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A megtervezés mellett
leginkább az intuícióimra
hallgatok
Beszélgetés Perlaki Márton fotográfussal
BACSKAI SÁNDOR

– A tizenkét éve megjelent interjúnkból (Fotóművészet, 2004/3–4.)
tudom, hogy egyházi gimnáziumban tanultál és érettségiztél.
Okozott-e konfliktust az istenhit és a divatfényképezés össze-
egyeztetése?

– A kérdésed alapján az a benyomásom, hogy egy elég általá-
nos kép él a fejedben a divatfotózásról. Én nem látok semmilyen
összefüggést a divatfotózás és az istenhit között. Ami eltávolított
a hittől, az paradox módon nem a fotós pályám, hanem maga az
egyházi gimnázium volt. A hittan mint tantárgy nagyon érdekelt.
Alapvetően minden érdekel, ami az emberi gondolatokkal kap-
csolatos. De zsigerből lázadtam az ellen, amire köteleztek. A dog-
mák és a kacifántos szabályrendszerek csak a szkepticizmuso-
mat és a cinizmusomat növelték.

– Konkrétan mik ellen lázadtál?
– Minden ellen, aminél úgy éreztem, hogy korlátoz az önkife-

jezésemben. Szerettem a külső megjelenésemmel kísérletezget-
ni, ahogy ez megszokott dolog egy kamasznál. Megnövesztettem,
festettem, felnyírtam a hajam. A két orrlyukam között orrbavalót
hordtam. Lázadtam a lázadás kedvéért. Persze mindezt nem néz-
ték jó szemmel egy katolikus gimnáziumban. Aztán mindez
lecsillapodott. Megismerkedtem Tóth Alival és ikertestvérével,
Andrással, nagyon jóba lettünk, Alit a mai napig az egyik legjobb
barátomként tisztelem. Már akkor is mindenkinél magasabbak
voltak egy fejjel, és mindig makulátlanul, elegánsan jöttek iskolá-
ba. Általában úgy öltöztek, mint akik egy P. G. Wodehouse-regény
lapjairól léptek volna le. A öltözködésem részben az ő hatásukra
megszelídült, és onnantól már együtt lázadhattunk a vallásos
intézmény, valamint a politikának az iskolába való beszivárgása
ellen. Legfőképpen azonban művészetről és divatról vitáztunk,
suttyomban cigarettázva a Himfy utca–Villányi út sarkán. Mind-
ez ennyi év távlatában már gyerekesnek tűnik, és most már örü-
lök, hogy olyan gimnáziumba járhattam, ahol a tanárok lelkiis-
meretesen leadták az anyagot, és megkövetelték a fegyelmet.

– A gimnázium rajzszakára jelentkeztél, de nem vettek fel. Mit
gondolsz, ha az sikerült volna, akkor is eljuthattál volna a fényké-
pezéshez?

– Ha rajzszakos lettem volna, sokkal jobban tudnék rajzolni,
aminek most nagy hasznát venném. Viszont talán nem érdekelne

annyira az emberi elme és gondolkodás, ha nem tanultam vol-
na négy évig hittant. Érdekes lenne tudni, hogy mi lett volna, elju-
tottam volna-e a fényképezéshez vagy sem… szerencsére a fotó-
ban megtaláltam magam. Hiszek a predesztinációban. Biztosan
nem a véletlen műve, hogy az lettem, aki. Kamaszkoromban sok
minden érdekelt, sok mindenbe belekóstoltam, de semmiben
sem voltam eléggé kitartó, a fotó iránti érdeklődésem valahogy
mégis megmaradt, annak ellenére, hogy eleinte nem voltak siker-
élményeim, sok képet elrontottam. Nem biztos, hogy a fotózás-
ban vagyok a legtehetségesebb, de az tuti, hogy ezt csinálom a leg-
kitartóbban az életben.

A családom mindig támogatott abban, hogy megtaláljam a
„hivatásom”. Viszonylag hamar kiderült, hogy Anyám révén
inkább valamilyen művészi pálya felé vonzódom, és egy ideig
finoman a zene felé terelgettek. Ő a Nemzeti Filharmonikusok-
nál játszott mint hegedűművész, magától értetődött, hogy a he-
gedű volt az első hangszer, amivel a szüleim meg akarták velem
szerettetni a zenét. A hegedűtanulás után klasszikus gitárlecké-
ket vettem, ennek köszönhetően még most is nagy Django Rein-
hardt-rajongó vagyok. Azonban a fiatalkori hiperaktivitásom
(ami az idők folyamán szorongássá szelídült) nem volt össze-
egyeztethető a napi több óra gyakorlással. De a zenetanulásnak
– már amennyiben tanulásnak lehet egyáltalán nevezni a zene
világába tett rövid kirándulásomat – annyi haszna mindenképpen
volt, hogy érdeklődöm a zene és főként a komolyzene, elsősor-
ban a késő romantika és a XX. század orosz zeneszerzői iránt. A
zenehallgatás arra ösztönöz, hogy vizuálisan elképzeljem azt,
amit hallok, és ez nagyon inspiráló folyamat számomra.

Mindenesetre, amikor képbe került a fotózás, a szüleim fellé-
legeztek, hogy végre sikerült találnom valamit, ami leköt és iga-
zán érdekel.

– Érettségi után a MÚOSZ-iskolába jelentkeztél.
– Igen, de nem azért, mert fotóriporter akartam lenni, annak

ellenére sem, hogy a fényképezésben kezdettől fogva az ember-
ábrázolás érdekelt. A „diplomamunkámat” az állatkertben készí-
tettem, leginkább a látogatók és az állatok viszonyára fókuszálva.

Az állatkert olyan hely, ahol még az is elengedi magát, akinek
betonból van a szíve. Az emberek önfeledtsége tette igazán érde-
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K. Horváth Zsolt (1972)
Társadalomtörténész, kritikus, az ELTE BTK MMI adjunktusa. Kuta-
tási területe a kulturális formák és gyakorlatok társadalomtörténete a
20. századi Magyarországon és Európában. Könyve: Az emlékezet
betegei. A tér-idő társadalomtörténeti morfológiájához (Kijárat,
2015).
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des Awardra.
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Író, forgatókönyvíró, újságíró. Többek között Lugosi Lugo László,
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tán, Oláh Gergely Máté munkái és Kardos Sándor Horus-archívumá-
nak képei késztették különböző műfajú szövegek írására. 2015-ben
Déri Miklós portré-kiállítását és a 33. Magyar Sajtófotó Kiállítást nyi-
totta meg. Új regényének narrátora helyszínkereső fotográfus. (Egy
mormota nyara, Kalligram, 2016.)

Palotai János (1939)
Történelem–filozófia szakot végzett az ELTE-n, esztétikából dokto-
rált. A Műegyetemen művészetfilozófiát, az Iparművészeti Egyete-
men vizuális kommunikációt, az ELTE-n média ismeretet tanított. A
mozgóképkultúra oktatásához Pásztor Erikával közösen készített
tananyaga az interneten olvasható. A Balkonban, a Filmkultúrában,
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Pfisztner Gá bor (1967)
Tör té ne lem–né met sza kon vég zett az EL TE-n, és két fél évig az Ipar -
mű vé sze ti Fő is ko la vi zu á lis kom mu ni ká ció sza kán volt ven dég hall -
ga tó. Gim názi u mi ta nár.

Somosi Rita (1980)
Művészettörténetet és kulturális menedzsmentet tanult. Kurátorként
dolgozik és kortárs művészetről publikál, különös tekintettel a fotó-
művészetre és kortárs ékszerre. A VILTIN Galéria munkatársa.
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Bacskai Sán dor (1961)
Író, új ság író, a Fo tó mű vé szet mun ka tár sa. A ki lenc ve nes években
kö rül be lül száz élet út-in ter jút ké szí tett a Ma gyar Fo to grá fi ai Múze -
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Ba ji Etel ka (1958)
1981-ben vég zett az EL TE tör té ne lem–orosz sza kán. A Ma gyar Nem -
ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tá rá nak mu ze o ló gu sa.

Cséka György (1972)
Esztéta, kritikus. Egyetemi tanulmányai: 1989–1994: magyar nyelv
és irodalom, 1994–1999: esztétika szak. 2009-től a Fiatalok Fotómű-
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Gellér Judit (1983)
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éve Csikós Krisztiék nyaralójában tartottunk egy teljes hétvégén
át tartó, nagy megbeszélést, hosszú, őszinte, fájdalmas beszélge-
tés volt. Azóta is többször szóba került a the Room mint téma, de
már egyre ritkábban és egyre kevesebb érzelmi töltettel. Végül
eljutottunk arra a pontra, hogy sikerült elfogadnunk a tényt, a
magazin nem feltámasztható. Idén nyáron egy könyvvel ünne-
peljük meg a 20. lapszámunkat, amit egyben ennek a kalandos
tizenkét évnek a méltó lezárásának szánunk.

– Gondolkoztál az Amerikába költözésen, vagy gyorsan bele-
vágtál?

– Mérlegeltem a lehetőségeket, egy hét gondolkozási időt kér-
tem. Nehéz döntés volt és sok lemondással járt, de nem bántam
meg. Angolul már akkor is elég jól beszéltem, ez azóta csak javult.
Most franciául szeretnék megtanulni.

– Amikor kimentél, már voltak konkrét feladataid, tehát ki-
mentél mondjuk hétfőn és kedden már dolgoznod kellett?

– Ahogy mondod. Még lakásom sem volt, egy pici hotelszobá-
ban laktam Manhattanben, de már az első héten Kanadába kellett
repülnöm, Phil Collins lányát kellett fényképeznem, Lillyt, aki
Hófehérke szerepét alakította a Mirror, mirror című játékfilmben.

Amerikába az itthoni fotós felszerelésemet vittem magam-
mal. Azóta több új gépet vásároltam, úgyhogy csak gyűlik a cipel-
ni való cuccok száma, főleg azért, mert szeretek egy-egy fotózá-
son több formátumot és géptípust használni.

Ma már nem a Quadriga Management, hanem a Webber Rep-
resents ügynökség  képvisel, tizenöten vagyunk fotósok, rajtam
kívül egyedül a lengyel származású, Los Angeles-i Magdalena
Wosinska mondható kelet-európainak. Általában divat- és rek-
lámfotó megbízásokkal keresik meg őket, és egyszer-egyszer
elvállalok portréfeladatokat is. Mostanában azonban egyre több
olyan megrendelésem érkezik, ami egy-egy téma hosszabb
kibontására ad lehetőséget. Nemrég raktam össze egy harminc-
hat oldalas anyagot egy brit magazinnak, amit kizárólag Buda-
pesten fényképeztem. Ezeket a munkákat élvezem a legjobban,
mert több időm van a fotózásra és a felkészülésre is. Három bará-
tommal közösen Brooklynban bérelünk egy napfénystúdiót, a
kisebb munkáimat megpróbálom mind odaszervezni, bár a meg-
rendelők nagy része jobban szeret inkább bérműtermeket hasz-
nálni. Nekem már nagyon hiányzott, hogy legyen végre egy olyan
hely, ahol bármikor kedvemre tudok fotózni. Ez most megvaló-
sult, aminek nagyon örülök. Az évek alatt sok jó barátot szerez-
tem, a haverkodás New Yorkban könnyen megy, a komoly kap-
csolatok kialakítása azonban sokkal nehezebb, mint ahogyan
Budapesten megszoktam.

– Milyen a viszonyod a megrendelőkkel? A profizmushoz hoz-
zátartozik az irántuk való tisztelet?

– Igen, a profivá válásban a szakmai felkészültség mellett a
megrendelők, de még inkább az asszisztensek, a körülötted dol-
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kessé számomra ezt a feladatot. Azt is élveztem benne, hogy az
állatkert nagyon furcsa, szürreális közeg a városon belül, mintha
egy másik világba csöppentél volna. Ez az élmény mindig is inspi-
rált.

– Te filmoperatőr is vagy. Lehetségesnek tartod-e, hogy egy-
szer majd filmekben is dolgozz?

– Vannak ötleteim, de nem tudom még, hogy milyen formá-
ban kezdjek neki újra a filmkészítésnek. Lassan, de biztosan rá
fogom venni magam arra, hogy a mozgóképpel is elkezdjek kísér-
letezni. Legszívesebben egy animációs filmen dolgoznék. Erre a
kérdésre térjünk vissza pár év múlva.

– Kezdettől fogva szabadúszóként dolgoztál. Mi volt ennek a
legfőbb oka: a függetlenségre való törekvés?

– Az, hogy soha, senki nem ajánlotta fel, hogy állományba
vesz. Persze ez sok mindentől függött volna, például, hogy ki
hívott volna és milyen állásba. És én sem kerestem a lehetőséget.
Sosem volt célom, hogy fix állásba kerüljek. Szeretek szabad-
úszóként dolgozni. Még portfólióm sem volt egészen sokáig.
Most már van, több is; szeretek printeket mutatni a munkáimról.
Jó érzés látni, hogy a képeim valóságosan, fizikai értelemben is
léteznek.

– Voltak-e példaképeid vagy olyan, másoktól látott képi meg-
oldások, amiket a kezdeti időszakban „másolni”, utánozni akartál?

– Szerintem fontosak a példaképek, akik inspirálják az em-
bert, különösen pályakezdőként. Közel éreztem magamhoz Ir-
ving Penn vagy Richard Avedon világát. Diane Arbusról nem is
beszélve, akinek a munkái a mai napig inspirációt jelentenek. So-
sem érdekelt igazán a fotográfia technikai része, ennek ellenére a
világítás volt a legfontosabb, amit el akartam lesni a nagyoktól.
Akkoriban, amikor fotózni kezdtem, az internet még nem volt a
mindennapi élet része, úgyhogy könyvesboltokba és könyvtárak-
ba jártam, és ami tetszett, azt kifénymásoltam a magazinokból és
könyvekből. Ezekkel a képekkel jártam a volt tanáromhoz, Hász
Andráshoz, hogy segítsen kisilabizálni, ki, mit és mivel világít.
Vagy hogy milyen eszközökkel és nyersanyaggal érhető el egy
bizonyos színvilág; mindent meg akartam tanulni, és mindent ki
is akartam próbálni. Ha külföldre utaztam, mindig ügyeltem arra,
hogy maradjon hely a visszaúton annak a temérdek magazinnak
és könyvnek, amiket egy-egy út alkalmával hazacipeltem. Las-
sanként elég komoly művészeti és divat témájú könyvtárat alakí-
tottam ki.

– Törekedtél-e a fotósokkal való személyes kapcsolatokra?
– A mai napig törekszem erre, sok barátom van a szakmában,

akiket szeretek és tisztelem a munkájukat. Mark Peckmeziannel,
Charlie Engmannal, Francesco Nazardóval, Surányi Miklóssal és
Puklus Péterrel rendszeresen küldözgetünk egymásnak félkész
sorozatokat véleményezésre. Fontosnak tartom, hogy egy alkotó
őszinte szakmai kritikákat kapjon, és tudom, hogy tőlük mindig
ezt várhatom.

– Mesélnél a the Room divatmagazin létrejöttéről?
– A magazint tizenkét évvel ezelőtt, 2004-ben kezdtük el szer-

keszteni. Az ötlet a Fészek Klub kerthelyiségében született, ahol
Gábor Balázzsal és Tóth Alival beszélgettünk, azzal a gondolattal
játszadozva, hogy mi lenne, ha létrehoznánk közösen egy plat-
formot a saját munkáink bemutatására. Egy platformot, ahol
megmutathatjuk, milyen kreatívak és innovatívak is vagyunk mi.
Úgy éreztük, hogy a bennünk buzogó alkotóerő nem bontakozik
ki igazán az akkori megrendelésekre készített sorozatainkban.
Mindenfajta támogatás híján, egy webmagazin tűnt aznap este a

leginkább járható megoldásnak. Azonban úgy alakult, hogy a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem három hallgatójából frissiben
megalakult Use Unused divattervező csapat kapott egy kisebb
anyagi támogatást a diplomamunkájuk lefotózására. A csapatnak
Ali ikertestvére, András is oszlopos tagja volt, egyértelmű volt,
hogy a fotózásra bennünket kértek fel. Tehát tulajdonképpen a
Use Unused diplomakollekciójának a fényképezése volt a kiindu-
lópont. Az elkészült képekkel mindannyian elégedettek voltunk,
de sajnos nem volt elég a képmennyiség, úgyhogy lelkesen
elkezdtünk tartalmat gyártani egy teljes magazinhoz. Az egész
projektet titokban tartottuk, végül megszületett a the Room első
száma. Azt hiszem, nem volt több, mint 80 valahány oldal, de mi
nagyon büszkék voltunk rá.

Sajnos vannak ködbe vesző részletek, hogy pontosan hogyan
történt, de az biztos, hogy egy újabb támogatás segítségével
kinyomtathattunk egy szelekciót a magazin képeiből, Filep Ákos
pedig felajánlotta a Gödör Klub Akvárium részét az első, lapbe-
mutató buli és mini kiállítás megrendezésére. Sokan eljöttek és a
visszhang is biztató volt, amit mi egyértelmű sikernek könyvel-
tünk el. Elhatároztuk, hogy belevágunk a következő lapszám
elkészítésébe. Sajnos, Gábor Balázs barátunkat és alapítótagot
hirtelen elveszítettük, még dolgozott a második számon, de már
nem érte meg a megjelenését.

Mindent, amit a magazinkészítésről tudunk, azt ezek alatt az
évek alatt tanultuk meg. A munkakedvet a ragályosnak bizonyuló
lelkesedésünk táplálta. Mintha nem ismertünk volna lehetetlent,
nem mérlegeltünk, hanem csináltuk. Jó volt ebben a minden
nehézséget (pedig abból volt bőven) elsöprő energiahullámban
alkotni. Még ha az eredmény néhol bénácska is lett. Szerkesztő-
ségi helyiség nem volt, úgyhogy kocsmákban, kávézókban gyűl-
tünk össze, illetve a Use Unused műhelyében, ami a csapat egyik
tagjának az albérlete is volt egyben. A tördelés a művészeti veze-
tőnk, Lonovics Zoltán lakásán és 95-ös, első generációs iMac szá-
mítógépén zajlott. Használtuk még bázisként az én első műter-
memet is, amit egy Vajkay utcai pincehelyiségben rendeztem be.

A magazin híre egy idő után külföldre is eljutott, és a hirdetők
is elkezdtek érdeklődni. A Use Unused lassan kivált a csapatból,
hogy teljes gőzzel a saját márkájuk építésére fókuszáljanak.
Viszont bekerült közénk a bátyám, Dr. Perlaki András, aki a véko-
nyan csörgedező, de mozdulni látszó financiális ügyekért és a
bevételekért felelt. Csikós Krisztina személyében PR- és marke-
ting felelőse is lett az újságnak, ez úgy a 4. vagy 5. számunk meg-
jelenése idején történt.

Aztán lassan elkezdett csökkenni a lelkesedésünk. Mivel a the
Room pénzügyileg nem tudott nyereségessé válni, mindenki más
munkákból tartotta el magát. Kezdett szétmorzsolódni a csapat:
a magazin sikerének és elismertségének a hatására egyre több sa-
ját megrendelést kaptunk, például Szabó Ádám, az egyik beauty-
szerkesztőnk, Londonban kapott állást.

– De te nem hagytad ott a lapot.
– Egy ideig nem. Egy kora tavaszi délután érkezett egy e-mail

a francia–amerikai Quadriga Management ügynökségtől, akik ma
tizennégy fotóst képviselnek, és aziránt érdeklődtek, hogy hol
élek, és van-e bárhol a világban reprezentációm. Többkörös tár-
gyalás-sorozat után felvételt ajánlottak az ügynökség fotográfu-
sai közé. Egyetlen kikötésük volt, hogy költözzek New Yorkba,
amilyen hamar csak lehet. Ezután még három évig „táv-képszer-
kesztettem” a magazint. A csapattagokkal továbbra is együtt dol-
gozunk különböző projekteken, de már nem a the Roomon. Két
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gozók tisztelete feltétlenül alapkövetelmény kell, hogy legyen.
Hosszú időbe telt, mire ezt megtanultam. Én mindig törekedtem
arra, hogy legyen véleményem, elképzelésem arról, mit szeret-
nék látni a keresőben, mielőtt elkezdek fényképezni. Nagyon
izgultam minden munka előtt, görcsösen ragaszkodtam ezekhez
az elképzeléseimhez, mindegy, milyen áron, csak jó legyen az
eredmény, és ez a hozzáállás sok konfliktus forrása volt. Pedig a
fotósnak az a feladata, hogy összetartsa a csapatot. Az elképzelt
vázlatok pedig sokszor csak kiindulópontként szolgálnak, amik-
hez nem mindig érdemes foggal-körömmel ragaszkodni. Mosta-
nában a megtervezés mellett leginkább az intuícióimra hallgatok.
Úgy érzem, mára egész jól megtanultam kommunikálni, és sok-
kal nyugodtabb, ezáltal koncentráltabb vagyok.

Ennek ellenére ma is fontosnak tartom, hogy az alkotómű-
vésznek, még ha megrendelésre dolgozik is, legyen határozott
(vizuális) elképzelése az adott feladatról. Akinél ez hiányzik, az
kiszolgáltatottá válik. Jobb, ha te irányítasz, mint ha téged irányí-
tanak.

– A Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato című soro-
zatod az egyes munkáid közti szünetekben vagy azzal párhuzamo-
san készült?

– Két évvel ezelőtt egy kicsit besokalltam, hogy kizárólag
megrendelésre dolgozom, úgy éreztem, kezdem elveszíteni az
érdeklődésemet a fényképezés iránt. Nagyobb kihívást jelentett
az életemben a logisztika, mint maga a fotózási feladat. Egyszer
csak jött egy lehetőség a váltásra, egy kiadó megkeresett, hogy
szeretne megjelentetni egy albumot a képeimből. Ezen fellelke-
sültem. Attól kezdve csak a fontosabb munkákat vállaltam el,
hogy több szabadidőm legyen, és belevágtam az akkor még How
to do it munkacímen futó sorozat elkészítésébe. Bartha Máté
barátomon keresztül megismerkedtem Kozma Andreával, aki
képzőművészként különböző filmekben dolgozott mint kellék-
készítő. Találkozásunk első percétől kezdve, egészen a sorozat
befejezéséig készségesen segített az agyamentnek tűnő ötleteim
technikai megvalósításában. A sorozat 95 százaléka Budapesten
készült. Ennek oka nagyrészt Szatmári Elemér volt, a sorozat
főszereplője, aki Szolnokról ingázott Budapestre minden fotózás
alkalmával.

A sorozatból elkészült könyvnek Elemer lett a végleges címe,
május 13-án jelent meg Londonban a Loose Joints kiadónál, és
ehhez időzítve a Webber Gallery Space-ben kiállításom is nyílt a
képanyagból. Emellett a kiadóm több dedikálást is szervezett a
Photo London és az Offprint rendezvények keretében. ■

http://martonperlaki.com/
http://webberrepresents.com/artists/martonperlaki#all
http://loosejoints.biz/projects/publishing/marton-perlaki/
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Reflex Angle (blue), 2014 ©PERLAKI MÁRTON Angle Study, Nr. 10., 2016 ©PERLAKI MÁRTON
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W1, 2013 ©PERLAKI MÁRTON W2, 2013 ©PERLAKI MÁRTON

W3, 2013 ©PERLAKI MÁRTON W4, 2013 ©PERLAKI MÁRTON Bubble, 2015 ©PERLAKI MÁRTON
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Bubble Gum, 2015 ©PERLAKI MÁRTON

Bubbles,  Nr. 4., 2015 ©PERLAKI MÁRTON
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Elemér (shades), 2014 ©PERLAKI MÁRTON Head above Water, 2014 ©PERLAKI MÁRTON
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Gyuri, 2014 ©PERLAKI MÁRTON Dalma, 2012 ©PERLAKI MÁRTON
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Vanessa, 2014 ©PERLAKI MÁRTON L’imparfaite,Torso woman, 2014 ©PERLAKI MÁRTON



Staltert egész eddigi életében a cigányok foglalkoztatták,
ahogy leírom, látom, ez is van olyan vicces, mint a szemén a két
kanál, azt jelenti, a cigányok adtak neki munkát, pedig nekik sin-
csen, érted.

