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Igazi fölfedező kalandra invitál e kiállítás; más szavakkal: a semmi közepébe épít sugaras 

szerkezetű várost. A fényképezőgép éppen a kérdéses időszakban hirtelen minden 

képzőművész keze ügyébe akad, ám még az ilyen törekvésekről sincs leülepedett kánonunk, 

arról nem is beszélve, hogy a nem-képzőművész fotográfusok munkáiról semmi értékelhető 

összefoglalás sem született. Szilágyi Sándor Saci munkája elsősorban egy kötet lesz, ami 

remélhetőleg, mire ezen a szövegen megszáradt a nyomdafesték, már elérhető állapotba kerül.

Az azonos című vállalkozás illusztrációja csak a tárlat, illetve a dolog nem ennyire egyszerű.

Kezdjük ott, hogy a formabontók közé bekerül egy Erdély Miklós vagy Bak Imre is, sőt: 

Maurer Dóra, Jovánovics György, Koncz András, Károlyi Zsigmond. Tehát a tárlat nem 

exkluzív – fotográfusokat emancipáló „ellentárlat”, ami természetesen nem is baj. Az ott 

kezdődik, amikor a képzőművészek konceptuális munkái és a fotográfusok képet alkotni 

akarása közt nincs különbségtétel, egyként művekként vannak kezelve, és ez teljesen 

lehetetlen. Így kerülhetett be például Erdély egy eredetileg 1971-es, majd 1982-ben 

rekonstruált akciója fönnmaradt dokumentumával (A hó fekete – Anaxagorasz), illetve 

Károlyi Zsigmond egy-két, keletkezésekor nyilván nem műnek kikiáltott gondolatvázlatával. 

Egészében véve kevés az ilyen kivétel, ahol a fényképen látni, hogy az a műnek alárendelt, 

tehát a konceptuális hirtelenkedés indokolta médium; mégis talán egészen külön lehetett volna

venni ezeket. Ehelyett a kiállítás – és a könyv is – nem a képakarás szemszögéből dolgozza 

föl a fényképezőgép (sőt! fotópapír!)-használók termékeit, hanem tematikus kategóriák 

mentén.

Azt ne gondolja a kedves olvasó, hogy a portré-, tájkép- és egyéb akadémikus festészeti 

zsánerek lesznek ezek; mint ahogy mai napig többen egyetértenek abban, hogy ez is a 

fotóművészet része, de a közmegegyezést ne firtassuk. Forrófejű kamasz véleményem szerint 

azonban a „portrékonceptek” térkonceptek” és „absztrakt fotó” még mindig nem egy 

veleszületetten a fotográfiára szabott rendszerezési kísérlet, vagyis csak egy finomítása a 
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piktorialista örökségnek. A fotográfia, mivel valóban egy mechanikus képkészítő eljárás, 

csakis, mint mágikus valóságalakító eszköz lenne tárgyalható. (Ezt a tételt talán Vető János 

Hívás 1-3 c. sorozat-párja támaszthatná alá evidenciaként: a falon megjelenő, többkontúros 

büszt-árnyék képét követi egy, ebbe az árnyékba nyúló idéző-hívó kéz, hogy az utolsó 

darabon az árnyékot vető alak büsztkivágat-portréja, mint realitás jelenjen meg, fekete 

paszpartuban. Ennek párjaként a fehér paszpartuban a folyamat a visszájaként állíttatik elő 

érvényesnek.) S így a tárlat is, és a könyv fejezetei is nem a sugaras szerkezetű városhoz 

hasonló képet, hanem inkább piramist adnának ki – legalábbis egy vonalat az ön- és a 

művészetet megvalósítók között.

Azért hozom föl ezt az értékítélettől nem mentes megközelítést, mert egy teremben, az 

„Önarcképkonceptek” fejezetben került bemutatásra az iménti vonal két vége: Stalter György 

Önmegvalósítása és az ezzel tudjuk, mennyire közös nevezőre nem hozható Hajas Tibor. Nos,

nem tisztem a koncepciót sem felülírni, sem semmisnek nyilvánítani, hiszen ha ez az 

alapvetés nem készül el, erre még lehetőség sem nyílhat. Szilágyi célja nem ítélet, hanem 

megőrzés. Vállalkozása gigászi és tiszteletreméltó, de korpuszából adódóan túl támadható.

