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Kedves Saci,

azzal kezdem, hogy a könyvről alkotott összbenyomásom lényege, amit egy recenzióban kissé 

részletesebben vagy legalábbis pontosabban kell majd megírnom, az, hogy könyved abszolút 

adekvát. Két okból is: az anyaggyűjtés fenomenális teljessége révén (egy-két művészt lehet 

hiányolni, de azok valószínűleg a második kötetben jönnek) - ide tartozik a példátlan szorgalomról 

és önzetlenségről (!) árulkodó DVD is, amely elképesztő részletességgel tartalmazza a tárgyalásra 

került korszak úgyszólván teljes, más úton úgyszólván hozzáférhetetlen forrásanyagát. De 

adekvátnak érzem a könyvet a bemutatáshoz választott alapállás miatt is, ami persze a Te esetedben 

biztos, hogy nem volt „választott”, hanem egyszerűen az egyetlen lehetséges módja volt annak, hogy

elmondd, hogy mi minden történt a művészi igényű magyar fotó történetében a hatvanas évektől a 

nyolcvanas évek közepén megerősödő posztmodern tendenciákig. Jómagam nem foglalkoztam eddig

azzal, hogy elgondolkodjak a közelmúlt évtizedek fotótörténetén (hozzátenném: mint „olyanon”). A 

hatvanas években írt kisebb-nagyobb fotó tárgyú cikkeim is csak alkalomszülte kiállításkritikák 

voltak, amelyeknek az értékét utólag nagyon lecsökkenti az, hogy sokszor bizony 

„mellébeszéléssel”, ma már nagyon átlátszónak tűnő érveléssel kellett egy-egy tehetséges fotóst 

megvédeni a hivatalos fotóberkekből érkező bornírt támadásoktól. (Ilyenek voltak, legalábbis 

részben pl. Nagy Zoliról vagy Koncz Csabáról írt cikkeim. Kár.)

Már csak e korai fotócikkek gyarlóságai miatt is fontosnak éreztem azt, hogy mielőtt 

hozzászólok a Te könyvedhez, átnézzem a legfontosabb fotóelméleti és fotótörténeti munkákat 

(végül is összesen 12 könyvet vettem meg, és valamennyi olyan, hogy jó befektetésnek tűnik a 

jövőre nézve is, egyébként pedig a legtöbb közülük benne van a Te bővebb bibliográfiádban is - 

gondolok arra a listára, ami a DVD-n olvasható). E könyvek áttekintése után (mert lehetetlen volt 

valamennyit kiolvasni, a legvastagabb antológia pl. 139 szerző 175 írását tartalmazza kivonatosan..., 

de nem is látszott szükségesnek, hogy valamennyi véleménynyilvánításban nyakig elmerüljek), 

szóval ezek áttekintése után már biztosan merem mondani, hogy jól tetted, hogy nem bocsátkoztál 

fotóelméleti diskurzusokba, hanem e helyett azt az utat választottad, hogy az alapelvek és fogalmak 

rövid tisztázása után „in medias res” nekikezdjél a történet elmondásának. Volt ugyanis egy - az 

elméleti vonatkozási irodalomnál - sokkal biztosabb támaszod: emberileg érzékenyen, és 

kultúrtörténetileg tájékozottan vetted sorra a fotókat, illetve az életműveket (buta szó - a legtöbb 

alkotó, hála Istennek, még él, és ezért nem is beszélhetünk lezárt életművekről).

