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Alföldi Róbert csupán hét éve: 2008-ban kezdte el fölépíteni a gyűjteményét, mely ma

már nyolcvanhárom kelet-közép-európai (többségükben értelemszerűen magyar) 

művész közel ötszázhúsz, az utóbbi fél évszázadban született fotómunkáját 

tartalmazza. Ennek a gazdag anyagnak most több mint a felét – 273 fotóműalkotást –

mutatja be kötetünk és a hozzá kapcsolódó kiállítás. Ezek a számok önmagukban is 

tekintélyt parancsolók – de ahhoz, hogy igazából föl tudjuk mérni a gyűjtemény 

művészet- és fotótörténeti jelentőségét, érdemes kissé mögéjük nézni.  

Háttérismeretek

A történeti háttér

Ma már tudjuk, amit a kortársak csupán sejtettek és reméltek: Magyarországon az 

1960-as évektől az ezredfordulóig nemzetközi összehasonlításban is értékes 

progresszív művészet született, melynek a fotó volt az egyik legfőbb médiuma. Két 

oka van annak, hogy ez a tény nem közismert. 

Az egyik ok történeti, s röviden úgy nevezhetnénk meg: az 1990 előtti Európa 

politikai kettéosztottsága. A szovjet típusú rendszer ugyanis mindkét irányban 

sikeresen blokkolta az információáramlást. A szögesdróttal és fegyverekkel őrzött 

országhatároknál nemcsak a Nyugatról érkező politikai, kulturális és művészeti hírek 

akadtak fenn,1 de az országból kifelé is épphogy csak csordogált az információ. A 

társadalmi és információs gettóba szorított magyar avantgárd persze próbált 

kapcsolatot teremteni a nyugati művészeti világgal. Az előállításuk viszonylagos 

olcsósága mellett épp ez magyarázza a fotó, majd a videó népszerűségét a korszakban.

Ha már a képeket, szobrokat, performanszokat és persze önmagukat nem juttathatták 

1 A kommunista vezetők szemében gyanús és veszélyes volt minden olyan ideológiai, művészeti és 
kulturális hatás, mely eltért a marxista-leninista doktrínától. Az „ideológiai veszély” elhárítására az 
állampárti rendszer totális ellenőrzést vezetett be, ami mindenre kiterjedt, még a szállodákra is: a ’80-as
évek közepéig például a Newsweek című politikai hetilap kizárólag a nagy szállodákban volt kapható – 
és kizárólag a szálloda vendégei vásárolhatták meg.



ki Nyugatra,2 a művészek abban reménykedtek: legalább a műveik képi 

dokumentációja és persze az eleve fotó alapú munkáik eljuthatnak azokhoz, akiket ez 

érdekel.3 Csakhogy akiket ez anno valóban érdekelt Nyugaton, maguk is periférikus 

helyzetben voltak4 – a nagy amerikai és nyugat-európai múzeumok és gyűjtemények 

vezetői és kurátorai pedig magasról lepislantották mindazt, ami a vasfüggöny mögött 

zajlott.5 

A másik ok, ami miatt az újabb magyar művészet – mely kötődött ugyan a 

kurrens nemzetközi trendekhez, de nem óhajtott ezek merő másolata lenni – nincs 

jelen a 20. század második felének egyetemes művészeti kánonjában, egyszerű és 

nagyon szomorú is egyben: az újabb magyar művészet teljesítményének nemcsak a 

korabeli percepciója maradt el, de úgyszólván teljesen elmaradt, illetve nagyon 

akadozik még az utólagos feldolgozása is. A magyar művészettörténet menthetetlen 

mulasztása, hogy az 1990-es rendszerváltást követő fél évtizedben, amikor Nyugaton 

a korábbi elszórt egyéni kezdeményezések után immár komoly intézményi érdeklődés 

mutatkozott rá, hogy legalább utólag megismerjék a kelet-közép-európai térség 

művészetét,6 ezt az érdeklődést az 1945 utáni korszak vonatkozásában nem szolgálták 

