánt lenni.4 Különös élmény, szinte időutazás végiglapozni a lapszámokat: olyan, 

mintha a szemünk előtt peregne le a neoavantgárd/posztmodern paradigmaváltás. Az első 

számban közölt Esztergomi magnószalag ugyanis épp azt dokumentálta, hogy az avantgárd a 

maga végletes kérdésfeltevéseivel olyan pontra érkezett el, ahonnan már nem vezet út sehová.

Új korszak küszöbére érkeztünk: új kérdések kellenek, amelyekre egyáltalán lehet válaszolni. 

Ehhez persze újfajta érzékenység is szükségeltetett – s a jelek szerint a szerkesztőkben és a 

lap szerzőiben meg is volt ez az új érzékenység. 

És persze megvolt a lapban szereplő fotó- és képzőművészekben is. Az új szemlélet 

elsősorban a témaválasztásban jelentkezett: a fotósok és a fotót használó képzőművészek 

figyelme egyre inkább önmaguk és a legszűkebb környezetük felé fordult. A nagybetűs 

Társadalom helyére a csupa nagybetűs SZUBKULTÚRA lépett; azért csupa nagybetűs, mert 

jóval fontosabb, személyesebb volt az előzőnél. Az ekkoriban született dokumentarista művek

és sorozatok fókuszában már nem a társadalomfeltárás, hanem az önfeltárás, már-már 

feltárulkozás állt. Elég, ha a korszak legjelentősebb, a lap megjelenésekor mindössze 

huszonkét (!) esztendős fotóművésze: Szilágyi Lenke képeire gondolunk – de ugyanilyen 

joggal elmondható ez Lugo, Halas (ekkoriban még Halász) István, Vető János vagy Pácser 

Attila munkáiról is. Nem véletlenül nevezik ezt a fajta fotót szubjektív dokumentarizmusnak, s

az sem véletlen, hogy legnépszerűbb műfaja a fotónapló volt, melybe beletartoztak a 

koncertfelvételek is.

De nemcsak a képek tematikájában hozott újat az Új hullám, hanem ettől függetlenül –

vagy ezzel együtt – esztétikai értelemben is új képiséget teremtett. Először is azzal, hogy 

maga a kép újra fontossá vált – fontosabbá, mint a mögötte lévő koncepció. Másképp 

mondva: a képen belül eltolódott a hangsúly a gondolati, intellektuális elemről az érzéki és 

hangulati elemek felé. Egyáltalán: az Új hullám képi világa többnyire felfokozottan érzéki, 

szexuális energiákkal teli, vibráló valami volt. Nemcsak az, persze, de leginkább.  

4 Fényképészeti lapok (1981), avagy egy fotóművészeti szamizdat hasábjai című kiállításkritikájában (Fotopost, 
2010. 04. 09.) Katz Kata azt írja az FL harmadik számáról, hogy „Témája az új hullám és annak kiüresedése 
volt”, a lap képeinek egészéről pedig: „Az anyagon megfigyelhetőek a magyar neoavantgárd fotóművészet 
alapvető tendenciái, kísérletei, művészi megfontolásai”. Ez tévedés, illetve időrendi nonszensz: az új hullám 
ekkor, 1981-ben épp csak megszületőben volt, nemhogy kiüresedett volna – s az FL épp ezt a születőfélben lévő,
a neoavantgárdhoz képest új művészeti törekvést mutatta be a hasábjain. Sajnos, ezen túlmenően két tárgyi 
tévedés is becsúszott az egyébként igényes kritikába: a kiállításon nem az FL „első három számát” láthatták a 
nézők, hanem mind a négyet, továbbá Szilágyi Lenke fotósorozata nem xerox (fénymásolat), hanem dokupapírra
(vékony hordozójú, „kemény” karakterű nagyítópapír) készült fotónagyítás. Vö.: http://www.fotopost.hu/textura/
fenykepeszeti-lapok-1981-avagy-egy-fotomuveszeti-szamizdat-hasabjai.    



Az érzékiség előtérbe kerüléséhez tartozott az is, hogy a képek kezdtek színesek lenni:

a művészi kommunikáció eszköztárába egyre inkább bekerült ez az érzékünk is. Vagy úgy, 

hogy a fotósok a színes fénykép hatásait igyekeztek kihasználni, ezeket s ezekkel manipulálni 

(Forgács Péter, Sóskúti Tibor), vagy úgy, hogy belerajzoltak a képbe (Vető János), vagy 

mindkét eszközzel éltek  (Vécsy Attila), és még az is előfordult, hogy a manipulált színeket az

eleve érzéki/szexuális tematikával kombinálták (Hajdú Géza – Anda Emília). 

Az érzékiség egészen másképp, de megjelenik például Bakos Miklós sorozatában is, 

mely voltaképpen a korábbi: a neoavantgárd formatanulmányok nyelvén fogalmaz ugyan, 

használja még a milliméterpapír racionális, elidegenítő képfelületét is – a képcímekkel 

azonban már igyekszik túllendíteni vizuális tanulmányát a pusztán mediális vizsgálódás 

keretein. Szintén verbális: a képekbe applikált erotikus (és pszichiátriai) jelentésű szavak 

eszközével él Soós György is a képsorában, melyen egyfajta fölfokozott érzést és/vagy 

tudatállapotot próbál meg visszaadni. 

Persze, nem mindegyik alkotó ment el ezekbe az irányokba. Szilágyi Lenke például 

egészen a legutóbbi évtizedig egyáltalán nem készített színes fotót, és azt sem lehet mondani, 

hogy különösebben hajtott volna az erotikus témákra – ennek ellenére az egész életművét 

belengi valami leheletfinom, csak rá jellemző érzékiség. Vagy még jobb, ha úgy nevezzük: 

hiperérzékenység.

Egyébként volt valami buja érzékiség magukban az egyes lapszámokban is, az egész 

fizikai mivoltukban. Az egyes számok voltaképpen kollektív szellemi és műalkotások, 

virtuális „kiállítási katalógusok”,5 ha tetszik: három példányban készült „művészkönyvek” 

voltak. „A legnagyobb buli az volt, amikor a Lugóval bementünk az ÁPISZ-ba, és 

megtaláltuk ezt! – mutat rá Bán András az asztalán lévő szerkezetre. – Ez egy csehszlovák 

gyártmányú lukasztó: két lukat lehet vele csinálni, és egyszerre bele lehet tenni nagyon sok 

lapot. Ebből találtuk ki az egészet, hogy akkor ezt kilukasztjuk és lefűzzük. Ez egy rítus volt. 

Amikor megszerkesztettünk egy számot, akkor ünnepélyesen beletettük, kilukasztottuk, 

lefűztük, és ezzel megjelent.”6 Egy átlátszó fedelű A4-es műanyag irattartóban voltak lefűzve 

az oldalak: az írások-fordítások úgy, ahogyan a szerző írógépéből kikerültek, a fotók és 

egyebek pedig úgy, ahogyan a művész a saját kezével fölragasztotta őket egy-egy A4-es lapra.

Olyan érzés kézbe venni ezeket a karcsú, törékeny lapszámokat, mintha az ember valami 

eleven, különös élőlényt tartana a kezében: szinte kitapintható az írásmű vagy a műalkotás 

parányi szívének dobbanása. Nagyon fura élmény: ha tehetik, ne mulasszák el!

5 Ugyanezt az alkotók felől nézve Katz Kata így fogalmazta meg: „A művészek számára mindenképpen egy 
megjelenési felület volt ez: akár mint ’kiállítási tér’ is funkcionálhatott” a lap. Uo.
6 Bán életútinterjú, 40.



Miért félszamizdat?    

