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„Új hullám”

Ehhez a projektedhez kapcsolódóan, kéretlenül ugyan, mégis lenne néhány megjegyzésem. 

Bár keveset tudok róla, a cím sem árul el sokat előre. Mivel az „Új hullám” egy általad kitalált

elnevezése egy korszaknak? egy alkotói (baráti) körnek? látásmódnak? - nem tudom.

Két dolgot tudok: ez már az a korszak, amikor én is része voltam a magyar fotókultúra 

történéseinek, a másik, hogy szerinted, amit én csinálok az „autonóm riport”, és így nem része

az „Új hullámnak”.

Amennyiben az elnevezést a 80-as évek eleje, közepétől a 90-es évek végéig tartó jellemzően 

„posztneoavantgarde” törekvéseket fedi le, akkor ennek én tényleg nem voltam része, de 

ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy semmi közöm nem volt hozzá. Nagyon is volt közöm, 

mert 89 körül a Stúdió környékén folyó viták elég rendesen megkeserítették az akkori 

életemet, és nem csak az enyémet. 

A vita lényegileg abból adódott, hogy az akkori stúdiós mag még mindig a fotográfia formai 

megújításán fáradozott (eléggé hangosan). Mi pedig az akkori mif-esek, szándékunk szerint 

inkább beszélni akartunk, egyéni és eredeti módon a fotográfia nyelvén. Ez a két felfogás 

lényegi különbséget jelenít meg. Ha megnézzük a mai kortárs világfotót, nem kérdés, hogy 

melyik felfogás lett dominánsabb. 89-ben könnyű volt hadjáratot indítani ellenünk, mert még 

kezdők voltunk, de éreztük, hogy igazságtalanok. Leradírozni csak azért nem tudtak minket, 

mert inkább megérzéseinknek és tanárainknak hittünk. Az ő megértésük és biztatásuk sokat 

jelentett. Jó volt részese lenni annak, hogy fokozatosan megerősödik egy világra nyitottabb 

szemlélet.

Ennek a történetnek vannak nagyon tanulságos és egyébként jól dokumentált epizódjai, de 

ezzel most nem untatnálak, ha kíváncsi vagy ezekre, alkalomadtán szóban elmondom. 

Szerintem az akkori Stúdióban sokszorosan idejétmúlt piktorialista szemlélet volt jellemző 

(mint a magyar fotóra mindig is, néhány kiváló riporter és a MIF, MIE, MOME hozott némi 

változást a Németországban tanult tanárai által) szóval ekkor a posztmodern látásmódból 

többnyire az archaizálás vágya volt érezhető az akkori stúdiós körökben (kivételeket én is 

tudok), ez keveredett a megkésett és bemerevedett avantgarde jellegű formaújítási reflexekkel

(érdekes „Új hullám” ez).  Amivel önmagában nincsen probléma, mert ezen elvek mentén is 

születtek érvényes művek, hiszen ez már inkább tehetség kérdése, és valóban több tehetséges 



alkotó volt akkor jelen. A problémát inkább az jelentette számukra, hogy felfogják az 

övékétől eltérő törekvések értelmét. Várnagy Tibor pl. megkérdezte tőlem: miért nem inkább 

az MTI-ben próbálkozom, mert szerinte inkább oda való vagyok.

Tisztában vagyok azzal, hogy felszalad a szemöldököd, amikor a fentieket olvasod, mert 

tudom szellemileg Te is a fenti körhöz tartozol, de kérlek: gondold végig ezeket az 

észrevételeket is. 