ki szakszerű történeti feldolgozásokkal. Olyan elismerten világszínvonalú 

művészeknek, mint a konceptualista Erdély Miklós, a magyar body art műfaját 

megteremtő Hajas Tibor vagy a fluxus-művész Szentjóby (St.Auby) Tamás, a mai 

2 A postai küldemények ellenőrzését a belügyi apparátus egy erre szakosodott részlege végezte, az 
utazási szabadságot pedig durván korlátozták: Nyugatra (beleértve Jugoszláviát is) a magyar 
állampolgárok turistaként háromévente egyszer utazhattak, max. harminc napra, és max. 50 $ 
költőpénzt vihettek magukkal. A kiutazási engedélyt lényegi indoklás nélkül – „kiutazása közérdeket 
sért” formulával – a hatóságok bármikor megtagadhatták. 
3 A mail art mozgalom a világ politikai, gazdasági és ideológai megosztottsága ellen lépett föl; kelet-
közép-európai tagjai egyébként nemcsak a nyugati művésztársaikkal keresték a kapcsolatot, hanem 
egymással is. A kezdeményezés az államoktól és intézményektől független – s ezért cenzúrázhatatlan –
internet gondolatának a korai megvalósítása volt. Vö. Beke László: Művészeti kapcsolat és 
kapcsolatból művészet. http://www.artpool.hu/MailArt/kronologia/bevezeto.html.
4 A kelet-közép-európai független fotográfia egyik legelkötelezettebb propagálója, John P. Jacob 
például szinte „partizánként” szervezte azokat a kiállításokat, melyeken az amerikai közönségnek 
bemutathatta, hogy mennyire gazdag és újszerű művészet született – s virágzik! – a világnak ezen a 
táján. Lásd Portfolio. Gyetvai Ágnes beszélgetése John P. Jacobbal (1986). 
http://www.c3.hu/~ligal/38.htm.  
5 A ’90-es évek művészettörténeti diskurzusában kulturális kolonializáció néven elhíresült múzeumi 
gyakorlat ellen térségünkre vonatkoztatva Piotr Piotrowski lépett föl a legélesebben s 
legeredményesebben, különösen az In the Shadow of Yalta: Art and the Avant-garde in Eastern 
Europe, 1945–1989 című könyvében (Reaktion Books, London, 2009. Ford. Anna Brzyski).
6 Ennek leglátványosabb jele az Europa, Europa! című monstre kiállítás és ennek négykötetes (!) 
kísérő könyve volt. Ryszard Stanisławski – Christoph Brockhaus (szerk.): Europa, Europa: Das 
Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa. Stuttgart, Verlag Gerd Hatje Cantz, 1994. A 
kiállításon (Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 1994. május 27. – 
október 16.) 200 szerző közel 700 munkája szerepelt; az újabb magyar fotóművészetet Barta Zsolt 
Péter és Kerekes Gábor képviselte. 



napig nincs monográfiájuk – és a sor még hosszan folytatható. Joggal tarthatunk tőle, 

hogy az utóbbi néhány évben mutatkozó újabb érdeklődési hullám7 ugyanúgy 

megtörik – illetve a fotóművészet felől nézve eltorzul – majd a hazai szakmai körök 

tunyaságán és hozzá nem értésén, mint az előző.

Ebben a történeti és kulturális kontextusban célszerű elhelyeznünk Alföldi 

Róbert fotóműalkotás-gyűjteményét, ha szeretnénk fölmérni a jelentőségét. Ehhez 

azonban szükségünk van némi fogalmi tisztázásra.

A fotóelméleti háttér

Írásom alcímében nem véletlenül használom a kissé körülményes „fotóműalkotás-

gyűjtemény” kifejezést a „fotógyűjtemény” helyett. Alföldi Róbert ugyanis nem 

egyszerűen fotókat gyűjt, hanem olyan fotókat, melyeket alkotóik művészi 

(ön)kifejezésre és/vagy a művészetek aktuális kérdéseihez való hozzászólás igényével

hoztak létre. Műalkotásokat,8 melyek történetesen fotográfiai eszközök és eljárások 

révén születtek meg, művészi céllal – még akkor is (sőt!), ha alkotóik kifejezetten 

antiművészeti, a korábbi és a korabeli művészettel szemben élesen kritikai nézeteket 

hangoztattak, és/vagy a témaválasztásuk merészségével és újdonságával helyezkedtek 

szembe a mainstream művészeti gyakorlattal. 

Az alábbi ábra jól mutatja, hogy az a fajta fotográfia, amelyről beszélünk, a 

képzőművészetek és a fotográfiák (a különböző nagy fotóhasználati területek) közös 

metszetében helyezkedik el, s hogy teljes egészében a művészetekről – nem pedig a 

fotográfiáról – folyó diskurzus körébe tartozik:9

7 Az utóbbi néhány évben ismét megjelentek a nagy nyugati múzeumok (MoMA, Tate Gallery, Centre 
Pompidou stb.) kurátorai, hogy a gyűjteményeiket fölfrissítsék a kelet-közép-európai térség 
művészetének anyagával – ám a jelek szerint mindez mindkét oldalról meglehetősen átgondolatlanul és
fölkészületlenül zajlik. Nem kell hozzá jóstehetség: az eredmény minden valószínűség szerint felemás, 
mert esetleges, megalapozatlan lesz.
8 A klasszikus avantgárdhoz hasonlóan a korabeli újavantgárd művészet egyik fő törekvése egyébként 
éppenséggel az volt, hogy száműzze a művészetből a műalkotást mint olyat, mely kommercializálható 
és muzealizálható – de most értelemszerűen nem erről az aspektusáról van szó. 
9 Bővebben lásd Szilágyi Sándor: A fotográfia (?) elméletei. Vince Kiadó, Budapest, 2014, 30–35.



Az említett korszakban kétféle művésztípus szokott volt efféle fotóműalkotásokat 

létrehozni. Egyfelől olyan fotográfusok, akik szembehelyezkedtek a korabeli 

„művészi fotográfiával”: a hivatalos, állami Magyar Fotóművészek Szövetsége által 

hirdetett és elvárt fotográfiai gyakorlattal, melyben szétválaszthatatlanul 

összekeveredett az amatőr mozgalmi fotó, az alkalmazott fotográfia (főleg a sajtó- és 

reklámfotó) és a fotódokumentarizmus praxisa és esztétikája. A képzőművészetekhez 

közelítő, experimentális fotófelfogás mindig is idegen volt a Szövetség alapvetően 

amatőr, konzervatív beállítottságú tagsága és vezetői számára.10 

A fotóműalkotások szerzőinek másik típusa olyan képző- és egyéb 

társművészek (írók, zenészek, performerek, filmesek stb.) köréből került ki, akik 