Az állami engedély nélküli, szamizdat kiadványokkal kapcsolatban kétféle megközelítés él a 

szakirodalomban.7 Az egyik, a leginkább elterjedt nézet hívei – teljes joggal – amellett 

érvelnek, hogy Magyarországon a szovjet típusú rendszerben mindig is volt „szamizdat”: 

különböző baráti körökben irodalmi, filozófiai, teológiai, művészeti szövegek, főleg 

fordítások jártak kézről kézre: az emberek a közösség és önmaguk épülésére ingyen 

fordították és gépelték ezeket a szövegeket, és jelesebb alkalmakkor, találkozásokkor 

megajándékozták egymást velük; mások (vagy akár ugyanezek) időnként összegyűltek egy-

egy lakásban, hogy olyan témákat vitassanak meg, amelyekről nyilvánosan nem eshetett szó, 

vagy olyan zenéket hallgassanak együtt, amelyeket sem a rádióban, sem a koncerttermekben 

nem lehetett hallani, vagy éppenséggel olyan képeket, szobrokat, egyéb műalkotásokat 

nézzenek meg, amelyekkel nem találkozhattak a kiállítótermekben, és így tovább. 

Ezzel szemben én azt mondom, hogy mindez igaz ugyan, ám a hetvenes évek utolsó 

harmadában mégiscsak minőségi változás történt: kiépültek a második nyilvánosság 

társadalmi intézményei, s ezzel valódi ellenkultúra teremtődött Magyarországon. Egyáltalán 

nem mellesleg maga a ’szamizdat’ kifejezés is ekkor, 1976-ban került be a köztudatba: Bence 

György és Kis János használta először az általuk szervezetten többszörözött (gépeltetett) és 

terjesztett gépiratos kiadványokon, melyeket önköltségi áron – s igazából ez a lényeg! – bárki

megvásárolhatott. Igaz, először csak informális csatornákon lehetett hozzájutni ezekhez a 

gépelt szamizdatokhoz, ám 1981 februárjában Rajk László lakásán megnyílt a 

Szamizdatbutik, és hamarosan megjelentek az írógéppel többszörözött kiadványok mellett a 

stencillel sokszorosított kiadványok is: az első az év nyarán a Bába Iván szerkesztette Kisúgó 

volt, majd 1981 decemberében megjelent a Beszélő első száma is. Ezeknél pár évvel 

korábban: 1978 szeptemberében kezdte meg működését a magánlakásokon tartott Hétfői 

Szabadegyetem, mely egyfajta orális szamizdat volt. Itt is az volt a lényeg, hogy szemben a 

korábbi (és a későbbi) házi szemináriumokkal, a szabadegyetem előadásai nyilvánosak voltak:

bárki eljöhetett meghallgatni az ott elhangzottakat. 

Nos, ha mint művészeti „intézményt” tekintjük, a Fényképészeti Lapok a föntebb leírt 

némely kritérium szerint természetesen „szamizdat” kiadvány volt. Mindenekelőtt azért, mert 

engedély nélkül jelent meg, továbbá azért is, mert a szerkesztők Bán András Attila úti lakásán

7 Lásd erre a Kenedi Jánossal készült interjú részleteit: Szilágyi Sándor: A Hétfői Szabadegyetem és a III/III. 
Interjúk, dokumentumok. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999, 60–63. (A továbbiakban: Szilágyi: A 
Hétfői Szabadegyetem...)



(illetve az ő 1982. január–márciusi amerikai útja idején Lugo lakásán8) hétfő esténként 

nyilvános szerkesztőségi esteket tartottak. 

Ha viszont más kritériumokat veszünk alapul, az FL mégsem volt az akkori szamizdat 

kultúra része. Mindenekelőtt azért nem, mert maguk a szerkesztők nem tekintették a lapjukat 

szamizdat kiadványnak. Bán András megfogalmazásában: „Amikor mi ezt elkezdtük, nem 

gondoltuk szamizdatnak.”9 Lugo megfogalmazásában: „ Én nem tudtam, hogy ezt 

szamizdatnak hívják.”10 A Fényképészeti Lapok tehát a kezdeményezők öndefiníciója szerint 

nem volt szamizdat kiadvány. 

De az öndefiníción túl is azt kell mondanunk, hogy a Fényképészeti Lapok még a 

korábbi, a gépiratos ajándékirodalom jegyeit viselte magán: a mindössze három példányban 

megjelent lap kizárólag a szerkesztők személyes ismeretségi körében terjedt; illetve nem is 

terjedt, csupán forgott: a szerkesztőségi estekről vagy az FMK-ból haza lehetett ugyan vinni a 

3. példányt, de csak szigorú visszaszolgáltatási kötelezettség mellett.11 Az FL, azt lehet 

mondani, a nyilvánosság foka szempontjából köztes helyet foglalt el a három példányban 

létezett, Kornis Mihály kezdeményezte Napló12 és a pár évvel későbbi Aktuális Levél között. 

Az előbbitől az különböztette meg, hogy nem volt annyira zárt a kör, ahova eljutott. Az 

Artpool – Galántai György és Klaniczay Júlia – által szerkesztett, 1983 elejétől 1985 közepéig

megjelent AL (mellesleg szintén korlátozott és ellenőrzött) nyilvánosságától pedig abban 

különbözött, hogy ez utóbbi 250–450 (!) olvasója is személyesen kapta ugyan kézhez az 

aktuális lapszámot, de legalább „örökbe”: önköltségi áron meg lehetett vásárolni.13 Ezt az 

eredeti fényképekkel megjelent, nem pedig fénymásolatban sokszorosított Fényképészeti 

Lapok esetében nyilvánvalóan nem lehetett volna megtenni – vagy csak nagyon nehézkesen 

és költségesen.

8 Lásd a Fényképészeti Lapok IV. számának Közleményét, továbbá: Bán életútinterjú, 33–34.
9 Bán életútinterjú, 1.
10 Lugo életútinterjú, 11–12.
11 Fennmaradt egy ív, melyen a szerkesztők azt kérik, hogy aki haza akarja vinni a példányt, az írja föl a nevét: 
Évkönyv/01: Átlátszó műanyag irattartó: digitális fotómásolat, a szerző birtokában. [Vö. a 18. jegyzettel.] 
12 A Napló, 1977–1982 (válogatás). Minerva Kft., Budapest, 1990. Lásd még a Sulyok Miklóssal készített 
interjút: Szilágyi: A Hétfői Szabadegyetem..., 102.
13 Klaniczay Júlia elmondása szerint az AL-t 50 példányonként sokszorosították, mert ennyi volt a kisgrafika 
engedélyezett példányszáma. Minden egyes példányt beletettek egy A5-ös borítékba, és a grafikai lapok 
mintájára sorszámmal láttak el, melyben római számmal föltüntették, hogy a vonatkozó példány hányadik 50-es 
szériából való; általában 5-9 sorozat készült egy-egy lapszámból. A példányokat Galántai György vitte magával 
a különböző művészeti és egyéb eseményekre, és tőle lehetett megvenni; a vásárló nevét a szerkesztők fölírták (a
listák az Artpool Archívumában vannak). A számokat Galántai aláírta, és egy „G. GALÁNTAI – SELF 
CONTROL” feliratú bélyegzővel hitelesítette. Az AL egyes számaiból a Szamizdatbutikban csak egy-egy 
mutatványpéldány volt: itt nem lehetett megvásárolni. Forrásaim: telefonbeszélgetés Klaniczay Júliával, 2011. 
január 5-én; Bényi Csilla: AL/ Artpool Letter – Aktuális Levél 1983–1985 (Bibliográfia). Ars Hungarica, 
2004/2, 405–433; Klaniczay Júlia (szerk.): Az AL (Aktuális Levél, Artpool Letter) kiadása. Artpool 30 
Kronológia 1979–2009. Artpool Budapest, 2010, 12–13. A szövegeket Klaniczay Júlia bocsátotta a 
rendelkezésemre – szívességét és a beszélgetésünk során közölt információit ezúttal is köszönöm. 