A fényképezést ugyanis munkának tekinti, nem nevezi művé-
szetnek, például. A tengert kanállal hörpölgeti, mondták a ma-
gyarok régen, pedig akkor még nem voltak sajtófotósok.

Aki sajtófotót néz, a témára koncentrál, és ritkán veszi észre,
azért koncentrál rá, mert valaki elintézte, elintézte a szakmája
eszközeivel. Elintézte, mert volt kanala hozzá.

Ha én nem volnék, meg a kanál, a világ marokkal enne, mond-
hatná gőgösen Stalter, a régi magyarokkal szólva. Volna rá alapja.

A világ amúgy egy kurva, aki akarja is, meg nem is, hogy
lefényképezzék.

Itt, a Mai Manóban ezek a képek művészetnek látszanak,
nagy, megrendítő, igazán jelentős művészetnek, a legnagyobba-
kéhoz foghatónak. Kertészéhez, Balogh Rudolféhoz.

Lenagyítod, előhívod, fölragasztod, bekeretezed, és fölrakod
a fehér falra.

Kicsit hátralépsz.
Hogy mi a művészet, azt megállapítani nem, csak eldönteni

lehet, mondja Erdély Miklós a Marly tézisekben.
Hátralépek, és eldöntöm, hogy ez művészet.
Kanál vízben is elveszhet a szúnyog.
Staltert szokás szociofotósnak nézni, szubjektív dokumenta-

rista, mondja magáról, persze, mi az, hogy dokumentum, ezek az
emberek az úgynevezett valóságban soha nem csinálják azt és
úgy, amit és ahogyan a képeken, úgy kellett nekik megmondani,
hogy mit csináljanak, hogy a lehető legjobban hasonlítsanak
önmagukra.

Vagy, éppen ellenkezőleg, valahogy elintézni, hogy az isten
szerelmére, ne látsszon, amit nem akar láttatni. Ül a kislány a

képen, maga a megtestesült, reménytelen szerencsétlenség, az
arcát félig takarja valami áttetsző kendő, mintha függönyből vág-
tak volna le egy darabot, a Stalter letakarta az arcát kendővel, mert
nem akarta, hogy lássuk, milyen reménytelenül bandzsa. Az
viszont, akarta vagy sem, látszik a lányon, hogy megadta magát,
nemcsak a fotósnak, hanem egyenesen a sorsnak. Az életnek. Az
látszik, hogy mindennek megadja majd magát, ami csak szembe
jön. Látszik rajta a jövő, amiből azóta múlt lett. Ez a világvégi szo-
morúság jelenítődik meg. Kellett hozzá a kendő, hogy a bandzsí-
tásból tűnődő, rezignált félrenézés legyen.

Nem tudom, Stalter szégyenkezik-e emiatt.
Mindenesetre megkéri a feleségét, hogy takarja el a szemét

két kanállal, ahogy szerintem azt az alig látható, ismeretlen
fegyencet ő kérte meg harmincvalahány éve, hogy tartsa már oda
azt a két kanalat a tarzantrikós fiú szeméhez. Eszébe jutott vajon,
amikor exponált, hogy csak ő lát, aki látszik, az nem láthat sem-
mit? Hogy ez egy kibaszott hatalmi helyzet?

Hajlamos vagyok ezt a plakátot vezeklésnek nézni. Szám-
adásnak, tényleg.

De miért a kanalakat bízta a feleségére? Miért nem a fényké-
pezőgépet? Úgy rémlik, Judit egész jól elboldogul vele. Cseréptál,
fakanál, mondták régen a magyarok a szegény házaspárra. Egy
kanállal esznek. Honnan akadt vajon akkor kettő?

A lányukat kérték meg, hogy készítse el ezt a képet.
Állunk a plakát előtt, Gyuri mutatja Judit fülbevalóját, ahogy

rím lesz belőle a képen, rím a kanál fényére, egész jó a kompozí-
ció, mondja az apák idióta szemérmességével, én meg, mások idi-
óta apja, hevesen bólogatok.

Jó, hogy ez megvan, mondja aztán odakint az esőben, ha fel-
dobom a bakancsot, talán nem dobják ki a gyerekek azonnal az
egészet.

Azt a szót kerülgeti, hogy örökség. ■
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Minden lében, 
avagy a záridőről és a kanálról
NÉMETH GÁBOR

Egyetlen Stalter-képről szeretnék beszélni. Ráadásul azt sem a
Gyuri készítette. Pontosabban nem ő exponált, hanem egy másik
Stalter, Stalter Anna. Még pontosabban Gyuri exponált, de nem
most. Harminchat évvel ezelőtt találta (ki) a képet, ami ott van a
trikóján, hogy majd rákerülhessen erre a plakátra.

Harminchat év, az elég hosszú záridő.
Úgynevezett vicces kép.
Stalter állítólag vidám ember, jön-megy, mosolyog, tényleg,

mintha semmi baj nem volna, pedig éppen eleget látott. Éppen
eleget ahhoz, hogy elege legyen a látásból, valamivel el kell már
takarni a szemét, teszem azt, ezzel a két kanállal. Milyen jópofa.
Ami vicces, abban azért többnyire találsz némi dermesztőt.

Sétálunk az esőben, és a halállal tréfálkozik, a halálról beszél,
meg a megkönnyebbülésről, hogy akkor ez itt, ez a Számadás,
most már tényleg megvan.

Két évig laborálni. Szöszmötölni. Esendő anyagokkal bíbe-
lődni. Analóg fotoshop, hadonászni a zöldes fényben, Csili-csala
bácsi csodái. Ez az egész itt tulajdonképpen búcsú az analóg fény-
képezéstől.

Félretett ezer éve egy csomó papírt, mondja. De hát annak,
kérdezem, már régen meg kellett volna romlania, nem? Csúfon-
dáros pillantás a szemüveg mögül. Mesélni kezd, mint egy gye-
reknek, hogy a kemény papír kicsit lágyabb lesz, a lágyról viszont
ennyi állás után tényleg eltűnnének a feketék, meg jönnek valami
bs-ek is, bólogatok, egy kurva szót sem értek, de mindjárt elal-
szom, tényleg, mint egy gyerek. A végén azt mondja, váratlanul,
felhasználatlan papírt kidobni, az olyan, mintha virágmagot szór-
nál a kukába, ettől viszont felébredek.

Minden négyzetcentiméter fontos, mondja Stalter, mellesleg
az egész életművével, de úgy, mintha nem is a fotóról beszélne.

Meg, hogy a halál is lehet szép, fekszik Capa képén a mester-
lövész, mert lefektette örökre az élet, folyik ki belőle a vér, de a
vére, a vértócsa, az gyönyörű. Az jut eszembe, ha ennyire szép,
akkor talán a halál is lehet élet.

Hogy minden leben.
Nyugodtan meghalhatok, mondja később, viccelődve az eső-

ben, de ennél rosszabb viccet még nem hallottam.
Eldobta a kanalat, mondják a magyarok, arra, aki meghalt.
Állunk a kanalas képeknél, Stalter azt mondja, akik a képen

vannak, valószínűleg szilikózisban haltak meg, valami szilikó-
zisfélében, csiszolod a kanalat, száll a fémpor, belélegzed. Olyan,
mint egy börtön. Lassított kivégzés, elég hosszú záridő.

Stalter azt mondja, a valóságos börtönben úgy van, hogy aki
nyolc évet vagy még többet kap, annak saját kanál jár.

Jár neki, mint valami rendjel.
Azt mondja Stalter, a fronton is volt minden katonának. A zse-

bükben hordták, mutatja, hol, a szíve felé mutogat. Aki elvesztet-
te, nemsokára meghalt.

A magyar nép a „cigánykanállal eszik” kifejezésen valaha azt
értette, hogy „hazudik”. Ma már csak azért nem érti ezt rajta, mert
nagyjából semmit nem ért már, ami régi.

Oly sötét van, mondta régen a magyar, hogy a kanál is megál-
lana benne.

KORTÁRS FOTÓ
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,,A szépséget nem eszik kanállal.” (Magyar közmondás)

Manufaktúra sorozat, Berettyóújfalu, 
1980

Balkán utca sorozat, 1990
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Tólápa sorozat, 1982

Szendrőlád, 1993 Hajdúhadház, 1995
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Marosvásárhely, 1993

Ikrény, 1995

Eger, Szalapart,  1994Z
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Edelény, 1995

Tólápa sorozat, 1982

Edelény, 1995
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Hajdúhadház, 1995

Hajdúhadház, 1995
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Edelény, 1995

Balkán utca sorozat,  1990

Marosvásárhely, 1993 Z
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Balkán utca sorozat, 1990

Börtönlakók sorozat,  1984–87
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Börtönlakók sorozat,  1984–87 Börtönlakók sorozat,  1984–87
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Szürkészöld sci-fi
A természet és a posztmodern 
város rétegei 
Martinkó Márk fotósorozataiban
SOMOSI RITA

Martinkó Márkot a képek valósághoz való viszonya foglalkoz-
tatja, a gondolkodás struktúrája. Autodidakta művész, 18 éves
kora óta készít fotókat. Kezdettől érdekelték, inspirálták a techni-
ka adta lehetőségek, valamint a hibák véletlen- és sorsszerűsége.
A fotográfus.hu hozott komoly szemléletbeli váltást számára, a
kurzusok hatására kezdett elmélyülni az experimentális és meg-
rendezett fotó területén, s korábbi képi világa is letisztult. Közép-
formátumban készülnek felvételei, de a digitális technológia meg-
értése és kiaknázása is fontos számára – a működési folyamatok
foglalkoztatják, s az ezek során felmerülő hibalehetőségek meg-
ismerése. Évek óta a Hibaista csoport és az FFS tagja. Sorozatai-
ban sokat foglalkozik a természet és ember, illetve az épített kör-
nyezet viszonyaival, képei aprólékosan megtervezett, olykor
megrendezett kompozíciók.

Az álmok világa, azok valóságra való vonatkoztatásának lehe-
tősége inspirálta REM sorozatát (2011). Négyzetes képein ágyban
fekvő férfialakok jelennek meg különböző környezetben. Azon-
ban nem enteriőröket látunk, hanem többnyire nappali fényvi-
szonyok mellett készült, kültéri helyszíneken beállított kompo-
zíciókat. A REM-fázis az alvással töltött idő azon szakasza, ami-
kor álmaink túlnyomó többségét átéljük; ez a tudatállapot jelenik
meg, vetül ki a szereplő köré, exteriorizálódik a belső világ,
miközben a cselekvő mindvégig passzív, fekvő pozícióban ma-
rad. A megjelenő helyszíneknek – sóderbánya, kajakos gyakorló-
pálya, kopár havas táj, lépcsőház vagy focipálya – formai jelentő-
sége van, melynek kialakításához az alkotó személyes emlékei-
ből merített, egyszersmind a képek szereplőinek karakterére,
álmára is reflektál. Martinkó két síkot próbált meg megjeleníteni
párhuzamosan: a valóságét és az álmokét. Hol válik el a kettő? Hol
fedezhető fel tisztán a valóság, és hol kezdődik az álomvilág? A
sorozat a kettőt vetíti egymásra, a fotókon megjelenő képi világ
azonban nem végletekig szürreális, szándékosan egyensúlyoz a
valóság és a fikció határán, így értelmezési síkja is tágabb marad.
A képek kivitelezési formája plusz rétegként adódik mindehhez:
a light box formátum által belső fény világítja meg a kompozíció-
kat, s akkor válnak láthatóvá, ha felkapcsolják őket.

A kilencvenes évektől a városi tér problematikája a kortárs
művészeti diskurzus fontos részévé nőtte ki magát, számos refle-
xió született különböző műfajban. Martinkó Márkban a REM
sorozat készítése közben, Jung munkásságát tanulmányozva

fogalmazódott meg a Mesterséges zöld koncepciója. Az épített,
urbánus közegben fellelhető természet érdekelte, az ember
hozzá való viszonya és a kettejük kapcsolati harmóniája-disszo-
nanciája. Milyen esztétikát képviselhetnek a növények, s milyen
jelentést hordoznak egy szándékosan neutrális környezetben?
Mennyire és hogyan válnak organikus elemből túlesztétizált,
dekoratív látvánnyá? Az alkotó 2012 óta folyamatosan dolgozik a
sorozaton, amely jelenleg 12 képből áll.

A kompozíciókon keverednek a talált és a részben megrende-
zett helyszínek: hol a környezet volt adott, s az foglalkoztatta, hogy
mivel lehet még kiegészíteni, hol egy helyszín inspirálta a kon-
cepciót. A képeken megjelenő „mesterséges tájak” vagy enteriőr-
fragmentumok tértől és időtől való függetlenítése fontos gesztus
volt az alkotó részéről, szerette volna elkerülni, hogy esetleges
identifikációjuk behatárolja őket, a jelenről és a jövőről éppúgy
szólhassanak. A helyszínek (parkolók, irodaházak) neonfény-
ben gazdagak, s a képeken az elidegenítő hatást a hideg fények
mellett a drámai megvilágítás is fokozza.

Martinkó szívesen játszik a fényekkel – miközben mindig
éjszaka készülnek felvételei, s az eleve adott fényviszonyokra a kel-
lő hatás eléréséhez még mesterséges fényekkel is rásegít. A fények
mellett maguk a helyszínek is elidegenítőek: kihalt, barátságtalan
helyek, ahol a növények lehatárolt területen, néhol a fal felszínén
vagy amellett utat törve jelennek meg. Így jönnek létre a sorozat
teátrális hatású, sci-fi-szerű környezetének felvételei, melyek
önmagukban is hordoznak egyfajta elidegenítő attitűdöt. Ugyan-
akkor a Mesterséges zöld sorozatnál nem a valóság leképezése
volt a cél, Martinkó csak kiindulópontként használta, hogy általa
tudjon egy társadalmi-környezetpszichológiai témára reflektálni.

Mindenhol előre tervezett, műgonddal kivitelezett urbánus
közeget látunk, de emberi jelenlét nélkül. A lebetonozott felüle-
tek monoton szürkesége akár egy sci-fi adaptáció kulisszája is
lehetne. A hangsúly az arányokon és a helyzet visszásságán van.
Meg lehet-e fordítani ezt a tendenciát? Lehet-e még a természet az
úr? Vagy valóban olyan disztópia jelenik meg előttünk, ahol ez a
kérdés már eldőlt, s csak néhány elszigetelt példánya maradt a ter-
mészetnek, organikus dekorációként? A képek harmóniát, nyu-
galmat sugallnak vizualitásukkal, miközben tartalmukban hatal-
mas ellentmondás feszül. A sorozat fotói a realitás-irrealitás hatá-
rán mozognak, szándékosan játszva a befogadói percepcióval.
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Martinkó esztétikai minimalizmusának köszönhetően a fotókon
megjelenő tereket nem lehet összekapcsolni konkrét hellyel –
nem is adna hozzá a képek értelmezési rétegéhez –, így megőrzik
univerzális anonimitásukat. Miközben a helyszínek a nézőtől
nem idegenek, nap mint nap találkozunk ilyen látvánnyal a par-
kolóházakban, talán csak az ellentmondást, disszonanciát kivál-
tó növény nincs ott kontrasztként. Azonban felmerül a kérdés: a
neutrális környezetben a természet iránti vágy, igény mégis pozi-
tív utópiaként értelmezhető?

A valóság leképezésének direktebb formájáról beszélhetünk
Martinkó Márk húsz képből álló, Digitalizált növények sorozata
(2014) esetében. A nézőt annyira lenyűgözi a burjánzó növények
szkennelt látványa, hogy a képeken megjelenő szándékos hibát
csak később veszi észre. Az alkotó nem komponál és exponál,
hanem egy az egyben próbálja leképezni és digitalizálni a valósá-
got, miközben a hiba gesztusával igyekszik a konkrét látványtól
eltávolítani bennünket. Mégsem áll össze a kép, meg-megakad,
el-elcsúszik, esetleg furcsa sávokra esik szét valamelyik része, s
maguk a hibák árulkodna a technika voltáról is. A fotós pusztán a
leképezés technikai aktusával kísérletet tesz arra, hogy a szken-
nelt növény a szándékosan előidézett hibával együtt esztétikai
élménnyé váljon. Az ürességet jelképező fekete háttér és a teljes-
ség érzetét megidéző növényi formák itt is egymásnak feszülnek:
a természet és a high tech találkozása ez.

Martinkó a City noise (2012) sorozatában szintén a technikai
oldalról közelít: a hangzó környezet vizuális rögzítésére tesz
kísérletet. Olyan protézist készített egy régi típusú digitális fény-
képezőgéphez, mellyel audiojelekből vizuális információt tud

nyerni fényhatás nélkül. A felvételekhez különböző forrásból
összegyűjtött városi zajokat használt, s a jeleket a fényképezőgép
elektronikájára vezetve rögzített. A sorozat ezen strukturálódott
zajok folyamából egy-egy pillanatképet ragad ki, melyhez mp3
formátumban zajok is kapcsolódnak.

A videómunkáinál a fotós szemlélet dominál, ugyanakkor
annak műfaji határait próbálja feszegetni. A Valóságsíkok há-
romcsatornás videóinstallációjában (2014) alig észrevehető vál-
tozások jelennek meg egy szobafenyő vetített képében. A videón
megjelenő növény egy finoman változó háttérre vetítve jelenik
meg, mely csak alapos megfigyelés által válik láthatóvá, így a
többszörösen rögzített valóság képe összezavarja a nézőt, a tech-
nikai médiumok problematikájára irányítva a figyelmet. Az em-
ber által nevelt, majd a természetbe visszahelyezett szobafenyő
képe idegenül hat.

Martinkó Márk munkáinak urbánus közege, s a bennük fel-
felsejlő növényi vegetáció a posztmodern nagyvárosok kiüresedő
tereit tárják elénk. A víziószerű fotók, akár a REM, akár a Mester-
séges zöld képein, a valóság elemeiből kiindulva építkeznek.
Nehéz eldönteni, hogy disztópia vagy valóság az, amit az alkotó
láttatni akar. A gondosan kiválasztott helyszínek és megtervezett
kompozíciók által a látvány átlényegül, s a különböző hangsú-
lyok, kiemelések gesztusa által bővül jelentéstartalmuk. Új váro-
si tájképek születnek körülöttünk, s ezen sztenderdizált frag-
mentumok lenyomata jelenik meg a képeken, melyek a természet
mai értelmezési kísérleteként is tekinthetőek, miközben sajátos-
ság vagy identitás híján egyúttal a vizuális és tartalmi kiüresedés
mementóivá is válnak. ■

REM, No. 5., 2011, 72×72 cm, lightbox (85×85 cm) REM, No. 4., 2011, 72×72 cm, lightbox (85×85 cm)
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Mesterséges zöld, No. 3., 2012, 100×100 cm

Mesterséges zöld, No. 8., 2015, 123×100 cm
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Mesterséges zöld, No. 7., 2014, 100×100 cmMesterséges zöld, No.6., 2014, 100×100 cm
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Digitalizált növények, No. 11., 2014

Digitalizált növények, No. 1., 2014

Digitalizált növények, No. 5., 2014

Digitalizált növények, No. 14., 2014
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Valóságsíkok ch.3., video loop (állókép a videóból)

Valóságsíkok ch.1., video loop (állókép a videóból)
City noise – Horn, 2012, 24×18 cm, WAV audio, vegyes technika

City noise – Police car, 2012., 24×18 cm, WAV audio, vegyes technika
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Élet-terek – Random: 15
Die innere Sicherheit
K. HORVÁTH ZSOLT

Christian Petzold 2000-ben készített, Belső biztonság (Die inne-
re Sicherheit) című filmje egy, a negyvenes évei elején járó házas-
pár és 15 éves kamaszlányuk történetét meséli el. A kihalt ten-
gerpartot és környezetét övező, ősszel már kiürült szállodák és
apartmanokat lassan pásztázó képekbe csak apránként szivárog
be a feszültség. Persze egy 15 éves, fiúkkal barátkozó kamasz-
lány és a szülei között mindig kialakulhat nézeteltérés, első látásra
nincs ebben semmi meglepő. A történetnek szinte semmilyen
külső kontextusa nincs, csak a német közelmúltban jól tájéko-
zott néző tudja dekódolni azt, hogy itt nem a lány és a szülei
között feszülő családi (vagyis belső) ellentétről van szó, hanem
másról. Arról, hogy a Vörös Hadsereg Frakció egykori két tagja
évek óta menekül, illegalitásban él, s a kamera azt a nézőpontot
mutatja, amit ők látnak és érzékelnek a világból, amely a politi-
kai meggyőződésük miatt elkövetett tetteikért üldözi őket. Ez a
nézőpont abban ragadható meg, hogy a külvilág (az állam erő-
szak-monopóliumát megtestesítő belügy képében) a politikai
belbiztonságra való hivatkozással üldözi több országon keresz-
tül éveken át ezt a háromtagú családot. A 15 éves Jeanne azon-
ban épp abban az életkorban van, amikor tágasabb és érdeke-
sebb a külvilág, mint a família belső biztonsága, melyet egy
kamasz többnyire unalmasnak lát. A házaspár számára azonban
a folytonos külső fenyegetettség nem válik belsővé, sőt: a kintről
érkező nyomás centripetális erővé válik, még inkább összehozza
őket; ezt jelzi Petzold azzal, hogy szinte állandóan szeretkeznek
– ezt ugyan nem mutatja, azt viszont igen, ahogyan a lányuk hall-
ja mindezt.

Petzold érzékenyebb szemű és kamerájú rendező annál,
minthogy beérné a külső és a belső ilyesfajta hermetikus elvá-
lasztását. A külső nyomás ugyan összehoz, de a külvilágban eset-
legesen előforduló jelek mégis belül csapódnak le: az egyik jele-
netben egy kereszteződésnél áll a család hófehér Volvója, majd
pillanatok alatt három nagy fekete autó áll meg szemben, mögöt-
tük és oldalt. A férj kiszáll, s feltett kézzel megadja magát. Ám a
lámpa zöldre vált, s az összes autó továbbhajt – a külső nyomás
belső pszichózissá vált.

Vajon elválasztható-e a kint és a bent? Izolálható-e elméletileg
a külvilág sokszor nyomasztó norma- és elvárás-rendszere a
belső világunk személyességétől, intimitásától? Nem erőszakol-
juk-e meg önértésünket azzal, hogy sokszor „elvágólag” kettévá-
lasztjuk őket? A válasz nagyon egyszerű, s egyszersmind roppant
bonyolult. Ha elválasztható lenne, akkor nem lenne sem klinikai
pszichológia, sem szociálpszichológia, sem pszichoanalízis.
Mindegy, hogy felettes énnek nevezzük, s úgy véljük, bennünk
van, belülről parancsol; vagy pedig úgy véljük, hogy a psziché
csak reagál a kívülről érkező ingerekre – ám módszertanilag vala-

hogyan el kell választanunk őket, hogy vizsgálni, szétbontani,
elemezni tudjuk.

Az itt látható, az Élet tereit bemutató kiállítás voltaképpen
semmi mást nem tesz, mint a modernitás, a társadalomban élő
ember (nő és/vagy férfi) egyik alapproblémáját „vetíti bele” a
térbe. Ha jól értem és látom e kiállítást, akkor módszertani szem-
pontból a kurátor, Böröczfy Virág kettéválasztotta az anyagot:
ami itt, a kArton Galériában látható, az a belső terekre vonatkoz-
tatott, míg a K11-ben bemutatott rész inkább a külső tereket pász-
tázza, jeleníti meg. Hangsúlyoznám: érzésem szerint ez nem
ismeretelméleti különbség a külső és a belső között, csak egy a
bemutatás oltárán (az objektív fizikai tereknek) tett áldozat. Ha
ugyanis megbontanánk a kettő összefüggését, akkor feltehet-
nénk azt, hogy a belső, intim tér valamiféle intakt, a külvilágtól
megóvható, attól elkülöníthető jószág. Ám én itt nem ezt látom,
talán csak a hangsúlyok módosulásáról van szó, vagyis az érzé-
kelés fokozatairól: a kisgyermek mellett töltött idő minőségi
különbségéről, amikor a folytonos ébrenlét összefonódik az
állandó fáradtsággal, s ekképpen elmossa az érzékelés korábban
rögzülő határait, melyet a kinn és a benn kényelmes fogalmaival
fejezhetnénk ki – már ha érvényes volna, de az anya–gyermek
viszonyban nem az. Az elméletileg felcserélhető, de birtokba
vétel révén mégis személyességgel telített használati tárgyakból
épített, megjelenített apakép, a kint és a bent eltérő ritmusú idő-
konstrukciója, mely az idő többszólamúságáról, polifonikussá-
gáról szól, s ismét az érzékelés és az emlékezés határait feszegeti.