Ahol ilyen vagy olyan elméleti szempontból közbeszólhatna valaki, hogy ő másként gondolná a 

dolgot, ott a Te igazadat az biztosíthatja, hogy mint a Beszélő alapító-szerkesztője szegről- végről 

kortársa voltál ennek a „szamizdat-fotózásnak”, noha csak később kezdtél foglalkozni az anyaggal (a

fotók szamizdat jellege annak ellenére nagyon pregnáns, hogy a tárgyalt anyag nagy része a Fiatalok



fotóstúdiójának keretei között született. Itt persze a szamizdat nem annak a szinonimája, hogy 

„ellenálló” vagy „opponáló”, hanem csak azzal rokon, amit az „underground” vagy a „nem-

hivatalos” kifejezések is jelentenek. Klaus Honeff egyik írásában találtam egy jó szót: szerzői fotó - 

a szerzői film mintájára. Nos, ezek a fiúk szamizdat jellegű „szerzői fotósok” voltak.) Folytatva a 

megkezdett gondolatot: mint kortárs, még így, utólag is képes vagy arra, hogy belülről lásd, „olvasd”

ezeket a „szerzői” fényképeket. Nyilván ezért van olyan sok mondanivalód is róluk. Mint szerkesztő,

illetve publicista pedig megtaláltad azt a formát, illetve azt a nyelvet, amelyet az olvasó úgy 

követhet, hogy nem is veszi észre, és már a jó-ég-tudja hanyadik oldalnál tart. Ilyen egyszerre 

olvasmányos és tartalmas könyv csak egy volt a fent említett 12 kötet között, Beaumont Newhall 

History of Photography-ja (amelyről azt tudtam meg a fülszövegből, hogy nemcsak a MOMA 

„hivatalos” kiadványaként született meg, egy kiállítás kísérőkötete volt, hanem azt is, hogy egyúttal 

a legtöbb nyelvre lefordított fotótörténet is - én most németül olvastam).

Rendkívül fontosnak érzem, hogy végig ellenálltál annak a kísértésnek, hogy ilyen vagy olyan 

ideológiai támaszt keressél ennek a fotótörténetnek a bemutatásához. Jóleső sziget ez a könyv az 

olyan megnyilvánulások és publikációk között, amik árukapcsolással rögtön valami olyasmit is 

megpróbálnak szóba hozni, ami inkább csak az utolsó másfél-két évtizedben válhatott szemponttá. 

Az egyik legnagyobb erénye a könyvnek éppen az, hogy mértéktartó nyugalommal figyel az 

arányokra, és ennek jegyében korrigálja (a DVD-forrásanyagban részletesebben olvasható) egykori 

kritikák és tanulmányok vissza-visszatérő hibáit is - gondolok itt elsősorban arra a tisztán 

szakmainak tűnő, de kihatásaiban mégsem teljesen szakmai jellegű elfogultságra, amivel a 

kritikusok és szakírók a képzőművészetnek a fotó fölötti gyámkodását kezelik, magyarán: elfogadják

azt, hogy a képzőművészet egyszer s mindenkorra a fotó nevelőapja legyen. Ez már régóta nincs így,

és lehet, hogy ami az igazi fotót illeti, soha nem volt így.

Számomra a fotó egy kép arról, ami egyszer tényleg „volt”, vagy „megtörtént” (ez még akkor is 

igaz, ha beállított fotóról van szó, nevezetesen, ha a beállítás azért történt, mert néhányan 

összebeszéltek, hogy most ezt vagy azt „lefényképezik” - végül is a fotótörténet nagy része ilyen 

képekből áll...), és ez összecseng azzal, amit Susan Sontag mond, vagyis hogy a fotográfia nem 

annyira ábrázol, mint inkább „bizonyít”, vagy amiről Roland Barthes beszél a Világoskamrában 

(jobb lenne „fénykamrának” nevezni, a cím latin előképe, a „camera lucida” egy perspektivikus 

képet adó, de nem sötét-kamra jellegű rajzoló szerszám volt, Leonardónál, Dürernél található róla 

rajz vagy metszet). Ez a sztori - mármint Barthesé - pedig arról szól, hogy elmerülhetünk egy 

fénykép „stúdiumában” úgy, ahogy akarunk - az ilyen elmerülés lenne az intellektuális rész - , de a 

döntő élményünk mégis mindig az az apró részlet, az a „punctum”, amit szinte véletlenül veszünk 

