
Szilágyi Sándor: Lemaradás? Komplexus?

Progresszív magyar fotóművészet, 1965–2000

Elhangzott 2017. november 17-én „A remény évei” konferencián

[A konferencia résztvevői számára írtam egy Abstractot, mely végül nem került 

felhasználásra. Itt most közreadom, jegyzetekkel ellátva. A konferencián elhangzott 

előadás értelemszerűen e szerteágazó  tematikának csak egy részét érinthette – és az 

idő szűkössége miatt még azt sem fejthettem ki. A második szövegblokk e szóbeli 

előadás kivetített vázlatát és a tematikus képblokkokat közli. Sz. S.]

Előadásomban néhány paradox tényt, illetve bizonyos tények paradox következményeit (és 

következmény-nélküliségét) igyekszem majd bemutatni. Itt van mindjárt az alaptétel: 

gyakran mondogatjuk, hogy „fotós nagyhatalom” vagyunk, hiszen a két világháború közötti 

fotográfia legjelentősebb figuráit – Brassaï, Capa, Kertész, Moholy-Nagy, Munkácsi – mi 

magyarok adtuk a világnak. Ez igaz ugyan, csakhogy van itt néhány bökkenő:

1. Ezek a fotós gigászok nem Magyarországon, hanem a kényszerű emigrációjukban váltak 

óriásokká. Miért is kellene büszkének lennünk rá, hogy elkergettük őket a hazájukból? Az 

érem másik oldala: a két világháború közötti magyarországi ún. „művészi fotográfia”, a 

„magyaros stílus” a korabeli európai fotótörténet egyik legelmaradottabb, anakronisztikus 

jelensége volt1 – Kertész például épp ez elől menekült Párizsba 1925-ben.

2. Viszont (és én igazából erről szeretnék beszélni) a magyar progresszív fotográfia 1965–

2000 között nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Erről azonban

a világ alig tudott – és még ma is alig tud.2 Hogy úgy mondjam: ezzel a fotóművészeti 

teljesítménnyel nem vagyunk rajta Európa művészeti térképén. Pedig ott lehetnénk: lásd a 

magyar fotóművészek korabeli sikeres szerepléseit, elismertségét! Csakhogy ezek máig 

nincsenek – vagy csak részben lettek – összegyűjtve és földolgozva. Viszont: ha mi nem 

ápoljuk és gondozzuk a múltunkat, más miért tenné? 

1 Szilágyi Sándor: A magyar paradoxon. In uő: A fotográfia (?) elméletei. Vince Kiadó, Budapest, 2014, 
pp. 54–58. 
2 Szilágyi Sándor: A magyar progresszív fotóművészet 1965–1980 között. http://maimano.hu/szilagyi-sandor-
magyar-progressziv-fotomuveszet-1965-2000-kozott/#_ftnref8



3. A hazai feldolgozások (tisztesség ne essék, szólván!) többnyire szakszerűtlenek: ha 

egyáltalán közölnek adatokat, ezek gyakran tévesek, pontatlanok,3 a feldolgozások 

szellemisége pedig három-négy évtizedes (!) elmaradottságról árulkodik. A szaksajtót 

olvasva az embernek többnyire az az érzése, mintha még mindig a hetvenes-nyolcvanas 

években dagonyáznánk.4  

4. A korszerűnek mondott „élenjáró amerikai és nyugati példa”, az ún. Új Művészettörténet 

viszont egyenesen tagadja a képzőművészetek autonóm értékeit. Ehelyett utólag olyan 

szociológiai, politikai, gender és egyéb külső szempontokat igyekszik ráerőltetni a művekre 