Vagy a használati tárgyakkal teletömött, túlzsúfolt lakás maga
a horror vacui, vagyis az ürességtől, az üres tértől való félelem – a
félelmet semmi nem fejezheti ki plasztikusabban, mint a fegyver
nyersesége az intimitás nélküli ürességben. És már hallom Méhes
Marietta hangján Hunyadi Károly és Vető János Földre szálló
emberek című dalát: De én itt maradok, nem megyek / Nézem a
tévében az Ikreket / Itthon maradok / Egy másik lakótelep / asz-
faltján a négerek / Néhány felnőtt, sok gyerek / Lakásukban fegy-
verek. A kitakart, túlfestett arc megfoszt a portré lehetőségétől, de
a tájban elhelyezett alak hangsúlya azt sem engedi meg, hogy a
tájra vethessük tekintetünket. Az elvesztett nagymama hiányát
megjelenítő képsorok ugyanígy a kinn és a benn eldönthetetlen-
ségével tüntetnek: a lélek, a szív vesztesége elvben belül van, de a
benyomások, melyek a hiányt felidézik, a külvilágban található-
ak tárgyi formában. A lakás nem otthon, hanem üres tér, melyből
épp az emberi élet egyszeri és megismételhetetlen volta hiányzik.

De mi van akkor a külvilágban? Van-e akkor egyáltalán olyan,
hogy kint? Módszertanilag természetesen van, ezt igazolják a
K11-ben látott fotográfiák. Az átmenet talán az átmenet helye, a
nyilvános és a privát közötti világos határ: a küszöb. A küszöb
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persze nemcsak elválaszt, de össze is köt, a minőségi különbséget
pedig a burkolatok jelzik: szerintem az egymás mellé helyezett
hideg- és meleg-burkolat e kiállítás összefoglaló metaforája. Lásd
még erről az épületek, szobrok kültéri beburkolásáról szóló képe-
ket. Van-e hát kinn és benn?

A természet civilizációvá formálása, a területek kisajátítása,
beépítése, lebetonozása mind-mind olyan mozzanatok, melyek
nyilvánvalóan túl vannak tapasztalati világunk egyéni léptékén,
hiszen államok, vállalatok, intézmények, vagyis személytelen
struktúrák építik – még akkor is, ha az építkezésen dolgozók tör-
ténetesen emberek. Ám az akarat, a döntés, mely életre hívja eze-
ket a projekteket, ugyancsak személytelen, bár sokaknak roppant
vonzó: a tőke, az érdek és a nyereség. A pontszerű toronyházak,
üvegpaloták, sorházak szerialitása, sorozatszerűsége a fenséges
határán mozog, amennyiben felfoghatatlansága okán az ember
vele szemben jelentéktelennek érzi magát, s ez döbbenettel,
rémülettel és bénultsággal telített csodálkozást vált ki. A tőke, az
érdek és a nyereség persze racionális jellegű, de a külvilág felé
mégis lenyűgözni és triumfálni akar, ezért kacérkodik a fenséges-
sel. Etikai szempontból azonban diadal hajszolása, szüntelen hir-
detése otromba módon provokálja nemcsak tudásunkat és meg-
ismerésünket, de emberi végességünket is. A tömeges használat-
ra szánt városi terek, bevásárlóközpontok, parkolók üres terei
azért is emfatikusabbak a szokásosnál, mert a fenntartható fejlő-
dés mítoszával szemben mintha a fogyasztásra vonatkozó etikai
parancsot jelenítenének meg.

Ezért nagyon fontos, hogy a másik oldalon ott vannak az
elsősorban Dél-Európában látható, a pénzügyi válság miatt
csődbe ment turisztikai beruházások, melynek következtében a
félkész épületeket egyszerűen „ott hagyták”. A természetből
kimetszett, a civilizáció számára megnyert terület jellege azon-
ban idővel megváltozik, s lassú, de szívós munkával, növényei-
vel benövi, átszövi, körülöleli az ember alkotta, triumfálni, hival-
kodni nem tudó, nagyon is múlandó tereptárgyakat. Ugyanígy: a
civilizáció és a természet határán álló buszmegállók, üdvözlő fel-
iratok, távoli üzemek vagy lakóépületek falfelületei, terei mind-
mind e két princípium küzdelméről szólnak, s e harc állásáról

szóló legpontosabb beszámolóinkat a rozsda és a moha „írja”. A
rozsda, a moha és a festék örök harca saját emberi végességünk
bizonyítéka.

Petzold filmje a belső, lelki biztonság és a belbiztonság nevé-
ben eljáró belügyi szolgálat kettősségéről, a belső és a külső eltép-
hetetlen egymásba függéséről szól egy, az 1960-as, 1970-es évek
újbaloldali mozgalmához kapcsolódó történet apropóján. A
megváltoztatandók megváltoztatásával, mintegy száz évvel
korábban Karl Marx egyetemi magántanár már alapvető javaslat-
tal élt, miszerint az emberi lényeg társadalmi viszonyok összes-
sége, s a szubjektum nem alkotója, mindössze forrása ennek a
világnak. Az áru, a kapitalista társadalom központi fogalma, nem
pusztán anyagi tárgyként tűnik fel, hanem olyan minőségként,
mely az emberek társadalmi viszonyait dologi viszonyokká for-
málja. Az egyes áruk fetisizálása mintegy önálló életre kelti a tár-
gyakat, s eltakarja a gondolkodásunk elől azt a folyamatot, amely
a társadalmi és természeti erőforrásokat a késztermékek előállí-
tására egyszerűsíti le. A bérmunka nemcsak termékeket, tárgya-
kat termel, de alapvetően formálja emberi mivoltomat is. A for-
galmi érték „beárazza” a szubjektumot, vagyis az maga is dolog-
gá válik.

Ha árukat, tárgyakat, épületeket jelenítünk meg, társadalmi-
lag és gazdaságilag meghatározott emberi viszonyok összessé-
géről gondolkodunk. Lehet, hogy újra kellene olvasnunk a
Tőkét! ■

kArton Galéria, 2015. november 6.– december 4. 
K11, 2015. november 6. – november 30.

Szilágyi Lenke: Egyszarvú, ipari tájban

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK: Bilák Krisztina, Deim Balázs, Diósi Máté, Gáspár Balázs,

Gombos Lajos, Gyermán Petra, Herczeg Eszter, Kolozsi Bea, Komlósi Gábor,

Kocsis Krisztina, Kovács László Zsolt, Molnár Zoltán, Mucsy Szilvia, 

Nemes László, Om Bori, Palkó Anna, Pataki Ágnes, Péter Ildikó, Puszt Zsófia,

Rapi Mariann, Sióréti Gábor, Sivák Zsófia, Somogyvári Kata, Szigethy Anna,

Szilágyi Lenke, Urbán Ádám, Vedres Ági.
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ÉLET-TEREK

Herczeg Eszter: Apák

Kocsis Krisztina : Ágy-asztal-TV Gáspár Balázs: Térhatárok

Kolozsi Bea: Lifelike
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Gombos Lajos:  Élet-terekDiósi Máté: Térkonstrukció
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Péter Ildikó: Budapest 4×5 sorozat

Molnár Zoltán: Szénfeketék / Low-key Kiskapus, Románia

Z

Somogyvári Kata: Kihordott álmok
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Deim Balázs: Construct Mucsy Szilvia: Stigma
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Urbán Ádám: Tuning mánia

Sióréti Gábor: Buborék

Széljegyzetek 
a fotóművészethez
CSÉKA GYÖRGY

„Ezek dokumentumok, több ezret készítettem belőlük.”

„Ha publikálni kívánják őket, ne írják oda a nevem.”

(Atget)

„…minden művészet, és semmi sem az…”(Warhol)

Ha a fotóról kezdünk el beszélni, máris zavar keletkezik.
A zavar feloldására számtalan elmélet és erőfeszítés ke-
letkezett, keletkezik, holott a legjobb, amit tehetünk, ha be-
leállunk a zavarba, és jól szemügyre vesszük azt. A fotó-
művészet ugyanis labirintus, kijárat nélkül. És még azt
sem tudjuk, mi az, amiben bolyongunk. Széljegyzeteim
ilyen bolyongások.

A zavar egyik alapvető oka szavaink, kifejezéseink szegényessé-
ge, és a meglévők pontatlan használata. Mert amíg a közép-alasz-
kai jupiknak állítólag 40 kifejezése van a hóra, a lappoknak pe-
dig több mint 180, addig mi a fotóról, fotóművészetről szólva,
megfelelő szókincs híján, csak körülírásokra és folyamatos pon-
tosításokra hagyatkozhatunk.

Mert a köznapi, de kevésbé körültekintő szakmai diskurzus-
ban is fotóról beszélünk, ha egy családi képről, egy tudományos
fotóról, egy művészi alkotásról vagy egy emberi beavatkozás nél-
kül, tisztán gép vagy éppen állat készítette képről szólunk.
Tovább fokozódik a zavar, ha egy helyesen komponált képet vagy
egy eszköz „művészi”, „art” applikációján, szűrőjén áteresztett fo-
tót, vagy egy archaikus technikával készített fotót, pusztán a tech-
nikája artisztikussága, ritkasága vagy kézműves volta miatt épp-
úgy művészetként és alkotóját fotóművészként aposztrofáljuk,
mint ahogy egy valóban magas színvonalú műalkotást és készí-
tőjét. Persze nem állítom, hogy bárki egzakt leírást adhatna arról,
mit jelent ez a „valóban”.

A zavar a rendszer része, mivel ugyanazt a médiumot, formát,
sokszor ugyanolyan módon használja művész és nem-művész –
miért kellene más-más kifejezés a megnevezésre? És pontosan
hány szóra is lenne szükség a különböző fotóhasználatok vég-
eredményének a megnevezésére? És ha lenne is 100 szavunk a
különböző fotóhasználatokra, azzal létrejönne egy atomstabil
taxonómia, és megszabadulnánk a kétértelműségtől? Minden pil-
lanatban tudjuk, eldönthető minden képről, hogy az micsoda? És
ha tudjuk, honnan tudjuk? Ki vagy mi tudja, szavatolja? És ha nem
tudjuk, sürgősen le kellene fektetni egy definíciórendszert, és
megalkotni egy fotóművészet-határozó kézikönyvet! De, ami-
képp nincsen és nem is lehetséges művészet-határozó kézikönyv,
tehát egzakt és pontos leírások, definíciók arra nézve, mi művé-
szet és mi nem az, akképp nincs és nem is lehetséges ilyesmi a
fotóművészet terén sem.

Ha lenne is 100 szavunk minden eset leírására, ami a fotóban,
fotóművészetben fennáll vagy előfordul, akkor sem tudnánk el-
dönteni, hogy adott pillanatban milyen esettel állunk szemben.
Mert a fotográfia, a többi művészeti ághoz képest is különöskép-
pen megfoghatatlan és cseppfolyós állagú. Mert annak eldönté-
séhez, hogy mi fotóművészet és mi nem az, nem elég sem az alko-
tó szándéka, sem a mű tulajdonságai, sem pedig a befogadó értel-
mezése. Sem külön-külön, önmagukban, sem összességükben
nem döntők, de esetenként bármi előfordulhat, és elő is fordul, te-
hát, hogy valamelyik elem vagy az összességük döntően befolyá-
solja a fotó besorolását, jelentését. Ami elsőre maga a káosz.
Másodjára is az.

Pontosabb lenne azonban fotókról beszélni. Egyetlen fotóról
jószerivel semmi sem állítható biztosan. A fotó az mindig több,
ahogy Franc̨ois Soulages írja: „Egy fotó először tulajdonképpen
olyan, mint egy író egyetlen mondata: csak önmagában nézve,
ennek a mondatnak nincs mindent elsöprő hatása; hogy minden
ereje megmutatkozzék, be kell kerülnie egy oldalba, egy fejezetbe,
sőt, egy könyvbe, vagy még inkább egy egész életműbe, az egész
irodalomba, a művészet egészébe. (A fotográfia esztétikája. Ami
elvész és ami megmarad. Kijárat Kiadó, 2011, 161. oldal.)” Amiről
Soulages beszél, az a kontextus. A fotó, és itt gondoljunk minden
megvalósult és lehetséges fotóra, mindegyik esetre külön névvel;
a fotó meghatározhatatlansága, cseppfolyós állaga éppen ebből,
a többi művészi ághoz képest felfokozott kontextuséhségéből
adódik.

A fotónak vagy nincs, vagy éppen túlságosan képlékeny a
rendszere ahhoz, hogy a szemünk elé kerülő bármely képről biz-
tosan eldönthető legyen, mit jelent és hova is tartozik? Hiszen mi
alapján döntöm el egy absztrakt képről, hogy az egy konceptua-
lista alkotó műve vagy egy tudományos fotó, például egy extrém
makró egy tüdőlebenyről? De ha a művek összességét vesszük, a
fotográfia története hemzseg az olyan esetektől, amikor képek
halmaza, egész életművek, de akár egyedi képek is átkerülnek a
nem-művészet területéről a művészet területére, azaz a későbbi-
ekben, de természetesen nem tudhatjuk, meddig, művészetként
értelmeződnek, holott szándékaik szerint nem voltak azok. Ilyen
Atget munkássága, aki a képeire dokumentumokként, önmagára
pedig nem művészként tekintett. Man Ray és Berenice Abbott
fedezték fel és kontextualizálták ekként a fotóit. Ugyanez történt
Lartigue-gal, de Karl Blossfeldt sem művészetként alkotta a fotó-
művészet fejlődésére nagy hatást gyakorló növényfotográfiáit.
Bernd és Hilla Becher tipológiáinak fotóit sem különbözteti meg
semmi, egy ipari, dokumentációs fényképtől.

A fotónak nem pusztán a jelene képlékeny a kontextuséhség
és a definiálhatatlanság miatt, hanem a múltja is, hiszen újabb és
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SZÉLJEGYZETEK A FOTÓMŰVÉSZETHEZ

Ha nem is minden esetben, de az esetek nagy többségében meg-
határozóan fontos a szándék és maga a mű. Alapvetően eldönt-
heti egy fotó, fotósorozat sorsát, hogy alkotója művészetként
tekint-e rá, hogy a puszta kép az alkotó bonyolult és szofisztikált,
implicit vagy explicit érv-és döntéshálózatába, és egy ponton túl,
műveinek összességébe illeszkedik-e, amellett, hogy a fotó- vagy
művészettörténet egészével vagy részével is párbeszédbe bocsát-
kozik, azt játékba hozza stb. Mint ahogy mindezen elgondolások,
utalások, a belső rendszer teljes hiánya is meghatározhat egy
művet, amelyet alkotója hiába formál meg esztétikusan, hiába
tartja be a fotográfia technikai, képalkotási szabályait, hiába nyúl
valamely archaikus vagy modern technológiához, nyersanyag-
hoz, a műből nem lesz művészet.

És persze automatikusan, bármilyen nyitott, rugalmas is a
rendszer, pl. az alkalmazott fotóból sem lesz művészet, hiába
szánjuk, prezentáljuk, jórészt vagy sokszor: utólag művészi kon-
textusban, egy albumban vagy művészeti galériában. Az alkalma-
zott fotón itt a riport-és sajtófotót is értem, mert a legtöbb zavar,
döntésképtelenség és főleg: rossz döntés, jellemzően a mindent
művészetté nyilvánítás irányába, talán ebben a műfajban adódik.

Persze a szándék és kép önmagában szintén nem hoz létre mű-

vészetet, ha nem teremti meg befogadóját, ha nem jön létre a mű-
vészet képe és jelentése a nézőben. De adott esetben szándék, mű
és befogadás hármassága is elégtelen, kevés, ha a befogadás, pon-
tosabban a produktum művészetként való akarása, értelmezése
nélkülözi az érveket, és nem talál konszenzusra a befogadói
közösségeknél. Mert a befogadó csak látszólag van egyedül. Belőle
is sokan vannak, akár a képből: kisebb-nagyobb, folyamatosan
változó mintázatú hálókban, csoportokban.

A fotóművészet bonyolult, folyamatosan változó rizóma,
számtalan elem jórészt megjósolhatatlan kimenetelű és nyitott
összjátékával. Olyan labirintus, amibe ha belebocsátkozunk,
hiába van térkép a kezünkben, amit a korábbi labirintusjárók
készítettek róla a legnagyobb pontossággal, nem mindig igazít el,
mert az utak, ösvények változnak, máshol vannak, tévutakká vál-
nak, és a rendszer még a labirintusjáróra is érzékenyen reagál.
Olyan szabályrendszer ez, amely szabályokat majd mindig utó-
lag látunk csak át, konstruálunk és írunk újra.

Mivel nincsenek megfelelően pontos szavaink, definícióink,
sem minden esetre kiterjedő és mindig érvényes leírásaink, sza-
bályaink, tehát, mivel nincs és nem is lesz soha fotóművészet-
határozó kézikönyvünk, egyet tehetünk: ■

SZÉLJEGYZETEK A FOTÓMŰVÉSZETHEZ
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Eugène Atget: Versailles, The Orangerie Staircase, 1901. Albumen silver print from glass negative, 16,9×21,7 cm. Gilman Collection, Purchase,
The Horace W. Goldsmith Foundation Gift, through Joyce and Robert Menschel, 2005

újabb gyűjtemények bukkannak fel, kerülnek digitalizálásra és
válnak közkinccsé, adott esetben művészileg is értékelhetővé.
Elég, ha csak a hatalmas rendőrségi képarchívumokra gondolunk,
amelyek anyaga, és nemcsak az egyedi képek, hanem a képek
együttese is, sokszor erőteljesebb, izgalmasabb, inspirálóbb,
mint egy fotótörténeti híresség, pl. Weegee kanonizálódott mun-
kássága.

Nyilvánvaló, hogy sok esetben a szándék nem döntő arra
nézve, mi is a kép státusza, mi a jelentése. Úgy tűnhet, mintha
pusztán a kontextuséhség miatt a döntő elem a befogadás, értel-
mezés lenne, ez alkotná meg a képet, és ez adná meg a művészet
státuszt. Ha ez igaz lenne, nem létezne művészet, mert minden
mű a relativizmus káoszába hullana. Minden mű egyszerre lehetne
művészet és az ellenkezője. Egy kicsit így is van.

Karl Blossfeldt: Eryngium bourgatii. Mannstreu, vor 1928. Stiftung Ann und Jürgen Wilde, Pinakothek der Moderne, München
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Mi van itt?
Fotó és kortárs művészet
PFISZTNER GÁBOR

Ha valaki figyelemmel kíséri, hogy mit állítanak ki, illetve
mutatnak be a fotóval (is) foglalkozó galériák, egy-két üdítő
kivételtől eltekintve kevés olyan munkával találkozhat,
amely igazán leköti a figyelmét. Nem véletlenül támad az az
érzése, hogy nem először találkozik ezekkel a képekkel. Ma-
gazinokban, plakátokon, pályázatokra beadott mappák-
ban, portfóliókban, vagy legalább olyan gyakorisággal kiál-
lítóhelyek honlapjain, online felületeken (akár szakmai,
akár nem szakmai alapon) már volt ilyen. Vagy hasonló.
Vagy… Mi hiányzik, mi nincs, ami – úgy tűnhet – korábban
megvolt?

Látványosságban ugyanis nincs hiány. A mai képrögzítési techni-
kák, az utómunkához biztosított szoftveres támogatás, a képfel-
dolgozás, illetve a bemutatás megannyi lehetősége, technológia-
ilag nézve, sokkal magasabb szinten áll, mint akár csak évekkel
korábban. Ha valakit nem elégítenek ki ezek, akkor számos for-
rásból megismerheti, majd elsajátíthatja azokat az „archaikus”
technikákat, amelyekkel „kézműves” fényképeket tud készíteni.
Valami van tehát, de „mégsem az igazi”. Miből fakad ez az érzés?
Érzés ez csupán vagy tudás, amely megalapozható egyértelmű
állításokkal? Inkább valaminek a tünete az, amivel szembesü-
lünk, a következménye, vagy pedig állapot? Miért van ennek egy-
általán jelentősége?

Néhány évvel ezelőtt volt egy sorozat a Fotóművészetben,
amely a kortárs művészeti szcénával foglalkozott, azon belül is a
fotográfiával, feltéve a kérdést, hogy miként jelenik meg a fényké-
pezés (ha az egyáltalán még annak tekinthető) ebben a közegben,
miért problematikus egyáltalán általánosságban fényképezésről
beszélni. Ugyanúgy megpróbálta megvilágítani, mik a fő tenden-
ciák, az aktuális irányzatok, és hol, illetve hogyan lehet a „médiu-
mot” „érvényes” módon használni. Akkor az egyik fő állítás volt,
hogy a fotográfiát igen nehéz kategóriák szerint felosztani, ele-
mezni a kortárs művészeten belül. Ebből indirekt módon követke-
zik annak a lehetősége is, hogy talán nem is minden értelmezhető
a kortárs művészet viszonyrendszerén belül, ami fotográfia és
amit kiállítanak a galériákban, múzeumokban. Ez azt implikálja,
hogy akkor az ilyen fotográfiai munkákat valami másnak kellene
tekinteni, ami viszont a bemutatásmódjából fakadóan, logikusan
gondolkodva, lehetetlen. Megfordítva is érvényes lehet ez a meg-
állapítás. Ennek megfelelően nem is biztos, hogy minden a konven-
cionális értelemben „fotográfiának” számít, amivel kortárs művé-
szeti kontextusban találkozunk, még akkor sem, ha a technika,
amivel létrehozták, fotográfiai, és a „médiuma” (az anyaga, a hor-
dozó) szintén az. Adódik tehát a kérdés, hogy jó, de akkor tulajdon-
képpen miről is beszélünk, vagy hogyan is beszéljünk minderről.

Viszont fényképekről nem nagyon érdemes úgy beszélni,
hogy nem láthatóak, mivel a látvány immanens részük. A nyelvi
megfogalmazás, a kép leírása mindig egy fordítás, amelynek ered-
ményét az olvasó (hallgató) visszafordítja magában képpé, amely
értelemszerűen sosem fog megegyezni a leírttal (elbeszélttel).
Nézzünk tehát egy konkrét példát. A winterthuri fotográfiai múze-
um 2015-ben Situations címmel elindított egy új programot (vagy
talán inkább kezdeményezést), amivel valamiképp reagálni
kívánnak a ma mindenkit érintő helyzetre: arra, hogy bárki, bár-
milyen digitális (vagy akár analóg) eszközzel készíthet mozgó-
vagy állóképet, amely azonnal megosztható, terjeszthető, de egy-
úttal modifikálható is, és állandó mozgásban maradhat a legkü-
lönfélébb virtuális vagy valós platformok között.