pályájuk egy szakaszán mintegy „felfedezték maguknak” a fotográfiát mint olyan 

művészi eszközt, mely érdekes, hatékony, viszonylag olcsó, különösebb 

előtanulmányokat (legalábbis azon a szinten, ahogyan ők használták) nem igényel, 

vagyis demokratikus, s így pompásan beleillik a „mindenki művész” ideológiájába. A 

szakirodalomban képzőművészeti fotóhasználat (Artists using Photography) a 

megfelelő terminus erre. Sok tekintetben más ez a fotóhasználat, mint a fotóművészek

fotográfiája11 – de ennél jóval fontosabb, ami a közös bennük: a (fotó)művészet-

kritikai attitűd és az új fotónyelvi eszközök kikísérletezésének igénye. 
10 Ez nem speciális magyar jelenség volt: a térség összes kommunista országában ez volt a jellemző. 
Lásd például Ileana Pintilie: Interview with Iosif Kiraly. Artmargins [online], 2009. február 7. 
http://www.artmargins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=182:subjective-
interpretations-of-reality-produced-from-objective-fragments-ileana-pintilie-in-conversation-with-iosif-
kiraly&catid=115:interviews&Itemid=94. Simina Bădică: Historicizing the Absence: The Missing 
Photographic Documents of Romanian Late Communism. Colloquia. Journal of Central European 
History, Vol. XIX. (2012), 40–62, különösen 49. Igor Manko: The Kharkiv School of Fine Art 
Photography. VASA project: Journal on Images and Culture, Issue #7, 2014. http://vjic.org/vjic2/?
page_id=3352. Vytautas Michelkevičius: The Lithuanian SSR Society of Art Photography (1969–1989).
Vilnius Academy of Arts Press, Vilnius, 2011, 101. Ford. Jurij Dobriakov.

http://vjic.org/vjic2/?page_id=3352
http://vjic.org/vjic2/?page_id=3352
http://www.artmargins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=182:subjective-interpretations-of-reality-produced-from-objective-fragments-ileana-pintilie-in-conversation-with-iosif-kiraly&catid=115:interviews&Itemid=94
http://www.artmargins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=182:subjective-interpretations-of-reality-produced-from-objective-fragments-ileana-pintilie-in-conversation-with-iosif-kiraly&catid=115:interviews&Itemid=94
http://www.artmargins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=182:subjective-interpretations-of-reality-produced-from-objective-fragments-ileana-pintilie-in-conversation-with-iosif-kiraly&catid=115:interviews&Itemid=94


Alföldi Róbert gyűjteményének egyik legüdítőbb vonása, hogy őt kizárólag ez 

utóbbi: az új formanyelv érdekli. Abszolút nem érdekli, hogy a kép szerzője „fotó-

fotós”, festő, performer, díszlettervező, zenész vagy mifene: maga a kép legyen 

érdekes! Továbbmegyek: Alföldit voltaképpen még az sem igazán érdekli, hogy a kép

szerzőjének mi az aktuális művészettörténeti „rangja”: a „nagy nevek” mellett számos

„kismester” kiváló alkotását tartalmazza a gyűjteménye.  

Itt érdemes elmondani, hogy Alföldi nem trezorálás, értékhalmozás céljából 

gyűjt műtárgyakat, köztük fotókat is (ami egyébként legitim, teljesen elfogadott 

gyűjtői szándék), még csak nem is valamiféle kultúrmisszióból – ami viszont nem a 

magángyűjtők, hanem a közgyűjtemények feladata (kellene, hogy legyen). Alföldi 

Róbert, ha úgy tetszik, alanyi gyűjtő:12 azokat a műalkotásokat szerzi meg magának, 

amelyek valami miatt tetszenek neki. Az alábbiakban azt mutatom be, hogy ez az 

abszolút szubjektív gyűjtemény megítélésem szerint objektív mércékkel mérve is 

jelentős. 

A három kulcskategória

Testiség

Az összeállítás – az én olvasatomban – három kulcsszó köré csoportosítva prezentálja 

az újabb magyar fotó reprezentatív alkotásait. Ezek egyike, a testiség a 

szakirodalomban inkább a neoavantgárdot követő, illetve azt részben átfedő, ’80-as 

évekbeli posztmodern – korabeli megnevezéssel: New Wave, újhullám – korszak 

egyik központi kategóriája.13 Alföldi Róbert gyűjteményének egyik legfőbb érdeme, 

hogy meggyőzően, művek sokaságán keresztül tárja elénk: a testiség már a 

neoavantgárdban is rendkívül fontos szerepet játszott. Mert igaz ugyan, hogy a 

neoavantgárd művészeket Magyarországon is leginkább a mediális kérdések 

foglalkoztatták, az egyes médiumok formanyelvi, a fotó esetében kamera- és 

printingszintaktikai problémái.14 De épp e gyűjteményből derül ki a magyar 

11  Vö. Szilágyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben, 1965–1984. Fotókultúra 
– Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2007, 329–340. A továbbiakban: Szilágyi: Neoavantgárd 
tendenciák. 
12 Egy nyilatkozatában úgy fogalmazott: „A gyűjteményem az, ami én vagyok”. Lásd Fotóművészet 
kortárs magángyűjteményekben. Edge Communications Kft, [2013], 13. 
http://issuu.com/artmarketbudapest/docs/fotomuveszet_2013. 
13 Sturcz János: A heroikus ego lebontása. A művész teste mint metafora a magyar művészetben a 
nyolcvanas évek közepétől napjainkig. Magyar Képzőművészeti Egyetem, [Budapest, 2006]. A 
továbbiakban: Sturcz: Heroikus ego.
14 E kategóriapárra vonatkozóan lásd William Crawford: The Keepers of Light. Morgan & Morgan, 
Dobbs Ferry, NY, 1979, 1–16. Továbbá Szilágyi: Neoavantgárd tendenciák, 19–20.