és a művészekre, amelyek e művek születése és önálló élete idején kifejezetten 

művészetidegennek számítottak.5

5. Ráadásul a mai napig fennmaradt a fotó- és az egyéb képzőművészek között egyfajta 

kettős mérce – sajnos, a progresszív fotóművészet művelői és propagálói körében is.6 Az 

persze abszolút rendben van, hogy esztétikai szempontból nem kell tudomást vennünk a 

korabeli hivatalos, szövetségi, ún. „művészi fotográfiáról”.7 De az miért van, hogy sokan a 

progresszív művészeti szcénán belül a fotót használó képző- és egyéb társművészek (költők, 

zenészek, építészek, filmesek stb.) fotómunkáit szinte kritika nélkül elismerik, miközben a 

fotográfusok ugyanilyen szellemiségű munkáiról és a sikereikről úgyszólván tudomást sem 

vesznek?8 

6. E felemás helyzet legnagyobb vesztese az 1956 és 1965 közötti évtizedben született – 

immár igencsak korosodó – középnemzedék. Ők azok, akik korábban még nem, manapság 

pedig már nem kapták és kapják meg azt az elismerést, ami a munkájuknak kijárt volna.9 

3 Sajnos, ezek a téves adatok (többnyire pontatlan évszámok és ellenőrizetlen legendák) aztán tovább élnek, 
ahogyan a szél fújja maga előtt az ördögszekeret. 
4 A magyar ún. „fotográfiai szakíró” gárda többnyire erre a pályára átnyergelt – az idegen nyelvű 
szakirodalmat és a tanulmányírás filológiai apparátusának szabályait nem ismerő – népművelőkből, 
újságírókból, PR-osokból áll.  
5 Az Új Művészettörténet – melyet nálunk a legkorszerűbb művészetelméleti iskolának iparkodnak beállítani –
Nyugaton már lejárt lemez: eltemették. Lásd Kristina Jõekalda beszámolóját a 2012 márciusában rendezett 
After the New Art History konferenciáról: 
https://arthistoriography.files.wordpress.com/2013/12/jc3b5ekalda.pdf.   
6 Ha mondjuk az FMK-ban vagy külföldi kiállításokon netalán összeismerkedett is egy-egy fotó- és egyéb 
művész, az olyasmi volt, mint a közmondásos lengyel-magyar barátság – amit valahogy a lengyelek mintha 
jobban számon tartanának.
7 Ettől még kultúrtörténeti szempontból lehetnek érdekesek.
8 Jól tükröződik ez pl. a Ludwig Múzeum vagy a Nemzeti Galéria gyűjteményének összetételében.   
9 Bővebben lásd Szilágyi Sándor: Fotografializmus. In Fotó/művészet, az Új Művészet melléklete, 2017/1, 
március, pp. 22–27. 



7. A nyugati nagy közgyűjtemények vezetőiben és kurátoraiban ma már van némi hajlam és 

nyitottság rá, hogy fölülbírálják elődeik neokolonialista szemléletű, szűkkeblű  gyűjteményi 

politikáját. Ezt azonban nekünk kellene kiszolgálnunk korszerű, de autonóm, nem pedig a 

globalista közhelyeket fölböfögő feldolgozásokkal – éspedig angol nyelven. A nemzetközi 

szakirodalomnak ugyanis ez a közös nyelve, nem a magyar.

8. Mindezt a faramuci helyzetet szimbolizálja az a tény, hogy Magyarországon, Brassaï, 

Capa, Kertész stb. hazájában, a Képzőművészeti Főiskolán (ma már Egyetemen) sohasem 

volt és ma sincs fotóművész szak, de még csak szakirány sem. 

Bár még az is könnyen lehet, hogy ez nem is olyan nagy baj.10

Szerintem leginkább ezekről a kérdésekről volna jó ebben a témában szót ejtenünk.

Lemaradás? Komplexus?

(a november 17-én elhangzott előadás vázlata) 

Lemaradás? 

Az spéc nem volt – épp ellenkezőleg:

-    ekkoriban együtt lélegeztünk a korszak  meghatározó progresszív

     fotóművészetével – mindmáig egyedülálló módon (!)