A vállalkozás mögött több megfontolás is húzódhat. Egyrészt,
a múzeum kezdeni akart valamit azzal a problémával, hogy egyre
gyakrabban kellett „fotográfiairól” beszélni „a fotográfia” helyett,
illetve „fotográfiai médiumokról” a „médium” helyett. Így létre-
hoztak egy internetes felületet, ahol a munkákat folyamatosan
bemutatják, és hosszú távon is hozzáférhetővé teszik, ezeket
pedig nem csak címmel látják el, hanem sorszámozzák is. Jelen-
leg a harmincegyediknél tartanak. Az így megszámozott „hely-
zetek” (szituációk) lehetnek egy-két órás események is, de akár
hónapokon keresztül „látogatható” tárlatok (hagyományosnak
tekinthető kiállítás). Lehetnek fizikai tárgyak vagy online esemé-
nyek, amelyek nemcsak Winterthurban történhetnek, hanem
tulajdonképpen bárhol. Ami itt látható, az a hatvanas évek kon-
ceptuális munkáitól terjed az aktuális videó és fotómunkákig. Az
anyagot kurátorok válogatják és állítják össze, s megfelelnek
azon előzetes feltevésünknek, hogy itt művekkel (ha nem is fel-
tétlenül tárgyakkal) van dolgunk. További lényeges szempont,
amit a múzeum megemlít, hogy azok a művészek, akiknek a
munkáival foglalkoznak, magukat egyre ritkábban határozzák
meg fotográfusként, viszont nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy
többféle médiummal (és eszközzel vagy éppen technikával) dol-
goznak, amelyek közül egyik sem priorizált vagy bír nagyobb
jelentőséggel, mint a másik. Használatukat mindig a téma, a kér-
désfelvetés, a számukra kiindulópontot jelentő, adott szituáció
felől közelítik meg

A másik megfontolás alapját az az állítás adja, miszerint ma
lényegében bárki, bármikor létre tud hozni olyan „képeket”, ame-
lyeket jobb híján fotográfiának szoktunk nevezni (még akkor is,
ha ez csupán részben állja meg a helyét, és csak a képrögzítés egy
részmozzanatára vonatkoztatható). Ez viszont inkább azt sugall-
ja, ami szintén nem számít újdonságnak, hogy a fényképezés csu-
pán eszköz, és nem állítható, hogy a fotográfia egésze művészet
lenne (ez amúgy mindig is egy abszurd feltételezés volt, és talán
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épp azok tiltakoztak volna ellene a leghangosabban, akik – a kor-
szakok szerint eltérő jelentéssel bíró és tartalmú – fotóművészet
képviselőinek tartották magukat). De ha ezt elfogadjuk – és miért
tennénk másképp –, akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy mi
alapján teszünk különbséget. És itt egyáltalán nem csak arról van
szó, amit Arthur Danto magyarul is megjelent könyvében, A köz-
hely színeváltozásában (sokatmondó az eredeti angol cím: The
transfiguration of the commonplace) fejtegetett, azaz mi a kü-
lönbség két látszólag egyforma tárgy között, ha azt tételezem,
hogy az egyik művészet, a másik pedig nem. A hivatalos művé-
szeti intézményrendszeren belül egyértelműen mindent annak
kell (vagy legalábbis kellene) tekinteni, míg azon kívül viszont
semmit. De vajon elfogadható ez a distinkció? Valóban csak az
intézményrendszer legitimálja a műalkotást? Vagy tegyük fel úgy
a kérdést, hogy az intézményrendszer valóban legitimál-e min-
dent művészetként, és ha igen, akkor miként lehet nagyon hason-
ló dolgok között különbséget téve kijelenteni, hogy az egyik jó, a
másik pedig kevésbé vagy egyáltalán nem? Azaz, mi az, amit
érvényes megnyilvánulásnak vagy gesztusnak tekinthetünk ab-
ban a viszonyrendszerben, amit kortárs művészetnek nevezünk,
és meghatározható-e, hogy mi alapján? Amennyiben erre igennel
tudunk válaszolni, azzal is számot kell vetni, hogy miként tekint-
sünk mindarra, ami kimarad ebből, kihullik ebből a halmazból,
holott látszólag nem nagyon tudnánk olyan jellemzőket felsorol-
ni, amelyeket tekintve alulmaradnak azokkal szemben, amelyek
viszont a halmaz részét alkotják.

Vaskos közhelynek számít, hogy milyen hatalmas mennyisé-
gű fénykép (vagy annak látszó valami) készül szinte percenként,
miközben persze a hozzáférhető eszközök számát alapul véve,
arányaiban ez ma sem lehet sokkal több, mint akár a múlt század
elején, nem sokkal azt követően, hogy a Kodak által forgalmazott
rendszer világszerte elterjedtté vált. Arra viszont nem nagyon
szoktunk figyelmet fordítani, hogy mi is húzódhat meg e mögött
a nagyon erős közlési vágy mögött. Minek tekintsük ezt, közlési
vágynak vagy valami sajátos kényszernek a művészi önkifejezés-
re (mi lenne amúgy a művészet, ha nem a gondolatok közlésének
sajátos és kitüntetett módja)? Ha az utóbbit fogadjuk el (de nincs
különösebb okunk arra, hogy az előbbit elvessük), akkor ismét
csak azzal kell szembenéznünk, hogy milyen alapon csoportosí-
tunk, teszünk különbséget, választunk szét stb. Ugyanazt a kört
járjuk újra és újra. Nem új keletű ez a probléma. Seiden Gusztáv,
a harmincas években igen ismert (és külföldön is elismert) ama-
tőr fotográfus, már sok-sok évtizeddel ezelőtt feltette magának a
kérdést egy cikkben, hogy mi a stílus a fotográfiában; illetve, ha ez
csak az „elsőségből” fakad, akkor az összes „később érkezőt” epi-
gonnak, imitátornak, utánzónak, másolónak tekintsük-e. Az ő
felvételeik ugyanolyan jók-e; vagy pedig nem, mert nem originá-
lisak (ezen az állásponton lehetett amúgy a fiatal Kerekes Gábor
is, aki sokat kísérletezett, de ezeket az eredményeket nem tar-
totta érdemesnek arra, hogy ki is állítsa). Azt jelenti-e ez, hogy
akkor rosszabbak? És mire véljük azt, amikor Ansel Adams azon
lamentált, hogy valamiféle papírhoz, igazolványhoz kéne kötni,
ki minősül fotóművésznek és ki nem? Mit tekintsünk döntő érv-
nek (figyelmen kívül hagyva, hogy mit is értsünk azon szó alatt,
hogy fotóművész), eltekintve a nyilvánvalótól, ami nem feltétle-
nül a technikai kivitelezés magas színvonalát jelenti (gondoljunk
a korai Cindy Shermanre vagy Magyarországon Vető János het-
venes évekbeli munkáira).

A helyzet természetesen nem reménytelen abban az értelem-
ben, hogy tudunk-e valamiféle választ adni ezekre a kérdésekre.
A lehetséges válaszok egyúttal talán abban is segítséget nyújthat-
nak, hogy átlássuk, miért van olyan érzésünk, hogy a legtöbb
munka, amellyel – aktuálisan is – a különféle galériákban és múze-
umokban találkozhatunk, „nem igazán érdekes”, „nem nagyon
izgalmas”, nem túl „szellemdús”, sőt jelentős részük kifejezetten
és zavarba ejtően maníros, erőltetett, sok esetben inkább monda-
nánk bazári giccsnek, mint kortárs művészeti alkotásnak. Ehhez
azonban nem elegendő azt a hagyományos szó- és érvkészletet
használni, amely segítségével a fényképtárgyakról szoktak ítéle-
tet alkotni (ahogy egykor Sontag írta, a művészettörténet termi-
nusaival, míg mi hozzátehetnénk, hogy a jól ismert kontraszt,
tónus, kompozíció szentháromságával, plusz a fény). Leginkább
azért nem, mert már eleve az is problematikus, hogy vajon minek
is tekintsük a fényképet, amely a rajta láthatót hordozza; hordo-
zónak, formának, médiumnak, eszköznek? Miként gondolkoz-
zunk a rajta látható „jelekről”: „indexként”, „szimbólumként”,
„ikonként”? Mint ahogy az sem szükségszerűen egyértelmű
(még ma sem), hogy miként is használták egykor (és persze ma
is) a fotográfiát (nem a képet, hanem az egész eljárást); doku-
mentálásra, információközlésre vagy valami egészen másra?
Lehet, hogy a végeredmény felől nézve, az ítélet túl szigorú lesz,
a megkülönböztetés túl radikális, mert talán túl sok mindent zár
ki, illetve sorol olyan csoportba, amely egy furcsa és meghatároz-
hatatlan kategóriának számít, és amelynek eddig nem is próbál-
tak nevet adni, így definiálni sem. Ennek okai számosak lehetnek,
és nehezen igazolhatók, ezért itt nem is térnék ki rájuk. Mégis
érdemes lesz mindezzel számot vetni, csupán a tisztánlátás ked-
véért.

A lap további számaiban kísérletet teszek tehát arra, hogy fel-
vázoljam, milyen meghatározásai lehetségesek aktuálisan an-
nak, amit kortárs művészetnek nevezünk (nem feltétlenül követ-
ve, illetve elfogadva a „művészeti ipar” által preferált szemponto-
kat). Majd külön kitérek arra a szintén érdekes diskurzusra,
amelynek tárgya a medialitás (ha már egyszer van olyan, hogy in-
termédia és médiaművészet, akkor a médium fogalma sem dob-
ható el minden következmény nélkül), sorra véve a fogalom kü-
lönböző meghatározásait és értelmezéseit, amelyek természete-
sen meghaladják, illetve felülírják azt, amilyen jelentésében egy-
kor Clement Greenberg használta ezt a szót. Így talán pontosabb
képet alkothatunk majd arról, hogy mi is van itt. ■
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SITUATION #4 – Aneta Grzeszykowska: Selfie, inkjet-prints, 27× 36 cm, 2014 © ANETA GRZESZYKOWSKA   ZZ

SITUATION #20 – David Horvitz: Mood Disorder, 2012– 2014, digital prints, each 45× 32cm, 2012– 2014 
© DAVID HORVITZ, COLLECTION FOTOMUSEUM WINTERTHUR SI
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Fotomuseum Winterthur
SITUATIONS
situations.fotomuseum.ch 

SITUATION #9 – Ryoichi Kurokawa: Sirens, 2013, film stills, HD-video and stereo sound, 52:50 min.,
2013 © RYOICHI KUROKAWA /NOVI SAD

SITUATION #31 – Oskar Schmidt: Liquid, 2015, Table, C-prints, 2015 © OSKAR SCHMIDT
Courtesy Parotta Contemporary Art, Stuttgart

Oskar Schmidt: Portrait, C-prints, 2015 © OSKAR SCHMIDT/PRIVATE COLLECTION, Courtesy Parotta Contemporary Art, Stuttgart 

Képeinket a winterthuri Fotómúzeum Situations című kiállításainak anyagából válogattuk
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Archívumok.#reflexiok
GELLÉR JUDIT

„Az archívum kutatója tanácstalan.”1 – fogalmazza meg tömören
és velősen Wolfgang Ernst Az archívum kínzó vágya című terjedel-
mes esszéjében a kulcsfontosságú tételmondatot. Még fel sem
dolgoztuk a múltunk, a múlt archívumait, miközben a jelen virtuá-
lis-digitális világa által folyamatosan, felfoghatatlan mennyiség-
ben és minőségben termelődő képi emlékek és képi információk
feldolgozásának és értelmezésének a terhe is elementáris súllyal
nehezedik ránk. A kortárs (művészeti) korszellemet a digitális,
technikai boom hatásai határozzák meg leginkább. A globalizá-
ció és a valós idejű kommunikáció révén sok minden van egyide-
jűleg jelen. Minden vagy épp bármi elérhető, ez pedig a legújabb
fejlesztésű apparátusok innovatív elemeinek felhasználásával épp-
úgy tükröződik a művészetek mind tartalmi, mind formai megje-
lenésében, mint a társadalomban. Ahogy Joan Fontcuberta Pan-
dora’s camera (Pandora kamerája) című, 2014-ben megjelent
könyvének bevezetőjében is írja, az elmúlt évtizedek technológi-
ai paradigmaváltása okán egyre több művész foglalkozik azzal,
hogy konfrontálja a régi (analóg) és az új (digitális) technikával lét-
rehozott képeket, másrészt ötvözze is a különböző eljárásokat.2

Az archívumokról sokan sokféle megközelítésből írtak már,
csak hogy a legismertebbeket említsük Okwui Envezortól, Hal
Fosteren, Marian Hirschen, Allan Sekulán át Wolfgang Ernst mel-
lett Jacques Derridáig sokáig lenne folytatható a sor. A magyar
nyelvű szakirodalom pedig szintén bővelkedik a (fotográfiai)
archívumkutatásról szóló tanulmányokban.3 A téma aktualitását
jelzik többek között az elmúlt években bemutatott kiállítások:
2014-ben az EMOP (European Month of Photography) az archí-
vumot választotta a több országban megrendezésre kerülő foto-
gráfiai fesztiválok központi hívószavának.4 2015-ben a Fiatalok
Fotóművészeti Stúdiója mutatta be az Előhívás – vizuális archívu-
mok újraértelmezése5 című csoportos kiállítását, 2016 februárjá-
ban a Magyar Képzőművészeti Egyetem a Fotó/modell – Képek a
természet és művészet között6 című tárlatát, mely az egyetem fel-
becsülhetetlen értékű 19. századi fotográfiai gyűjteményéből
mutatott be több mint 400 fotográfiát, illetve nyolc új, kifejezetten
erre az alkalomra készített kortárs műalkotást az MKE Doktori
Iskola hallgatóitól. Szintén idén mutatta be az FKSE Stúdió Galé-
ria a történelem értelmezésének pluralitásából kiinduló, a hivatalos
narratívák hitelességét és legitimitását megkérdőjelező Ongoing
h/Histories7 című csoportos kiállítását. S bár úgy tűnik, az archí-
vum toposza kifogyhatatlannak tűnik, mégis mintha a fizikai for-
mában létező, főként papíralapú archívumokra adott alkotói ref-
lexiókkal kapcsolatban szinte már csak összefoglalóan lehetne ál-
lításokat megfogalmazni.

Az archívumok (gyűjtemények, leltárak) a gyűjtés, az osztá-
lyozás, a csoportosítás, a strukturálás igényével jönnek létre, jel-
legzetesen az emlékezet megtartásának, az emlékeztetésnek és a
megőrzésnek a helyei, miközben az archívum magát a hiányt – az
információk töredékes mivoltát – is jelképezi, hiszen gyakran több
a hiányzó információ, mint maga az egyébként is kérdéseket fel-

vető lelet. Az archívumokra adott alkotói reflexiókat többféleképp
csoportosíthatjuk, akár az alkotói intenció és művészi indíttatás
felől, akár a felhasznált anyagok (saját vagy talált fotók, egyéb anya-
gok, mint képeslap, csomagolás, fénymásolat stb.) felől közelí-
tünk. Az alkotói módszerek és gesztusok szintén változatos for-
mát ölthetnek a kisajátítás, a párosítás, a montázs, az újrakonst-
ruálás (remake, remix, replay, nagyítás, kicsinyítés, részletek ki-
emelése, kivágása stb.), a transzformálás, a manipulálás, a külön-
böző technikák pl. az analóg és digitális eszközök együttes hasz-
nálata, illetve az utólagos beavatkozások (pl.: roncsolás, ragasz-
tás, ráfestés, rárajzolás) révén. 

Míg a régi, papíralapú archívumok sárguló, összetapadó lap-
jai lassanként az enyészeté válnak, addig az új digitális archívu-
mok bár elanyagtalanodott és efemer mivoltukban, mégis ellen-
pontozzák ezt a folyamatot. Az új archívumok nem léteznek fizi-
kai valójukban. A képek számokká, adatokká transzformálódnak.
Az új archívumok felhőkben, virtuális adathordozókban tárolód-
nak, a fényérzékeny anyag helyét a szenzorok vették át. A digitá-
lis képek az elanyagtalanodás mellett az azonnaliságot, a megosz-
tás és hozzáférés egyszerűsödését, jelenidejűségét, jelenvalósá-
gát, vagyis a megőrzéssel szemben az áramlást hozzák magukkal.
Mind a korábbi rendszerezési és osztályozási lehetőségek, mind
az alkotói reflexiók részben adaptálhatók, mégis új kutatási mód-
szerek (és új alkotói metódusok) előhívására késztetik a kutatókat
és a művészeket egyaránt. Az új digitális fényképmegosztó olda-
lak és archívumok (például az Instagram, a Facebook, a Twitter, a
Flickr stb.) kutatási lehetőségeinek egyes irányaival kapcsolat-
ban Lev Manovich médiakutató nem csupán számos cikket pub-
likál, hanem alkotói csapatával interaktív installációkat is készít.

A 2014-ben bemutatott Selfiecity8 című projekt például öt
világvárosból (New Yorkból, Bangkokból, Moszkvából, Sa~o Pau-
lóból, Berlinből) származó, 3200 Instagramra töltött mobilos
önarckép, vagyis szelfi adatfeldolgozásán alapul. A feltöltött
képeket egy szoftver segítségével elemezték húsz különböző
szempont, például a nem, a kor, az arc karakterisztikája, a mosoly,
a póz megválasztása szerint, majd az eredmények felhasználásá-
val, adat-vizualizációs módszerekkel készítettek digitális montá-
zsokat. A kutatás részletes eredményeit egy online elérhető és
hozzáférhető weboldalon, illetve egy tanulmányban is publikál-
ták.9 Hasonló kutatási módszerekkel 2015-ben készítették el az
On Broadway című interaktív installációt, mely hat hónapnyi
adatgyűjtés, 660 000 Instagram fotó, Google Street View képek,
Twitter posztok és 22 millió taxis adat felhasználásával mutatja be
a 21. századi város életének egy szeletét. Az eredmény egy új típu-
sú városi látkép, ami többszázezer ember fizikai és virtuális tevé-
kenységét mutatja be.10

A telefonokba épített kamerák, az internetes közösségi médi-
umok megosztó felületei a hazai alkotókat is inspirálják. 2014-ben
Bezeczky Csilla készített szelfikből diplomamunkát,11 2015-ben
pedig a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója Átlátás című kiállítás-
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sorozata keretében Horváth János és Rácmolnár Milán ironizáló
humorral figurázta ki az ilyen irányú tevékenységeket a szelfibot-
tól kezdve, a 24 órás szelfimaratonig.12 Szintén izgalmas projekt
és alkotói felvetés Puklus Péter installációja, melyet az amszter-
dami Unseen fotóművészeti vásáron mutatott be 2015-ben. A
kubista szobrászat hagyományaiból építkező, posztamensre
helyezett kortárs szobrot – egy fehér büsztöt, melyet Csáky József
1903-ban készült, majd elveszett Fej című szobrának és Puklus
arcvonásainak összevonásával Buda István budapesti szobrász
készített – kilenc RGB reflektorral világított meg. Az előre meg-
komponált kotta alapján működő, 22 percig tartó szín-fény-ár-
nyék kompozíciót a látogatók különböző fázisokban tekintették
meg, s természetesen számos instagram képet készítettek róla.
Az installáció így olyan fizikai helyzetet teremtett, mely amellett,
hogy mind az alkotót, mind a vásárt népszerűsítette, a fotográfia
archiváló funkciójára is reflektált, úgy, hogy a fotók létrehozásá-
nak és megosztásának szituációját generálta. 

A fotográfia amellett, hogy maga is az archiválás és ezáltal az
archívumképzés eszköze, az általa létrejött fotografikus-vizuális
gyűjtemények fontos inspirációs és információs bázisok, a magán
és társadalmi emlékezet gyűjtőhelyei, a kulturális örökség részei.
Az archívum-használatok egyes eseteiben az alkotót személyes
élmény motiválja, és ebből az egyedi – például a saját családi al-
bumból táplálkozó – inspirációból töltekezve fogalmaz meg egy
univerzálisan érthető és értelmezhető kollektív üzenetet; míg más-
kor épp a nagyobb társadalmi, politikai kérdésekre, problémákra
adott, személyességet mellőző általános érvényű kérdésfelveté-
sek és állásfoglalások adják a művek elsődleges jelentését. Mind-
emellett természetesen az archív képek felhasználása a fiktív tör-
ténetek és áldokumentációk megfogalmazásait is lehetővé teszik. 

A felvázolt példák mind azt hivatottak alátámasztani, hogy a
kortárs alkotói tendenciák fontos részét képezik mind az archai-
kus, mind a digitális archívumokra adott, reflektív gondolkodásra,

képzőművészeti gesztusokra és a fotóművészeti gyakorlatokra
egyaránt épülő munkák létrehozása. Ilyen módon, ahelyett, hogy
a fotografikus képek ijesztő méretein és beláthatatlanságán
sopánkodnánk, sokkal inkább arra kell gondolnunk, hogy akár az
óceán mélyében rejlő titokzatos világ, úgy az archívumok is
további felfedezésekre, feldolgozásra és reflexiókra várnak. ■
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Daniel Goddemeyer, Moritz Stefaner, Dominikus Baur és Lev Manovich: On Broadway project (2009–2014)
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Ádám Anna: Save as… I., III., VII., VIII. Vegyes technika, 9×9 cm, 2012

Ádám Anna: Keresztutak, I. Kollázs, 21×29,7 cm, 2013–2014
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Fej színezett fény és árnyék orkesztrával (Csáky József Fej című szobra után), festetlen gipsz, 46×27×20 cm, egyedi példány, 2015, Budapest,
megsemmisült. Koncepció és fények: Puklus Péter, mintázás: Buda István

Ádám Anna: Mapping Memories. Kollázs, varrás, 40×40 cm, 2014



71Fotóművészet|2016.2.

ARCHÍVUMOK.#REFLEXIOKARCHÍVUMOK.#REFLEXIOK

70 Fotóművészet|2016.2.

D
an

ie
l G

od
de

m
ey

er
, M

or
itz

 S
te

fa
ne

r, 
D

om
in

ik
us

 B
au

r é
s 

Le
v M

an
ov

ic
h:

 O
n 

B
ro

ad
w

ay
 p

ro
je

ct
 (2

00
9–

20
14

)

D
an

ie
l G

od
de

m
ey

er
, M

or
itz

 S
te

fa
ne

r, 
D

om
in

ik
us

 B
au

r é
s 

Le
v M

an
ov

ic
h:

 O
n 

B
ro

ad
w

ay
 p

ro
je

ct
 (2

00
9–

20
14

)



73Fotóművészet|2016.2.

ARCHÍVUMOK.#REFLEXIOKARCHÍVUMOK.#REFLEXIOK

72 Fotóművészet|2016.2.

D
an

ie
l G

od
de

m
ey

er
, M

or
itz

 S
te

fa
ne

r, 
D

om
in

ik
us

 B
au

r é
s 

Le
v M

an
ov

ic
h:

 O
n 

B
ro

ad
w

ay
 p

ro
je

ct
 (2

00
9–

20
14

)

D
an

ie
l G

od
de

m
ey

er
, M

or
itz

 S
te

fa
ne

r, 
D

om
in

ik
us

 B
au

r é
s 

Le
v M

an
ov

ic
h:

 O
n 

B
ro

ad
w

ay
 p

ro
je

ct
 (2

00
9–

20
14

)



74 Fotóművészet|2016.2.

fotójapProvoke
Két bécsi kiállításról
PALOTAI JÁNOS

Bécs tavaszi kínálatából két kiállítást választottunk ki, az
egyiket az Albertina, a másikat a Modern Művészeti Mú-
zeum mutatta be.

A köztudatban a grafikák gyűjtőjeként (Dürer, Leonardo, Miche-
langelo, Raffaello) számon tartott, de ma már jelentős fotókollek-
cióval is rendelkező Albertina az 1960 és 75 közötti japán fotómű-
vészet olyan szegmensét mutatta be, s ezen belül a rövid életű,
Provoke című progresszív folyóiratot, amelynek évtizedekig lehe-
tett érezni a hatását. A proteszt és a performansz között, jelezte a
kiállítás alcíme.