A Fényképészeti Lapok tehát a szamizdat korszak (1976–1990) kissé anakronisztikus 

– erősen korlátozott és ellenőrzött nyilvánosságú, de kétségkívül független – sajtóterméke 

volt; ezt a felemás, átmeneti helyzetet fejeztem ki röviden a félszamizdat megnevezéssel.14 

Lapengedély-kérelem

Bán András és Lugo tehát eredetileg nem szamizdat kiadványt akart ugyan közreadni, de 

kisvártatva rá kellett döbbenniük, hogy „objektíve” mégiscsak ezt tették. Az történt ugyanis, 

hogy 1982. május 15-i keltezéssel levelet írtak a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala 

részére: „Tárgy: Fényképészeti szakkiadvány nyomdai megjelentetésének engedélyezése”.15 

Dezső Imre főosztályvezető az 1982. május 26-i keltezésű, III/2365/1982. ügyiratszámú 

válaszlevelében16 röviden közli az érintettekkel: „fotóművészet tárgyában új lap indítását nem 

tartjuk indokoltnak, annak előállítását és terjesztését nem engedélyezzük”, majd fölhívja az 

érintettek figyelmét arra, hogy levelükből kiderült: „sajtóterméknek minősülő / 34/1975./XII. 

10./ Mt. sz. rendelet 1. §. /2/ bek./ válogatásukat szélesebb körben tették hozzáférhetővé, tehát

engedély nélkül terjesztették. (...) Mindezek alapján kérjük, hogy a Gyűjteményük engedély 

nélküli terjesztését, annak szélesebb körben történő megismertetését mellőzni, /beszüntetni/ 

szíveskedjenek, mert aki engedély nélkül terjeszt olyan sajtóterméket, amelynek 

terjesztéséhez engedély szükséges, a Btk. 213. §. szerint minősülő sajtórendészeti vétséget 

követ el.”17

Bán és Lugo tehát a lapengedély-kérelmükkel voltaképpen följelentették önmagukat a 

Hatóságnál, amely nem tehetett mást: megfenyegette őket. A szerkesztők ennek hatására 

beszüntették engedély nélkül terjesztett „sajtótermékük” további terjesztését. Ezzel véget is 

ért a Fényképészeti Lapok története.

Élt háromnegyed évet. 

Évkönyv

14 Korábban is léteztek művészeti „szamizdatok”, még rendszeresen megjelenők is – az Ajtony Árpád és Hap 
Béla szerkesztette Szétfolyóirat (1971–73), a Beke László-féle Ahogy azt a Móricka elképzeli (1971) stb. –, de 
ezek még a gépiratos ajándékirodalom korszakának voltak a termékei. Vö.:  
http://www.artpool.hu/TTT/kiadvanyok.html. A művészeti és politikai szamizdatokról jó áttekintést ad Várnagy 
Tibor: Láthatatlan történet. http://www.c3.hu/~ligal/111lt.html, továbbá Bényi Csilla említett tanulmánya. Ezek 
és a témával foglalkozó egyéb összefoglalások nem tesznek különbséget a két korszak között.   
15 Fényképészeti Lapok 2. kutatódoboz, Magyar Fotográfiai Múzeum. 
16 Uo.
17 A korabeli – hivatalosan nem létező, különböző jogszabályok mögé rejtőző – cenzurális gyakorlatról kitűnő 
áttekintést ad Kőszeg Ferenc: Könyvkiadói cenzúra Magyarországon I. (Beszélő 5–6) és II. (Beszélő 9). Beszélő 
összkiadás I. kötet, AB-Beszélő Kiadó, 1992, 239–248, 518–532. A beígért III. rész végül nem készült el.



Bánék kénytelen-kelletlen meghajoltak ugyan a Hivatal nyílt fenyegetése előtt, de nem 

kapituláltak. Úgy okoskodtak, hogy ha folyóirat indítására nincs is módjuk és lehetőségük, 

azért talán még nincsen veszve minden. Pár hét alatt összeállítottak egy kötetet a 

Fényképészeti Lapok addigi anyagából, melyhez további képeket és szövegeket gereblyéztek 

össze az FL szerzői gárdájától és annak holdudvarától. Bánék egyébként nem egyszeri 

kiadású könyvben, hanem a negyedévi folyóiratukhoz hasonló, rendszeresen megjelenő 

évkönyvben gondolkodtak, melyet a Népművelési Intézet gondozásában terveztek kiadni, 

Fényképészeti Újdonságok címmel.18 Fölkérték Forgács Éva művészettörténészt, hogy 

lektorálja az összegyűlt anyagot. Forgács ezt elvállalta, sőt, ennél jóval többet is tett az ügy 

érdekében: fejezetekbe rendezte és megszerkesztette – mégpedig meglehetős szigorúsággal, 

amire köztünk szólva a kéziratok többsége rá is szolgált – a kötet szöveges anyagát, és egy 

abszolút támogató hangvételű lektori jelentést írt róla, 1982. szeptember 30-i keltezéssel. Már 

a jelentés legelső mondatában leszögezi: „Friss, információgazdag, és – enyhe kifejezést 

használok, ha így fogalmazok – hézagpótló munka Bán és Lugo válogatása.”19 Sajnos 

azonban Bán és Lugo elképzeléséből, az Évkönyvből végül semmi nem lett – egyelőre nem 

lehet tudni, hogy hol és miért akadt el a hivatali útvesztőkben.

         

A Fényképészeti Lapok elveszett és fönnmaradt példányairól

Amikor lapengedélyért folyamodtak, Bánék mellékletként becsatolták a Fényképészeti Lapok 

megjelent számainak egy példányát, ezt azonban nem tüntették föl a kérelmükön. Nem tudni, 

hogy e formai hiba miatt történt-e, vagy a Hivatalnak amúgy is el kellett koboznia az 

„engedély nélkül terjesztett sajtóterméket”, mindenesetre tény, hogy a Tájékoztatási Hivatal 

nem szolgáltatta vissza a szerkesztőknek a mellékletként megküldött lapszámokat. 

Bán és Lugo a rendszerváltás évében, 1990. december 13-i keltezéssel, levelet írt a 

Minisztertanács Hivatala részére, amelyben röviden ismertetik a lapengedély-kérelmük 

történetét, majd ezt írják: „Szóban és írásban több alkalommal kérelmeztük a benyújtott 
18 A fönnmaradt összeállításra a Magyar Fotóművészek Szövetsége archívumában, konkrétan a titkársági 
asszisztens, Pelsőczy Ágnes mögötti asztal alatt, egy műanyag ládában akadtam rá, valamikor 2005-ben , amikor
a Neoavantgárd tendenciák... című könyvemhez (adatait lásd a 27. sz. jegyzetben) és annak tervezett 
folytatásához anyagot gyűjtöttem. Az iratcsomó – összesen mintegy ötödfélszáz lapnyi szöveg és fénykép, tehát 
az FL szöveg- és képanyagának mintegy duplája – tematikusan rendezve maradt ránk, tizenhárom egységben: 
feliratokkal ellátott irattartókban és nagy borítékokban, egy Forte fotópapír sárga tasakjában, illetve néhány lap 
és fotó csak úgy csupaszon. A tasakokba-borítékokba stb. rendezett irat- és képanyag együtt volt tartva egy 
világoskék karton, szalagos irattartóban, melyre valaki ráírta: „Fényképészeti Lapok Évkönyve 1981–82”, alatta 
pedig két szigno: Bán, Lugo. Az egész összeállítást úgy, ahogyan találtam, egy kis digitális kamerával 
lerepróztam. Az azóta eltelt fél évtizedben az irategyüttes elkerült a Szövetségből: egyelőre nem lehet tudni, 
hogy hova. A legvalószínűbb, hogy Bán András mint szellemi tulajdonos visszakérte az FL itt található 
példányaival együtt, és hazavitte.        
19 Forgács Éva: Lektori vélemény Bán András és Lugo László „Fényképészeti Újdonságok” címmel szerkesztett 
kötetének kéziratáról. In Évkönyv/02: Boríték nélküli lapok: digitális fotómásolat, a szerző birtokában.



