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Egy olyan kiállítás nyílt a Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóházában, amely 

számba veszi azokat az irányzatokat és alkotókat, amelyek és akik 1965 és 1984 

között a magyar fényképezésben, vagy ahogy a meghívó fogalmaz, a 

fotóművészetben nem a megszokott és kitaposott utakat járták, hanem kísérletező 

hajlandósággal a fényképezés lehetőségeit kutatták. 

Tulajdonképpen éppen ezért egyetlen "normális" kép sincs kiállítva, olyan, amelyik 

csak úgy pusztán rögzíteni szeretne látványokat a világból, és megmutatni szeretne 

dolgokat. Talán egyedül Tóth György villamosmegállókról és villamosvezetőkről 

készült sorozatát leszámítva ezek a képek kifejezni szeretnének valamit a világról 

alkotott véleményekről. Nem véletlen talán, hogy egyébként a későbbiekben maga 

Tóth is a többszörösen exponált felvételeivel az önkifejezés irányába fordult 

(egyébként arról meg külön érdekes tanulmányt lehetne írni, hogy a most kiállított 

alkotók közül ki milyen irányban folytatta működését, és hivatásos fotós lett-e belőle, 

vagy maradt művésznek). Divat is meg valódi érdeklődés is volt akkoriban a 

fényképezés határhelyzeteit keresni, és ezeken a határvonalakon megnézni, mi 

mindenre alkalmas a fotografálás eszköztára az egyszerű meg- és bemutatáson túl. 

A képek jelentősebbik része dekomponált, életlen, megnövelt kontrasztok és 

szándékosan elrontott tónusok jellemzik őket. A fényt nem arra használják, hogy kép 

legyen belőle, hanem provokálják a látványt, és a fény segítségével gyakorlatilag ki 

szeretnék oltani, mondjuk Erdély Miklós, aki egy vakuval közelről szembevilágítja 

saját arcát. Vagy a teret nemcsak úgy egyszerűen lefényképezik, ahogy azt egy 

közönséges fotográfia tenné, hanem részekre, elemekre, részletképekre bontják, és 

ezekből a részletekből állítják össze az immárom másmilyen minőségű látványt, mint 

teszi azt Hámos Gusztáv vagy Vető János. Vagy szándékosan elrontják a kép felületét

azzal, hogy szöveget karcolnak rá, mint Senytyóbi Tamás, aki egyébként a kiállítást 

megnyitotta.

A kiállítóházban mind a két szinten termenként van felbontva az anyag rendkívül 



ügyes csoportosításokban, az akkori fotónyelvi és kifejezési irányok mentén. Ez a 

szerkesztési és rendezési elv nagyon pontosan világít rá azokra a területekre, 

amelyeken ennek a húszévnyi periódusnak a kísérletezői a fényképezés és a fénykép 

funkcióit keresték. A húsz év, amelyet ez a válogatás átfog, nem rövid idő, és a 

kiállított művészek névsora impozáns. Absztrakt képek, fotóakciók, városvíziók, 

szekvenciák, portrékoncepciók. Ilyesmi címek írják le a termekben tematikusan 

egybegyűjtött munkák közös vonásait. A kiállítás meghívója is úgy fogalmaz, hogy itt

gyakorlatilag nemcsak fényképeket állítottak ki, hanem alkotói koncepciókat mutat be

és állít egymás mellé a rendezés. A fénykép témája, a bemutatott valóságszelet 

háttérbe szorult, és előre tört a változás és a változtatás minden lehetősége. Az a 

különös mégis, hogy ezek a képek ma így bekeretezve és paszpartuzva már 

műalkotások, akkoriban pedig olyan kísérleti terepek voltak, melyeket büszkén 

mutogattak egymásnak alkotóik kis, félig vagy teljesen illegális helyeken, baráti 

társaságokban, főleg pedig a Fiatal Művészek Klubjában. Mert a fényképezés 

kísérletezői minden bizonnyal nem csupán a konvencionális, "rendes" fényképezés 

lehetőségeivel vagy a művészi önkifejezés korlátaival voltak elégedetlenek, hanem a 

korabeli szocialista kultúrpolitika szorosra húzott határaival is, és nyilván nem 

véletlen, hogy a kiállításon bemutatott tendenciák párhuzamosan alakultak az akkori 

Fotóművészet című folyóiratban vagy a Balázs Béla Stúdióban felbukkanó és 

felerősödő strukturalista és szemiotikai törekvésekkel.

Egyszóval nagyon érdekes és figyelemre méltó ki- és összeállítás látható Óbudán, 

még akkor is, ha vannak hiányzó emberek, de mivel a kiállítás címe arra utal, hogy ez 

egy sorozat első darabja, és mivel a meghívóra nyomtatott szövegből az is kederül, 

hogy a kurátor, Szilágyi Sándor egy, a korszakot összefoglaló könyv megjelentetésére

készül, remélhetjük, hogy a hiányzó alakok ott majd mind felbukkannak.

Nekem egyébként azért is nagyon fontos ez a kiállítás, mert ezek között a képek közt 

nőttem fel, engem ezek érdekeltek akkoriban, ismerősként köszönnek vissza a 

falakról, ezeket szerettem, ezeket kerestem, ezekből tanultam, ezek voltak a 

példaképeim, ezeket a képeket utánoztam, ezekből loptam az ötleteimet, és ezekből 

merítettem az információkat. Tulajdonképpen én is ki lehetnék itt állítva. A 

kedvenceim ellenben továbbra is azok a képek és alkotók, akiket akkoriban a 

legjobban szerettem. A már említett Hámos Gusztávon és Vető Jánoson kívül Szalai 

Tibor és Vincze László, akik fényvonalakkal rajzoltak ki sötét szobákat, és a sötét 

fotográfiai papír felületén hoztak létre szépséges építészeti tereket. Mert azért a 



szépség nem feltétlenül hiányzott e képekből.