neoavantgárd fotó egyik alapvető sajátossága: az, hogy a művészek előszeretettel 

használták az emberi testet – leginkább a saját testüket és/vagy az arcukat – a 

formanyelvi kísérleteik „terepeként”.   

A testiség és a mediális kérdések összekapcsolása mondhatni magától 

értetődik Hajas Tibor body art munkáiban. Ezek egy része meglehetősen vad, az 

önkínzás szélső határáig elmenő performanszok formájában valósult meg, melyeket a 

művész – mivel a korabeli kultúrpolitikai besorolásban a tűrt és a tiltott kategória 

határmezsgyéjén egyensúlyozott15 – Magyarországon csupán periférikus helyeken: 

egyetemi klubokban és külvárosi művelődési házakban mutathatott be. Az akciókat 

általa fölkért fotósok dokumentálták, így maradtak fönn valamelyest. A kultúrpolitikai

hatóságok egyébként nem véletlenül próbálták minél szűkebb nyilvánosságba 

szorítani ezeket a performanszokat: Hajas a felkért segédei és önmaga által 

megkínzott testével (erős áramütések, vágások, szúrások, égetés stb.) azt üzente a 

nézőknek, az akció résztvevőinek, hogy szinte elviselhetetlen az, ahol és ahogyan 

élünk – s ti mégis tétlenül nézitek mindezt! Vajon melyik nyugati művésznek adatott 

meg, hogy ennyire erős politikai üzenetet fogalmazhasson meg?16 Úgy igaz, ahogyan 

ezt Sturcz János írja: „Míg például Rudolf Schwarzkogler 1969-es kasztrációs 

akciójáról, mi több a »véres« bécsi események többségének fotódokumentációjáról 

kiderült, hogy imitáció, Hajas vállalt áldozata, égési sebei minden esetben valódiak 

voltak”.17 Kiegészítésül: Klaniczay Gábor Elgyötört test és megtépett ruha című 

tanulmányában Marina Abramović „ritmusait” (akcióit) ismerteti: alighanem ezek 

lehettek Hajas performanszainak testvérpárjai.18

Hajas egyik fotósa s egyúttal szellemi tanítványa a nála nyolc évvel fiatalabb 

Vető János volt, aki Hajas műveinek egy másik csoportjában: a kifejezetten a 

fotográfiai kép létrehozása céljából magánlakásokon megrendezett, kétszemélyes 

„performanszokban” már nem pusztán dokumentátor, hanem alkotótárs volt. Kettejük

szoros szellemi és művészi együttműködése ismeretében nem meglepő, hogy a 

15 A kádárista Magyarországon Aczél György, a kommunista Magyar Szocialista Munkáspárt Központi
Bizottsága kultúráért felelős titkára hirdette meg a „három T” politikáját, miszerint a kultúra (és benne 
a művészet) jelenségei három kategóriába sorolhatók: támogatjuk, tűrjük, tiltjuk. A „három T” 
nyilvános megfogalmazására Aczél egy előadásán került sor, amelyet az MSZMP Politikai 
Akadémiáján tartott 1968-ban; lásd Népszabadság, 1968. április 27., 4–5.; idézi Szőnyei Tamás: 
Nyilván tartottak. Magyar Narancs – Tihany-Rév Kiadó, [Budapest], 2005, 73–74., 26. lábj.
16 E költői kérdést – bár nem pont ebben az összefüggésben – Radnóti Sándor járta körül: óva int attól, 
hogy túlértékeljük vagy pláne misztifikáljuk a bécsi akcionisták művészi teljesítményét. Uő: Levágta-e 
a saját farkát Rudolf Schwarzkogler? Holmi, 1993/10, 1482–1488. Holmi1993-10.pdf.   
17 Sturcz: Heroikus ego, 22. 
18 http://www.artpool.hu/performance/klaniczay1.html.



testiség fontos szerepet kapott Vető önálló mediális tanulmányaiban: dipti- és 

triptichonjaiban is, miként ez a mostani összeállításban is látható. Szép példái ennek a 

Vágy (1970-es évek) vagy az Emlő (1970-es évek eleje) című képek.

A testiség és a mediális vizsgálatok összekapcsolása jellemzi az olyan alkotók 

fotómunkáit is, mint Gellér B. István és Halász Károly, akik műveikben mediális 

szempontból a televízió és a film, a nyilvánosság és az idő problematikáját feszegetik.