lappéldányok visszaküldését, de kérelmünkre választ nem kaptunk. Miután az általunk 

összeállított, eredeti fotókat tartalmazó folyóiratszámok ma már fotótörténeti dokumentumnak

számítanak, így azokat a most alakuló Magyar fotómúzeumban kívánjuk elhelyezni. Kérjük 

tehát a Fényképészeti Lapok benyújtott számainak a visszaküldését.”20

Levelükre dr. Nagy Lászlóné a Művelődési és Közoktatási Minisztérium nevében, 

Műv / 2828 / 90. hivatkozási számon a következőket válaszolta: „A Minisztertanács 

Tájékoztatási Hivatala 1988. december 31-ével megszűnt. A megmaradt irattárban a 

másolatban mellékelt levelezést találtuk. A levelezés mellékletekre nem hivatkozik, s – 

legnagyobb sajnálatunkra – az fel nem lelhető.”21 Mai ismereteink szerint tehát ez a – 

vélhetőleg legteljesebb – példány alighanem megsemmisült, illetve a legjobb esetben is 

valami ismeretlen helyen lappang, tehát gyakorlatilag nem létezőnek tekinthető.                 

Szerencsére a másik két példányból elég sok minden ránk maradt, és most a lehető 

legjobb helyen: a Magyar Fotográfiai Múzeumban található. A múzeumban két „őrzési 

egység” (fizikailag: két kutatódoboznyi irat) tartalmazza az FL lapszámainak egy-egy 

példányát. Sajnos, egyik irathalmazról sem lehet tudni – legfeljebb csak sejteni –, hogy 

hogyan került a múzeum állományába, mivel egyiken sincs gyarapodási szám vagy jelzet, de 

nagyon valószínű, hogy mindkettő Bán András ajándéka.

Az 1. kutatódobozban őrzött példány egészen biztosan 1994 előtt került a múzeumba. 

Ezt onnan lehet tudni, hogy a Fényképészeti Lapok első számában közölt Kertész-interjú 

ekkor jelent meg újra, a múzeum gondozásában kiadott Kertész-kötetben.22 A lapszámban 

megjelent gépiraton helyenként ceruzával/golyóstollal írott lapszéli megjegyzések vannak, 

amelyek megegyeznek a kötet szövegközlésének szerkesztői megjegyzéseivel, tehát Kolta 

Magdolna kezétől származnak. Kincses Károly, aki ebben az időben a múzeum igazgatója 

volt, úgy emlékszik, hogy a lapszámokat Lugo ajándékozta a múzeumnak,23 ennek azonban 

ellentmond, hogy Lugo erre nem emlékszik, továbbá hogy a II. szám címoldalán szerepel egy 

megjegyzés: „Bán-féle hagyaték”, illetve a III. szám tartalomjegyzékén: „Bán-féle ajándék”. 

Ezt a verziót erősíti meg az a tény is, hogy Bán épp 1993-ban, tehát a gyűjtemény múzeumba 

kerülésének legvalószínűbb évében publikálta az első számból az Esztergomi magnószalag 

20 Évkönyv/01: Átlátszó műanyag irattartó: digitális fotómásolat, a szerző birtokában.
21 Uo. 
22 Lugosi Lugo László: Beszélgetés André Kertésszel 1981. január 13-én New York Cityben. In Kolta Magdolna 
(szerk.): A Kertész: 1894 – 1985 – 1994. Magyar Fotográfiai Múzeum – Pelikán Kiadó, Budapest, 1994, 21–33. 
23 Telefonbeszélgetés Kincses Károllyal 2010 decemberében.



című anyagot,24 ekkor tehát bizonyosan volt a kezében a lap – amit valószínűleg a publikáció 

előkészítése után a múzeumnak ajándékozott.

Az viszont szinte biztosnak tekinthető, hogy a 2. kutatódoboz anyaga Bántól került a 

múzeumba – jóllehet ezen sincs gyarapodási szám vagy jelzet. Ez ugyanis azonos azzal, amit 

2005-ben magam láttam a Szövetség irodájában, az Emlékkönyv kézirat- és képanyaghalmaza 

mellett, és amit le is fényképeztem.25 Bán tőlem tudta meg, amikor az életútinterjút 

készítettem vele, hogy ezek a Szövetség irodájában vannak, és mondta is, hogy el akarja 

onnan hozni, és átadni a múzeumnak.   

Adalékok az egyes lapszámokhoz

A Fényképészeti Lapok mostani, hasonmás kiadása az 1. kutatódobozban található példányok 

alapján történt – nagyon helyesen, mert ez több szempontból „eredetibb”, mint a 2. doboz 

anyaga, mely mai formájában az Évkönyv összeállításához fölhasznált munkapéldány: több 

szövegen ott vannak a szerkesztés nyomai.

I. szám: 1981. április 

A már említett Kertész-interjú itt André Kertész beszél címmel jelent meg egy rövid, 

kétmondatos bevezetővel, melyből csupán annyi derül ki, hogy az „interjút, amelyből ez a 

monológ készült”, Lugo 1981. január 13-án vette magnóra André Kertész New York-i 

lakásán, és hogy az eredeti szöveget – a monológ formára való átíráson túl is – erősen 

stilizálta. Az MFM Kertész-kötetében történt publikációból az is kiderül, hogy Lugo az interjú

bevezetéseképp egy régi Leica géppel felvételeket is készített Kertészről, „amelyeknek 

viszont nyoma veszett” – mégpedig alighanem közvetlenül az interjú készítését követően. 

Erre vall, hogy a Fényképészeti Lapok szövegközlése ezek nélkül jelent meg. Az viszont 

egyik bevezetőből sem derül ki, hogy nagyon úgy fest: időközben eltűnt az egykori 

hangfelvétel is.26 

II. szám: 1981. június 

24 Az esztergomi magnószalag. Közreadja Bán András. Orpheus, 1993/2–3, 101–112. A szövegközlés 
bevezetőjében Bán a következőket írja: „Ez a szöveg 1982-ben [helyesen: 1981-ben] nyilvánosságra került a 
Lugosi Lugo Lászlóval közösen szerkesztett Fényképészeti Lapok című szakfolyóiratunk első számában 
(megjelent 3  példányban, melyből egy elveszett, egyet a Tájékoztatási Hivatal elkobzott, egy pedig a kecskeméti
Fotómúzeumban [a Magyar Fotográfiai Múzeumban] található.” 
25 Vö. a 18. sz. jegyzettel.
26 Lugo életútinterjú, 15.



Vető János képe, melynek itt nem közölt címe Törhetetlenszív, megjelent a Neoavantgárd 

tendenciák... című könyvemben,27 melyben mint a „fényrajzok” műfajának a posztmodern felé

mutató munkáját tárgyalom.

III. szám: 1981. szeptember    

A harmadik, „új hullám” címet viselő tematikus számnak csak egy példánya maradt ránk. A 

példány nem teljes: hiányzik a címlapfotó, és hiányzik a Tartalomjegyzékben föltüntetett 

melléklet: Molnár Gergely és Müller Péter kazettája is. A Tartalomjegyzékben az „FL 

közleményei” tétel mellett is szerepel ugyan egy kézírásos megjegyzés, hogy „hiányzik”, de 

ez alighanem tévedés: a közlemény szerintem a köszönetnyilvánítással azonos. Valószínűleg 

tévedés a „Vető János képei” melletti „hiányos” megjegyzés is: aki odaírta, valószínűleg nem 

tudta (mert a Tartalomjegyzékből ez nem derül ki), hogy a „K* smink és maszkfesztivál” 

című összeállítás riportos képeit is Vető készítette. Nagyon figyelemreméltó viszont az ezen 

összeállítás melletti megjegyzés: „verzió az első példányhoz képest” – aki ezt ideírta, az tehát 

látta a második példányt, melynek hollétéről semmit nem tudunk. Érdemes lenne utánajárni: 

hátha előkerül.        