-  mindez kutatásaim szerint kb. 40 kiváló fotóművésznek és kb. 25, a fotográfiát is 

használó képzőművésznek volt köszönhető 

-  a térségben (tudtommal) sehol nem volt ennyi ilyen kvalitású művész ezen a 

területen

  

10 A 2000 előtti magyar progresszív fotográfia képviselői jórészt autodidakta fotóművészek – vagy erre a 
területre komolyabb fotográfiai előtanulmányok nélkül átkalandozó társművészek – voltak. Talán nem túlzás, 
ha a szemléletük frissességét és vitalitását épp ennek a ténynek: az autodidakta mivoltuknak tudjuk be. Az 
érem másik oldala: ma már meglehetősen sok egyetemen és főiskolán lehet fotográfiát tanulni, ám ez nem 
igazán tükröződik vissza a művek színvonalán; manapság egyfajta „globálreál” szemlélet az uralkodó, 
melynek legfőbb szószólói a művészeti egyetemek és főiskolák.



Komplexus? 

Az volt, és az egykori résztvevőkben maradt is – sajnos joggal:

-  Az említett teljesítményről ugyanis a nagyvilág nem tud

-  sőt: nem igazán ismert itthon sem, még szakmai körökben sem. Ugyanis nincs 

feldolgozva. 

Erre csupán egyetlen példát hadd hozzak föl, melyet történetesen első kézből 

ismerek: 1998 és 2002 között három rendkívül sikeres programot bonyolítottunk le 

New Yorkban, melynek révén összesen tizenhat fotóművész mutathatta be a munkáit

a Főkonzulátuson,11 illetve ezzel párhuzamosan a Sarah Morthland Galériában és 

más kiállítóhelyeken is. A tizenhat művész az adott kiállításokhoz kapcsolódóan 

tíznapos tanulmányúton vehetett részt, ahol személyes benyomásokat szerezhettek a 

New York-i fotós szcénáról, ismeretségeket köthettek művésztársakkal és 

galeristákkal, a munkáik bekerültek például a The New York Public Library 

gyűjteményébe, de voltak magán gyűjtők is, akik vásároltak a munkáikból. Az egyik 

kiállításunkról egy egész oldalas méltatás jelent meg a The New York Times 

vasárnapi kulturális mellékletében,12 amihez fogható jelentőségű magyar művészeti 

publicitásra tudomásom szerint sem előtte, sem azóta nem került sor. A Photography

in New York International című, kb. százhatvan fotógaléria programját ajánló 

kiadvány 1998 május/júniusi számának címlapjára Kerekes Gábor egyik képe került, 

és sorolhatnám még azokat a tényeket, melyek azt mutatták: a fotóművészek, akiket 

e program keretében kivittünk New Yorkba, abszolút megállták a helyüket. 

Ehhez képest Szántó András, a With the Eyes of Others kiállítás kurátora nem tartotta

érdemesnek e kiállításokat és ezt a programot arra, hogy az előzmények között 

fölsorolja.13            

-  a művészettörténészek többnyire negligálják a fotóművészek munkáit; nem is igazán

értenek hozzá (fotótechnika, fotótörténet) 

-  a „fotográfiai szakírók” viszont többnyire meglehetősen tájékozatlanok, illetve 

szinte kizárólag a magyar fotográfiáról rendelkeznek némi ismeretekkel   

11 A program az én kezdeményezésemre jött létre, a szervezését is magam végeztem, társadalmi munkában; 
művészeti vezetője Kerekes Gábor volt. A kiállítások címe, illetve résztvevői: 1998, Take Five (képzőművészi 
indíttatású fotográfia): Barta Zsolt Péter, Drégely Imre, Hajdú József, Herendi Péter, Kerekes Gábor; 1999,  
Kind of Blue (dokumentarista fotográfia): Balla András, Benkő Imre, Féner Tamás, Horváth M. Judit, Stalter 
György, Szilágyi Lenke; 2002, Light as a Feather (alternatív/történeti fotótechnikák): Gábor Enikő, Kerekes 
Gábor, Síró Lajos, Soltész István (a tanulmányúton nem vett részt), Szilágyi Sándor, Vékás Magdolna.      
12 Lyle Rexer: Unshackled to Capture Their Country Again. The New York Times, 1999. május 9. 
http://www.nytimes.com/1999/05/09/arts/art-architecture-unshackled-to-capture-their-country-again.html 
13 https://artportal.hu/magazin/magyar-nanoklima-harlemben-interju-szanto-andrassal/



Szerintem kellene és lehetne is változtatni ezen a helyzeten: egy Jelenkori (nem kortárs!)14 

Fotóművészeti Adatbázis és Archívum életre hívásával (lásd lejjebb!)