Az 1945-ben Japánt ért atomtámadások után a földdel egyen-
lővé tett város kősivatagában álló templomról vagy a kiégett kupo-
lájú épületről készült fotók emblematikus képekké váltak. Nyo-
matai az egykori életnek és a pusztító „exponálásnak”. A hideg-
háború idején a riportfotók az amerikai megszállás elleni tiltako-
zást mutatták be, ideológiai-politikai céllal. A kiállításon is látni a
naritai repülőtér építése elleni okinavai tüntetést, a parasztok til-
takozását. És itt van a nagaszaki óra képe is, ami az atomtámadás
pillanatában, 11:02-kor megállt… A Ken Domonnal Hirosimáról
és Nagaszakiról sorozatot készítő, 2012-ben, nyolcvankét évesen
meghalt Shomei Tomatsura való emlékezés részét képezi a tár-
latnak; ez nemcsak azért érthető, mert harmincnál is több albu-
ma jelent meg, hanem a traumák, a katasztrófák, a természeti csa-
pások iránti érzékenység miatt is. De más téma is foglalkoztatta: a
Blood & Rose című képe például az Eros, Tokyo sorozatából való.
Az Albertinában emlékfalat kapott a japán fotó másik nagy alak-
ja, Takuma Nakahira (1938–2015), aki 1968-ban egyik alapítója
volt a Provoke című kísérleti magazinnak, Yutaka Takanashi fotós,
Koji Taki kritikus és Takahiko Okada író társaságában. A követke-
ző évben hozzájuk csatlakozott Daido Moriyama szintén kulcs-
alakja a japán fotónak. A néhány évvel fiatalabb Araki Nobuyoshi
őt tekinti a mesterének (ami a keleti kultúrában fontos hangsúlyt
kap), s Moriyamának a nagyváros bordélyairól készült képeit
őszintébbeknek tartja, mint a saját, hasonló témájú sorozatát.
Mindemellett Moriyama legerotikusabb képei a női ajkakról ké-
szített közeli felvételei. Kísérletezése a xeroxtól az elvontságig
vitte, a fotó határait keresve.

A Provoke folyóirat a provokatív gondolkodás anyagaként
határozta meg önmagát. Az új fotografikus kifejezés alapjaként
akart szolgálni, hogy felszabadítsa a fotót a szavak nyelvezete
alól, ami szembeszegül a fotográfia alaptézisével. Azaz, a vizuális
képek nem reprezentálhatnak egy ötletet úgy, mint a szavak, de a
fotó provokálhatja a nyelvet és az ötleteket egy új nyelvben, jelen-
tésben megvalósulva. A fotós rögzítheti, ami szóban kifejezhetet-
len, dokumentációként prezentálva a fotókat olvasásra. Ebből

következik a „provokatív anyaga a gondolatnak”. Ennek szelle-
mében a lap radikális fotóelméleti írásokat, kritikákat tartalma-
zott, egyben helyt adott a költészetnek is. Figyelembe kell venni,
hogy a japán írás nem fonetikus jelekből áll. Másrészt, nagyon
elterjedt a képregény kultúra. Provokatív volt a lap vizuális stílu-
sa is, szemcsés, durva, életlen képeivel, ezzel nem volt egyedül,
hasonló törekvések másutt is jelentkeztek, például a Kamera Mai-
nichi című folyóirat vagy a Geribara 5. A Provoke 1969. augusz-
tusban, mindössze három szám után megszűnt. 1970 tavaszán
megjelent egy kiadvány: „Első önfeledtség, a pszeudo bizonyos-
ság világa. Gondolatok fotográfiáról és nyelvről”. Ez fotókat és írá-
sokat tartalmazott Moriyamától, Nakahirától, Takanashitól, Oka-
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da Takahikótól, Koyi Takitól, Michie Amanótól. Utólag úgy tekin-
tenek rá, mintha a Provoke következő, 4. száma lett volna. (Ponto-
sabban: egy gyűjteményes kiadvány 5 részre tagolja az anyagot.)
Mindezek tárolókban sorakoztak a kiállításon.

A folyóirat körül csoportosulókra hatással volt az amerikai  új
(beat) művészet is, Moriyama Vadász című albumát Jack Kerouac
„kult” regénye, az Úton ihlette. 

Az amerikai hatás fotóik tárgyaként is megjelent: a reklám- és
fogyasztásdömpingben, farmer, Harley Davidson motor, eldo-
bott sprite-os üveg, Campbell leveskocka plakát; Warhol megfes-
tette, Moriyama fotózta. Ezt más esetben is alkalmazta, újságké-
peket fényképezett, mint a Baleset sorozatában. Takanashi „ket-
tős” képe a Beatles-őrületet dokumentálja. A tömegpszichózis
árnyalatai teszik a fotók többségét expresszívvé, túl a világhábo-
rún, az atomcsapáson. Ennek Eikoh Hosoe lesz az úttörője, eljut
a kubista, absztrakt képig, mellette Koji Enokura geometrikus
fotója. Araki a szexualitást tartja nyomasztónak, ez alól szabadí-
taná fel a háziasszonyokat akt/pornográf képeivel. Az önkife-
jezés helyett az önkeresés a japán fotó lényege mint a nemzeti
identitás-probléma megnyilvánulása. Ami a nacionalizmus olyan
szélsőségéig ment el, mint kortársuk, Mishima Yukio író, dráma-
író, színész politikai akciójáig, kudarca után az ősi szokás sze-
rint harakirit követett el, hasát felvágta, majd lefejeztette magát
(1970).

Itt jegyezzük meg, hogy ez időben Magyarországon is megje-
lentek fiatalok, akik másképp akartak fotózni: Koncz Csaba, Nagy
Zoltán, Lőrinczy György, aki a zen-buddhizmusra jellemző el-
mélyedést akarta kiváltani a nézőben „absztrakt” képeivel. Szán-
dékaik szakmai részről csak Hevesy Ivánnál és Kálmán Katánál
találtak megértésre, Kassák Lajos is elutasította őket. Pár kiállítás
(Építők Klubja, 1965; Műhely, 1967) mellett egy avantgárd folyó-
irat alapításáig már nem jutottak el, elhagyták az országot.

◆

Shomei Tomatsu: Blood and Rose, Tokyo, 1969
Albertina, Wien – Dauerleihgabe der Österreichischen Ludwig-Stiftung für Kunst und Wissenschaft © SHOMEI TOMATSU ESTATE
Courtesy PRISKA PASQUER, Köln

Daido Moriyama, Takuma Nakahira, Okada Takahiko, Yutaka Takanashi,
Koji Taki: Provoke 3, cover, 1969
© NAKAHIRA GEN/ DAIDO MORIYAMA/OKADA TAKAHIKO /YUTAKA TAKANASHI/
KOJI TAKI 

Yutaka Takanashi: The Beatles, aus der Serie Tokyoites, 1965
Albertina, Wien © YUTAKA TAKANASHI 



Az Albertinabeli tárlathoz nemcsak térben, de témájában is közel
állt a Modern Művészeti Múzeum (Museum Moderner Kunst;
MUMOK) emlékkiállítása a hatvanas évek bécsi akcionizmusáról:
Körper, Psyché und Tabu, „Test, Lélek és Tabu” címmel. Hasonlí-
tott a korábbi „Meztelen férfi” tárlat taburombolásához (Der
Nackte Mann, Leopold Múzeum, 2013). Most azonban nők is fel-
lépnek médiumként-áldozatként, tagadva a konvencionális akt
szerepet. Azon a tárlaton is látható volt Günter Brus munkája, itt
is. Mellette Otto Muehl, Hermann Nitsch és Rudolf Schwarzkogler
részvétele jelezte, hogy Ausztriában is megjelent egy új generáció,
más művészetfelfogással és gyakorlattal. Mindnyájukat provoka-
tív műalkotás, fellépés jellemezte. A kiállítás párhuzamba állítja a
20. század elejének expresszív művészetével, Egon Schieléével,
Oskar Kokoschkáéval, Richard Gerstlével, Gustav Klimtével,
Anton Romakóéval. Így összemérhetők Schiele festményeivel,
rajzaival Schwarzkogler képei, ám nálunk ő is főleg szokatlan
provokatív, megrázó performanszairól ismert. Ezeket Franziska
Cibulka és Ludwig Hoffenreich akkori dokumentumfotóin látni.
A fekete-fehér felvételek illeszkednek a grafikákhoz, amire utób-
biak utalhatnak, azt a fotók manifesztálják, pl. ahogyan Schwarz-
kogler főleg saját testét használta „vászonként”, hordozó felület-
ként, néha az önfeltárulkozást toll és ecset helyett pengével
végezte, „a néző belefúródó tekintetének kitéve” (Sabine Fellner).
Nemcsak közszemlére tette a férfitestet (ami tabu volt), de elvé-
gezte a sérthetetlenségének dekonstrukcióját, öncsonkítását,

PROVOKE
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Yutaka Takanashi: Untitled (Tatsumi Hijikata), 1969
©YUTAKA TAKANASHI /TAKA ISHII GALLERY © KEIO UNIVERSITY ART CENTER Courtesy of Butoh Laboratory Japan

Eikoh Hosoe: “Kamaitachi” #31, Aufnahme 1968
Albertina, Wien – Dauerleihgabe der Österreichischen Ludwig-Stiftung für Kunst und Wissenschaft © EIKOH HOSOE/TAKA ISHII GALLERY

Koji Enokura: Symptom – Lump of Lead into Space I [P.W.-No.41], 1972
© KOJI ENOKURA/SHIGERU YOKOTA GALLERY

ami fájdalomhoz vezetett. A piszkos, véres test ellentéte a szép-
ségideálnak. „Gesztusa” Mishima harakirijét idézhetné annyiban,
hogy a bécsi művész a „bőrét vitte a vásárra”, egyik akciója végze-
tes volt. A japán önpusztítás rituális jellege inkább Nitsch állat-
öléséhez áll közelebb a szertartásosságával. Ezt színes fotósoro-
zaton, ikonosztázon és videón is látni. Véres vásznai mellett itt lát-
ható Nitsch korai akciójának állóképe, az emberáldozatra utaló
kifeszítésről.

Hasonlónak említhetjük Hajas Tibor írót, filmkészítőt, aki a
hatvanas évektől az experimentális fotót ötvözte a performansz-
szal, dokumentálta az akcióit, gyakran a képei tárgya, hordozófe-
lülete önmaga volt. Fotói kommunikációs eszközök: a kiszolgál-
tatottság, a fájdalom és a testi tűrőképesség próbái, a művész
önmagára mért szenvedésének nyilvánossá tételére. Mindezt
részletesen, mélyebben mutatja be Beke László a Képkorbácsolás
című könyvében. ■

*Köszönet Zana Krisztián fotósnak a cikk megírásához nyújtott
segítségért.

Provoke – Between Protest and Performance
Photography in Japan, 1960–1975  Albertina, 2016. január 19.– május 8.

Körper, Psyche & Tabu
MUMOK, 2016. március 4.– május 16.
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Anonym (Bild 2): Protest Surrounding the Construction of Narita Airport, ca. 1969
Collection of the Art Institute of Chicago © AIC

Anonym (Bild 1): Protest Surrounding the Construction of Narita Airport, ca. 1969
Collection of the Art Institute of Chicago © AIC
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Daido Moriyama: Ohne Titel, aus der Serie Akushidento (Unfall), 1969
© DAIDO MORIYAMA/SHADAI GALLERY, TOKYO POLYTECHNIC UNIVERSITY

Yutaka Takanashi: Ohne Titel (Toshi-e), 1969
© YUTAKA TAKANASHI/TAKA ISHII GALLERY Te
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Otto Muehl: Materialaktion Nr. 9, Stilleben – Aktion mit einem 
weiblichen, einem männlichen und einem Rinderkopf, 1964
SW-Fotografien /b/w photographs, 30,5× 24,5 cm
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 
erworben / acquired in 2003 © BILDRECHT WIEN, 2016
Photo: mumok

Hermann Nitsch: 1. Aktion, 1964
4 SW-Fotografien / 4 b/w photographs, je/each 50,7× 54,8 cm
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 
Schenkung des Künstlers/donation of the artist, 2007
© BILDRECHT WIEN, 2016
Photo: mumok

Rudolf Schwarzkogler: 3. Aktion, 
Sommer (Mai) 1965, 1965
13 S/W-Fotografien auf Karton, Schulheft
Ursus: Filzstift, Tinte auf Papier/ 13 b/w
photographs on cardboard exercise books 
Ursus: felt pen, ink on paper, je/each: 40× 30 cm
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig
Wien, Leihgabe der Österreichischen Ludwig-
Stiftung/On loan from the Austrian Ludwig
Foundation, seit/since 1981
© ÖSTERREICHISCHE LUDWIG-STIFTUNG
Photo: mumok
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Günter Brus: Malerei – Selbstbemalung – Selbstverstümmelung, 1965
33 S/W-Fotografien / 33 b/w photograph, je/each 30,5× 24 cm
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, erworben/acquired in 2006
© GÜNTER BRUS, 2016
Photo: mumok

Günter Brus: Wiener Spaziergang, 1965
S/W-Fotografie / b/w photograph, 39,2× 39,2 cm
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, erworben/acquired in 1989
© GÜNTER BRUS, 2016
Photo: mumok
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Otto Muehl: 14. Aktion, 1965
137 SW-Fotografien / 137 b/w photographs, je/ each : 30,5× 24,5 cm
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, erworben / acquired in 2003
© BILDRECHT WIEN, 2016
Photo: mumok

Hermann Nitsch: Materialaktion Nr. 14, Cosinus Alpha, vor dem 17. November 1964, 1964
42 SW-Fotografien / 42 b/w photographs, je/each 40× 30 cm
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Schenkung des Künstlers/donation of the artist, 2007
© BILDRECHT WIEN, 2016
Photo: mumok
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Rudolf Schwarzkogler: 3. Aktion ,,mit einem menschlichen Körper", Sommer 1965, 1965
42 SW-Fotografien / 42 b/w photographs, je/each: 40× 30 cm
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Leihgabe der Österreichischen Ludwig-Stiftung/On loan from the Austrian Ludwig Foundation,
seit/since 1984
© ÖSTERREICHISCHE LUDWIGSTIFTUNG
Photo: mumok
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A történeti fotográfiák
hitelességének védelmében
A magyarországi holokauszt-fotográfiák 
archiválásának 
és publikálásának problémái, 1. rész
JALSOVSZKY KATALIN

A történeti fotográfiák hitelességével, korrekt archiválásának és
publikálásának követelményeivel kapcsolatos kérdések először a
Hamburgi Társadalomkutató Intézet által rendezett „Megsemmi-
sítő háború. A Wehrmacht bűntettei 1941–1944” című kiállítás
körül kirobbant vitával törték át a történész- és fotótörténész
szakma határait, és kerültek a szélesebb nyilvánosság érdeklődé-
sének homlokterébe. A Németország és Ausztria városaiban 1995
márciusától vándoroltatott kiállítás különösen azzal kavart
vihart, hogy tömegével mutatott be német katonák által a keleti
fronton, civil lakosokon elkövetett terrorcselekményeit ábrázoló
dokumentumfotókat. A kiállítás mondandójának hitelét aláásta,
hogy a fényképek közül jó néhányról bebizonyosodott, hogy ada-
taik pontatlanok, hiányosak, a képaláírásokban sok a súlyos tár-
gyi tévedés. Több, a szovjet titkosrendőrség által elkövetett tö-
meggyilkosság áldozatait ábrázoló képnél a kísérő szöveg a Wehr-
macht rovására írta a bűntényt. Láthatók voltak olyan felvételek
is, amelyeken a magyar hadsereg szerbiai gyilkosságait a képalá-
írások ugyancsak német katonák által elkövetett bűnténynek tün-
tették fel. A tárlatot 1999-ben lebontották, és a kétes hitelességű,
pontatlanul vagy tévesen meghatározott fotók kihagyásával újra-
rendezték.1

S hogy a történeti fotográfiák hibás adatokkal, hamis interp-
retációval való közreadása súlyos morális és jogi konzekvenciák-
kal is járhat, azt egy 2005–2006-ban lezajlott per példázza.

Holokauszt-fotográfiák a bíróság előtt 
– a Glöckel-per 

„A nemzetiszocializmus bűneivel kapcsolatos történeti források
eredetisége a legnagyobb jelentőségű társadalmi kérdések közé
tartozik. Épp ezért mindenkitől, aki e forrásokkal foglalkozik,
köztük az archívumok munkatársaitól is, megkövetelhető a leg-
körültekintőbb eljárás.”2

E mondatok nem levéltári, muzeológiai vagy forráskritikával
foglalkozó szakszövegből származnak, hanem az Osztrák Köz-
társaság Legfelsőbb Bíróságának 2006. június 20-i döntéséből,

amely két nagy képügynökség, az AKG-Images és a Süddeutsche
Verlag Bilderdienst mint felperes, illetve Walter Egon Glöckel
újságíró, a Der Glöckel című hírmagazin tulajdonos-főszerkesz-
tője mint alperes ügyében született. A peres eljárás tárgyát W. E.
Glöckelnek a fenti képügynökségektől származó holokauszt-
fotográfiák sajtóbeli megjelenésével foglalkozó, súlyos vádakat
tartalmazó írásának megállapításai képezték. A német nyelvű
tényfeltáró újságírás egyik legnevesebb képviselőjének „A holo-
kauszt, Auschwitz és haszonélvezői 2005-ben” című riportja
bebizonyította ugyanis, hogy az auschwitzi haláltábor felszaba-
dulásának 50. évfordulója alkalmával médiumok sokasága – köz-
tük a Stern magazin és a Bild-Zeitung – többmilliós olvasóközön-
ségnek hamis fotográfiákat mutatott be az auschwitzi koncentrá-
ciós táborról.

A Süddeutsche Verlag és az AKG-Images digitális archívumá-
ból származó fotók helyszíne a képaláírások szerint az Ausch-
witzban történt nagyüzemi méretű gyilkolási folyamat végső
állomása, a krematórium, ahol a foglyokból alakított különleges
munkabrigád, a Sonderkommando tagjai a gázkamrákban meg-
ölt áldozatok tetemeit az égetőkemencékbe helyezték, s a felvéte-
lek dátumaként 1941-es évszám szerepel. (1. kép)

W. E. Glöckel írása leleplezte, hogy a közölt fényképek nem
Auschwitzban, hanem Dachauban készültek, és nem 1941-ben,
hanem 1945 májusában, a tábor felszabadulása után. A több fel-
vételből álló fotósorozatot a Dachaut felszabadító amerikai had-
sereg fotográfusai készítették demonstrációs céllal, a jeleneteket
egykori foglyokkal rekonstruáltatták.3

A riport felvetette a képeket kritikátlanul közlő lapok és újság-
írók, de elsősorban a fotográfiákat forgalmazó képügynökség
morális felelősségét, megvádolva őket azzal, hogy hamis infor-
mációk terjesztésével nem pusztán megtévesztik a közönséget,
hanem a jogdíjak révén hatalmas haszonra is szert tesznek. W. E.
Glöckel felhívta a figyelmet a jelenség hosszú távú történelmi
veszélyére is: „Ha az auschwitzi megsemmisítő tábor borzalmai-
ról már most, 2005-ben ennyire felületes és hamis információkat
terjeszthetők gondatlanul, óhatatlanul felmerül a kérdés, mi lesz

FOTÓTÖRTÉNET
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hogy a fényképet éppúgy szigorú forráskritikával kell kezelni,
mint a szöveges vagy tárgyi történeti dokumentumokat.

Egy beállított kép

Nem közismert, hogy a világhírű szovjet haditudósító, Jevgenyij
Halgyej budapesti fotója a kamerába tekintő, sárga csillagot vise-
lő zsidó párról nem spontán pillanatot, hanem beállított jelenetet
rögzít (akárcsak a II. világháború haditudósítóinak több emble-
matikus képe, például Halgyej legismertebb fotója, a szovjet zász-
ló kitűzése a berlini Reichstagra, két nappal az épület elfoglalása
után, 1945. május 2-án7).

Halgyej 1945 januárjára datált szuggesztív fotója többnyire
„Csillagos pár a felszabadult budapesti gettóban” meghatáro-
zással, megszámlálhatatlanul sokszor jelent meg nyomtatás-
ban és kiállításokon, és szerepel a fotográfus munkásságát
bemutató valamennyi albumban.8 (2. kép) Megtalálható a leg-
nagyobb fotóügynökségek (Archiv für Kunst und Geschichte,
Bildagentur bpk, Corbis, Getty, Ullsteinbild) online kínálatá-
ban, különféle méretű régebbi és mai nagyításai a legnevesebb
nemzetközi aukciós házak (Bonhams, Swann, Dorotheum,
Doyle, Sotheby’s) árverésein kelnek el. Forgalmazásának jogát
2005-ben a Magyar Távirati Iroda Fotóarchívuma is megszerez-
te, több, 1945-ben Budapesten készült Halgyej-kép jogával
együtt. A felvétel az archívum online katalógusában „Budapest,
1945. január 18. Sárga csillagot viselő középkorú zsidó házaspár

a gettó felszabadulásának napján a Dob utcában” szöveggel talál-
ható meg.9

1997-ben, az akkor 80 éves Jevgenyij Halgyej az életpályáját
bemutató belga dokumentumfilmben így mondta el a kép kelet-
kezését: „Ez a felvétel Budapesten készült. Budapesten, január-
ban. Éppen felszabadítottuk a város egyik negyedét, és kiderült,
hogy ez volt a gettó. (…) Erről a fényképről csak annyit, hogy meg-
pillantottam ezt a házaspárt. Egyértelmű volt, hogy férj és feleség,
és mind a ketten sárga csillagot viseltek. Megrázott a látvány. A
város már felszabadult, de rajtuk még mindig ott a csillag... Oda-
léptem hozzájuk, de mivel fekete bőrkabát volt rajtam, megré-
mültek. Azt hitték talán, hogy az SS-hez tartozom. Szóval, oda-
léptem hozzájuk, és jiddisül megszólítottam őket, hogy várjanak.
Odaléptem, és előbb a férfi ruhájáról téptem le a csillagot, aztán
az asszonyéról. Nagyon megijedtek, de én mondtam nekik, hogy
nem, nem, minden rendben, alles gut. Minden rendben, mond-
tam nekik. Ich bin auch a’ Jid. Én is zsidó vagyok. Sólem áléchem!
Amikor azt mondtam, hogy sólem áléchem, az asszony könnyek-
ben tört ki, és a vállamra borult. – Úgy féltünk, annyira féltünk! –
zokogta.”10 David Shneer A fájdalom képi ábrázolása: Szovjet
holokausztfotók a történelem és az emlékezet keresztmetszet-
ében című tanulmányában kifejez bizonyos kételyeket a kép szü-
letésének körülményeivel kapcsolatban, és úgy látja, hogy Hal-
gyej elbeszélése feltehetően „nem tükrözi az 1945. januári talál-
kozás valóságát”, s még azt a lehetőséget is felveti, hogy az eltá-
volított sárga csillag a fotózás kedvéért került vissza a kabátokra.11

2. kép. Csillagos pár a Ráday utcában. Budapest, 1945. január. Jevgenyij Halgyej felvétele. 
Forrás: MTI DHALD1945_011 (MTI Fotó)

majd 20 év múlva? A meggyilkolt áldozatokkal szemben az utó-
kornak az a kötelessége, hogy az események minden egyes moz-
zanatát olyan egzaktan ábrázolja, ahogyan azok megtörténtek.
Az emberiséget különben az a veszély fenyegeti, hogy a hamis
információk ködében lassan eltűnik a valóság.”4

A cikkben kritikával illetett képügynökségek jogi úton szólí-
tották fel a szerzőt állításainak visszavonására, majd mikor ez
nem történt meg, beperelték. Másfél éves jogi procedúra után a
bíróság az alperes javára döntött, s az ítélet szövege így erősítette
meg az újságíró igazát: „Az alperes találóan mutatott rá, hogy a
kétes történeti források alkalmazása azoknak játszik a kezére,
akik ezeket bizonyítékul használva tagadják vagy kisebbítik a tör-
ténelmi bűnök tényét.”5

Írásunk célja

A Glöckel-per extrém eset, s azért került rá sor, mert az inkrimi-
nált képek a holokauszt bűntettének legnagyobb horderejű, leg-
érzékenyebb szegmensére vonatkoznak. Egyébként pedig a
világháló révén gyorsuló ütemben táguló média-univerzumunk-
ban – általában a szerző és a forrás megjelölése nélkül – háborí-
tatlanul keringenek és elképzelhetetlen példányszámban sok-
szorozódnak a retusálással, montírozással, kivágással manipu-
lált, hibásan meghatározott, téves dátummal és helymegjelölés-
sel, hiányos vagy hamis képaláírással ellátott, illetőleg képaláírás
nélküli történeti fényképek, és terjesztik a hamis információkat.