A tematikus lapszám a Fényképészeti Lapok Új Hullám címmel rendezett két 

kiállításához kapcsolódik. Az elsőre 1981. szeptember 29. – október 18. között került sor az 

Újpesti Mini Galériában; ennek plakátja megtalálható az Artpool Archívumában.28 A másik az

FMK-ban zajlott október 30. – november 6. között; ennek meghívóját az FL II. száma 

közölte. További kutatás szükséges a két kiállítás dokumentálására, illetve a kiállítások és az 

FL III. számának anyaga közti összefüggések föltárására.  

A szám Galántai György és Klaniczay Júlia „Film postai inspirációban” kezdetű,  „az 

Artpool első film-levél projektje”-ként aposztrofált felhívásával kezdődik. A projektből a 

felhívásban megfogalmazott elképzelés szerint semmi nem valósult meg ugyan, de az 

alapötletet Galántai fölhasználta néhány további konceptuális munkájához.29   

Birkás Ákos Új hullám című összeállítása fénymásolatban közli XIII. Leó pápa Ars 

Photographica című költeményét „saját kéziratában”, és a költemény fordítását; egyelőre nem

27 Szilágyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben, 1965–1984. Fotókultúra – Új 
Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2007, 205–206, 221.
28 TTT gyűjtemény. Válogatás az Artpool Művészetkutató Központ archívumából. 
http://www.artpool.hu/TTT/plakatok.html. Lásd még:  http://www.ligetgaleria.c3.hu/mini.html.
29 Klaniczay Júlia (szerk.): Film postai inspirációban. Artpool 30 Kronológia 1979–2009. Artpool, Budapest, 
2010, 7; Galántai György – Klaniczay Júlia (szerk.): Galántai Életmunkák/Lifeworks 1968–1993. Artpool – 
Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1996, 196–205.



akadtam nyomára e szövegközlés  forrásának.30 A Hullám című, képregény formával 

„megbolondított” esszéjének végén szerepel egy megjegyzés: „A hozzászólás elhangzott 

1981. aug. 17-én Budapesten, a XI. ker.-ben”; ez nyilván valami konkrét eseményre: vitaestre 

utal, de egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan mire.

Atika (Vécsy Attila) Trezor feliratú (és című) képe hiányzik a Tartalomjegyzékből.

A Sminkfesztivál képei

Azt gondolom, hogy a Fényképészeti Lapok kortárs művészettörténeti szempontból talán 

legérdekesebb – ugyanakkor, mint majd látjuk, filológiai szempontból a legproblematikusabb 

– közleménye a III. számban megjelent Vető-összeállítás, ezért kicsit részletesebben 

foglalkozom vele. Főleg azért, nehogy a mostani újraközlés nyomán továbbéljenek a 

Sminkfesztivállal kapcsolatos téves információk. 

A Bódy Gábor-kezdeményezte Sminkfesztiválról mindenekelőtt azt kell elmondani, 

hogy az 1981-es év egyik kiemelkedően fontos underground filmes, képzőművészeti és zenei 

eseménye volt. A fesztivált a MAFILM Szcenikai és Felvételtechnikai K* [Kísérleti, ill. „ká 

csillag”] Szekció rendezte. Bódy Gábor a MAFILM K* Szekcióját31 azért hozta létre 1981 

elején,32 hogy ez „a vállalat műszaki-fejlesztési kérdéseit, feladatait összekösse a művészeti és

műszaki dolgozók önképzési igényeivel, továbbá vállalaton kívüli szakértők és társművészeti 

alkotók esetenkénti bevonásával az általános audiovizuális kultúrában jelentkező technikai-

szemléleti újdonságokat rögzítse, a filmgyártás számára hasznosítsa”.33 Ennek az öt 

programból álló tervnek volt az első eseménye a Sminkfesztivál, melynek tehát az volt a 

lényege, hogy mintegy „összeeressze” a filmgyári sminkes szakmát az avantgárd 

képzőművészek és a punk/új hullám zenekarok arc- és testfestő, reprezentáns figuráival: 

lássuk, mit tanulhatnak egymástól!

30 Érdekességként megemlítem, hogy a költemény – nem hasonmás formában, és másik fordításban – megjelent 
a Veress Ferenc-féle Fényképészeti Lapok I. évf. VI. (1882. június) számában, a 103. oldalon. 
31 Ennek előzménye a szintén általa kezdeményezett K/3 („közművelődési komplex kutatások”, illetve 
„kinematografikus kísérleti központ”) szekció létrehozása volt 1976-ban a Balázs Béla Stúdióban. Lásd Hornyik 
Sándor: A valóság visszanyerésének paradoxonai. Képzőművészet és film „poétikai” kapcsolatai a BBS-ben. In 
Gelencsér Gábor (szerk.): BBS 50. A Balázs Béla Stúdió 50 éve. Műcsarnok – Balázs Béla Stúdió, [Budapest], 
2009, 238. 
32 Bódy Gábor: MAFILM K* szekció. Beszámoló és munkaterv. In Peternák Miklós (szerk.): Végtelen kép. Bódy
Gábor írásai. Pesti Szalon, [Budapest], 1996, 313. [A továbbiakban: Bódy: MAFILM K* Szekció.] Bódy Vera 
tévesen 1980-ra teszi a K* Szekció megalakulásának időpontját. Veruschka Bódy: VIDEO – in Ungarn und 
anderen osteuropäischen Ländern. Kunstforum International, 1985/január–február, 55. [A továbbiakban: Bódy, 
Veruschka: VIDEO.] A tanulmány másolatát Szőke Annamária küldte el nekem; szívességét és a 
Sminkfesztivállal kapcsolatos információit, illetve szakirodalmi segítségét ezúton is köszönöm.   
33 Bódy: MAFILM K* Szekció, 313. (Kiemelés tőlem – Sz. S.) Ezúton köszönöm meg Peternák Miklósnak a 
Sminkfesztivállal kapcsolatos kérdések tisztázásához nyújtott segítségét. 



A MAFILM Szcenikai és Felvételtechnikai K* Szekció e program keretében 1981. 

március 20-i határidővel pályázatot hirdetett „frizura és haj-szobrászat, smink, plasztika terén 

elért új technikai és művészeti megoldások bemutatására”. A felhívásban az áll, hogy „a 

pályázatra születő művek kivitelezésére és a produkciók rögzítésére 1981. március 28. és 29-

én kerül sor a MAFILM II. Műtermében (Bp. XIV. Lumumba u. 174.)”34 A fesztivál tehát két 

napig tartott, és március utolsó hétvégéjén került rá sor35 – az előbbi tényt, tehát hogy 

kétnapos rendezvényről van szó, a fesztiválról szóló írások nem említik,36 és ha egyáltalán 

megadnak dátumot,37 azt tévesen (és pontatlanul: közelebbről nem meghatározva az 

időpontot, tehát mintha egészhónapos rendezvényről lett volna szó) 1981. májusára teszik.38  

Az érdemi ismertetés előtt el kell még mondanunk, hogy van némi bizonytalanság és 

következetlenség az esemény elnevezése körül, ami nem feltétlenül baj: alighanem a 

megmozdulás komplex jellegéből fakad. Kiindulópontunk, a Fényképészeti Lapok III. 

számának Tartalomjegyzéke „K* smink és maszkfesztivál” névvel illeti az eseményt. Bódy 