Ez határozza meg Balla András 1980-as Borostyán Imre… szekvenciáját is, melynek 

témája az életnagyságú kép mint műforma. Ez utóbbi fotográfiai kontextusban 

meglehetősen szokatlan, ugyanis a fotó az esetek túlnyomó többségében kicsinyíti a 

látványt, kivételesen pedig nagyítja – az 1:1 arányú leképezés viszont a lehető 

legritkábban fordul elő a fotográfia gyakorlatában. A testiség és a mediális 

szempontok összekapcsolása központi szerepet kap Vécsy Attila önismereti 

tetrachonjában (Havas önarckép, 1978) és Stalter György montázsában (Műtét, 1976) 

is – utóbbi a szerző egy súlyos, bizonytalan kimenetelű műtétének vizuális és lelki 

földolgozása –, továbbá Pinczehelyi Sándor ironikus, mondhatni pimasz játékaiban a 

szocializmus alapszimbólumával, az ötágú csillaggal, mint ahogy fontos szerepet 

játszik Tóth Gábor és Tolvaly Ernő provokatívan szexuális töltetű képein is – de 

voltaképpen a korszak minden egyes képviselőjénél.

Az identitás keresése

A gyűjtemény másik központi kategóriája az identitás, pontosabban az önazonosság 

keresése. Még pontosabban az, hogy az identitáskeresés nálunk ekkoriban, a ’70-es és 

’80-as években, egybefonódott a művészszerep tisztázásával – mely utóbbi az adott 

helyzetben óhatatlanul politikai, illetve ideológiai színezetet is nyert, a testiség 

hangsúlyozásával pedig erős nyomatékot kapott. 

Erre a legjobb példa Haris László Törvénytelen avantgárd (1971) című 

fotómunkája, mely ikonikus mű: egyetlen képbe sűríti a korszak művészetének egész 

problematikáját, abszurd helyzetét. A kép üzenete anno teljesen egyértelmű, az 

avantgárd körökben mindenki számára érthető volt. Ma már – különösen a fiatalabb 

nemzedékek és pláne a külföldi nézők számára – az értelmezéséhez nem árt némi 

háttérinformáció.  

1969/70 telén egy néhány fős művésztársaság – melynek tagja volt Haris 

László is – elhatározta, hogy egy vidéki, használaton kívüli kápolnában, melyet 

Galántai György szobrászművész bérelt az egyháztól, műterem-kiállításokat és 



koncerteket, felolvasóesteket rendez, így játszván ki a cenzúrát: ezekre a nem igazán 

nyilvános eseményekre ugyanis elvileg nem kellett engedélyt kérni a hatóságoktól. A 

kezdeményezésbe azonban csakhamar bekapcsolódtak a korabeli „legvadabb”, 

máshonnan kitiltott avantgárd művészek is – és a hatóságok úgy érezték: ezt már nem 

nézhetik tétlenül. Sajtókampányba kezdtek a kápolnaműterem rendezvényei ellen,19 

elkezdték Galántait mindenféle mondvacsinált ürüggyel hatóságilag zaklatni, végül 

1973. augusztus 27-én karhatalmi: rendőri és katonai segédlettel bezáratták a 

kápolnaműtermet.20

 Haris remek fotómunkájában mindez benne van – bár a végkifejlet 

értelemszerűen csak előrevetítve (s így utólag is igazolva a művészi víziót). A gyűjtő 

Alföldi érzékenységét igazából nem is az a tény jelzi, hogy fölkereste Harist, és 

megvásárolta tőle ezt a korszakos képet: ez szinte magától értetődik (azt leszámítva, 

hogy miért nem jutott ez évtizedekig egyetlenegy múzeumi kurátor eszébe sem). 

Alföldi azonban nem egyszerűen tájékozott és szisztematikus gyűjtő, hanem ez utóbbi

minőségében is vérbeli művész: színházi és filmrendező, akinek médiuma a színészei 

teste. 

Ezért hát (a történteket Haris elmeséléséből ismerem) fölcsillant a szeme, és 

nagyon izgatott lett, amikor a Harisnál tett látogatása során a különféle dossziékból 

egyszer csak előkerült az a konkrét újságkivágat, amellyel a fotós betömte modellje – 

történetesen egyik barátja, Molnár V. József grafikusművész, maga is az említett 

alkotócsoport tagja – száját. Azzal, hogy Alföldi megvásárolta ezt a megsárgult 

újságkivágatot (az említett sajtókampány nyitányát), és együtt állítja ki a képpel, e 

diptichon erejéig Haris alkotótársává lépett elő, érzékletessé téve, testközelbe hozva 

az egykori jelenetet, melynek során maga a mű megszületett. Azt, ahogyan a két barát 

először gondosan összegyűri az újságcikket, ügyelve rá, hogy a cikk eredeti címéből 

(Törvénytelen úton néhány avantgarde) csak annyi látszódjék: Törvénytelen 

avantgarde, mintegy az általánosság szintjére emelve a cikk valódi tartalmát, majd 

ezzel a papírgalacsinnal betömik a művész száját, mindennél beszédesebben, képként 

jelenítve meg az állami cenzúrát és erőszakot. Az egykori újságkivonat kisimogatott 

19 Ennek nyitánya volt Horányi Barna cikke: Törvénytelen úton néhány avantgárd. Somogyi Néplap, 
1971. július 8. 
20 Sasvári Edit: A balatonboglári kápolnatárlatok kultúrpolitikai háttere. In Klaniczay Júlia – Sasvári 
Edit (szerk.): Törvénytelen avantgárd. Galántai György balatonboglári kápolnaműterme, 1970–1973. 
Artpool–Balassi, Budapest, 2003, 9–38, különösen: 26–29, 32–35. Galántai visszaemlékezése: uo., 87–
88.



gyűrődései és az, hogy az idők során megsárgult, a Történelem dimenzióját hozza be a

diptichonba. Remek!