Ennyiben a művészi indíttatású fényképhasználat- és alkotás rendszerezése követi a művészek

problémafölvetéseit: a hagyományos zsánereket hol terjesztették ki, avagy játszották ki maguk

ellen. Csak a kiállításon jelenik meg a „Mi/ki a művész?” fejezet, a konceptuális avangárd 

bármit magába foglalni képes, központi kérdésének kategóriája. Ez a fedőnév valójában nem 

más, mint St.Auby Tamás nagyméretű tablójának parafrázisa – példa a fotó képzőművészetbe 

szorult, brutálisan politikai kisajátításának. (Ki a művész? 1973. Sajtófotók sorában éhezőből 

éhezőművész, fogolyból fogoly-művész, fegyveresből radikális művész válik, a magyar és 

angol nyelvű ráirataik révén.) Ha rugalmasan értelmezzük a terem tematikáját, akkor 

Perneczky Géza Kakkukktojás, vagy Lemenő Nap költői című munkái reflektálhatnak a 

művészre is, bár inkább maga a művészet az, ami e sorozatot (Concepts like commentary 

1971.) jellemzi – az art feliratú pingponglabdát inszcenírozza a művész mindenféle, 

egyolvasatú asszociációs közegekbe. (Art a tükörben szemléli magát, a néző felől, a hátán is 

art felirat, előoldalán még egy, tükörírással, hogy a néző felé a tükörben újfent ezt lehessen 

kiolvasni; madárfészekbe, „normális” foltos tojások közé csempészett Art; csésze kávéban 

lenyugvó Napként úszó Art, megjelölve a mű készülésekori naplemente pontos idejével.) 

Csiky Tibor Hungary Art c. műve is idekerült – egy megürült ételkonzerv címkéjén a művész 

feketével bekeretezte e két szót, majd nyilakat húzott feléjük. (Az eredeti felirat „Product of 

Hungary” és „Gefülltes Kraut nach Kolozsvárer Art”.)

A művészi identitást problémaként megjelölő művek azonban inkább a „portékonceptek” és 



az „Önarcképkonceptek” termeiben gyűlnek. Kiborgokkal izgalmasabbá tett korunk méltán 

emelhetné ki Szirányi István Fényképező-gép-ember és Egy ember, aki fényképeket csinál 

(1976.) fotópár-művét. Előbbin egy személy fejére, bal szemére ráfedő fényképezőgépet 

kötözött a művész, valójában egész arca eltűnik ezáltal – vérfagyasztó portréját adva egy soha

sem pislogó, csak a dokumentálásra, megfigyelésre alkalmas nem-személynek. Alatta az 

állványzatára helyezett gépét éppen beállító, kibontott hajú férfi természetességre törekvése 

csak erősödik azáltal, hogy az ő objektívlencséje nagyjából a kép azonos részét foglalja el, 

mint fönti párján. Elbizonytalanodik a művész identitása a faabry-sirany sziámi (1975.) 

műveken, itt a két barát kezeinek könyéken keresztüli összemontírozása a tréfa. (Ezeken túl 

Szirányi művei inkább performansz-dokumentum jelleget öltenek: Ön-violinizáció 1979.) 

Vető János már valamivel felkészültebben foglalkozik a személyes identitással; mintha arra 

próbálná rávezetni a nézőt, hogy az egy fiktív konstrukció. (Nem véletlenül Hajast nevezi 

meg iskolái helyett mestereként.) Mind a Pozitív-negatív, mind a Jobbra-balra a hamvasi 

közvetítésű „keleti misztérium” értelmében igyekeznek a kettősségekben vergődő 

gondolkodást aláásni. (Előbbi mindkét képe fizikailag pozitívba nagyított fénykép, csakhogy 

a fehérbe öltözött Vető a másik képen feketébe öltözik, és bőrét is feketére festi, haját 

ellenben fehérre. Utóbbi képen kétoldalt fordul, ugyanarra a negatívra vagy fotópapírra 

exponáltan.) Elmondása szerint Bak Imre is, Fel-le, Tükrözés (1978.) című képeit a Tabula 

Smaragdina szellemében hozta létre, szintén a Hamvas Béla általi közvetítésre hagyatkozva. 