Gábor az idézett beszámolójában a vonatkozó pályázat megnevezésekor így ír róla:  „smink és

haj – emberi karosszéria”, majd később – egyszer idézőjelbe téve, egyszer macskakörmök 

nélkül – „sminkfesztivál”-ként említi.39 A versenyzőket és pályaműveket fölsoroló gépelt lista 

fejlécén az áll: MASZKFESZTIVÁL.40 Beke Lászlónak a rendezvény tervezett katalógusa 

számára írt összefoglalójának címe: „Képzőművészek a Haj- és Sminkfesztiválon”.41 A 

tanulmány a MAFILM megbízása alapján készült, mely „a Kisérleti Szekció haj-smink 

kiadványához” írandó szakcikkre vonatkozik, s témája: „a maszkfesztivál alkotásainak 

elemzése képzőművészeti, esztétikai vonatkozásban”.42 A MAFILM később Bekét a K* 

Szekció „sminkfesztivál kiadányának szerkesztésével” bízza meg.43 Beke a videóművészet-

34 A sokszorosított Felhívást lásd: Sminkfesztivál dosszié, Beke Lászó dokumentumgyűjtése. „Performansz 
kutatási projekt” munkaanyag, Artpool Művészetkutató Központ. [A továbbiakban: Sminkfesztivál dosszié, 
Artpool.]
35 Hacsak nem halasztották el az előzetesen meghirdetett időponthoz képest, de semmi ilyenről nincs 
tudomásom. Az MTI-nél próbáltam ezt ellenőrizni, de nem jártam sikerrel: Bognár Anna, az MTVA Divízió III. 
MTI Sajtóadatbank munkatársa arról tájékoztatott, hogy „Megnéztük a mikrofilmen lévő szöveges 
állományunkat, sajnos nem találtunk semmilyen tudósítást a fesztiválról.” Kósai Éva Archívumvezető pedig 
arról, hogy az MTI Fotóarchívumában nincsenek fotók az eseményről. Bognár Anna, illetve Kósai Éva emailjei 
Szilágyi Sándornak, 2011. január 26. Mindkettőjük fáradozását és szívességét ezúttal is köszönöm.
36 Kivéve Bódy, Veruschka: VIDEO 55.
37 A Film, Színház, Muzsika beszámolója és Beke László videóművészeti összefoglaló tanulmánya például nem 
közöl időpontot. (A hivatkozott írások adatait lásd lejjebb.) 
38 Bódy, Veruschka: VIDEO, 55; Szőke Annamária (összeáll.): Pauer. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 
Budapest, 2005, 412. [A továbbiakban: Szőke: Pauer.]
39 Bódy: MAFILM K* Szekció, 313, 314 és 317.
40 Maszkfesztivál: Versenyzők – pályaművek, gépirat, 1. Sminkfesztivál dosszié, Artpool.
41 Beke László: Képzőművészek a Haj- és Sminkfesztiválon, gépirat. [A továbbiakban: Beke: Képzőművészek...] 
Uo.
42 Megbízási szerződés Beke Lászlónak, 1981. VII. 24. Uo.
43 Megbízási szerződés Beke Lászlónak, 1981. XII. 10. Uo.



történeti összefoglalójában az eseményt idézőjelek között mint „sminkfesztivál”-t említi.44 

Bódy Vera azt írja: „A K* csoport ’Sminkfesztivál’ szlogennel hétvégi workshopot rendezett a

MAFILM egyik legnagyobb műtermében.”45 Szőke Annamária a „Smink Fesztivál”, illetve 

„SMINK Fesztivál” kifejezéseket használja.46 Mint látható, még maga a rendező szerv is 

különböző változatokban nevezte meg az eseményt. A magam részéről a legtöbbet használt 

változatot alkalmazom, mégpedig a legegyszerűbb formában: Sminkfesztivál. 

A „névadás”, illetve az esemény prezentálása tekintetében különös módon járt el a 

Film, Színház, Muzsika, mely az 1981. május 30-i számában egy terjedelmes színes 

képriportot (Bartók István) és egy egészoldalas jegyzetet (Fábián László) közölt az 

eseményről, Maszkabál címmel.47 Az összeállítás zsurnaliszta címe blikkfangos ugyan, 

azonban teljesen félrevezető – és ez aligha merő véletlen. Egybecseng ugyanis azzal, hogy az 

összeállítás elhallgatja az eseményen részt vevő avantgárd művészek és új hullámos zenészek/

zenekarok nevét – igaz, a versenyen részt vevő filmgyári smink- és maszkmesterekével 

együtt. A beszámolóban egyedül a kezdeményező: Bódy Gábor nevét említik, de őt is mint 

valami hoppmestert tüntetik föl. Nagyon úgy fest a dolog, hogy nem az olvasók tájékoztatása,

hanem egyfajta művészetelhárítás volt a tulajdonképpeni szerkesztői szándék.

E hosszú fölvezetésre azért volt szükség, hogy a megfelelő kontextusba helyezzük – s 

így kellően értékelhessük – azt az öt képet, melyet Vető János az FL III. számában az 

eseményről közreadott. Az elsőn Iványi Norbert, a Kontroll dobosa látható, jó markáns, 

punkos sminkkel (a kép a Tartalomjegyzékben „Kontroll” címmel szerepel). A másodikon 

Swierkiewicz Róbert látható egy Ady-maszkkal. Az akció a versenyzők és pályaművek 

listájában „Ady”, a tervezett filmgyári katalógus képaláírásaiban pedig „Ady-maszkok” címen

szerepel,48 és Beke László szép ismertetést írt róla beszámolójában, ahol a folyamatművészet, 

közelebbről az „akcióplasztika” műfajába sorolja a művet.49 

A harmadik képen Tolvaly Ernő Aquarell című performanszának álló- és mozgóképi 

rögzítését látjuk; a kép bal szélén Andor Tamás operatőr, mellette videokamerával Poros 

László, őmellette Tolvaly Ernő, a kép jobb szélén pedig Demeter Miklós, a MAFILM fotósa 

44 Beke László: A magyar videóművészet történetének vázlata. In Márczi Imre – Zelnik József (szerk.): Videó-
Alfa. Múzsák Művelődési Kiadó, Budapest, 1987, 178. [A továbbiakban: Beke: Videóművészet.] A tanulmány 
másolatát Szőke Annamária küldte meg nekem; szívességét ezúton is köszönöm. 
45 Bódy, Veruschka: VIDEO, 55. Tréfás Krisztina fordítása, akinek ezúton köszönöm meg a cikk fordításához és 
e kézirat nyelvi lektorálásához nyújtott segítségét. 
46 Szőke: Pauer, 185, 412.
47 Bartók István fotói: a lap címlapja, továbbá három egészoldalas kép és további három oldalon huszonkilenc 
fénykép. Fábián László jegyzete a 7. oldalon olvasható.   
48 Maszkfesztivál: versenyzők – pályaművek, gépirat, 1., Képaláírások, gépirat, 1. Sminkfesztivál dosszié, 
Artpool.
49 Beke: Képzőművészek..., 6. Uo.



látható.50 Magáról az akcióról Tolvaly Ernő a következőket mondta el egy interjúban: „Egy 

4×4 m-es medencét készítettem, teletöltöttem vízzel (magassága kb. 25-30 cm). A modell 

lepedőbe csavarva belefeküdt a vízbe, úgy, hogy épp csak az orra hegye látszódott ki. 