Rejtőzködés és képroncsolás    

A harmadik kulcsszó a rejtőzködés: a gyűjteményben szereplő önarcképek és portrék 

többségén alig ismerhetők fel az alany vonásai. Egy részükben azért, mert a felvétel 

az elmozdulásos életlenség21 eszközével készült: ennek a legszebb példái Baranyay 

András fotó alapú munkái, melyekbe a művész rendszerint még bele is rajzol vagy 

belefest. Jankovszky György ez utóbbi technika meglehetősen radikális változatát 

ötlötte ki: ő nem is a fényképet, hanem a saját arcát festi át festékszóró spray 

segítségével (Önarckép fehérben, 1–2–3., 1980). Jokesz Antal különböző 

fénymanipulációkkal takarja el az arcát, ráadásul előszeretettel él a kompozit 

fényképkészítési technikával22 is, ahol a különböző képrészletek átfedik/eltakarják 

egymást. Vető János is használja ez utóbbi technikát, és szívesen (látható örömmel) 

rajzol vagy fest bele a képeibe; ennek szép példája a válogatásban a Love (1979) című

munkája. Kerekes Gábor egy különleges kameraszintaktikai eszköz, a hőkamera 

segítségével készült színes felvételekkel „rajzolt” önmagáról, a helyzetéről hiteles 

portrét: miközben a fejformája fölismerhető, az arca helyén halálfej jelenik meg. 

Meglehetősen bizarr önportrék ezek.  

Folytathatnánk még a sort, hiszen a Napnál is világosabb: Alföldi Róbertet 

egyáltalán nem érdeklik a sima, szokásos fotók. Érdeklődését csakis azok a portrék és 

főleg önarcképek keltik föl, amelyekben egyszerre, együtt jelenik meg az 

önfeltárulkozás drámája: a megmutatkozás vágya és a rejtőzködés ösztöne. 

Hasonló a helyzet a látszólag pusztán ábrázoló képekkel is: Alföldi itt sem 

elégszik meg a sima fotólátvánnyal, a „valóság” mégoly rafinált fotográfiai 

leképezésével. Mintha úgy érezné: a fotó mint médium önmagában kevés ahhoz, hogy

képzőművészet legyen. Nem biztos, hogy valóban így áll a dolog, s ha mégis: nem 

biztos, hogy ebben Alföldinek igaza van. De ez most mindegy: a gyűjtemény sok 

izgalmas képe a már említett belefestés, a kiszínezés technikájával operál. És még 

valami: a színek közül a piros, a vér színe dominál. Alföldi 

21 Az elmozdulásos életlenség jelensége rendszerint akkor jelentkezik, ha a mozgó tárgy 
fényképezésénél a záridő hosszabb, mint mondjuk 1/60 másodperc, mely általában még (viszonylag) 
éles képet ad. A jelenség az amatőr fotográfiában komoly felvételi hibának számít – a művészfotóban 
viszont kedvelt kreatív eszköznek.
22 A kompozit technikában egyazon fotópapírra különböző negatívok (vagy negatívrészletek) képét 
másolják vagy nagyítják. 



„(ön)megismerési/megmutatási” drámája ugyanis valójában misztériumjáték. 

Haláltánc. 

Arra nézvést pedig, hogy a fotó önmagában, minden külső belenyúlás, 

manipuláció nélkül is lehet képzőművészet, épp e gyűjtemény szolgáltat remek példát.

Szilágyi Lenke rafináltan egyszerű, látszólag eszköztelen képeire gondolok, melyek 

mégis (vagy épp ezért) valami ősi erővel mutatják meg a képiség erejét. Szilágyi 

Lenke ugyanis nem fényképeket, hanem képeket készít, vagy inkább: teremt – sokszor

valóban szó szerint szinte a semmiből. Nagyon jelentős művész, s ezzel Alföldi 

Róbert tökéletesen tisztában van: a gyűjteményében Kerekes Gábor mellett a legtöbb 

munka Szilágyi Lenke keze alól került ki.

Érdekes egyébként, és persze nem véletlen, hogy a színész és színházi rendező

Alföldi Szilágyi Lenkétől – és másoktól: például Tóth Gábor, Stalter György, 

Perneczky Géza és El Kazovszkij itt közölt képei is ilyenek – előszeretettel veszi föl a

gyűjteményébe azokat a fotómunkákat, amelyekben a testbeszéd és a gesztusnyelv a 

domináns. Különösen, ha mindez szerepjátékkal párosul, mint Szilágyi Lenke, 

Kelemen Károly vagy például Ladik Katalin képei esetében. Alföldi a fotóműalkotás-

gyűjteményéhez is rendezőként viszonyul: az egyes képek nem – vagy nem pusztán – 

önmagukban érdekesek, hanem mert mindannyian egy panoptikum, misztérium 

szereplői. 

A Kerekes-kollekció

A gyűjtemény Kerekes Gábor műveit tartalmazó része külön figyelmet érdemel, több 

okból is. Mindenekelőtt azért, mert Alföldi Róbert mintegy hatvan Kerekes-művet 

őriz,23 s ezzel a tavaly elhunyt fotóművész legfontosabb gyűjtőjének számít: sem 

magán-, sem közgyűjtemény nem mondhat magáénak ekkora kollekciót. Ám ennél 

jóval fontosabb, hogy milyen Kerekes-műveket gyűjt Alföldi Róbert: ez ugyanis jól 

megvilágítja az egész gyűjtemény – s persze a gyűjtő – karakterét. 