De mi is volt az a bizonyos progresszív fotóművészet, amiről beszélünk?

Progresszív fotóművészet

Két, egymást részben átfedő, egymásba fonódó stíluskorszak:

   

Neoavantgárd, 1965-198415

Új hullám (New Wave), 1981-2000

Mindkettő a művészeti undergroundba tartozott, a mainstream, hivatalos művészetet (és 

ezzel „a rendszert”) opponálta, de voltak közöttük különbségek is:

                     a Neoavantgárd:       az Új hullám:

                              közösségi    –    individualista

                                  utópista  –     kiábrándult, punk

         komor, küldetéstudatos   –    laza, játékos

 médiumhasználata analitikus  –    adottnak veszi a (fotó)művészi technikát

                           fekete-fehér    –    színes

Mint az alábbi ábrából leolvasható:

- a progresszív fotóművészet a Képzőművészetek és a Fotóhasználatok – az ábrán 

érzékeltethetetlenül kicsiny – közös metszésterületén helyezkedik el

- rendkívül fontos, hogy ez a fajta fotográfia (szemben a többi fotóhasználattal!) része a 

művészeti diskurzusnak is

- képviselői kétfelől érkeztek: disszidens képző- és egyéb művészek, illetve disszidens 

fotográfusok

14 A 2000 utáni magyar ún. „kortárs fotóművészet” nem a progresszív fotográfia folytatása, sem szellemi, sem
művészi értelemben, hanem a globalista művészeti gyakorlat helyi – ráadásul jócskán megkésett – mutánsa. 
Lásd a Fotografializmus c. írásom mellett Barta Zsolt Péter: Túl az amnézián. In Fotó/művészet, idézett szám, 
pp. 14–21.     
15 A konferencia témájába igazából csak ez tartozik ugyan bele, de a másik legalább vázlatos ismertetése 
nélkül  ennek a jellegzetes vonásai nem igazán érthetők meg. 



   

Disszidens művészek és disszidens fotográfusok

A következő tabló jól szemlélteti azt a különbséget, mely e kétféle társaság 

fotóhasználatában, a fotográfiai médiumhoz mint olyanhoz való viszonyában mutatkozik 

meg:

Mint látható:

- a képző- és társművészek (Perneczky Géza, Birkás Ákos, Károlyi Zsigmond és Erdély 

Miklós) fotómunkái középpontjában általában a művészet, a múzeum stb. kérdései állnak  

- míg a fotóművészek (Stalter György, Jokesz Antal és Haris László) munkái a fotográfiai 

szerepkör kérdéseit feszegetik, ezt járják körül (mai csúnya kifejezéssel: ezt tematizálják)



A fotóművészek fotónyelvi radikalizmusa

A következő tabló azt a fotónyelvi radikalizmust hivatott érzékeltetni, mely a progresszív 

fotóművészek munkáiban öltött testet – s amelyhez hasonlót a társművészek nem 

produkáltak: náluk maga a téma, a koncepció volt a fontos, nem pedig ennek fotónyelvi 

megfogalmazása.

Az első négy kép ízelítőt ad abból a kreativitásból, ahogyan Vető János kezelte a több 

felvételből/képből összeállított, ám egyetlen kép illúzióját keltő, mert a beidegződéseink 

miatt így „olvasott” fotólátvány bizarr hatását. Szirányi István diptichonja a fotós szerep 

analízise kapcsán mutat föl egy szintén meglehetősen bizarr fotólátványt. Haris László 

munkája a szekvenciális tabló kétféle: az idő múlásával párhuzamos, lineáris olvasatú, 

illetve az egyszerre befogadott kép kettős természetének szép megfogalmazása. Szalai Tibor

és Vincze László Fénykalligráfiája a hosszú expozíciós idő adta lehetőségek kreatív 

kihasználására szép példa. Nagy András fényképe – az Egy magyar család képei, 1986 

sorozat egyik szép darabja – elmosódottságával szürreális iróniát teremt a meghitt családi 

életkép köré. Az alsó sor első két képe azt a vizuális erőt példázza, ahogyan Drégely Imre – 

kihasználva a fotó mágikus erejét – képes villámot vagy akár egy UFO-t teremteni a pesti 

éjszakába. Az utolsó két kép már az Új hullám képiségének játékos voltát példázza: Vécsy 

Attila (Atika) vörös cérnával fércelte össze csókolózó párját, míg Vető János alaposan 

összefirkálta az FMK pincéjében darvadozó Petri György és Udo Kier duóját.