Vízfestékkel egy fotó alapján profilját az arcára festettem a víz alatt. Nagyon sűrű temperával 

volt festve. Eleve számítottam arra, hogy egy része ott marad, egy része pedig elmerül a 

vízben. A nő úgy feküdt a vízben, hogy csak a szája meg az orra maradt ki. Az akció kb. öt 

percig tartott. Baromira kifáradt, felült, és kifújta a levegőt. Nagyon szép, expresszív látvány 

volt, de nem erről szólt; ez csak a vége a dolognak. Az akció maga, az arcfestés nagyon 

nyugodt, csendes dolog volt.”51 A modell Szirányi István szerint Váradi Zsuzsa volt;52 

egyelőre senki nem tudta sem megerősíteni, sem cáfolni az információt. Beke ismertetését 

lásd a beszámolója 3–4. oldalán.53

A negyedik képről (diptichon), illetve magáról az akcióról Szirányi a következőket 

írta: „Ez én vagyok, és Rédey Péter egykori barátom. A nagy vászon egyik oldalára a fehér 

figura az Igazság szót írja, a másik oldalon lévő fekete  alak – ez én [vagyok] – a Hazugság 

szót írja ugyanabban a pillanatban, majd ’Mást mondok és mást gondolok’ feliratot rajzol 

szénnel a vászonra a sötétben, őrületesen fojtott zenére, aztán erős körreflektor fényében.”54 

Az akció címe: A lelkiismeret mint árnyék.55 Beke ismertetéséből tudjuk, hogy „Rédey Péter 

tetőtől talpig fehér festékkel lekenve lépett a vászon elé”.56    

Az ötödik képen (diptichon) Pauer Gyula látható, amint épp letépi arcáról a filmgyári 

sminkesek segítségével odavarázsolt maszkot. A Metamorfózis című akcióról részletes 

elemzést írt Szőke Annamária a Pauer-monográfia Pathosformelek alfejezetében.57 Az akciót 

Szőke egy tizenkét képből álló képsorral illusztrálja; a képek szerzőjeként Kende János van 

feltüntetve, ez azonban tévedés: Kende János nem vett részt az eseményen – szerinte Kende 

Tamás, a filmgyár akkori fotósa lehetett a szerző.58 A képsor egyébként abból a fotósorozatból

való, amelyet (a szerző megnevezése nélkül) Beke is közöl a Magyar videóművészet 

történetének vázlatában, ahol a Sminkfesztiválról írott rövid, mindössze négymondatos 

összefoglalójában Pauer akcióját „különösen emlékezetes”-nek nevezi,59 s a fesztivál 

50 Ezúton köszönöm meg Jávor István, Kende János, Rajk László és Rajk Judit segítségét a személyek 
azonosításában.
51 Tolvaly Ernővel beszélget Forián Szabó Noémi, 1998. Balkon, 2009/1, 14.
52 Szirányi István emailje Szilágyi Sándornak, 2010. december 21.
53 Beke: Képzőművészek..., 3–4. Sminkfesztivál dosszié, Artpool.
54 Szirányi István emailje Szilágyi Sándornak, 2010. december 21.
55 Maszkfesztivál: versenyzők – pályaművek, gépirat, 1., Képaláírások, gépirat, 1. Sminkfesztivál dosszié, 
Artpool.
56 Beke: Képzőművészek..., 4. Uo.
57 Szőke: Pauer, 185; a szöveghez tartozó két jegyzet: 196. 
58 Szőke: Pauer, 184; Kende János emailje Szilágyi Sándornak, 2011. január 10.
59 Beke: Videóművészet, 178–179.



katalógusa számára írt összefoglalójában is az első helyen említi.60 Az akcióról – a művész 

nevének elhallgatásával – a Film, Színház, Muzsika említett összeállítása is közölt öt képet; 

egyikük egészoldalas.      

Vető János fekete-fehér képei jóval többet mondanak el arról, hogy valójában mi volt 

az érdekes a Sminkfesztiválon, mint a több százezres példányban megjelent, színes-szagos 

hetilap. Persze, csak annak, aki tudta, hogy mit is keressen.  

A zenészképek 

Vető János itt közölt zenészképei a múzeumi példányban jelenleg össze vannak keverve a 

Sminkfesztiválon készült képeivel – nem világos, hogy ez eredetileg is így volt-e, tehát hogy 

valamiféle koncepció húzódik meg mögötte, vagy csak véletlenül keveredtek össze a képek, 

mondjuk amikor a 2010. február–márciusi kiállítás után visszakerültek a „helyükre”. E 

bizonytalanság – és a jobb áttekinthetőség – miatt mi most a Tartalomjegyzékben megadott 

sorrendben közöljük őket.

Vető zenészképei nem véletlenül szerepeltek együtt a Sminkfesztivál képeivel: Bódy 

egyik nagy leleménye volt, hogy az eseményen szerepeltette a korabeli punk és új hullámos 

zenekarok színe-javát is – mégpedig nem (vagy nem csak) hangulatteremtés céljából, hanem 

elsősorban azért, mert e szubkultúrák szerves része volt a kihívó-provokatív vagy épp 

rejtőzködő-játékos, de mindenképp különleges, meghökkentő színpadi smink, melyet sokan 

még az utcára is magukkal vittek. 

Ennek jelentőségét Beke László is hangsúlyozza A magyar videóművészet 

történetének vázlata című előadásában, ahol a Sminkfesztiválról egyebek közt a következőket

írja: „A kamerák rögzítették a legfontosabb magyar new wave együttesek – a Vágtázó 

Halottkémek, a Bizottság és az URH – fellépését is; a zenészek természetesen fantasztikus 

make up-ot viseltek.”61 Az idézet azonban nem egészen pontos: Beke nem említi a Kontroll 

Csoportot, holott (föntebb láttuk) ők is felléptek az eseményen, és nem említi a Neuroticot 

sem, holott ők is felléptek, miként – valóban – a VHK és az URH is,62 bár ez utóbbira Vető 

János (helyesen) úgy emlékszik, hogy Müller Péter szólóban lépett föl a rendezvényen, 

katonaruhában.63 

60 Beke: Képzőművészek..., 3. Sminkfesztivál dosszié, Artpool.
61 Beke: Videóművészet, 178. 
62 Maszkfesztivál: versenyzők – pályaművek, gépirat, 2., Képaláírások, gépirat, 2. Sminkfesztivál dosszié, 
Artpool.
63 Vető János emailje Szilágyi Sándornak, 2011. január 21. Menyhárt Jenő is úgy emlékszik, hogy ők nem léptek 
fel a Sminkfesztiválon: Menyhárt Jenő emailje Szilágyi Sándornak, 2011. január 28. Érdekességként 
megemlítem, hogy az URH a Sminkfesztivál második napjával egy időben, 1981. március 29-én tartotta 
búcsúkoncertjét a Kassák Klubban. Szőnyei Tamás: M.U.Z.I.K. http://www.artpool.hu/muzik/magurh.html. 



Beke minden bizonnyal „séróból”, az emlékeire hagyatkozva írta meg előadását 

(legalábbis annak a Sminkfesztiválra vonatkozó részét), mert az 1981-es összefoglalásában 

még ezt olvashatjuk: „AZ URH-együttesből akkor már kivált Müller Péter érzelmesen 

provokatív songot adott elő katonaruhában, a kezében tartott csokoládéból időnként az arcára 

kenve.”,64 és ugyanitt részletesen ír a Kontroll, a Neurotic és a VHK fellépéseiről is. Erre – 

mármint hogy nem nézte meg a saját korábbi feljegyzéseit – utal az is, hogy az idézett 

fölsorolásban a fellépők között említi a Bizottságot is, ez azonban tévedés: ők csak mint 

nézők vettek részt az eseményen.65

Témánkhoz mindez annyiban tartozik, hogy Vető János képei többnyire olyan 

zenészről készültek, akik fölléptek a Sminkfesztiválon, jóllehet maguk a felvételek nem itt 

készültek. Mint föntebb jeleztem: ma már az sem rekonstruálható, hogy szerkesztési 

koncepció volt-e a két anyag együttes szerepeltetése. Az első diptichon fölső képén 

Grandpierre Attila (VHK), az alsón Menyhárt Jenő (URH), a másik triptichon bal oldalán 

Pajor Tamás (Neurotic), a jobbon valószínűleg Wahorn András (Bizottság) látható;66 erről a 

négy felvételről nem tudjuk, hogy hol készültek. A harmadik kép (egy négy fotóból álló 

mozaik) felvételei közül a fölső kettőn Kistamás László (Kontroll) és Bárdos Deák Ágnes 