Nagyon más ez a Kerekes-kép, mint amit a szakirodalom – beleértve a magam

vonatkozó írásait is – elénk rajzol. Ugyanakkor mégsem holmi szeszélyes torzképről 

van szó, sőt! Mert bár azt nem mondhatjuk, hogy Alföldi Róbert gyűjteménye a 

Kerekes-életmű legjellegzetesebb munkáit mutatja be, azt viszont már igen, hogy az 

alkotó legemberibb, legesendőbb vonásait őrzi. Engem arra a szürke papírból készült, 

különleges, félökölnyi kis zsugorított maszkra emlékeztet, melyet Louise McCagg 

23 Ezek egy része sorozat vagy sorozat részletei: valójában tehát kevesebb műről van szó. 



szobrásznő készített rólunk (így Kerekes Gáborról is) 1998-ban New Yorkban, a Take

Five című kiállításunk alkalmával.

A kollekcióban természetesen vannak főművek, mint például a két korai 

önarckép: a Fürdőszoba (1982), melyen a fregoli zsinórjának hurka az akasztófát 

idézi meg, vagy a másik, camera obscurával, objektív nélküli lyukkamerával készült 

Önarckép (1984), melynek az arcot eltakaró kézgesztusa Moholy-Nagy László 

közismert portréját24 idézi föl, és persze az 1984-es Május 1., mely szintén 

lyukkamerával készült, s a hosszú expozíciós idő miatt a felvonuló tömeg mint valami

kloákában csordogáló embermassza jelenik meg; sokan – e sorok írója is – a késő 

kádári korszak emblematikus ikonjának tartják ezt a képet.

Érdekes viszont, hogy Alföldi gyűjteménye Kerekes ezt megelőző, abszolút 

meghatározó korszakából: például a gyárképekből egyetlen képet sem tartalmaz. A 

válogatásra általánosságban igaz, hogy szinte kizárólag olyan fotók szerepelnek 

benne, amelyeken ember van25 – márpedig Kerekes említett ikonjai a szó konkrét és 

átvitt értelmében is embertelenek. De az is érdekes, hogy Alföldi a jelek szerint nem 

mutat érdeklődést Kerekes ’90-es évekbeli korszaka: a nagyformátumú kamerával 

készült állat- és emberpreparátumok iránt sem. Azért fura ez, mert ezek 

halálmetaforák – márpedig a halál kérdése Alföldit nagyon is foglalkoztatja.

Erre enged következtetni, hogy a kollekció fókuszában Kerekes időskori képei

állnak. Egyrészt a Selfcloning című sorozat (2005), melynek kilenc képe egy 

különleges fotótechnikával: antrakotípia eljárással készült.26 A címválasztáson túl a 

választott technika is arra vall: Kerekes e képeivel, a képek esztétikumával a halált, a 

múlandóságot próbálta meg legyőzni.

A kollekció legkésőbbi darabjai már a szó szerint a halálra készülődő, 

pontosabban a Halállal kényszerűen szembenéző, nagybeteg művész munkái. Kerekes

24 Lásd http://bauhaus-online.de/en/magazin/artikel/sensing-the-future-laszlo-moholy-nagy-the-media-
and-the-arts.
25 Alighanem ugyanezzel magyarázható, hogy a gyűjteményből kimaradtak a magyar újavantgárdot 
elindító Koncz Csaba, Lőrinczy György és Nagy Zoltán absztrakt fotói.
26 Az eljárás azon alapul, hogy a bikromáttal kezelt zselatin, ha fény éri, megcserződik – éspedig a fény 
erősségétől függően eltérő módon; ha az ekképp érzékenyített papírt egy diapozitívon keresztül 
világítják meg, annak felülete a dia árnyalatainak megfelelően más- és másképp cserződik meg. Ha 
ezek után a papírt benedvesítik, a kevésbé cserzett részek több, míg az erőteljesebben cserzett részek 
kevesebb vizet szívnak magukba. Végül: ha erre az egyenetlenül, árnyalatosan megduzzadt felületre 
valamilyen eljárással porfestéket visznek föl, az a nedvesebb részeken jobban, míg a szárazabb 
részeken kevésbé tapad meg. A végeredmény: egy rendszerint monokróm festmény vagy grafika 
hatását keltő kép, mely egyszersmind fényképre emlékeztet. Vö. Flesch Bálint: Fotótechnikatörténeti 
(Egészen) Kis Lexikon. http://archfoto.atspace.eu/klexframe.html; Luis Nadeau: Encyclopedia of 
Printing, Photographic, and Photomechanical Processes. Atelier Luis Nadeau, New Brunswik, 
Canada, 1997, 33.

http://archfoto.atspace.eu/klexframe.html


ezekben is egy különleges fotótechnika esztétikumával próbálja maga alá gyűrni a 

halált. A kollódiumos nedves eljárással készült üvegnegatívok ugyanis, amelyekről a 

gyűjtemény fényképei készültek, olyasmit „tudnak”, amire semmilyen más felvételi 

nyersanyag nem képes: a 2-3000 vonal/mm-es felbontásukkal27 a fényképlátvány 

hihetetlen jelenvalóságát produkálják. A kép szinte valóban megszólal.