észre a képen, de ami aztán - sokszor megmagyarázhatatlan okokból - tényleg megindít, és képes rá, 

hogy torkon ragadjon, belénk fojtsa a szót (magyarán: eltüntesse a távolságtartást a fotótól). A 

képzőművészeti fotóhasználat viszont nem így, nem ennyire katartikus módon „használja” a 

fényképet, hiszen ott a kész műben a fénykép csak beillesztett rész - beillesztett még akkor is (mert 



ez egy elvi különbség), ha az egész mű úgy néz ki, mint egy igazi fénykép. Mert ilyenkor nem olyan 

a fénykép, hogy elmondhatnánk róla: ez volt, így volt, ez történt. Még egy performance 

fotódokumentációja is művi, ha az akcióról készült fényképsorozatot primér műalkotásnak tekintjük.

Csak akkor kezd „fényképpé válni”, ha közvetlenebb funkcióban kezeljük, például egyszerűen mint 

emlékképet, mint schnapschusst tesszük be az albumunkba. Még inkább érvényes ez az 

installációkról készült dokumentumfotókra (jó példa erre a fajta dokumentációra az én „art”- 

golyóimról készült fotósorozat).

Továbbmennék: a fotómontázs sem fénykép, hanem olyan grafika, amibe a művész egy vagy 

több fotót beleillesztett. Ám ezek a fényképrészletek (több-kevesebb sikerrel) más eredetű vagy 

műfajú betétekkel is pótolhatók, néha a mű jelentős károsodása nélkül akár meg is rajzolhatók - tehát

az egész kép sem kapcsolható egyszerűen a fotográfia műfajához. És a fotogram sem fénykép, mert 

bár igaz az, hogy valóságos tárgyak lenyomata, de a lenyomat létrejöttének a módja mégis „művi”, 

„laborált” dolog. Szándékosan nem abból az univerzumból való, ami arról ismerszik fel, hogy 

„megtörtént”, hogy „tényleg volt”, egyszer így nézett ki, így látszott (a „látszáshoz” például 

nélkülözhetetlen az élő vagy ásványi anyagból való lencse, az objektív). Viszont mégis azt 

tapasztalhatjuk, hogy a képzőművészeti fotóhasználat eme műfajai sokak szemében még ma is az 

„igazi avantgárd fotót” jelentik. Hát nem - inkább avantgárd (vagy szerényebben:) modern grafikák 

ezek. Egyszóval: nagyon jól tetted, hogy a képzőművészek fotóval gazdagított vagy fényképekkel 

dokumentált műveit csak egy esetként említed a sok lehetőség közül, sőt, hogy utolsóként veszed - 

mert bár igaz az, hogy nem „utolsók”, de mindenképpen határesetnek kell tekinteni őket. Lehet, 

hogy kis hazánkban ez lenne az első eset, hogy egy komolyabb munkában a sorrend végre így néz 

ki?

Na, de elég ebből ennyi. Most rátérnék a kérdeznivalóimra. Igazad van, ha azt mondod, hogy a 

könyved nem akar fotóelméleti kérdéseket sem állítani, sem vitatni, mert nem ez a feladata. De van 

néhány funkcionálisan alapvető szakkifejezés, aminek az értelmezését mégsem lehet megkerülni:

1. A kétkötetesnek tervezett monográfia közös főcímének tűnik a címlapon fent, viszonylag kis 

betűkkel írt (sokáig nem is vettem észre) Formabontók (és akkor ezért van az, hogy a 

neoavantgárd tendenciák lennének a Formabontók 1.). Ebbe bele lehet kötni. A neoavantgárd fő 

ismérve ugyanis nem a formabontás, hanem az igazi formabontók (vagyis az avantgárd) 