(Kontroll) látható; ezek a felvételek Ági szerint Müller Péter vizsgafilmje, a Mi jut eszedbe az

énekesnőről? forgatásán készültek, Novák András csillaghegyi házának kertjében67 – ezzel 

szemben Vető úgy emlékszik, hogy az alsó két képen megörökített koncert öltözőjében 

készültek.68 A „fehérnadrágos” koncertre Bárdos Deák Ágnes szerint a kőbányai 

Csajkovszkij-parkban került sor, mégpedig még azelőtt, hogy Müller Péter csatlakozott volna 

a Kontrollhoz, mert különben ő is ott lenne a színpadon.69 Ezzel szemben Vető és a zenekar 

többi tagja úgy gondolja, hogy ez volt az a nevezetes koncert, ahol Ági „beszólt” a 

rendőröknek.70 Az említettek és a zenekar többi tagjának bevonásával 2011. január 29–30-án 

közel harminc fordulóból álló köremail-váltás során próbáltuk eldönteni, hogy kinek lehet 

igaza, de a vitát „lapzártáig” nem sikerült lezárni – ámbár a látványos túlerő mellett Farkas 

64 Beke: Képzőművészek..., 7. Sminkfesztivál dosszié, Artpool.
65 Fe Lugossy László emailje Szilágyi Sándornak, 2011. január 24.
66 Vető János emailje Szilágyi Sándornak, 2011. január 30.
67 Bárdos Deák Ágnes emailje Szilágyi Sándornak, 2011. január 11. Ezúton köszönöm meg Bárdos Deák Ágnes, 
Farkas Zoltán, Hajnóczy Csaba, Hajnóczy Árpád, Kistamás László, Müller Péter, Szőnyei Tamás és Vető János 
segítségét e kép helyszíneinek tisztázásában. 
68 Vető János emailje Szilágyi Sándornak, 2011. január 11. és január 21. 
69 Szőnyei Tamás – Hajnóczy Csaba 1983-ban írott visszaemlékezése alapján – 1981. júliusára teszi a 
Csajkovszkij park-beli koncertet; a Kontroll a HBB vendégeként lépett itt fel. Szőnyei Tamás emailje Szilágyi 
Sándornak, 2011. január 29.
70 Szőnyei Tamás ugyanitt ugyanazon forrás alapján 1981. június 20-ára teszi a Bp. XV., Kozák téri Művelődési 
Ház udvarán tartott koncertet. A történetet lásd: Szőnyei Tamás: Nyilván tartottak. Titkos szolgák a magyar rock
körül, 1960–1990. Magyar Narancs – Tihany-Rév Kiadó, [Budapest], 2005, 659–660.  



Zoltánnak az az érve, hogy ő a pomázi első koncert kivételével csupán két koncerten nem 

lépett föl, s ezek egyike épp a „beszólós”, Kozák téri koncert volt (míg a Csajkovszkij-parkin 

a színpadon volt), perdöntőnek tekinthető.71 A kérdést a készülő könyvemben igyekszem majd

megnyugtató módon tisztázni.            

 Végezetül megemlítem, hogy Bódy Vera is részletesen ír a Sminkfesztiválon fellépett 

zenekarokról (a Neuroticot viszont ő sem említi); különösen élményszerű az, ahogyan a VHK 

provokatív fellépését megjeleníti. A fesztivál nyüzsgő-vibráló légkörét jól adja vissza az 

alábbi mondata is – amibe azért némi túlzás is becsúszott: „A teljes videofelszerelés – 

technikusokkal és számos S-8-as kamerával – rendelkezésre állt a megjelent zenészek, 

képzőművészek, fodrászok, maszkmesterek és performance-művészek százai számára.”72 A 

szemtanúk73 60-70 résztvevőről számolnak be, s ez egybecseng a pályaművek listájával, mely 

a négy zenekarral együtt összesen 39 tételt tartalmaz.74 A listában egyébként az említetteken 

kívül még számos underground művész szerepel, mint például Enyedi Ildikó, Böröcz András, 

Lábas Zoltán és Szirtes János, hogy csak néhányukat említsem. A dossziéban fönnmaradt 

Peternák Miklós átfogó tanulmánya is, mely a tervezett katalógushoz készült, s amelyből 

egyebek közt megtudhatjuk, hogy 1980 nyarán a londoni Commonwealth Intézet Masks 

címmel kiállítást rendezett75 – alighanem ez lehetett a Sminkfesztivál egyik inspirálója. 

Jó lenne legalább utólag összeszedni a Sminkfesztivál álló és mozgóképi, valamint 

írásos dokumentumait, s érdemes lenne mindezt kiegészíteni az egykori résztvevők 

visszaemlékezéseivel. Végtére is az 1981-es év egyik legjelentősebb alternatív összművészeti 

megmozdulásáról volt szó.            

IV. szám: 1981. december

A negyedik szám is hiányos: melléklete, mely a tartalomjegyzék szerint válogatást adott Jávor

István Erd-éj című anyagából, mindkét fennmaradt példányból elveszett, továbbá Pácser 

Attila képei sem maradtak fönn egyik példányban sem.

A Simon Zsuzsa Iroda Divat című projektje nem valósult meg ugyan, de az összegyűlt

anyag megtalálható a Műcsarnok Könyvtárában.76 Andy Warhol szövege, a Társasági kór 

71 Farkas Zoltán emailjei, 2011. január 30.
72 Bódy Vera: VIDEO, 55. Tréfás Krisztina fordítása.
73 Például Rajk László és Vető János a velük folytatott telefonbeszélgetéseimben. 
74 Maszkfesztivál: versenyzők – pályaművek, gépirat. Sminkfesztivál dosszié, Artpool.
75 Peternák Miklós: Megjegyzések a SMINK művészeti-történeti jelentéséről, gépirat, 3. Uo.
76 Lásd a könyvtár online katalógusát.



(Wessely Anna fordítása) megjelent a Bán és Beke szerkesztette Fotóelméleti 

szöveggyűjteményben.77

Végezetül megjegyzem, hogy Birkás Ákos írásai, amelyek az FL II–IV. számában 

jelentek meg, összegyűjtve megtalálhatók a Műcsarnok Könyvtárában.

*

A Fényképészeti Lapok tervezett ötödik száma már nem készült el: azt is csak Birkás Ákos 

rovatának fönnmaradt kéziratából tudjuk, hogy a szerkesztők egyáltalán terveztek ötödik 

számot.78 Ha létezett is valamennyire megszerkesztett, kiadásra előkészített változata, az 

minden bizonnyal bekerült a tervezett Évkönyv anyagába.

A Fényképészeti Lapok megjelent négy száma, melyet a Magyar Fotográfiai Múzeum 

jóvoltából az olvasó most hasonmás kiadásban vehet kézbe, így is hűen dokumentálja a 

magyar underground művészeti élet 1981-as állapotát. Egyebek közt azzal is, hogy a lapban 

még egy félmondat sem utal rá, hogy a szomszédos Lengyelországban térségünk’56 óta 

legfontosabb történelmi eseményei zajlottak: a Szolidaritás hatalmas mozgalma, majd a 

mindenkit letaglózó, borzalmas Jaruzelski-puccs…

77 Bán András – Beke László: Fotóelméleti szöveggyűjtemény. Enciklopédia Kiadó, 1997, 273–274. (Az 1983-
ban belső használatra megjelent könyv változatlan kiadása.) 
78 Birkás Ákos rovata a Fényképészeti Lapok 1/5 számához (nem jelent meg): digitális fényképmásolat, a szerző 
tulajdonában. Az összeállítás 2005-ben a Magyar Fotóművészek Szövetsége Archívumában volt; jelenlegi helye 
ismeretlen.


