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Huszonöt magyar fotóművész prezentálása a Robert Capa Kortárs Fotóművészeti

Központ honlapján

(Javaslat)

Aligha van szakmai szempontból sürgősebb dolog annál, mint hogy a hazai és 

külföldi érdeklődőknek megmutassuk, értő módon elmagyarázzuk: milyen nagy kincs 

van a kezünkben! Hogy mennyire gazdag, sokszínű, és főleg: hogy 1965 óta mennyire

értékes eredményeket tud fölmutatni a mindenkori kortárs magyar fotóművészet. Mert

igaz ugyan, hogy ezt mi, akik benne voltunk s vagyunk, már régóta tudjuk, sőt: nap 

mint nap újra és újra megtapasztaljuk – de sem az újabb generációk, sem a külföldi 

érdeklődők nem tudják. 

Honnan is tudhatnák? Hova fordulhatnának, ha tájékozódni akarnak? A 

rendszerváltás óta eltelt negyedszázad legnagyobb mulasztása, hogy nem dolgoztuk 

föl szakszerűen sem a közelmúlt, sem a velünk élő jelen eredményeit. Pedig az alább 

bemutatásra javasolt fotóművészek, illetve fotót is használó képzőművészek 

teljesítménye a kelet-közép-európai térség legjavához tartozik, és a (máig 

tájékozódási mintának tekintett) nyugati paradigmákat is egyéni és helyi színekkel 

egészítették s egészítik ki, így gazdagítván az egyetemes kortárs (fotó)művészetet.

Az alábbiakban egy kétnyelvű, angol és magyar kismonográfia-sorozatra 

teszek javaslatot – mely legalább utólag elégtételt jelenthetne, meghozhatná a szakmai

elismerést ezeknek az alkotóknak. Másfelől nézve pedig: biztos tájékozódási alapot 

jelentene a mai kortárs művészek fiatalabb generációi számára. 

A magyar fotóművészet történetében ez lenne az első eset, hogy az újabb 

generációknak nem kellene mindig mindent elölről kitalálniuk (sokszor még, ahogyan

mondani szokás, a langyos vizet is), hanem bátran támaszkodhatnának az előttük 

jártak teljesítményére mint hagyományra, továbbvíve azt – vagy épp messzire, 

magasra rugaszkodhatnának el erről az immár szilárd talajról. 

A koncepció

Meggyőződésem szerint ezt a fundamentumot csak a kutatásokon alapuló, 

szakszerűen megírt monográfiák jelenthetik – melyek nem korlátozódnak a szűkebben

vett fotográfia területére, hanem épp ellenkezőleg: rámutatnak azokra a 

képzőművészeti párhuzamokra is, amelyekhez az említett alkotók intellektuálisan, 



művészi értelemben, vagy sokszor csak személyesen, kapcsolatok vagy közös munkák

révén kötődtek. Éppen ezért a monográfiák szerzőit nem a fotográfiai szakírók, hanem

a művészettörténészek és művészeti írók köréből válogattam ki.

Ami a huszonöt alkotó kiválasztását illeti, akikről a kötetek majdan szólnak, itt

három elvet tartottam szem előtt. Az első, hogy az elhunyt, illetve az idősebb és a 

középgeneráció képviselői közül azok kerüljenek be a megírandó alkotók körébe, 

akiknek nincs (vagy alig van) könyvük, albumuk, akikről nem (vagy nem érdemben) 

írtak eddig. Ugyanez a logika a másik oldalról azt jelenti, hogy a fiatalabb generációk 

képviselőiből pedig azok kerültek be ebbe a körbe, akik már túl vannak az „ígéretes 

tehetség” státuszán, magyarán: már az eddigi „életművük” is jelentősnek mondható. A

harmadik elv pedig az volt, hogy a lehetőségekhez képest széles legyen az a művészi 

spektrum, amit ebben a sorozatban kortárs magyar fotóművészetként prezentálunk – 

különösen a külföld felé.

A koncepció része, hogy a szerzők nemcsak felhasználnak könyv- és levéltári 

forrásokat, hanem ezzel párhuzamosan új történeti forrásokat is teremtenek azzal, 

hogy a művészekkel és a pályájuk alakulásában kulcsszerepet játszó személyekkel 

oral history interjúkat készítenek. Ez két szempontból is fontos. Egyrészt 

módszertanilag: térségünk történelme – különösen annak a Kádár-korszakra eső része 

– egyszerűen nem ismerhető meg, ha kizárólag az írott forrásokra hagyatkozunk. 

Másrészt fontos abból a szempontból is, hogy az élő szó, a személyes megnyilatkozás 

a legjobb eszköz rá, hogy az olvasókhoz közelebb hozza a könyv témáját.     

A koncepció része továbbá, hogy ezt a sorozatot viszonylag rövid idő: 

maximum három év alatt tető alá kell hozni – különben megromlik. Miről van szó? 

Arról, hogy ezeknek a feldolgozásoknak már réges-rég meg kellett volna jelenniük! 

Mi most valójában leletmentést, adósságtörlesztést végzünk (bár az adósság nem a mi 

sarunk), a huszonnegyedik óra utolsó perceiben.     

Ami végül a sorozat munkatársait illeti, röviden azt mondhatom: kiválasztásuk

az eddigi közös munkáink pozitív tapasztalatain alapult.
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Mint alább látható: még nem sikerült mindegyik művészhez megtalálni azt a szerzőt, 

aki majd megírja róla a könyvet. Ezzel együtt azt gondolom: a munkát hamarosan el 

lehet kezdeni. Az alapelv: egy szerző egy naptári évben csak egy monográfián 

dolgozzon! Az évek a kézirat elkészültét jelentik; megjelenés várhatóan a következő 

évben.    
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Horányi Attila: Jokesz Antal és Szerencsés János (egy kötetben)
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