örökségével, a már felbontott formákkal való reflektív vagy ironikus játék - ámde a föltétlen 

elkötelezettség, az avantgárd utópiákban való hit nélkül. Még kevésbé mondhatók 

formabontóknak a posztmodern kor művészei, akik ismételnek, idéznek, és összeillesztenek, 

tehát összeraknak, és egyáltalán nem bontanak, egyébként ezért olyan eklektikusak is. A 

„Formabontók” főcím viszont elfogadható (bár talán nem nagyon szerencsés) lenne egy sorozat 

címének, ha a kiadó ilyen sorozatot indított, és a Te köteteid lennének benne az első kiadványok.

Ez viszont nincs jelezve. Mi a helyzet?1

1 Kissé hosszú lesz, de szeretnék pontosan válaszolni. Valóban egy sorozat első darabja a 



2. Kevésbé fontos megjegyzésem az, hogy a „neoavantgárd tendenciák”-ra nem találtam a 

könyvben világos magyarázatot. Illetve arra, hogy mi a neoavantgárd fotó. (Mégis, ugye, 

körülbelül ez a könyv igazi címe...) Teljesen helytálló a megjelölés akkor, ha azt értjük alatta, 

hogy a neoavantgárd korszak fotói (amire kicsit utal a tendenciák szó is), mert így nem annyira a

fotók neoavantgárdok, hanem a korszak az, amiben megjelentek, és azt talán nem is kell annyira 

magyarázni. Lehet, hogy ez szőrözésnek hat, de biztos, hogy felteszi majd a kérdést néhány 

olvasó. A probléma (szerintem is) azért nehezen megoldható, mert magára az avantgárd fotóra 

sincs jó definíció - nemcsak nálad nincs, hanem az egész fotótörténetben viszonylag ritkán 

használták így a szót, ez derül ki a te nekem elküldött rövidebb cikkeidből is, de az általam eddig

átnézett szakirodalomból is (a tiszta fotográfia és az új látás, új fotó stb. kifejezések voltak 

divatban, és csak a Bauhaussal vagy az orosz konstruktivizmussal - Rodcsenko - kapcsolatban 

merült fel, főleg az európai irodalomban az avantgárd szó). Egyáltalán, az avantgárd sokkal 

szűkebb fogalom (formai újítás + világnézeti újítás), mint a modernizmus (csak formai újítás, és 

ebbe sokkal több alkotó fér bele), nagyon jó definíciók olvashatók erről Körner Évánál (lásd az 

„Avantgárd izmusokkal és izmusok nélkül” c. kötet hátlapjára szedett Körner-szöveget, aminek a

teljes cikk-alakját a könyv, sajnos, szerzői-jogi nehézségek miatt nem közölhette. MTA 

Művészettörténeti Kutató, Bp., 2005. Keresd az Írók Boltjában). Ugyanitt, a hátlapon olvasható 

az is, hogy a neoavantgárd az avantgárd reflexiója annak utópiái, vagyis a föltétlen hit nélkül. Én

az eddig mondott tartalmi jellegzetességekhez még hozzátenném azt, hogy ami technikailag és 

formailag jellemző az avantgárdra, az a redukcionizmus (egyre kevesebb eszköz megengedett - 

ez vezetett el végül a minimalizmusig, a monokrómig és a konceptig), míg a neoavantgárd az így

kapott minimális formákkal bűvészkedni, játszani kezdett - belekeverte az időt, a tükröződést, 