A holokauszt esetében pedig muníciót szolgáltatnak a holo-
kauszttagadók és relativizálók táborának érveléseihez. Ezekkel a
problémákkal a magyarországi holokauszttal kapcsolatos foto-
gráfiák esetében is sűrűn találkozunk, mind a múzeumi gyűjte-
ményekben és a képügynökségek online kínálatában, mind a
régebbi és újabb történeti munkákban, képes magazinokban,
folyóiratokban, napilapokban, internetes felületeken. Jóllehet
születtek már fontos publikációk a történeti fényképek hitelessé-
gének témakörében, a kérdés Magyarországon még nem igazán
lépte át a tudományos érdeklődés és a közérdeklődés ingerkü-
szöbét.6

Az alábbiakban a magyarországi holokauszt-fotográfiák
archiválásában és publikálásában előforduló anomáliákra ho-
zunk fel néhány jellemző példát. A hibák természetesen nem azo-
nos súlyúak, miként a példaként bemutatott fényképek sem: van-
nak köztük világhírű fotográfusok emblematikus képei és isme-
retlenek felvételei. Említünk olyan példákat, amikor a hibák kis
körültekintéssel, némi szakmai ismerettel könnyedén elkerülhe-
tők lettek volna és olyanokat is, amelyeknél a kép valóságos ada-
tai és az ábrázolt történések csak alapos, aprólékos kutatómun-
kával, többféle forrás felhasználásával deríthetők fel, s eseten-
ként még így sem, ezért olykor csupán a felmerülő kételyek, kér-
dések, feltevések megfogalmazásáig jutunk el. A példák sora fel-
fogható a jobbítás szándékával összeállított, válogatott hibajegy-
zéknek, s egyben figyelemfelkeltésnek arra a már közhelyszám-
ba menő, de mégis gyakran elhanyagolt, alapvető követelményre,

1. kép. A Stern magazin online kiadásában Auschwitz helyszínnel és 1941-es dátummal megjelent egyik fotó. A felvétel valójában rekonstruált
jelenetről készült Dachauban, 1945 májusában, a tábor felszabadulása után. A fotó reprodukciója a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti 
Fényképtárban: ltsz.79.71
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4. kép. Rendőr-
kísérettel vonuló
zsidók a József
körúton az erzsébet-
városi gettó felé.
1944. november 28.
Veres Tamás 
felvétele. 
Retusált változat. 
Forrás: 
Magyar Nemzeti
Múzeum Történeti 
Fényképtár,
ltsz. 65.585

5. kép. Rendőr-
kísérettel vonuló
zsidók a József
körúton az erzsébet-
városi gettó felé.
1944. november 28.
Veres Tamás
felvétele. 
Reprodukció: 
Raul Wallenberg.
Swedish Institut,
1988. 42. o.

Halgyej legkiválóbb háborús felvételeit – köztük ezt a képet –
a hazai közönség 2006-ban, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
A háború ikonjai című kiállításán ismerhette meg. A fénykép hite-
lességét egy, az Élet és Irodalomban megjelent olvasói levél is
megerősíteni látszott. A levélíró, a Jeruzsálemben élő Slomo
Stern a fotón nagybátyját, Klein Zoltán sportszerkereskedőt és
feleségét, Stern Malvint vélte felismerni, akikkel gyermekként a
Wesselényi utca 13. sz. gettóbeli házban érte meg a felszabadu-
lást.12 A fotót 2009-ben Böhm Ágnes írásának illusztrációjaként a
Népszabadság is közölte „A Klein házaspár a Wesselényi utcában
1945. január 18-án” képaláírással.

2011-ben a Magyar Zsidó Levéltár vezetője, Toronyi Zsuzsan-
na egy készülő kiállításhoz pontosítani kívánta a kép helyszínét.
S ez sikerült is a Budapest című folyóirat köré tömörült, újság-
írókból, könyvtárosokból, helytörténészekből álló Nagy Buda-
pest Törzsasztal közösségének és az Index internetes portál
Budapest Anno levelező fórumának segítségével. Kiderült, hogy
a fénykép nem a Károly körút – Madách Imre út – Király utca –
Nagyatádi Szabó István (ma: Kertész) utca – Dohány utca által
határolt erzsébetvárosi ún. nagy gettóban, s még csak nem is a
környékén, hanem az ettől távol eső Ferencvárosban készült: a
pár a Ráday utca elején áll, és a Kálvin tér felé néz. A kép bal olda-
lán a Ráday utca 14. és 16. számú lakóházat ismerhetjük fel máig
is ugyanilyen erkélyeikről, jobb oldalon a Ráday utca 9. sz. házat
látjuk, a háttérben pedig jól azonosítható a Ráday utca és az Erkel
utca kereszteződése. A fotó körül zajló internetes disputában töb-
ben is felvetették, hogy a kép talán nem is a gettó felszabadulásá-
nak napján keletkezett, hanem esetleg később, mivel az utca ren-
dezettsége nem utal az éppen véget ért harcokra. Ungváry Krisz-
tián szerint mégis elképzelhető, hogy Halgyej január 18-án vagy
az utána következő napokban fényképezett, hiszen a környék
már 15-én szovjet kézre került s a Ráday utcában nem dúltak har-
cok, így nem keletkeztek nagy tömegben romok és roncsok.13

Szinte mindegyik január, február hónapra datált budapesti képen
nagyjából azonos hómennyiséget látunk, ezért ez sem ad tám-
pontot az időpont szorosabb behatárolásához.14

A fotográfus elbeszélésének az az eleme sem állja meg a
helyét, amely szerint a kép modelljei tőle értesültek volna a fel-
szabadulásukról, hiszen a gettó lakói csak a városrészt elzáró
palánkok ledöntése után juthattak el a Ferencvárosba. Itt a pár fel-
tehetően a fényképész kérésére állt meg pontosan az úttest ten-
gelyében, a kép szimmetrikus kompozíciója érdekében, aki
azután több felvételt is készített róluk. A közismert képnek még
két publikált variációját ismerjük: az egyik 1975-ben került szov-
jet forrásból a Magyar Távirati Iroda archívumába, ezen a pár alak-
ja jobban kitölti a képmezőt, s az asszony a férfiba karol. (3.
kép)15

A fotó harmadik variánsa, amelyen a párhoz még közelebb áll
a kamera s az utcának csak egyik oldala látható, 1945 márciusá-
ban jelent meg a moszkvai Zsidó Antifasiszta Komité jiddis nyel-
vű lapjának a budapesti zsidóság sorsát bemutató cikkében, négy
másik Halgyej-fotóval együtt, a szerző megnevezése nélkül.16

A valós helyszín megállapítása érdekében indított kollektív
nyomozás menetét és végeredményét a Budapest című folyóirat
tette közzé.17 A felfedezés nem keltett különös visszhangot, s a
kép azóta is változatlanul „budapesti gettó” helyszínnel jelenik
meg csaknem mindenütt. A Múlt-kor című történelmi magazin
2014. tavaszi számában is ezzel a képaláírással láttuk viszont, ám

a személyeket illetően újabb feltevéssel találkozunk: itt a férfi állí-
tólag Vándor (Unterberger) Adolf nyomdászsegéd, az asszony
pedig a testvére.18

A budapesti zsidóság szenvedéseinek és felszabadulásának
világszerte ismert ikonjává lényegült fénykép születésének valós
körülményeire talán soha nem derül fény, s arra sem, hogy kiket
ábrázol, ám a felvétel kitörölhetetlenül beépült a holokauszt
emlékezetének vizuális kánonjába. Bár történelmi üzenet szem-
pontjából sem a Reichstag-fotót, sem a csillagos pár képét nem
tarthatjuk hamisnak, azonban a fotográfiák hitelességével szem-
ben felállított mai mércénkkel mérve e hatásosan megkomponált
felvételek mégsem tekinthetők autentikus történeti dokumentu-
moknak.

Egy retusált fotó

A retusálással tartalmilag módosított magyarországi holokauszt-
fotográfiák közül leggyakrabban Veres Tamás egyik 1944 novem-
berében, Budapesten készült felvételével találkozhatunk. Veres
szökött munkaszolgálatosként került Raoul Wallenberg környe-
zetébe, aki a 21 éves fiatalembert fotósként alkalmazta. Így ő volt
az egyetlen, akinek lehetősége adódott a nyilas rémuralom idején
fényképeket készíteni a svéd diplomata embermentő tevékeny-
ségéről és a budapesti zsidók üldöztetéséről.19 A negatívok a fővá-
ros ostromának zűrzavarában elvesztek. Az, hogy néhány mégis
fennmaradt, Wallenbergnek köszönhető, aki az elkészült nagyí-
tások közül párat jelentéseihez, leveleihez mellékelve diplomáci-
ai postával kiküldött Svédországba, de ezek a fotók az 1990-es
évektől sajnálatosan már ott sem lelhetők fel.20 Csupán öt darab
18×14-es eredeti kópia létezéséről tudunk, melyeket Veres
Tamás maga készített még a főváros ostroma előtti napokban és
barátjának, Beér Jánosnak ajándékozott, aki azután a képeket
2005-ben a washingtoni Holokauszt Emlékmúzeumnak adomá-
nyozta.

A pesti utcán szatyrokat, kosarakat, hátizsákot cipelő, rend-
őrkísérettel vonuló csoport fotója egyike annak az öt felvételnek,
amelyet Veres Tamás 1944. november 28-án készített. (4–5. kép)
A kép már 1947–1948-ban is többször megjelent nyomtatásban,
Lévai Jenő újságírónak köszönhetően, aki a kópiához – Veres

3. kép. Csillagos pár. Budapest, 1945. január. Jevgenyij Halgyej 
felvétele. Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár,
ltsz: 83.542
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Tamás még néhány más képével együtt – Svédországban jutott
hozzá. A fényképet Lévai saját írásainak illusztrációjaként hasz-
nálta fel, két variációban is. Míg a Képes Figyelőben a Raoul Wal-
lenbergről szóló cikkéhez közölt verzión a kamera felé haladó
asszony kabátján és a mögötte lévőn is szinte világít a hatágú csil-
lag, addig az alig pár hónappal később kiadott Wallenberg-kötet-
ben megjelent fotón nem látható a megbélyegző jel.(4–5. kép)21

A műnek még ugyanabban az évben született svédországi kiadá-
sában ismét a kép csillagos variációjával találkozunk.22

A fénykép csillag nélküli változata az 1980-as évek végétől
kezdve bukkant fel ismét a kiadványok lapjain – amikor több évti-
zedes hallgatás után Wallenberg alakja az érdeklődés közép-
pontjába került. Először 1988-ban egy Wallenberg budapesti
jelentéseit tartalmazó, kisebb terjedelmű svédországi kiadvány-
ban, majd az 1990-es években két angol nyelvű műben jelent meg
a felvétel.23 E két utóbbihoz, Sharon Linnea és Harvey Rosenfeld
Wallenbergről szóló munkájához a fénykép és a hozzá fűzött
információ már közvetlenül az 1956-tól az Amerikai Egyesült
Államokban élő Veres Tamástól származik, aki az 1980-as évek
elején jutott hozzá Svédországból saját felvételeinek reprodukci-
óihoz, és felismerve egyedülálló jelentőségüket, maga is előmoz-
dította képei megjelenését.

Veres Tamás később a Wallenberggel kapcsolatos fotóinak
reprodukcióit a washingtoni Holokauszt Emlékmúzeumnak ado-
mányozta, köztük a szóban forgó fényképet is, s e példányon sem

látható az asszonyok mellén csillag.24 Már ezek alapján is bizton-
sággal állíthatnánk, hogy a csillagok retusecsettel kerültek a
képre, a mondanivaló drámaiságát erősítendő, talán a Képes
Figyelő szerkesztőinek jóvoltából, valószínűleg 1947-ben. De van
megdönthetetlen bizonyíték is: mégpedig az egyetlen korabeli,
eredeti, még Veres Tamás által nagyított 18×24 cm-es papírkép,
amelyet Beér János adományozott a washingtoni emlékmúze-
umnak, a csillagok ezen sem láthatók.25

Mindezek ellenére a hazai kiadványokban napjainkig a „csil-
lagos” változattal találkozunk. Ez jelent meg Randolph L. Bra-
ham magyarországi holokauszttal foglalkozó, kézikönyvként is
szolgáló alapvető munkáiban, s legutóbb a Múlt-kor című maga-
zin 2014-es tavaszi számában.26 A magyarázat egyszerű: a fény-
képnek egy retusált példánya került még 1947 körül a Magyar
Filmiroda Rt. Fotóosztályának birtokába, s annak jogutódja, a Ma-
gyar Távirati Iroda ma is ezt a variációt forgalmazza „Sárga csilla-
got viselő zsidók deportálása a körúton” szöveggel, s a fotót az
említett kiadványok az MTI-től szerezték be.27 A retusált verzióval
az izraeli Gettóharcosok Múzeumának és a Yad Vashem fénykép-
archívumának online katalógusában, valamint a Magyar Nemzeti
Múzeum Történeti Fényképtárának gyűjteményében is találkoz-
hatunk.28 Ez utóbbi gyűjtemény a Mafirttól származó fotót 1992
óta „a csillagok retusálással kerültek a képre” megjegyzéssel tart-
ja nyilván.

Felmerül a kérdés, hogy az eredeti fényképen a rendőrök által

6.kép.  A gettóból kiköltöztetett zsidók gyalogmenete a Schey Fülöp (ma Zrínyi) utcán halad a vasútállomásra. 
A csendőrök mögött dr. Bass Rezső és felesége, jobb szélen, karján esernyővel Hacker Samu. Kőszeg, 1944. június 18. 
Babai János felvétele. Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Fényképtár, negatív sz.: 14699

7. kép. A gettóból kiköltöztetett zsidók gyalogmenete a vasútállomás felé halad. A menet élén dr. Bass Rezső és felesége. 
Kőszeg, 1944. június 18. Babai János felvétele.  
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár, negatív sz.: 14698

kísért embereken miért nem látható a csillag, amelynek viselésé-
re 1944. április 5-étől minden zsidónak minősített magyar állam-
polgárt törvény kötelezett? Sharon Linnea könyvében azt a Veres
Tamástól származó magyarázatot találjuk, hogy az elől haladó
asszony „eltakarja a sárga csillagot, mert a sorból kilépve szökni
próbált”.29 Az indoklás valószínűtlennek tűnik, hiszen a menetet
kísérő rendőr az asszony háta mögött halad, így az asszony nem
láthatta, hogy a rendőr éppen merre is néz. S vajon a többieken
miért nem látjuk a csillagot? Mivel a kamera jobbról rögzítette a
jelenetet, lehetséges, hogy ezért nem látható a baloldalon viselt
csillag. Ez a feltevés több példával is alátámasztható, de a legmeg-
győzőbb a kőszegi zsidók deportálását ábrázoló, 1944. június 18-
án készült fotósorozat két darabja: a vasútállomás felé haladó
menetről jobb felől készült felvételen a csillagok takarásba kerül-
tek, s az ugyanarról a menetről pár perccel később, bal felől
készült felvételen már feltűnnek a csillagok. (6–7. kép.)

Veres Tamás fotójának tartalmával kapcsolatban a különbö-
ző időkből származó állítások is eltérnek egymástól. A Képes
Figyelő 1947. március 1-i számában a fotó „Az óbudai téglagyár-
ból általa kiszabadított zsidókat kísér Wallenberg a gettóba” alá-
írással szerepel, Lévai Jenő Wallenbergről szóló könyvének
magyar és svéd nyelvű kiadásában a „Téglagyárból a védett házak-
ba” szöveget olvashatjuk a kép alatt.30 Randolph L. Braham emlí-
tett műveiben a fotót „Utcai jelenet a budapesti gettóban” felirat
kíséri, Sharon Linnea, valamint Harvey Rosenfeld könyve szerint

azonban a menet a Baross utcán halad a csillagos házakból a get-
tó felé.31

Az ellentmondások tisztázásához a jelenet pontos helyszí-
nének megállapítása visz közelebb. A washingtoni Holokauszt
Emlékmúzeum munkatársa által 2002-ben felvett audio-interjú-
ban Veres Tamás elbeszéli, hogy az ekkor már ismert és több kiad-
ványban közölt fotói – köztük a tárgyalt felvétel is – 1944. novem-
ber 28-án készültek, amikor Wallenberg a Józsefvárosi pályaud-
varról, a nyugati határra szállítás elől mentett ki svéd menlevél-
lel rendelkező munkaszolgálatosokat. Veres Tamás a pályaudva-
ron Wallenberg autójában rejtőzködve fotózta az akciót, majd a
kiszabadított munkaszolgálatosok menetét kísérő követségi gép-
kocsiból is készített felvételeket a József körútnak a Baross utcá-
tól a Rökk Szilárd utcáig, illetve a másik oldalon a Baross utcától a
József utcáig terjedő rövidke, alig 130 méternyi szakaszán. „A
kocsi lassan ment, kihajoltam és fényképeztem” – emlékezett a
fotós.32 A kép centrumát elfoglaló asszony feltehetőleg nem tarto-
zott a menethez, s véletlenül került a kamera elé, hiszen mozgó
járműből fotózva nem lehetett pontosan kiszámítani, mi történik
majd az exponálás pillanatában. A rendőr által kísért menet a
Baross utca felől halad a József körút 49. és 47. számú házak előtt
a Rökk Szilárd utca felé, s ezért nyilvánvaló, hogy a kép nem get-
tóbeli jelenetet örökít meg. Kizárható az az állítás is, hogy a fotó az
óbudai téglagyárból Wallenberg által kimentett zsidókat ábrázol-
na, hiszen a Buda északi részén fekvő téglagyárból a városnak
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nul kihullott a Wallenberg-történet és a magyarországi holo-
kauszt amúgy sem túl gazdag ikonográfiájából. ■

(Folytatjuk)
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kesztette: Garai Sára, szövegét írta: Ember Mária. Budapest, 1994. Ember Mária: Wal-
lenberg Budapesten. Városháza, Budapest, 2000. 109. oldal.
35 Lévai Jenő: Raoul Wallenberg regényes élete, hősi küzdelmei, rejtélyes eltűnésé-
nek titka. Magyar Téka, Budapest, 1948. 76. oldal.
36 Forgács Gábor: Emlék és valóság. Mindennapjaim Raoul Wallenberggel. Kolor
Optika Nyomda és Kiadó. Budapest, 2006. 47.oldal.
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egészen más részein vezet az út az Újlipótvárosba. Arról nem is
beszélve, hogy Wallenberg nem menthetett ki embereket egy idő-
ben a város két ellenkező pontján lévő helyszínről, a Józsefváro-
si pályaudvarról és az Óbudán fekvő téglagyárból. Valószínű
tehát, hogy a képen csillagos házakból összegyűjtött embereket
terelnek az Erzsébetvárosban kialakítandó gettóba, ahová az
összeköltöztetést a rendőrség már november 20. körül megkezd-
te. Ezt támasztja alá a Képes Figyelő egyik 1947. januári számában
megjelent írás is, amely említést tesz Veres „életveszély közepet-
te” készült felvételeiről „a józsefvárosi pályaudvari bevagoníro-
zásokról és a zsidóknak fegyveres rendőrökkel és pártszolgála-
tosokkal való kíséréséről a gettóba, a budapesti utcákon.”33

Egy megvágott kép

A svéd diplomata közeli profilképét az 1992-ben megrendezett
első magyarországi Wallenberg-kiállításon láthattuk, s a képpel
találkozhatunk Ember Mária Wallenberg Budapesten című mun-
kájában, valamint több internetes portálon is. (9. kép)34 Veres
Tamás felvételén a kissé zavaros hátteret azonosíthatatlan, ho-
mályos alakzatok töltik ki. Az alakzatok formát öltenek, ha meg-
nézzük Lévai Jenő 1948-ban megjelent könyvének illusztrációját:
a képaláírás szerint az asztal mögött Wallenberg titkárnője, Falk
Lászlóné éppen telefonál, az erősen megvágott fotón csupán min-
tás szoknyájának derékrésze és alkarjai maradtak rajta.35 Úgy

tűnik, Lévai könyvében sem a teljes felvétel jelent meg, itt felte-
hetően a tipográfus kényszerítette a fotót Prokrusztész-ágyba:
Wallenberg bal könyöke és jobb kézfeje csonka, titkárnőjének fej-
tetőjéből hiányzik egy darabka. Az eltüntetett titkárnő a svéd
követség embermentő szervezetének egyik legértékesebb mun-
katársa volt, s hogy valamit tudunk róla, az egy visszaemléke-
zésnek köszönhető: „Falkné profi volt, a legkritikusabb pillana-
tokig úgy vezette az irodát, mintha vállalat lenne, szigorú rendet
tartott a Schutzpass-kiadások körül, távol tartotta az embereket
Wallenbergtől, szervezte a legbonyolultabb randevúkat. Elegáns
dáma volt.”36 Nem tudjuk, ki és mikor követte el a drasztikus
műtétet a képen: abból a célból, hogy Wallenberg alakjáról semmi
ne vonja el a figyelmet, a telefonáló asszonyt, mint zavaró ténye-
zőt, levágta a képről, s ezzel az életszerű jelenetből portrét kreált.
A beavatkozásnak áldozatul esett egy fontos részlet is: a falinap-
tár, amelyről leolvasható a felvétel keletkezésének napja. A Lévai
Jenő könyvében megjelent, rossz minőségben nyomtatott foto-
gráfia nem került be a Wallenberggel kapcsolatos képi kínálatba,
az eredeti fényképnek pedig nyoma veszett, így ma csak a meg-
csonkított változattal találkozunk. A kép megvágásának követ-
kezményeként Falk Lászlóné nem jelentéktelen alakja méltatla-

8. kép. Raoul Wallenberg Üllői úti irodájában. Budapest, 
1944. november 26. Veres Tamás felvétele. Forrás: Magyar Nemzeti
Múzeum Történeti Fényképtár, ltsz. 92.350

9. kép. Raoul Wallenberg Üllői úti irodájában. A telefonnál titkárnője,
Falk Lászlóné. Budapest, 1944. november 26. Veres Tamás felvétele.
Forrás: Lévai Jenő: Raoul Wallenberg regényes élete, hősi küzdelmei,
rejtélyes eltűnésének titka. Magyar Téka, Budapest, 1948. 77.o.
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Munkácsi Márton
hétköznapjai
BAJI ETELKA

Nem először nyílik alkalmam cikket írni a Fotóművészet-
be, azt remélve, hogy a lap olvasói számára újdonságot
jelentő fényképekről tudok beszámolni. Ezeket a képeket
saját terepemen, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti
Fényképtárában találtam anyagrendezés, feldolgozás
közben; vagy Bécsben bukkantam rájuk, az Osztrák Nem-
zeti Könyvtárban vagy az Albertinában, amikor szeren-
csém volt Klebelsberg Ösztöndíjjal magyar fényképek után
kutatni.