Mi értelme van pl. le „riportozni” azt amit én csinálok, soha nem jártam szerkesztőség 

környékén (Benkő Imre meg két géppel fotózott), abszolút nem érdekelt soha a 

fotóriporterkedés, sőt mindig is elhatároltam magamat ettől, megélhetésnek inkább a tanítást 

választottam. Mi több az egyszerű fotóriporterséget teljesen értelmetlennek látom manapság, 

mert a mindenhol jelenlévő mozgókép feleslegessé teszi. Pont azért, hogy a saját 

projektjeimet építhessem, tökéletesen önálló alkotóként dolgoztam mindig is.  Mi a különbség

köztem, meg a művésznek elismert képcsinálók között. Egyedül az, hogy én közvetlen 

leképezésből építkezem, de ettől ez egy másik kaszt? Na ez az, ami csak Magyarországon van

így. Az én fotóimból nem mások választják ki az üzeneteiknek megfelelő darabokat. Nálam a 

kiállítás, a könyv a komplex mű, aminek egyetlen értelme van: metszésbe hozni a külvilág 

jelenségeit a saját személyiségem vektoraival. Egyáltalán az, hogy élni tudjak, a 

képcsináláson keresztül felfogni a dolgokat, és megmutatni annak, akit ez érdekel. Szerintem 

minden művész ezt csinálja. 

Ehhez még csak annyit, hogy a riporterek közül sokan még inkább ki voltak akadva a 

munkáinkon, ők gúnyolódtak is: „ja: az új, se füle, se farka fotó”. De nekik legalább abban 

igazuk volt, hogy a mi törekvéseink az ő rendszerükön belül értelmezhetetlen (ahová a 

stúdiósok utalták!), szóval így nem lettem én riporter, meg stúdiós is csak kb 1 hónapig. 

Meggyőződésem viszont, hogy a művészeknek értelmezniük kellett volna tudni a saját 

rendszerükön belül is ezt a jelenséget, de nem voltak ehhez elég széles látókörűek, vagy a 

tudásanyaguk nem volt meg hozzá. Ez pl. egy jó művészeti iskolában elképzelhetetlen, ezért 

nem is értettük.  

Mellékelem az első fotós munkámat (már küldtem ebből képeket). Most kezdtem el a régi  

dolgaimat összefoglalni könyv formában, ez az első darab. Ez a főiskolai diplomamunkám 

anyagából van összerakva. Ez volt nekem meg 89-ben amikor megjelentem a Stúdióban, és 

akkor már dolgoztam az általad is ismert keletis [a Keleti pályaudvar környékén készült – 

Sz.S.] anyagon. Nem kiforrott anyag természetesen, de én vállalni tudom 27 év után is. Mi 



több ma sem csinálok mást, szerintem az ebből következő dolgok most is működnek, bárhova 

kiállok ezzel ma is. Ma sem értem: miért kellett ezt 89-ben lesajnálni, le MTI fotózni. Nekem 

nincs bajom az MTI fotósokkal sem, de az akkori stúdiósoknak valahogy ezek voltak a fő 

ellenségeik, nem akartak ők is olyan „szart” csinálni, mint ami ott folyt. Az én munkámat meg

pont olyan szarnak találták. Amúgy az is elgondolkodtató, hogy miért folyton mások 

ellenében akarták magukat definiálni.

Nem akarlak idegesíteni ezekkel a dolgokkal, de valahogy úgy érzem, hogy engem nem 

akarsz megkérdezni az akkori dolgokról („nem tartozom oda”), de hiszen dokumentáltan ott 

voltam, és a fent leírt konfliktus, aminek én azért az egyik főszereplője voltam igen csak 

jelentős volt akkor. Ugyanakkor azt sem tudom elképzelni, hogy a riportalanyaid kitérnének 

erre az epizódra. Nekem viszont sajnos komoly érdekem fűződik ahhoz, hogy a mából nézve, 

hogyan is áll ennek a dilemmának a megítélése. Ezért ha a 89 körüli magyar fotóügyekről írsz

ma, figyelmedbe ajánlom a fentieket. Természetesen tudom, hogy nem értesz egyet a 

leírtakkal (ez nyilvánvalóan a Te felelősséged), de pont ezért írom ezeket. Nagyon is kíváncsi 

vagyok a Te álláspontodra, és azt gondolom, így vagy úgy, ez a téma kihagyhatatlan, hiszen 

megtörtént. A fontossága meg szinte következik a szappanopera jellegéből, mert akkoriban 

szinte másról sem volt szó, mint erről, persze később kibővítve azzal a magvas kérdéskörrel: 

van e értelme a dokumentarizmusnak a digitalizáció után?

Gulyás Miklós