mindent, ami a reflexióval rokon phenoména. A posztmodern pedig ezt az egész 

könyvem, melyet kb. két év múlva követ majd a folytatás, a Posztmodern tendenciák stb. Ezen kívül 
szeretnék két szerzői monográfiát is megírni a közeljövőben, mondjuk 3-4 éven belül: Szilágyi 
Lenkéről és Kerekes Gáborról. Emellett szívesen adnék közre hasonló szellemű és igényű munkákat,
például kismonográfiákat vagy részmonográfiákat más szerzőktől is, bár ennek az anyagi és 
munkakapacitás-béli vonzatait még végig kell gondolnom.
Ami a sorozat címét illeti: eredetileg egyben akartam megírni az 1965-1990 közötti (a Koncz-
Lőrinczy-Nagy-kiállítástól a Stúdió föloszlatásáig tartó) történetet; ekkor még „Formaújító 
törekvések stb.” lett volna a könyv címe. Aztán a munka előrehaladtával láttam, hogy (hál'Istennek) 
túl sok az anyag: két kötetre kell elosztanom, ezeket viszont technikai és financiális okokból nem 
tudom egyszerre megjelentetni (a másodikat „mellesleg” még meg is kell írnom, bár a vázlata már 
készen van a fejemben).
A kettéválasztás a neoavantgárd/posztmodern paradigmaváltás mentén történt, ami, mondhatni, az 
anyagból természetesen adódott. Viszont ahogyan a könyvemben is írom: ez a paradigmaváltás nem 
egyik pillanatról a másikra történt, hanem volt egy kb. fél évtizedes átmeneti idő, amikor a kétféle 
szemlélet és stílus egymás mellett élt (mellesleg: békességben). Így lett az első kötet címe: 
„Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben, 1965-1984”, a másodiké „Posztmodern 
tendenciák a magyar fotóművészetben, 1980-1990”, az eredeti „Formaújitó törekvések”-ből pedig a 
Formabontók sorozatcím. A „Formaújítók” hülyén hangzott volna, a mostani kifejezésnek viszont 
van egy plusz jelentése, nevezetesen hogy „a konvenciókat felrúgó”, nonkonform alkotókról van 
szó.



redukcionizmust felrúgta. A második kötetnél, a posztmodern kapcsán talán nem ártana ezt 

tisztázni.

3. Foglalkozol a „fotóművészet” kifejezés értelmezésével, illetve kritikájával. Nagyon helyesnek 

tartom, hogy mint leíró kategóriát akarod használni. Rögtön ott viszont, ahol kimondod, hogy mi

az, ami a fotóból művészet, jön egy kiegészítés, amiből az derül ki, hogy a művészi fotó 

használata szoros kapcsolatban van bizonyos értékfogalmakkal, és azok külső jeleivel. Szerinted 

ugyanis a művészi fotó „intézményeiben, médiumában és esztétikájában jól megkülönböztethető 

a többi fotóhasználattól.” Nos, érzésem szerint túl biztosra veszed, hogy a művészi fotónak 

mindig ilyen egyértelműen „művészi” intézményes háttere lett volna. Sok fotóművész 

riporterként vagy divatfotósként kezdte (Cartier-Bresson, Kertész, Arbus stb.), néhányan mások 

pedig fotószalonnal rendelkező boltosként indultak, sőt, azok is maradtak (Sander), vagy amikor 

már elismert művészek voltak, intézményes hátterük még akkor is sokszor nagyon kommersz 

maradt (pl. a Magnum Foto tagjai - üzletileg és szervezetileg, gondolom, a szervezetük 

semmiben sem különbözött a többi nagy fotóügynökségtől, márpedig ezt értjük intézmény alatt, 

nem?). Egyes, ma nagynevű fotográfusként tisztelt illetők, amíg éltek, soha nem gondolták volna

magukról, hogy egyszer majd fotóművésznek tekintik őket (Klösz György), vagy tényleg nem 

tartozik a fotóművészethez az, amit egy Klösz csinált, hanem csak a fotótechnikához? Ugyanígy 

kétlem azt, hogy a múzeumokban őrzött fotóművészeti anyag mind olyan lapokból állna, amik 

művészeti szándékkal készült vintage-ok lennének, pláne számozott példányok! A limitált, 

számozott és szignált lapok a képzőművészeti grafikák felől érkeztek, és elsősorban azok éltek 

ezzel a formával, akik maguk is képzőművészek voltak, vagy legalábbis képzőművészek 

társaságában forogtak. A kommersz fotók általában fölragasztott márkacímkéket viseltek, de a 

menő fotószalonok tulajdonosai szerették ceruzával „művészien” aláírni a náluk készült nagyobb

alakú fotókat (az én családi fotóim közt is sok van ilyen) - mindez azt mutatja, hogy teljesen 