(Kétszer lenagyíttatott színes, fatörzset ábrázoló fotók, aljaikkal egymáshoz illesztve, 

középpontosan szimmetrikus kép eredménnyel.) A tükrözés (sőt! négyszerezés!) Tímár Péter 

How to use photograph (1978-9) című meta-tájképein is művészi eszköz, bár itt esetleg csak 

egy esztetizáló harmóniára törekvés jelenik meg inkább: a tájrészletet vízszintesen is, majd ezt

az eredményt függőlegesen is tükrözi, ál-vízparti látképpé.

Érdekes helyettesítési kísérletként is fölfogható a halszemoptikára Hámos Gusztáv részéről az

egy helyből körbefényképezett egyes fotókból összerakott kvázi-kollázs. A Madárház (1977.)

egyenesen gömbszerű idommá újraalkotott (befordított) térlátvány, ahol mi már csak azt 

látjuk, hogy maga az idom mit láthatna a tér megfelelő irányaiban. A Leányszállás (1977.) 

pedig ennél is messzebbre megy: két nézőpontot vegyít egy, 6×7 képből álló tablóban, ahol 

átlósan elválik az épületet kívülről, illetve belülről, a portán készített térkörbefényképezés.

Ezek a törekvések húzzák meg a határt, a dokumentarista fotóhasználat és az új realitások 

teremtése közt a fotóművészet mibenlétét. Ennek – a tér- és személyiségproblematikák mellett

– kézenfekvő lehetősége a fényérzékeny felületbe égetett mozgás, amely itt „Fényrajzok” 

kategóriában alkot külön szekciót. A számos fénykalligráfia (Szalai Tibor-Vincze László 



lámpafénnyel kontúrozott terei – lépcső, szobabelső – mellett Vető is kísérletezik portréjára 

rajzolással) közül az absztraktig eljutó Jokesz Antal munkái talán a legizgalmasabbak. Az 

1986-ban összeállított Private Galaxy három, szintén egyenként három műből álló tabló. A 

Sexogram (1980.) egy franciaágy fölött bizonyos (nem mondhatni, hogy bármilyen 

szempontból is pornográf) mozdulatsor fénylenyomata, ahol gömbvillámszerű jelenés derít 

fényt egy helyszínre, akárha Freud tudatalatti-elméletét példázná; a Katapult (1980.) 

legközelebbről kozmikus asszociációkat keltő absztrakt mű: sugaras kiterjedésen, 

koncentrikus örvénylésen kívül nincs ábrázolt tárgya. A tabló jobb szélső függőleges sora a 

Fényátömlesztés (1981.) – tiszta fénykalligráfia, melyben egyik kép a másiknak adja át a 

sugárnyalábot. Jokesz többi művét is az átgondoltsága, koncentráltabb tudatossága emeli a 

többi alkotó gyakran kísérletezőbb játékossága fölé. A Fényérzékeny álom, vagy az 

ÁlomKÉPkorrekció (1979.) éppen megtalálják a technika és a kifejezés közös határait. (Nincs 

többről szó az előbbin, mint egy megvilágított éjszakai pad mellett az expozíció felénél 

megjelenő, „szellemszerű” nő az alsó képen egész testével megjelenő, lámpát tartó férfi kezét 

húzza maga felé, miközben a fönti képen csak a kéz kap megvilágítást.) Másra nemigen 

jellemző gondolkodásra utal az is, ahogyan Jokesz például a Végső kép (1981/2.) című művén

a képkivágat szélével, mint véggel kezd foglalkozni: a modell nő fele lemaradt a képkockáról,

és az halálos tragikaként viselkedik emiatt. (A nagyított fotón éppen a két filmkocka közti 

elválasztás került középre.)

Ha külön fotogram-fejezet nem is készült, az „Absztrakt fotó” kárpótol bennünket az objektív 

nélkül készíthető képek ekkori jelenlétét előtárva. Lőrinczy György Ragacsok (1967.) 

sorozatának néhány darabja, és Koncz Csaba egykorú, cím nélküli assemblage-fotói méltán 

kerülik el az elfeledettséget. Példázzák: nemcsak Kepes viszi tovább Moholy-Nagy képnyelv-

újítói törekvéseit.