Most ismét egy csokorra való, eddig nem ismert fotót szeretnék
bemutatni a lap hasábjain. Munkácsi Márton képeiről lesz szó.
Mivel hazánk nem bővelkedik a világhírű Munkácsi által készí-
tett fotográfiákban – sőt világviszonylatban is csak néhány száz
vintázs képe gyűjthető össze –, ezért nagy örömmel soroltam fel
a Fotóművészet egy korábbi számában azokat a műveit, amelye-
ket addig a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában
össze tudtam gyűjteni tőle.1 A cikk megjelenése óta eltelt időben
újabb 10 kép került a látóterembe, s ezeket mind sikerült nyil-
vántartásba vennünk és elhelyeznünk a Fényképtárban. Ezek a
képek sajnálatosan és kétségtelenül nem tartoznak Munkácsi
kiemelkedő munkái közé, mégis fontos, hogy a világszerte elis-
mert magyar fotóriporter hazai gyűjteményben található újabb
fényképeiről hírt adjak, és e felvételek is a magyar fotótörténet
ismert darabjaivá váljanak. A képek közül 5 egy sorozatot alkot.2

Ennek témája: a Budapest Fürdőváros Egyesület által kiküldött
bizottság József Ferenc főherceg vezetésével terepszemlét tart a
gellérthegyi Citadellában. A képek 1927 elején készültek, hiszen
március 2-án egy már megjelent közülük a Tolnai Világlapjában.
A következő két kép politikusokról, illetve országgyűlési képvi-
selőkről készült 1925-ben, és megjelent Az Est július 12-i számá-
ban, abból az alkalomból, hogy július 10-én volt az országgyűlés
utolsó napja a három hónapos nyári szünet előtt. Az egyik felvé-
telen Szilágyi Lajos és Létay Ernő3 halad a Parlament előtt a Kos-
suth téren. Dr. Létayt a biharnagybajomi választókerületben, pár-
tonkívüli ellenzéki programmal választották meg. Dr. Szilágyi
pedig Berettyóújfalu jelöltjeként jutott be az országgyűlésbe,
szintén ellenzéki programmal.4 A másik fénykép (ez a 7.) Ugron
Gábort örökítette meg a Parlament folyosóján5, aki liberális
demokrata programmal, de függetlenként került be az ország-
gyűlésbe Budapest egyik választókerületében. Ez a két kép
keveset árul el Munkácsi tehetségéből, a napi rutinban teljesített
kötelező feladatokhoz sorolhatjuk őket. Az Est című napilap,
amelyben a két kép megjelent, ebben az esetben sem tüntette fel
a fotográfus nevét. Azért tudtam a lapban beazonosítani Mun-
kácsi Márton felvételeit, mert a két eredeti fénykép hátoldalán

különféle megjegyzések olvashatók, amelyek elvezettek Az Est-
hez.

A nyolcadik kép keletkezésének körülményeiről pillanatnyi-
lag nem sokat lehet tudni. Valamilyen vallási eseményre érkezett
két külföldi vendégről (zarándokokról?) készült a budapesti
utcán. Hátoldalán kézírással ez olvasható: „Balról Karl Ulke és
Ervin Thomas[?] a Zrínyi utcában Munkácsi”. A kérdőjel tőlem
származik (nem tudom kiolvasni a nevet), s nem a felirat írójától,
aki Munkácsi Márton lehetett.6 A kilencedik képet már felsorol-
tam a Fotóművészet említett számában megjelent írásomban, de
akkor még mint leltári szám nélküli, frissen előkerült fényképet,
amelynek a tartalma még megfejtésre várt. Mindössze annyit tud-
tam róla, hogy hátoldalán kézírással ez állt: „Exhumálják Cser Ist-
vánékat”.7 Azóta kiderült, hogy az exhumálás a tiszazugi arzénes
gyilkosságok nyomozásának egyik jelenete volt. Munkácsi Már-
tonnak a vádlottakat, illetve a bűnügy egyik tettesének házát
bemutató felvételeit már közöltem a korábbi, 2010-es cikkemben.
Ezen a képen, az exhumált személyek az arzénes gyilkosságok
áldozatai voltak, Cser Lajosné két újszülött gyermeke és apósa,
id. Cser István.8

A tizedik kép már inkább emlékeztet Munkácsi igazi munká-
ira, ezen ugyanis egy autóversenyzőt látunk a versenyautójában,
éles kanyarban. Az autóversenyző, Szmick Viktor, jól ismert az
autózás története iránt érdeklődők előtt. A képen Salmson gyárt-
mányú autójában ül a János-hegyi autó- és motorkerékpár verse-
nyen.9 ■

Jegyzetek
1 Munkácsi Márton fényképeit szemlézve = Fotóművészet, LIII. évf. 2010. 4. sz.
84–95. oldal.
2 Leltári szám: 2014.50.1-50.5. ME.I.B. A képeket Stemlerné Balog Ilona gyűjtötte
korábban.
3 Leltári szám: 69.1550 ME.I.B. Megjelent Az Est XVI. évf. 154. sz. 1925. július 12. 5.
oldal.
4 Parlamenti almanach az1922- 1927. évi országgyűlésről (Almanachok 1884–1949)
www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/almanach.html.
5 Leltári szám: 67.864 P. Megjelent: Az Est XVI. évf. 154. sz. 1925. július 12. 4. oldal.
6 Leltári szám: 2012.10.1. ME.I.B.
7 Leltári szám: 2012.11.1. ME.I.B. Köszönet Stemlerné Balog Ilonának, aki segített a
kép tartalmának megfejtésében.
8 A tiszazugi arzénügy hírei a szolnoki sajtóban 1929–1933 Összeállította: Kósa
Károly 6/11. oldal, http://www.kosakaroly.hu/adattar/arzen/zug06.html.
9 Leltári szám: 2014.26.1. ME.I.B.  Négyesi Pál ajándéka.

96 97Fotóművészet|2016.2.

FOTÓTÖRTÉNET

www.fotomuveszet.net

2014.50.1.ME.I.B. A Budapest Fürdőváros Egyesület által kiküldött bizottság József Ferenc főherceg vezetésével
terepszemlét tart a gellérthegyi Citadellában, a jobb szélen Krausz Simon, jól ismert budapesti bankár, mellette fia,
Érdi-Krausz György gépészmérnök, tőle balra, egyenruhában József Ferenc főherceg, 1927. A hátoldalon lila 
gumibélyegző, szövege: „Copyright by Munkácsi Márton Budapest, VIII., József-körut (sic) 34.”17×23,5 cm

2014.50.2. ME.I.B. A Budapest Fürdőváros Egyesület által kiküldött bizottság József Ferenc főherceg vezetésével
terepszemlét tart a gellérthegyi Citadellában, a jobb szélen József Ferenc főherceg, középtájon, zsinóros kabátban
Bárczy István, egykor Budapest főpolgármestere, 1927. A hátoldalon lila gumibélyegző, szövege: „Copyright by 
Munkácsi Márton Budapest, VIII., József-körut 34” 17×23,4 cm
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2014.50.3. ME.I.B. A Budapest Fürdőváros Egyesület által kiküldött bizottság József Ferenc főherceg vezetésével
terepszemlét tart a gellérthegyi Citadellában, elől középen József Ferenc főherceg, a kép balszélén Bárczy István,
1927. A hátoldalon lila gumibélyegző, szövege: „Copyright by Munkácsi Márton Budapest, VIII., József-körut 34.”
17,2×23 cm

2014.50.4. ME.I.B. A Budapest Fürdőváros Egyesület által kiküldött bizottság József Ferenc főherceg vezetésével
terepszemlét tart a gellérthegyi Citadellában, 1927. Hátoldalán lila gumibélyegző, szövege: „Copyright by Munkácsi
Márton Budapest, VIII., József-körut 34.” 17×23,7 cm. A kép megjelent: Tolnai Világlapja XXIX. évf. 10. sz. 
1927. március 2. 2. old. (hibásan írva: Mnnkácsi felv.)

2014.50.5. ME.I.B. A Budapest Fürdőváros Egyesület által kiküldött bizottság József Ferenc főherceg vezetésével terepszemlét tart 
a gellérthegyi Citadellában, csoportkép a Citadella bejárata előtt, 1927. Hátoldalán lila gumibélyegző, szövege: „Copyright by Munkácsi Márton
Budapest, VIII., József-körut 34.”17,2×23,6 cm
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67.864 P. Ugron Gábor a Parlament folyosóján, feliratok a kép 
hátoldalán, a kép állásához képest fejreállítva: középen kék 
irónnal: Ugron Gábor, a jobb felső sarokban kék irónnal: Munkácsi;
alatta bélyegző: 1925 (sic) júl. 10. ; a hátoldal alján, jobbra 
ceruzával: 1 h Az Est 2 oldalt levág(ni); a jobb sarokban piros 
irónnal: R 875n; 14,4×22 cm

69.1550 ME.I.B. Szilágyi Lajos és Létay Ernő a Kossuth téren. A két
alak körvonala retussal erőteljesebbé téve, feliratok a hátoldalon: 
kék irónnal, középen Szilágyi és Létay, lejjebb Múnkácsi, a kék irónos
kézírás ugyanaz, mint a 67.864-es leltári számú képen; a név alatt
bélyegző: 1925 (sic) júl. 10.; ceruzával, a jobb alsó oldalon: 1 h Az Est 
2 oldalt levágni (utasítás a nyomda számára), a jobb alsó sarokban
piros irónnal: R 881n, 21×14,8 cm

2012.10.1. ME.I.B. Két külföldi a budapesti utcán. Hátoldalán felirat: „Balról Karl Ulke és Ervin Thomas(?)
a Zrínyi utcában Munkácsi”, majd piros irónnal ismét: Munkácsi; bélyegző: 1925 (sic) júl. 3. (Az Est is ilyen
bélyegzőt használt, de a képet egyelőre nem találtam a lapban), 23×17,1 cm
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2014.26.1. ME.I.B. Szmick Viktor autóversenyző francia Salmson gyártmányú autójában a Jánoshegyi autó- és motorkerékpár versenyen,
1927. szeptember. A hátoldalon gumibélyegző lila lenyomata: „Copyright by Munkácsi Márton Budapest, VIII., József-körut 34.”17×23,5 cm

2012.11.1. ME.I.B. A kép hátoldalán ceruzával: „Exhumálják Cser Istvánékat”, valamint egy felirat: Est 11/2h (ennek kiolvasása bizonytalan);
vélhetően 1929. A hátoldalon gumibélyegző kék lenyomata: Aufnahme Martin Munkácsy Berlin-Wilmersdorf Kaiserplatz 14, 27,2×22,4 cm

Minden kép zselatinos ezüst technikával készült vintázs pozitív
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A Langer-Elko kamera
FEJÉR ZOLTÁN

Az évek során több átalakuláson, névváltozáson átesett
Langer & Comp. az Osztrák–Magyar Monarchiában, Bécs-
ben gyártotta és forgalmazta jellegzetes kivitelű favázas
fényképezőgépeit.

Cégelőzmények

Gernot Vollath, a felső-ausztriai Puchenauban élő gyűjtő és fotó-
technika-történész többször is nekirugaszkodott, hogy a köny-
nyűnek nem mondható osztrák fényképezőgép-gyártás leírását
könyv formában tegye közzé. Jómagam a nálunk méltatlanul

keveset lapozgatott mű 4. bővített és javított kiadását1 kaptam
meg egy barátomtól. Némi gondolkodás után úgy döntöttem,
hogy az általam ismertetni kívánt fényképezőgépet a Magyaror-
szágon is képviseletet működtető HERLANGO Photo GmbH tör-
ténete felől közelítem meg.

A korábban csak bútorok készítésével foglalkozó Anton Gold-
mannt 1854-ben Ludwig Angerer (1827–1879), a magyar fényké-
pész testvérpár2 idősebb tagja vette rá arra, hogy részére favázas
fényképezőgépet készítsen. Valószínűleg a jól sikerült akció is
szerepet játszott Goldmann azon döntésében, hogy később fel-
hagyott a műbútorasztalossággal, és fényképészeti műasztalos-
ként folytatta tevékenységét. A Császárváros jó nevű iparosa ezt
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a műhelyét a Theresianumgasse 31.-ben nyitotta meg, 1858. ja-
nuár 7-én.

Karl Haak 1879-ben alapított Bécsben szárazlemez-gyárat,
amely a későbbiekben Langer & Comp. néven működött. 1894-
ben Ferdinand Hrdlicka (1860–1942) kezdett fotópapírok és le-
mezek gyártásába. Alexander Lainer (1858–1923) 1900-ban indí-
tott el hasonló tevékenységet.

Mielőtt összezavarodnánk, sietve kijelentem: 1915-ben az elő-

zőekben említettek egyesítették cégeiket, melyet először Verei-
nigten Photographischen Industrien Hrdlicka, Langer und Gold-
mann néven jegyeztek be. A nagy lendületet kapott kameragyár-
tás 1932-ig folytatódott. Közben valakinek az a kitűnő ötlete
támadt, hogy a nehezen megjegyezhető cégnévből egy mozaik-
szót képezzen. Így jött létre a hazánkban is jól ismert3 HERLAN-
GO név. Bár ilyen márkajelzést viselő kamerával is rendelkezem,
ezúttal a cégegyesülés szereplői közül a nálunk inkább nyers-

A Langer-kamera oldalnézete A Langer-kamera szemből Az Elko-kamera szemből

A Langer objektívtartó lapja a Goerz Rapid-Weitwinkel-
Lynkeioskoppal Az Elko objektívtartó lapja a zárszerkezetes Dagorral



A két kamera közötti legjelentősebb különbségnek a hátlap
esetleges elmozdítását rögzítő csavar-megoldás számít. A Lange-
ren mindkét oldalon egyetlen csavar rögzíti a fordított V alakú vil-
lákat. Az Elkón pedig oldalanként két rézretesz és csavar találha-
tó, emiatt más a hátlap elmozdítása és rögzítése.

Úgy gondolom, hogy a leírt és bemutatott különbségek nem
kizárólag az eltérő gyártási évjáratnak tudhatók be, hanem ezek
más kivitelezőre-beszállítóra is utalhatnak. Ennek a felvetésnek
az esetleges pontosítása viszont még nem kevés feladatot jelent-
het a jövőben… ■

Jegyzetek
1 Gernoth Vollath: Die Österreichische Photoindustrie nach 1945; szerző kiadása,
Puchenau, é.n.
2 Angererékről lásd cikkem: Rupprecht Mihály, az első magyar fotóművész, in: Fotó-
művészet 2011/3.
3 Budapesti irodájuk az 1920-as években éppen abban a házban működött, ahol
később, gyermekkoromban laktam. Bővebben lásd: „Király utca 69. alatt lakott az a
cukorfalat…” in: Fotóművészet 2001/5–6.
4 A gyártóról és termékeiről lásd: Az 1900-as évek legismertebb fényképezőgép-gyár-
tója: A Lechner-Müller kameragyár, in: Fotóművészet 2013/1.
5 Az Amatőr Foto Almanachja, szerk.: Dr. Kohlman Artúr, Budapest, 1908.

anyaggyártóként ismert Langer & Comp. fényképezőgépéről
írok.

A Langer kamera

A képeinken látható favázas fényképezőgépek egyik közös jel-
lemzőjének mondhatjuk azt, hogy felépítésük bonyolultsága és
kivitelük minősége nem éri el a szintén osztrák Lechner–Müller
cég által készített és forgalmazott Werner4 kamerákét. Lechnert
használt a kitűnő meteorológus, Konkoly-Thege Miklós (1842–
1916), a Langerekkel pedig minden bizonnyal jó néhány – kevés-
bé prominens – fényképész dolgozott.

Az ismertetendő eszköz két változatban is rendelkezésemre
állt a cikk megírása idején. Egy harmadik példányhoz történő
hozzáférésre fél évet vártam, de mivel egy fotó alapján úgy tűnik,
hogy annak külső megjelenése az egyik példányéval lényegében
azonos, nem láttam értelmét a további tétovázásnak.

Javaslom, tekintsük főszereplőnek a „Fabrik photographischer
Apparate & Bedarfsartikel Langer & Comp. Wien” címkét viselő
példányt. A továbbiakban Langer megnevezéssel illetett favázas
kamera mérete becsukott állapotban: 21×23×7 cm. Az alapdesz-
kás fényképezőgépekkel egyező módon kinyíló gépváz hátolda-
lán található mattüveg pontosan 13×18 centiméter méretű. (A
géphez egy darab könyvkazettának nevezett, középen kétfelé
nyitható dupla lemezkazetta tartozik jelenleg, ennek belsejében
a képkapu viszont 12×17 cm-es.)

Az alaplap közepébe 6,5 cm-es kör alakú nyílást vágtak, ott
mintegy 2 centiméterre áll ki az objektív. A lenyitás után az előlap
az alapdeszkába süllyesztett réz síneken húzható ki a szükséges
mértékig. A C.P. Goerz, Berlin gyártmányú, Serie E, No.: 4-es tí-
pusú Rapid-Weitwinkel-Lynkeioskop objektív végtelen állásban
körülbelül 23 centiméteres kihuzatot igényel. (Az a gyanúm,
hogy nagyobb, körülbelül 18×24-es képméretnél weitwinkel,
azaz nagylátószögű…) Közelebbi téma-távolságnál az alapdesz-

ka elején található gombok fogasléchez kapcsolódó élességállítá-
sát lehet alkalmazni.

A cserélhető objektív egy 8×11 centiméteres lapban található.
A hátlapot és az alaplapot két, fordított V betű alakban álló réz lap
tartja és rögzíti. Az utóbbit biztosító csavar a gépváz közepén
található. Állóról fekvőre történő váltáskor a mattüvegkeretet
lehet elfordítva a gépvázra helyezni. A gépvázon 10 874-es gyártá-
si szám olvasható. Paul Jonas osztrák fototechnika-történész az ő
tulajdonában lévő, 12 728-as gyártási számú Langer utazógépet
1905-ös évjáratúnak mondja.

Az összehasonlítást lehetővé tevő
Elko kamera

1900-as évek első évtizedeiben a hazai szaksajtóban is gyakran
találkozhattunk a Langer cég hirdetéseivel. Az Amatőr Foto
Almanachjában5 például az Elko márkanevű gázfény (másoló)
diapozitív lemezeiket hirdették, de megemlítették a Germania és
az Ultrarapid gyártmányaikat is. Fényképezőgépet is forgalmaz-
tak ezzel a márkanévvel, amit jól illusztrál az összehasonlítás-
képpen bemutatott, „Elko; Langer & Comp, F. Hrdlicka GmbH”
feliratú címkét viselő példány.

A továbbiakban Elko kamerának nevezett favázas fényképe-
zőgép némileg vaskosabb gépvázú; zárszerkezetbe illesztett Da-
gor objektívje pedig későbbi évjáratú. Feltűnő különbségnek
mondható a bőrharmonikák eltérő színe.

Az Elko objektívtartó lapja alá nem helyezték el a két kis fém-
reteszt, azért az objektív lap nem emelhető ki, csak félrehúzás
után cserélhető. (Ekkor a hátranyúló lencsetagok miatt az objek-
tívet ki kell csavarni, tehát a művelet lassúbb.)

Az alaplap zárását biztosító retesznek a gépvázban található
része a két kamerában eltérő kialakítású. (Lásd a szembenézeti
fotókat!) Eltérőnek mondhatjuk a gépváz összeillesztésénél
alkalmazott csapolás kivitelét is.

A LANGER-ELKO KAMERA
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A LANGER-ELKO KAMERA

A Langer fényképezőgép cég-címkés oldala Az Elko cég-címkés teteje

A Langer gépvázának oldalnézete a V alakban álló villákkal Az Elko gépvázának oldalnézete a két rögzítő csavarral
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együttműködő individuális indítékok változásai mélyen átgondo-
landó problémakört alkotnak. Különösen az utóbbi évtizedek-
ben kialakult technológiai változások és az ezek által a fotográfi-
án belül kiváltott feszültségek érdemelnek figyelmet. A dolog ter-
mészetesen nem mai keletű. Számos utalás található a felmerülő
problémákra, például a későbbiekben megemlített kutatások
vagy az itthon megjelent publikációk egy példája.4

A technológia és az alkotó törekvéseinek kapcsolata tehát
alapvetően érdekes kérdés. Ez a kiindulási pontja az adott cikk-
sorozatnak. A dolgok bonyolultságából következően viszont a
fent említett három terület közül az elsőnek a vizsgálatától most
eltekintünk.

A Neumann-galaxis5

Fontos a Fasori Gimnázium és Rátz László matematikatanár ins-
piratív szerepének megemlítése, hiszen az itt követendő vonal
kiindulási pontjai kialakulásában jelentős szerepet játszottak
Neumann János útra indításával.

A bináris technológia szerepe a látványgenerálás folyamatá-
ban tulajdonképpen Neumann úttörő szerepére vezethető visz-
sza.6 Így a Marschall McLuhan által analizált problémakör, az
ipari méretekben megvalósítható nyomtatás, szövegterjesztés
hatásai az emberi kultúra fejlődési folyamataira7 tulajdonképpen
csak egy előfutára volt a von Neumann által definiált és meg-
konstruált számítógépes struktúra által kiváltott jelentős kultu-
rális, intellektuális és közéleti változások kiteljesedésének.

A számítógépes technológia az ipari, kereskedelmi, tudomá-
nyos és államigazgatási-rendfenntartó8 lehetőségei miatt megha-
tározó jelentőségű szerephez jutott a közélet minden területén, és
alapvető fontosságú szerepet játszik a vizuális kommunikációban
és a fotográfiában is.

A vizuális kultúra mélyreható változásai irányába tett első
lépés 1975-ben történt meg, amikor Martin Newell, a Utah Uni-
versity kutatója egy teáscsésze háromdimenziós matematikai
modelljét hozta létre. 1987-ben az erre a háromdimenziós modell-
re alapozott, numerikus módszerekkel alkotott fotográfiai minő-
ségű kép9 nyitotta meg a látvány bináris technológián alapuló
megörökítéséhez, az úgynevezett digitális fotográfiához vezető
utat. Az alapul szolgáló numerikus rendszer sok tekintetben
megalapozta a fotográfiái igények megoldhatóságát is. Ez az
egyes részletekben hasonló alapokon nyugvó két folyamat jelen-
leg sok területen működhet együtt, ami egy szintetizált „való-
ság”10 létrehozásának lehetőségét jelentheti.

1991-ben jelent meg a Kodak DCS 100 kamera 1,3 megapixel
teljesítményű szenzorral. Az ezt megelőző kísérletek után a rend-
szer bekerült a professzionális fotográfia eszköztárába, és kezde-
tét vette egy ma még beláthatatlan következményekkel járó folya-
mat, ami a fotografikusnak tekinthető kép létrehozásának, fel-
használásának és befogadásának, értelmezésének teljes folya-
matát alapvetően befolyásolja.

Az alkotói, létrehozási folyamat 
jellegzetességei, következményei

Rögtön ezen a ponton egy lényeges megkülönböztetést kell ten-
nünk. Ebben a folyamatban, ami alapvetően intellektuális folya-
mat, az alkotó kulturális, tudati háttere meghatározó fontosságú.

Ennek az intellektuális háttérnek a vizsgálata évekkel megelőzte
a digitális vizuális közlési csatornák megjelenését is.11

Ezen túlmenően egy másik, gyakorlatilag a fotográfia kezde-
teitől szerepet játszó tény megemlítése is fontos. Egy kép létreho-
zása sok esetben egy, a fotográfus által mesterségesen felépített
helyzet vagy tudatosan létrehozott szituáció leképezését jelenti.
A tabletop fotó, a stúdióban készített divatfotó és még ki tudja,
hány fotográfiai tevékenység mutatja a kijelentés jogosságát. A
numerikus háttér ezen a területen is teljesen új lehetőségekhez
vezetett. Ma már nincs akadálya annak, hogy fizikailag nem is
létező helyzetet mint fotografikus minőségű látványt mutassunk
be.12

Ennek a lehetőségnek van egy, a fotográfia elvi alapjait érintő
hatása is. Ebből a kiindulási pontból vizsgálva rögtön bizonyos
kérdések merülnek fel, például Sontag és Barthes sokat idézett
álláspontjait illetően, amelyekben a „valóság”13 mint abszolút
meghatározó tényező játszik szerepet. Itt persze a „valóság” meg-
határozása a kérdés. Egy fizikus ideái talán eltérnek Susan Son-
tag elképzeléseitől.

A dolgok összetettsége miatt ez a vizsgálati kör a továbbiak-
ban csak a képet létrehozó folyamat egyes, főleg technikai jellegű
tulajdonságainak elemzésére szorítkozhat.

A fotográfiai technológia egyik fontos sajátossága az alkotóval
kapcsolatos, széles körű együttműködése. (Másfajta kapcsola-
tok is léteznek. Elég csak a klasszikus festészeti módszerek eseté-
re utalni, ahol az alkotó abszolút meghatározói szerepet játszik.)
Mindennek az alapja az adott technológia összetett tudományos-
technikai háttere, amire támaszkodva fotográfiai paramétereket
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Hány megapixeles volt
Michelangelo kalapácsa?
Avagy alkotói eszköz-e 
a fotótechnológia? 1. rész
MONTVAI ATTILA

Elöljáróban

A kérdés felvetése nem tekinthető érdektelennek. Az utóbbi idő-
ben egy technokrata irányzat kapott erőre, ugyanakkor az elmúlt
két-három évtizedben a vizuális információs, regisztrációs csator-
na struktúrája, kulturális szerepe a közösségi és az egyéni szférá-
ban egyaránt alapvetően megváltozott. Miután ennek következ-
tében a statikus, fotografikusnak tekintett kép befogadási, értel-
mezési folyamatai is lényegesen megváltoztak, érdekes lehet egy,
a fotótechnológia szerepét vizsgáló kísérlet.