összemosódnak a határok.2

Aztán ehhez jön még az is, hogy pl. az avantgárd idején szégyen volt, „maradinak számított” 

a lapokat aláírni és számozni,3 úgy tudom, Moholy-Nagy nem szignált és nem számozott (még a 

nem fotó jellegű munkáinak egy részét sem írta alá), Picasso sok kubista műve szignálatlan, és a 

mester utólag sem volt hajlandó aláírni őket (meglehetősen nagy botrányok voltak emiatt, ha jól 

emlékszem, Brassai írt erről, de lehet, hogy Picasso szuperokos élettársa), még szerencse, hogy 

Picasso sokszorosított grafikát a kubizmus idején csak elvétve csinált (később aztán bepótolta!). 

2 Szerintem nem mosódnak össze. A művészieskedő giccset vagy a fölcicomázott-polírozott 
kommerszet meg lehet különböztetni a tényleges művészettől. Nekem ez soha nem okozott gondot, 
és nyilván neked sem.
3 Ez nagyon fontos! A Meghatározások című írásomban jelzem is azt a problémát, hogy miközben a
művészi igényű fotó a maga szabadságharcában a fénykép mint táblakép és a fotós művészegyéniség
rangjának elismertetéséért küzdött, a képzőművészetben éppenséggel a táblakép és a 
művészegyéniség tagadása volt napirenden. Tehát épp a legigényesebb fotó az ellenkező irányban 
volt kénytelen menetelni, mint a modern/avantgárd képzőművészet.



Biztos vagyok benne, hogy a művészi igényű fotólapok közt is sok az ilyen, sőt az olyan is, amit 

maga a fotóművész először műtermi szemétnek tekintett, de ami aztán mégis a múzeumban kötött ki.

Mindez a médium kérdését érinti. Az esztétikai háttérről (aminek a művészi fotó számára szintén 

világosan elkülönülőnek kellene lennie) nem is akarok beszélni, mert az egy csatatér, teljes káosz. A 

szövegantológiákból az derül ki, hogy néha maguk a nagy fotóművészek sem akartak tudni 

esztétikáról, művészetről, és hasonlókról.

4. Igaz, hogy a vitatott téma nálad csak egy félmondat (ahogy fentebb idéztem is), viszont a 

szemlélet visszatér az „Elvi megfontolások” fejezet későbbi bekezdéseiben, ott, ahol Flusser, 

Benjamin, Susan Sontag is bejönnek. Itt a „művész kezétől származó fotó” értékkategória, sőt 

beleágyazódik egy még sokkal nagyobb értékrendszerbe, a Flusser által felvázolt szabadság 

értékvilágába. Csak a művészi fotó, a garantáltan egyedi (illetve limitált), és aurával is 

rendelkező, a művész kezétől származó műtárgy képes arra, hogy szabotálja a szabályokat, hogy 

az apparátus ellen forduljon, és ezzel a szabadságot ígérje.4

Szerintem itt két probléma keveredik össze, és egyik sem eléggé tisztázott:

Az első Flusser értékszemlélete. Te is azon vagy, hogy figyelmeztesd az olvasót arra, hogy nem 

szabad Flussert szó szerint venni, mert Flusser az apparátus alatt nem annyira a fényképezőgépet, 

vagy annak a funkcióit érti, mint inkább a fogyasztói társadalom, illetve a formális demokrácia, vagy

más szemszögből nézve: a posztindusztriális társadalom önállósult funkcióit, automatikussá vált 

szimulációit, reflexeit, kényszerképzeteit stb. Az következik mindebből, hogy a Flusser által leírt 

világban a fotókamera és a fotografálás szokása tulajdonképpen egy nagy allegória - én is így 

gondolom. Flusser az utolsó részben maga is apokaliptikusnak nevezi a saját maga által 

monumentálissá növesztett hasonlatot.