Két sajátos közép-kelet-európai témakör

Végül két echte közép-kelet-európai, közelebbről: volt szovjet blokk-béli témakörre hívnám 

föl a figyelmet – ezek ugyanis (legalábbis ebben a formájukban) kizárólag a mi térségünkre 

voltak jellemzők.

A szovjet/szocialista jelképek kifigurázása 

Az elsőt úgy neveztem el, hogy a szovjet/szocialista jelképek kifigurázása. Ez alapjában 

véve kétféle képtípusban jelentkezett:

- (ön)ironikus (ön)arcképek

- Vicces/nyomasztó városi látképek

Az első két tabló még a játékos iróniát mutatja, ahogyan ezek a művészek (sorrendben: a 

román Iosif Király és barátai, az esztergomi STB csoport, Galántai György és Klaniczay 

Júlia, Pinczehelyi Sándor, Balla András, a 2. tablón: Attalai Gábor, Vécsy Attila, Tímár 

Péter és végül Balla András) igyekeztek gúnyt űzni az akkori mindennapi életünket 

meghatározó, mindenütt jelenlévő jelképekből: a sarló és kalapács kettőséből és persze a 

gyárak, üzemek, közintézmények tetején látható vörös csillagból.  

 



A harmadik tabló már kevésbé játékos: inkább komornak, nyomasztónak lehetne nevezni. 

Egyúttal kevésbé direkt is ez a képi világ: az egész korabeli atmoszférát jeleníti meg.

 

Attalai Gábor No Air (1971) és Haris László Törvénytelen avantgárd (1971) című képei a 

szólásszabadság eltiprásának szimbólumai, már-már allegóriái. Az alsó sor két képén  

Kerekes Gábor szinte szó szerint megidézi, elénk varázsolja a nyomasztó közhangulatot. A 

jobb fölső sarokban látható Vécsy Attila kép viszont egyfajta punk gesztussal él: a 

betonbunker rideg falaival ellenpontozza a művész elegáns (ámde haptákban álló!) figuráját;

az embernek szinte üvölteni volna kedve!



Body Art – magyar módra

Az utolsó két tablón azt mutatom be, hogy a máshol is meglévő, mi több: népszerű 

neoavantgárd műfajok itt helyi ízeket kaptak. Egyrészt valahogy „keményebb” volt ez a 

body art, mint Nyugaton – mert itt valóban vérre ment.16 Másrészt külsőségeiben nem 

kötődött a szexipar közhelyeihez – merthogy itt akkoriban még nem is volt ilyen.

A „kemény body art” műfaját, melyet nálunk leginkább Hajas Tibor performansz művészete

képviselt, nem mutatom be, mert ez a konferencia résztvevői számára ismertnek vehető. 

Ehelyett az érem másik oldalát mutatom be: az 1. tablón Ujj Zsuzsi rafináltan: merthogy 

rejtőzködő módon föltárulkozó testművészetét, mely ismereteim szerint páratlan a mai 

szóval élve „nőművészetek” sorában. A tabló alsó-középső képe, Török László: A család 

(1972) azért kívánkozott ebbe a körbe, mert Török rendkívül finoman és természetesen 

használja föl benne a meztelen női testet mint (szabadság)szimbólumot. 