A látványgenerálás talán az egyik legősibb emberi tevékeny-
ség. Tízezer éves maradványok tanúskodnak erről. A létrehozott,
kialakított eredmények alkalmazása, felhasználása és fenntartá-

sa igen sok területre kiterjedő folyamat volt és az ma is. Ennek
következtében nemcsak az intellektuális szférában, hanem
egyéb, sok esetben financiális környezetben is aktív szerepet ját-
szott, játszik.1

Végletesen leegyszerűsítve a kérdést, a statikus képeket létre-
hozó tevékenység vizsgálata három alapvető terület elemzésére
szorítkozhat.

Az első az intellektuális, kulturális szférában kialakuló
„érték” létrejötte. Némi anakronizmus következtében ez lénye-
gében a (kon)textuális, verbális csatornákon keresztül történik. A
perszonális jelentőség kialakulásában személyes, érzelmi dina-
mika is szerepet játszhat, de globális értelemben ez csak másod-
lagos dolog. Nyilvánvaló tény, hogy az igen messzire vezető, kap-
csolódó érdekek itt is hatnak. Ezt erőteljesen felveti Don Thomp-
son könyve.2

A második probléma az adott területen alkalmazható techno-
lógia alapvetően mechanikus, ismeretelméleti jellegzetességei-
nek a szerepe, illetve az ezek segítségével kialakítható látványok
vizuális minősége és az ezáltal kiváltott reakciók sajátosságai.
Ennek elemzése, ismerete igen fontos az alkotói intenciók megva-
lósulásában játszott, meghatározó szerepük miatt.

Végül az is igen fontos kérdés, hogy az adott technikai lehe-
tőségeket hogyan és milyen mélységig lehet befolyásolni. Ez ter-
mészetszerűen visszacsatolást jelent az első pontként említett
területre. Itt ugyanis a technikától nagy mértékben független
„közlés” kialakítási folyamatáról van szó, ami jelentős figyelmet
érdemel.

A „közlés” tulajdonképpen egy interakció a szerző személyes
indítékai és a kulturális, intellektuális és (nem utolsósorban) az
ideológiai szférák között. Ebben a folyamatban gyakran döntő
szerepet játszik a vizuális, szemmel érzékelhető jelek feldolgozá-
si aktusa és ennek az intellektuális szférába történő átvitele. Az
így kiváltott reakciók ezután igen széles hatáskörű és messzire
vezető következményekkel járhatnak.

Elegendő Marcel Duchamp Forrás3 című dadaista akciójára
utalni. Itt az egyéni indulat, a vizuális tartalom és a kulturális, ide-
ológiai környezet ellentétei egyértelműen azonosíthatók.

Mindezek alól a fotográfia sem kivétel. Az 1840-es években
elindult folyamat technológiai hátterének fejlődése és az ezzel
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FOTÓELMÉLET

A Duchamp Fountain Alfred Stieglitz által készített fényképe
(wikipedia)

A Kodak DCS 100, 1,3 megapixeles kamera fényképe (wikimedia)



Egy közvetlenül következő folyamat a fotográfiai, képi publi-
kációs csatorna szinte korlátlan kiterjedése. A Flickr, a DeviantArt
és még ki tudja, hány internetes fórum jelzi a fotográfiai közlés
tömegessé válását. Ez a fejlődési folyamat lehetővé tette a nyilvá-
nosság elérését az eddig kizártnak tekinthető csoportok előtt, ami
érezhető kihívást jelent a „hivatalos” fényképezés számára. Elha-
tározás kérdése, hogy emellett vagy ez ellen lép-e fel az ember.

A változások természetesen nem csak a tömeges szférában
jelentkeznek. Maga a professzionális szféra is új elemekkel és
indulatokkal bővült, aminek persze nem csak pozitív oldalai van-

nak. Egy tanulságos példa az ausztráliai Alexia Sinclair A Frozen
Tale sztorija.17 A nyilvánossá tett, a dolgok jelentőséget hangsú-
lyozó interpretáció szerint a sorozat szinte emberfeletti, jeges
körülmények között született a svédországi Skokloster kastély-
ban, ami az állítások szerint szinte hozzáférhetetlen, zárt terület.
Az akció vitathatatlan célja az értéknövelés! Ezzel szemben, az
adott műemlék természetesen egész évben nyitva van; egy egész
évben látogatható múzeum étteremmel és emléktárgy üzlettel.18

A magát fotográfusnak és vizuális művésznek mondó szerző sze-
rint az alkotás magán viseli a nehéz körülményrendszer megpró-
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automatizáló rendszerek alakultak ki. Természetesen ennek
egyéb hatásai is vannak. Manapság már sokan úgy gondolják,
hogy ha egy, a százezer forintos kategóriába eső gépet meg egy
közepes árú nyomtatót használnak, vagy egy jó hírű sokszorosí-
tó üzem szolgáltatásait veszik igénybe, és emellett minden para-
métert az automatikus pontra állítanak, akkor már jó fotográfu-
sok.14

Ez a tény a személyes indítékok mellett a folyamatokat mé-
lyen befolyásoló egyéb érdekek rendszerében jött létre. Ezek egyi-
ke financiális háttér. Elegendő arra utalni, hogy a Canon és a
Nikon cégek együttes éves bevételi forgalma 2014-ben a tízmilli-
árd dolláros szférában mozgott. Ezért joggal feltételezhető, hogy
a technikai, kezelhetőségi és egyéb igények mellett a pénzügyi
szempontok is vezető szerepet játszanak.15

Egy másik fontos tényező a kommunikációs csatornák és az
emberek közötti kapcsolatrendszerek bináris technológia hatá-
sára bekövetkezett drasztikus megváltozása. (Lásd a már említett
Neumann-galaxis következményeit!) Ezekből csupán a vizuális,

képszerű csatornák területeire szorítkozva is igen fontos követ-
keztetések vonhatók le.

Például a környezet érzékelése is erőteljes változásokon megy
keresztül. Egyes kutatási eredmények azt mutatják, hogy a jelen-
legi generáció a nap jelentős részében numerikusan generált és
azonos technológián alapuló átviteli csatornákon láthatóvá tett
képeket nézeget. Ennek következtében az értelmi, érzékelő ké-
pességek is változásokat szenvednek. A villamoson az okos(?)te-
lefonokat simogató utasok, otthon a tableten játszó gyerekek és a
Facebookon képeket cserélgető tizenévesek tömeges léte jelzi ezt
a tendenciát. A valóságkép kialakulásában ily módon a tapintás-
érzékeny képernyők fontos szerepet játszanak.

Természetesen nem generációs ellentéteket jelző, rosszindu-
latú megjegyzésről van szó, éppen ellenkezőleg! A professzioná-
lis gyakorlatnak elemeznie, értelmeznie kell ezeket a folyamato-
kat a hatékony kapcsolattartás érdekében. A szelfi milliói nem
csupán önmutogatást jeleznek, hanem mélyebb szociális, kultu-
rális folyamatok következményei. Az alkotói szférában tevékeny-
kedő réteg figyelmét fel kell hívni a folyamatok fontosságára és az
ebből következő változások szükségességek értelmezésére.

Néhány jelentősnek ítélhető következmény

Talán a legfontosabb ezek közül az, hogy az „egyén” a fizikai ha-
tárokat messze meghaladó bináris határokig terjedt ki.16 Ennek a
magán- és a közösségi szférában is beláthatatlan következményei
vannak. Sok esetben ez a lehetőség az adott környezetben ural-
kodó ideológiai és hierarchikus rendszer elleni lázadást generál-
hat, ami a kommunikációs csatornák politikai érdekekből követ-
kező lezárásához is vezethet. Miután az adott csatornákon a képi
közlés is igen fontos szerephez jut, hogyan lehetne ezt figyelmen
kívül hagyni a fotográfiában?

HÁNY MEGAPIXELES VOLT MICHELANGELO KALAPÁCSA?
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A Utah teáskanna a kiállító múzeumban készült
fényképe (wikipedia)

Az Abyss film egy jelenete, amelyben a víz szörny élő színészekkel van kapcsolatban (wikipedia)

A Utah teáskanna  egy háromdimenziós   program segítségével két, a program által generált környezetben megjelenített képe.  
A két változat talán mutatja a ma már korlátlannak tekinthető lehetőségeket. Természetesen magának a kannának  a megjelenése
sincs korlátokhoz kötve (M. A.)



báltatásait is. Ám a hátteret szolgáltató, „fagyosnak” kikiáltott
fotó háttere ugyan ott készülhetett, de a lényeges elemek, a sze-
replők Ausztráliában, valószínűleg ideális hőmérsékleti körül-
mények között lettek felvéve, ami persze szintén nem egyszerű
dolog.19 Az akció nyilvánvalóan lehetetlen lenne a bináris techno-
lógia és az internet megléte nélkül!

Ezekből a tényekből is következik a technológiai háttérben és
a tömegesedési folyamatokban uralkodó változások jellege. Nem
tagadható, hogy a hivatalos fotográfiai környezetben is jelentkez-
nek hasonló elemek. Míg a már említett Nikon DCS100 kamera
1,3 megapixeles jellemzőjével akkor a professzionális gyakorlat
kívánatos eszközévé vált, addig ma már 60–100 Megapixel a profi
szint. Persze kérdés, hogy ez miképpen vagy egyáltalán jelentke-
zik-e a jelenlegi közlési csatornák minőségi, intellektuális színvo-
nalában.20

Végül egy pusztán technikai jellegű folyamatot említsünk. A
látványrögzítés módszereinek fejlődésével párhuzamosan, illet-
ve egyes esetekben azt megelőzve a látvány generálásának tech-
nológiája is rohamos fejlődésen, változáson ment keresztül. En-
nek egyik első, jelentős teljesítménye az 1989 decemberében meg-
jelent Abyss című film volt, amelyben egy számítógéppel generált
szörny szerepelt együtt színészekkel.

Látjuk tehát, hogy a már említett photoshop-top fotográfia,
azaz a szoftveres módszerekkel befolyásolt, alakított kiindulási
fénykép mellett a computer-top fotográfia is kifejlődött. Ebben az
esetben nem az eredeti látvány rögzített változatának manipulá-
lásáról, hanem fizikailag nem létező, numerikusan generált szi-
tuáció létrehozásáról van szó. Meggondolandó, hogy a filmipar
ezen a területen miért hagyta messze maga mögött a fotográfiai
szférát.

A jelenlegi technológiai háttér igen széles körű, messzire mu-
tató tudományos alapokkal rendelkezik.21 Sajnos sok esetben a
szükséges információkat továbbító csatornák (marketing, sajtó,
ismeretterjesztés, oktatás) nem képesek a megfelelő mélységet
ezen a területen elérni.

Szerencsére az alkotók számára a tudományos alapok isme-
rete nem túlzott jelentőségű. A lényeg az, hogy az ezekből követ-
kező technikai paraméterek és manipulációs akciók hogyan befo-
lyásolják a vizuális megjelenést és ezen keresztül a befogadó réteg
reakcióit. Ez az igen bonyolult hatásrendszer számos esetben
kerülőutakra visz. Mindez többek között azt jelenti, hogy a fény-
képezőgép technikai adatai (megapixel, az élességmérési pontok
száma stb.) intellektuális jelentőséget nyernek, illetve ezekkel
azonosulnak. Egyszerűsítve: minél több a megapixel, annál „mű-
vészibb” a fotó.

A befogadó, illetve a személyes igények következtében töme-
gesen fotografáló réteg esetében sem egyszerűbb a kérdés. Itt kell
visszautalni Pierre Bourdieu Un art moayen. Essais sur les usages
sociaux de la photographie című, sajnos kevéssé ismert könyvé-
ben közzétett vizsgálati eredményekre. Ezek szerint természet-
szerűen következik, hogy a fotografálás tulajdonképpen az aktu-
ális énkép és az adott pillanatban uralkodó intenciók vizuális for-
mában történő öntését jelenti.

A széles körű kultúrszociológiai vizsgálatok alapján az is kide-
rült, hogy a személyes szférában működő magánfotózás mellett a
professzionális fotó is esetenként technikai paraméterek által
meghatározott célok, eredmények elérésére törekszik, illetve
azok a képben minőség meghatározó szerepet kapnak. Az is kide-
rült, hogy a csoportos, klubokba szerveződő fotográfia is, mint az
említett két határ közötti aktivitás képviselője, motívum és tech-

nikai paraméterekre irányuló mintákkal telített területté vált. Itt
is megjelenik a technológia és az alkotó közötti kapcsolat jelentő-
sége.

Ezeket a következtetéseket jelentős mértékben alátámasztot-
ta a Magyar Fotóművészek Szövetség kezdeményezésre a nyolc-
vanas évek elején lefolytatott vizsgálati folyamat22 is. Az eltérő tár-
sadalmi, kulturális környezet csak erősíti Bourdieu kutatásának
iránymutató jellegét, erejét.

Miről lesz szó a következőkben?

Ebben a sorozatban nincs lehetőség a fentiekben vázolt, igen
összetett struktúra részletes vizsgálatára. Csak a fotográfiai tech-
nológia, az alapul szolgáló numerikus háttér és az alkotó közötti
kölcsönhatás leírására lehet szorítkozni:

– Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre fotografikus minő-
ségű képek előállítására?

– Hogyan válik láthatóvá a kép? A technikai, technológiai fo-
lyamat érthető, de minden részletre kiterjedő leírása a cél, külö-
nös tekintettel a végeredményben jelentkező hatásokra. Ok: az ál-
talában terjesztett ismeretek (folyóiratok, reklámok, oktatás)
nem teljes volta.

– Hogyan és milyen fázisokban lehet ebbe a technológiai fo-
lyamatba beavatkozni és egyes, célzott alkotói ideákat láthatóvá
tenni? ■

Jegyzetek
1 A kulturális, intellektuális jelentőség mellett a jelenlegi körülmények között ural-
kodó financiális dinamika sem hagyható figyelmen kívül. Érdekes lenne megvizs-
gálni például a Mona Lisa financiális jelentőségét is. Hány ezer ember élt és él meg
ma is ezekből a financiális hatásokból?
2 Don Thompson: The $12 Million Stuffed Shark: The Curious Economics of Con-
temporary Art, 2010, ISBN-13: 978-0230620599.
3 Először elutasították és nem jelenhetett meg a Society of Independent Artists kiál-
lításán (New York, 1917). Nagy szerencsére azonban Alfred Stieglitz lefényképezte
és publikálta a fotót a The Blind Man című folyóiratban.
4 Egy példa lehet erre a Fotóművészetben megjelent cikksorozat: Montvai Attila: Egy
fotográfus a fotográfiáról: talán újra kellene gondolni, hogy mi a fotó! 1. rész. Fotó-
művészet, 2010/2.
5 Lásd Fotóművészet, 2015/4.
6 Az úgynevezett Neumann-architektúra és az erre alapozott számítógép volt az első
mai értelemben vett numerikus rendszer.
7 Marshall McLuhan: The Gutenberg Galaxy, 1962.
8 A rendfenntartó szerep fontosságát jelzi az arc, rendszám, és egyéb természetes jel-
legzetességek automatikus felismerési lehetősége.
9 Jim Arvo és Dave Kirk készítette a képet.
10 Montvai Attila: Synthetic reality, 5th International Conference on Photography,
1998 Kolkata.
11 Pierre Bourdieu: Un art moyen essai sur les usages sociaux de la photographie,
1966.
12 Ez tette lehetővé a photoshop top, a 3ds Max top és még sok más top fényképezés
lehetőségét. 
13 Meg kell említeni, hogy a „valóságkép” egyes vonásai közösségi, interpretatív ele-
meket tartalmaznak. Két, egymással a szó szoros értelemben harcoló ideológia
rendszer „valóságai” alapvetően eltérhetnek egymástól, és ez ezrek halálához ve-
zethet.
14 Ez vezet ahhoz, hogy marketing célok miatt kialakították a félprofesszionális kate-
góriát.
15 Ennek következtében nem túlzás megjegyezni, hogy a fotográfia „kulturális” irány-
zatainak a fejlődése a részvényesek érdekeitől is függ!
16 Jelenleg is folyik egy bírósági eljárás Kanadában egy holland férfi ellen egy kana-
dai tizenéves lány halálba üldözése miatt. Ez a zsarolási akció az interneten és a  Face-
bookon zajlott le.
17 Lásd a YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mxtVkMXR0Wg filmet!
18 Lásd: http://skoklostersslott.se/en/visit/castle.
19 A fagyos(?) sztori természetesen elterjedt hirdetési alap lett, még Magyarorszá-
gon is.
20 Többek között ez is a következő részek egyik témája.
21 Az alapok a bonyolult matematikai módszereket követelő jelfeldolgozás, valószí-
nűségelmélet területeire vezetnek.
22 Montvai Attila: Fotográfia és kultúra, ISBN 963092603 2, 1985.
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SUMMARY

Vol. 2016/2 of Fotóművészet begins with an interview made by Sán-
dor Bacskai with photographer Márton Perlaki – Besides plan-
ning, I follow mostly my own  intuitions. “Before starting any work I
used to be very excited, I clung to my conceptions tenaciously, it did
not matter at what price but the result had to be good, and this atti-
tude was the root of many conflicts. Yet, the photographer’s task is
to keep the team together. The imagined sketches just serve as start-
ing point, to which it is not worth clinging at any price. I believe, by
now I have learned how to communicate, I am much more com-
posed, therefore I am able to concentrate much better.” ■

In “Meddling, or about the shutter time and the spoon Gábor Né-
meth reports on György Stalter’s photos: “Many years ago he put a
lot of (photographic) papers aside, he says. But, I ask, it ought to
have spoiled for long, am I right? He gives a quizzical glance at me
from behind his glasses. He starts to talk to me like to a child, argu-
ing that a hard paper is a bit softer, but after such a long time blacks
would indeed disappear from a soft paper, then some »bs« come as
well, I keep nodding, I can’t understand one single word of it, I am
indeed about falling asleep in a minute, just like a child. Finally, sud-
denly he says, to throw away unused papers is like throwing flower-
seeds into the dustbin, but this wakes me up.” ■

In Stale green sci-fi. The nature and the layers of post-modern town
Rita Somosi examines Márk Martinkó’s photo series: “The urban
environment of his works and the vegetation appearing here and
there in it, shows us the areas of postmodern towns becoming
empty. The vision-like photos, doesn’t matter if we are talking about
his REM or »Artificial green« series, are all put together of the ele-
ments of reality. It is not easy to state whether it is dystopia or reali-
ty what the artist wants us to see. By the carefully selected scenes
and planned compositions the scenery transforms itself, and their
contents of meaning broaden by the various emphases and gesture
of stressing.” ■

“Is it possible to separate the »outside« and the »inside«? Can the
often gloomy norm- and expectation-system of the outside world
be isolated in principle from the personality, intimacies of our in-
side world? Don’t we violate our self-estimation by separating them
many times »in line«? The answer is very simple, and at the same
time very complicated. If it were separable, then there would be nei-
ther clinical psychology, or social psychology nor psychoanalysis”
Zsolt K. Horváth notes about the exhibition Life – spaces. ■

“The photo art is a complicated steadily changing rhizome, with the
open interplay with unpredictable consequences of countless ele-
ments” György Cséka argues in Comments on photo art. “It is such
a labyrinth which you enter into, no matter having a map in your
hand, made with great precision by people who have earlier been in
this labyrinth, it won’t always put you on the right road, because
the roads, the trails are changing, they are somewhere else, they
would mislead, and the system is highly responsive even to those
walking in the labyrinth. It’s a system the rules of which you would
understand, construct and rewrite in most cases only later. Since we
have neither adequately precise terms, definitions, nor ample al-
ways relevant descriptions, i.e. we don’t have and won’t have photo
arts identification handbook, there is one thing we can do:…” ■

Gábor Pfisztner’s essay planned to be a multi-part work is meant
to analyse the relationship between photo art and contemporary
art: “I will try to outline what definitions are actually feasible that
are called contemporary arts, not necessarily following or accepting
the viewpoints preferred by the »art industry«. I’ll touch upon
another interesting discussion the subject of which is mediality (if
once  there exists intermediary and media-art, then the notion of
medium can neither be discarded without any consequences), tak-
ing the various definitions and interpretations of the notion, one
after the other into account.” ■

Judit Gellér scrutinizes the topic of Archives created with the
objective of collecting, classifying, sorting, structuring, and under-
going a change at the moment: “While the foxed pages of old, paper-
based archives are slowly decaying, the new digital archives,
although in their immaterial and ephemeral character, still counter-
act this process. The new archives do not exist in their physical real-
ity. The pictures transform into numbers and data. The new ar-
chives are stored in clouds, on virtual data carriers; the place of pho-
tosensitive material has been taken over by sensors.” ■

János Palotai selected two exhibitions from the Vienna spring sup-
ply. One is: “Albertina put on show a segment of the Japanese photo
art from 1960 to 1975 and within it the short-lived progressive
review Provoke, the influence of which could be felt for decades.
Between the protest and the performance, indicates the sub-title of
the exhibition.”  The other one: “Commemorative exhibition in the
Museum Moderner Kust about the Vienna actionism in the sixties,
titled Körper, Psyché und Tabu.” ■

In her two-part essay – In defence of the authenticity of historical
photographs – Katalin Jalsovszky discusses the problems of ar-
chiving and publishing Hungarian holocaust photos via concrete
examples: From the Hungarian holocaust photos modified in con-
tents by restoring, one can see most frequently the one made by
Tamás Veres in November 1944 in Budapest. Tamás Veres as
escaped inmate of a forced labour camp ended up in Raoul Wallen-
berg’s surroundings, who employed the 21 years old young man as
photographer. Thus he was the only one who had the opportunity
to make photos of the Swedish diplomat’s man-rescuing activity and
of the persecution of Jewish people during the Nazi terror in Bu-
dapest. The negatives got lost in the chaos of the siege of Budapest.
The fact that some of the photos survived is thanks to Wallenberg
who forwarded some of the photos enclosed to his diplomatic re-
ports and letters sent by diplomatic courier to Sweden. But unfortu-
nately none of those photos can be found from the nineties in  Swe-
den. ■

In Everyday life of Márton Munkácsi Etelka Baji presents a bunch
of photos unknown so far to the Readers of Fotóművészet: “Since
my last article published in 2010 another 10 photos have come ac-
ross me, and we managed to put all of them on file in the Historical
Photographic Archives of the Hungarian National Museum. Unfor-
tunately and undeniably, the photos do not belong to Munkácsi’s
best photos. Anyway, it is important to report on the worldwide
known Hungarian press photographer’s photos put lately in the
Hungarian collection, and that these photos have also become well-
known pieces of the Hungarian photo history.” ■

“Langer & Comp. whose name has been changed more than once in
the past years, produced and sold its characteristic wooden-frame
cameras in Vienna in the Austro-Hungarian Monarchy” reports
Zoltán Fejér on the Langer-Elso camera in his article about the his-
tory of photographing technique. – “One can argue,a common char-
acteristic of the wooden-frame camera on our pictures is that the
elaborateness and the quality of workmanship of these cameras
cannot be compared to that of the Werner cameras designed and
sold by Lechner-Müller.” ■

Attila Montvai started a new series of articles – How many mega-
pixels had Michelangelo’s hammer had? Or is photo technology a
creator means? Here is an excerpt from the first part: “Computer
technology plays a role of vital importance in visual communication
and photography, as well. The first step in the direction of sweeping
changes in visual culture was made in 1975, when Martin Newell
researcher at the Utah University, created the 3-D mathematical
model of a tea cup. In 1987 a picture of photographic quality de-
signed with numerical methods based on this 3-D model opened a
way to the binary technology based on recording of the scene, the
so-called digital photography.” ■
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