Viszont ha ezt tudjuk, akkor azt is tudjuk, hogy „az apparátus programja ellen játszani” nem lehet 

teljesen azonos azzal, hogy a kamera lehetőségei és törvényei, azaz a „jó fényképezés” szabályai 

ellen játszunk - noha Flussernél egy kicsit mindvégig erről is szó van, illetve szó marad (nagy 

zsivány volt az öreg, baromi okos fej!). Flusser nem beszél sem a kameraszintaxisról, sem a 

4 Géza: én ezt a két dolgot sehol nem kapcsolom össze! A szerzői kópiát egyszerűen azért tartom a 
fotóművészet, a művészi kommunikáció céljából készült fotó médiumának, mert ez hordozza (s ezzel
közvetíti is) érzékelhető (ha tetszik: érzéki) módon a szerző elképzeléseit - szemben az ezekről 
csupán több-kevesebb információval szolgáló reprodukciókkal.
Az egy másik, ettől független kérdés, hogy amikor Flusser (és Benjamin, Sontag stb.) a mindent 
elöntő fotók világáról, a képözönről beszél, elsősorban a reprodukált, nyomdai úton sokszorosított 
és terjesztett reklám- és sajtófotók világára gondol - amihez viszont az autonóm fotóművészetnek az 
égegyadta világon semmi köze nincs.
Csak azt a fotográfiát nevezhetjük valódi művészetnek, amelyben a fotográfus a sablonos képeket 
tömegével megrendelő és terjesztő apparátusok „ellen játszik”, informatív képet készít, mondja 
Flusser, s tökéletesen igaza van. Hogy is lehetne másképp? De a lényeg ebben a klisék, a gondolati 
és képi közhelyek elutasítása, nem pedig az, hogy a szerző hogyan prezentálja a munkáját. Ez már 
csak a második lépés - épp az amatőr mozgalom dilettáns giccsei figyelmeztetnek rá, hogy az első 
lépés nélkül fabatkát sem ér. A giccs platinotípián, cibakrómon vagy méteres nagyításon is giccs. A 
művészi kommunikáció viszont csonkul, ha a művet tökéletlen nagyításban, s nem a szerző 
intencióit hűen tükröző kópiában prezentálják.



printingszintaxisról (ezek nagyon jó részek a te könyvedben), szót sem ejt a szerzői művek vintage 

jellegéről, vagy hasonlókról. Ugyanígy nem mondja ki azt sem, hogy például a fotografálás közben 

elkövetett „szándékos hiba” lenne az a jó fegyver, amivel be lehet döfni az apparátus hasába.5 

Sokkal inkább gomolyog a felhívásában, mint egy fekete füstfelhő, valami általánosabb érvényű 

szabotázsra való felhívás (szerintem Flusser soha nem szakadt el az avantgárd mozgalmak 

forradalmi vagy anarchista érzelmeitől - mint ahogy az általában a művészetben jártasakra jellemző, 

ő is inkább az utóbbit, az anarchista attitűdöt képviseli).

A másik kissé tisztázatlan probléma a „hiba”. Te példának hozod fel azt, hogy az avantgárd fotó 

idején néha életlenre állították a nagyítót, vagy hogy Rodcsenko (de gyakran Moholy- Nagy is) 

meredekre állították a kamerát, és ezzel torzították el az arányokat, az embert, az egész képet. 