 

  Az utolsó tabló művészei (Stalter György, Jokesz Antal, Tóth György, Barta Zsolt Péter, 

Balla András, Halas István, Vécsy Attila, Fákó Árpád és Flesch Bálint) azt mutatják be 

sokszor provokatív képeiken, hogy a test – különösen a női test – látványa és fényképezése 

nem pusztán a „nőművészek” számára volt feszengető művészi probléma, hanem férfi 

művésztársaiknak is. Mindenesetre a női test képi ábrázolása ekkoriban egyfajta áttételes 

„önarcképként” is felfogható: olyan érzékenységeket fogalmaztak meg benne, melyeket nem

engedtek meg maguknak – alighanem valamiféle „férfi szeméremből”. Talán. Mindenesetre 

a korszak legérzékenyebb és legérdekesebb képei születtek meg ezekből az ambivalens 

érzésekből.

16 Lásd Radnóti Sándor: Levágta-e a saját farkát Rudolf Schwarzkogler? Holmi, 1993 október, pp. 1482–
1489. http://holmi.org/pdf/archive/holmi1993-10.pdf; Szombathy Bálint: Énkorbácsolások. Balkon, 2005/06. 
http://www.balkon.hu/archiv/balkon05_06/04szombathy.html



   

Jelenkori Fotóművészeti Adatbázis és Archívum (tervezet)

Ahogyan ezt föntebb már jeleztem: az 1965–2000 közötti időszak fotóművészetét leginkább

úgy tudnánk beemelni a korszakkal foglalkozó hazai és nemzetközi művészeti kánonba, ha

összegyűjtjük és szakszerűen prezentáljuk e korszak legfontosabb fotóműalkotásait.  Ezt a

célt – vagy legalábbis ennek első lépéseit – szolgálná a Jelenkori Fotóművészeti Adatbázis

és Archívum létrehozása, mely: 

-   Három kutató három évi munkájával megvalósítható – feltéve, hogy nem a kialakult 

intézményi kereteken belül próbáljuk megvalósítani

- Célzott, az említett 40 + 25 művészre + 15 dokumentaristára és 10 szervezőre 

koncentráló kutatásra van szükség17

- Oral History Archívum: kb. 60 személy (a többiek már nem élnek – és ha nem 

kezdődik el időben a kutatás…)

- Adattár: meghívók, katalógusok, publikációk, kiállítási fotók stb.

- A könyvtárak, gyűjtemények mellett: ÁBTL,18 vidéki múzeumok, MFM

- Adatbázis: 500 kép, adatolva (kétnyelvű: magyar és angol)

Kik használnák? 

- Társkutatók, kurátorok, gyűjtők

17 Ez a szokásos kutatási menetrend szándékos megfordítása – azért, hogy a kutatás ne csak elkezdődjön, majd
szokás szerint felében-harmadában maradjon, hanem be is fejeződjön.  
18 Az Állambiztonsági Történeti Levéltár iratanyagát nemcsak azért kell megvizsgálni, hogy tisztába jöjjünk a 
kutatásban szereplők esetleges „érintettségéről”, hanem az iratokban fönnmaradt – az eddigi kutatásaim 
legalábbis erről tanúskodnak – rendkívül gazdag tényanyag (dátumok, nevek, helyszínek) miatt is.  



- Magyarország mellett be kellene vonni Románia + a volt Jugoszláviából 

Horvátország, Szerbia és Szlovénia fotóművészetét is; így összesen 2500 kép adatai 

lennének összegyűjtve, melyeket kiajánlhatnánk a nagy külföldi múzeumok 

kurátorainak, egyetemi tanárainak stb.

-    Alapállásunk: segítünk nekik utólag bepótolni, amit anno elmulasztottak megismerni 

       

Summa summárum: nem reménytelen, hogy kitágítsuk a nemzetközi (fotó)művészeti 

kánont, hogy beleférjen az az egészen példa nélkül álló teljesítmény, melyet a nonkonform 

fotóművészeink 1965–2000 között fölmutattak – de ehhez az ezen munkálkodók 

együttműködésére van szükség, és arra, hogy az új kezdeményezések a már elért, sikeres 

eredményekre támaszkodjanak. Nem olyan ördöngös dolog ez!

Megjelent „A remény évei” konferencia (2017. november 17-18, PIM) kiadványában: Kepes

Intézet, Eger, 2018, 161–170. 