A művészi, formai virtuozitáson túl Kerekes a témaválasztásával is fölvette a 

kesztyűt a Halállal szemben: az Élet talán legfontosabb szegmensét, a szexualitást 

szegezte ellene – hátha ettől meghátrál. Pontosabban olyan szexuális gyönyört keltő 

tárgyak (tehát halott dolgok) képét, mely tárgyak minden élettelenségük dacára 

állítólag a legkéjesebb gyönyörig juttathatják el az embert: Plug and play (Dugd be, 

és játssz vele!) sorozat (2013). Tulajdonképpen ide sorolható a Ricsi (2013) című kép 

is, csak épp a visszájáról: ezen egy fiatal fiút látunk, a szexuális fölkínálkozás és 

önmegadás tökéletes, mindenféle ellenkezést kizáró pózában – mintha nem is élő 

emberi lény volna, hanem a falloszpótlók negatív megfelelője.

 Ide sorolható Kerekes két önaktból álló diptichonja is, melyben a saját halálát 

rendezte és fényképezte meg (Halott vagy alszik I–II., 2013). Azért sorolható ide, 

mert ebben a művész mint tárgyra tekint önnön testére. Maga a kép minden bizonnyal

rájátszás Hyppolit Bayard Egy vízbe fúlt ember önarcképe című képére (1840), 

melyben a fotográfia egyik el nem ismert feltalálójaként elpanaszolja mellőzöttségét. 

Kerekesről tudható, hogy – sajnos, teljes joggal – önmagára mint nem (eléggé) 

elismert művészre gondolt. E diptichon Kerekes hattyúdala; a magam részéről kissé 

pózolónak, szentimentálisnak tartom – de ez most mellékes. A művésznek fontos volt,

hogy elkészítse – Alföldinek pedig fontos volt, hogy a gyűjteménye kiemelkedő 

darabjának tekintse, hiszen a testiség egyik markáns megfogalmazása.

Kerekes életének utolsó, 2011 májusától 2014 áprilisáig tartó szakasza 

rendkívül termékeny volt: a nagybeteg művész mintegy 350 nedves kollodiumos 

negatívot készített ekkoriban, melyek többségéről pozitív kontakt másolat is készült, 

és további mintegy 130 egyéb munkája maradt ránk ebből a korszakából; 

összességében tehát közel ötszáz műről beszélünk.28 Ugyanakkor ezek az alkotások 

még a szűkebb szakmai közönség előtt is szinte teljesen ismeretlenek. Alföldi Róbert 

27 Összehasonlításul: a legnagyobb felbontású film, a Kodak Technical Pan, ideális esetben is csak 
mindössze 200 vonal/mm-es; az egyéb professzionális filmek felbontása 120–150, míg a közönséges 
filmeké 50–100 vonal/mm. 
28 A fenti adatokat Barta Zsolt Péter bocsátotta a rendelkezésemre, aki a teljes fotográfiai hagyaték 
feltárását és gondozását végzi, az örökösök által létrehozott Kerekes Gábor Archívum megbízásából. 
Szívességét ezúttal is köszönöm. 



érdeme, hogy még a művész életében megvásárolta e korszak neki tetsző darabjait is –

nem pusztán a betegség anyagi terhein enyhítve ezzel: a művésznek minden bizonnyal

rendkívül jólesett a társművésztől jött elismerés is.    

Összegzésül  

Alföldi Róbert fotóműalkotás-gyűjteménye leginkább azzal emelkedik ki a magyar 

fotógyűjtemények sorából, hogy egyáltalán létezik. Hogy van egy gyűjtő, akinek volt 

és van szeme arra a páratlan kreativitásra, amit az elmúlt fél évszázadban a kelet-

közép-európai – és benne természetesen a magyar – fotó- és egyéb művészek 

produkáltak a kifejezetten művészi rendeltetésű fotográfia terén. Hogy röpke hét év 

alatt egy ennyire jelentős gyűjteményt tudott összehozni a nonkonform fotóművészet 

tárgykörében.

S hogy mit csináltak mindeközben (és előtte évtizedekig!) azok, akiknek 

mindez valójában a dolguk lett volna: a nagy múzeumok kurátorai? Hát: szundikáltak 

– s szundikálnak azóta is. De ez már egy másik történet, amelyet nem itt és nem most 

kell elmesélni.

Summa summarum: nagyon jó, hogy megszületett Alföldi Róbert 

gyűjteménye, és hogy épp ilyen, amilyen. A legkevesebb, amit elmondhatunk róla, 

hogy hézagpótló. Szó szerint. Nincs ma Magyarországon egyetlen intézmény sem, 

amely ekkora, ennyire szisztematikusan és egyúttal a minőségre érzékenyen fölépített 

gyűjteménnyel rendelkeznék a magyar experimentalista fotóművészetről és a 

képzőművészek fotómunkáiról – így, együtt: mert ez a lényeg. Nagyon bízom benne, 

hogy a bemutatott képanyag gazdagsága, sokszínűsége, sokszor provokatív 

újszerűsége végre elindítja azt a művészet- és fotótörténeti párbeszédet, amelyen már 

legalább negyed százada túl kellene lennünk – s melynek néhány alapkérdését most 

igyekeztem exponálni. 