Jobban árnyalod a kérdést, amikor a fotózás lehetőségeinek az eltúlzásáról vagy szándékos 

elrontásáról beszélsz. Szerintem viszont a szándékosan a fotóba bevitt ilyen természetű technikai 

„hibák” nem hibák, hanem nagyon raffinált eszközök, a fotózás magasabb iskolájához tartozó 

műhelyfogások, és azt hiszem, hogy legfeljebb csak a fotótankönyvek hiszik vagy hirdetik azt, hogy 

nem szabad ilyen hibákat elkövetni.

Miközben az a helyzet, hogy a tankönyvek nyilvánvaló akadémizmust tanítanak, és nincs egyetlen jó

művész a világon, aki betartaná ezeket az úgymond fontos szabályokat.6

Számomra az a megoldás, hogy Szilágyi Sándorban - kicsit úgy, mint Flusserben - az avantgárd 

eszméken nevelkedett, és a szabadság mítoszát feledni nem tudó (középkelet- európai?) szerzőt 

látom, aki - noha többször is hangsúlyozza a könyvében, hogy az oppozíciós művészet önmagában 

még nem érték, és az üldözött művészet még kevésbé garancia valami igazán jóra - mégis abban 

látja a művek legnagyobb értékét, hogy a művészek a maguk módján meg tudták valósítani azt, hogy

a műveikben sikeres nonkonformistáknak látszanak. Pardon, nem látszanak, tényleg azok. 

Ellenállók, még akkor is, ha az ellenállás nem politikai természetű - hiszen lehet az ellenállás 

esztétikai jellegű is. És akkor ez az oppozíció, ez a karizmatikus magasságokba emelkedett „hiba”, 

vagy radikalizmus (a kettő az avantgárdban tényleg fedésbe került néha) feltétlen érték. Ez az 

értékfogalom vetítődik vissza aztán néhány részletkérdésre, és a jó fotóművész ismérveire is 

(ilyenek a művészi és nem művészi fotó túl éles, a való élet által csak ritkán igazolt kettéválasztása,7 

vagy az intézmények és mediális kérdések kissé túlidealizált, túl szép szerepeltetése stb., mert 

„milyen jó is lenne, ha tényleg így lenne...” - mondom én).

Jómagam, mint kritikus, mint a könyvhöz kívülről közeledő olvasó, nem tartom ezeket a most 

5 Hát, azért amit a redundáns képekkel szemben a váratlan képről mond, mint olyasmiről, ami nem 
szerepel az apparátus programjában, értelmezhető így is. Sőt, szerintem éppenséggel így 
értelmezendő.
6 Nincs itt köztünk semmi nézetkülönbség: szó szerint így gondolom én is. Jesszusom: ez nem 
evidens? Akkor valamit elkufircoltam.
7 Géza, hidd el: az autonóm művészi célból készített képeiket maguk a szerzők választják el 
legélesebben a megélhetési fotóiktól. Kerekes pl. soha nem állította ki a riportfotóit vagy az 
ételfotóit, Drégely vagy Bozsó sem a reklámfotóit. Szilágyi Lenke sem közli albumaiban a 
standfotóit.



felsorolt kifogásolnivalókat igazán hibáknak. Ellenkezőleg, ezek a kissé önkényesnek tűnő 

összevonások adják azt a markáns kezdetet, azt a lenből-kenderből font elszakíthatatlan szálat, amire

aztán a szerző felfűzi a többit is, a magyar fotóművészet majd negyedévszázados történetét (1984-

ig).

Amiről eddig beszéltem, az a csaknem ötszáz oldalas könyv első húsz oldala. Ami ezután jön, ahhoz

nem tudok sokat hozzászólni, mert egyszerűen jónak találom. Amíg csak bírom, nézem a képeket, és

olvasom a szöveget. Aztán elő a DVD-mellékletet, ha itt vagy ott alaposabban tudni szeretném, hogy

mi volt a háttér.

Mára elég ennyi, szia, Géza


