
LIX. évfolyam, 2016.1. szám Ára: 840,– Ft

A fo lyó ira tot a

Eifert János, Gink Sára, Horváth M. Judit, Riskó Gáspár, Herman van den Boom,
Steve McCurry, Lars Schwander Kiállítás: Hinta Fotótörténet: Robert Capa,
Moholy-Nagy László és a német képes újságok (4. rész, 1932–1935.), Fotóalapú
grafikai eljárások a Makói Grafikai Művésztelepen Fotótechnika: Talbot kamerája

támogatja

©
 L

AR
S 

SC
H

W
AN

D
ER



TARTALOM

A fotografálás nem a pillanat művészete 3
Eifert János fotóművésszel  BACSKAI SÁNDOR beszélget

PFISZTNER GÁBOR: Szembesítések 16
Horváth M. Judit: Privát képek 1–2. 

SOMOSI RITA: Lassú melenkólia 24
A posztindusztriális táj és a szubjektív lét viszonya Riskó Gáspár sorozataiban

GELLÉR JUDIT: Míg mi csak játszunk, ők játszanak 34
Bartha Máté és Michał Grochowiak: Hinta

SZEGŐ GYÖRGY: Steve McCurry – Legendás fotók 44

ÜVEGES KRISZTINA: Tiltott és Tűrt, avagy fotóalapú grafikai eljárások
a hetvenes és nyolcvanas  években 58

PALOTAI JÁNOS: Aki együtt ,,játszik” Vető Jánossal 68
Lars Schwander: A belső reflexió

ANNE KOTZAN: 101 film – egy pillantás Amerikára 76
Herman van den Boom képei

CS. LENGYEL BEATRIX – FISLI ÉVA: Hagymahéjak 82
A Capa-anyag rétegei

ALBERTINI BÉLA: Moholy-Nagy és a német képes újságok – 4. rész, 1932–35. 89

FEJÉR ZOLTÁN: Talbot kamerája 98

TÍMÁR PÉTER: Könyvespolc 101

Summary 106

2016 •1
2016. LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Főszerkesztő: Tímár Péter

Szerkesztőség: Bacskai Sándor, Fejér Zoltán, Horváth Imre,
Markovics Ferenc, Stemlerné Balog Ilona, Szegő György

www.fotomuveszet.net

CÍMLAP:

Lars Schwander: Emilie, 50×50 cm, C print, 2010
© LARS SCHWANDER



3Fotóművészet|2016. 1.

A fotografálás nem a pillanat
művészete
Beszélgetés Eifert János fotóművésszel
BACSKAI SÁNDOR

Közel húsz éve, lapunk 1996/5–6. számában, a magyaror-
szági alkotóműhelyeket bemutató workshop-összeállítá-
sunkban közöltünk egy Eifert János-interjút, amiből meg-
ismerhettük a fotóművészi pálya legfontosabb történéseit.
Most az azóta eltelt időszakról beszélgettünk.

– A legutóbbi időben nemcsak Nyugat-Európában és a tengeren-
túlon, hanem Üzbegisztánban, Horvátországban, Szlovéniában,
Macedóniában, Koszovóban, Romániában és Bulgáriában nyíltak
kiállításaid. Ennyire fontosnak tartod a keleti irányt?

– Szellemi és földrajzi értelemben minden „irány” fontos,
hiszen egy-egy kiállításra, előadásra, workshopra szóló felké-
rés az utazást, azaz a megismerést, felfedezést, az ösztönös kí-
váncsiságom territóriumát is jelenti. „Az utazás önmagamra is-
merés… Azt keresem magamban és a világban, azokat a mintákat,
amelyekhez tapasztalataimat mérhetem”, írja Esterházy Péter a
Hahn-Hahn grófnő pillantásában.

Mindebből következik, hogy ha tehetem, nemcsak a kiállítás-
rendezés és a megnyitó idejére utazom el az adott országba,
hanem megpróbálok hosszabb időt eltölteni, hogy fényképez-
hessek. Erre általában lehetőségem is nyílik, a konzulátusok
vagy a helyi fotóklubok, szövetségek szoktak segíteni. Eddig
negyven országban fényképeztem, és folytatni akarom a sort.

2008-ban Kanada volt a „célország”, ahol több mint fél évet
töltöttem. „Teltházas” előadásaim és workshopjaim voltak, a
képeimet is szépen vásárolták. Ezért tehettem meg, hogy tolmá-
csom és munkatársam közreműködésével utazásokat tervezzek.
Előbb Mexikó: a Yucatán-félsziget, Playa del Carmen, Xcaret, Ek
Balam, Valladolid… Viccesnek tűnik, de taxival jártuk az őserdőt,
a maja civilizáció jeleit, az ősök üzenetét keresve. Majd New
Orleans következett, ahol a jazz világát fényképeztem. Közben
egy „ugrás” Svájcba, ahol a genfi Espace MaTToM Galerie d’Art
fogadta a kiállításomat. Genfből haza Budapestre, hogy össze-
szedjem a következő kiállításom anyagát; India, méghozzá Kal-
kutta, az Academy of Fine Arts, North Gallery következett. Jó saj-
tóm volt, hiszen a The Times of India, a The Telegraph, a The Asian
Age angol nyelvű napilapok, amelyek többmilliós példányszám-
ban jelennek meg, szép terjedelemben foglalkoztak a kiállítá-
sommal, még a címlapra is föltettek. Ezek hozták a következő
meghívásokat. Üzbegisztán következett, majd a Balkán: Macedó-
nia, Koszovó, Románia és Bulgária. 2009-ben és 2013-ban a Szó-
fiai Magyar Kulturális Intézet mutatta be a Képnovellák, illetve az

Ars Poetica c. kiállításaimat, amiket más városokban, Plovdivban,
Plevenben, Sumenben és Slivenben is láthatott a bolgár közön-
ség. Előadásokat tartottam az Új Bolgár Egyetemen, a Bolgár Fo-
tóakadémia meghívására. Alkalmam nyílt arra, hogy a művésze-
ket megismerjem, és rájöttem, hogy a magas színvonalú, kortárs
fotográfia nem csak Nyugaton létezik. Ugyanezt tapasztaltam
Romániában is, ahol szintén volt lehetőségem tájékozódni: 2016
januárjában, a Bukaresti Magyar Intézet kiállítótermeiben mu-
tatták be a képanyagomat, önálló tárlataim sorában a kétszázti-
zenharmadikat. Örültem a nagy érdeklődésnek, meg a sok fiatal-
nak, és leginkább annak, hogy belekóstolhattam az ottani mű-
vészeti közéletbe.

– Kínába szintén meghívásnak eleget téve utazhattál ki?
– Tóth István, a nagyváradi Tavirózsa Fotóklub elnöke, a 2000-

es évek elején meghívott a galériájába kiállítani. Egyébként Nagy-
váradon ugyanúgy ismerték például Kerekes Gábor vagy Benkő
Imre munkásságát, mint itthon, és Tóth István nagyon tájékozott,
jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező galerista. 2002-ben
ennek az ismeretségemnek köszönhetően járhattam először
Kínában, Henan tartományban, ahol nyolcszáz, a világ legkülön-
félébb országaiból érkezett fotográfussal együtt szakmai progra-
mokon vehettem részt, alkalmam nyílt az ismerkedésre, elvittek
bennünket fényképezni a turisztikai szempontból kiemelt fon-
tosságú helyekre. Ennek az utazásnak pedig azt köszönhettem,
hogy a Kínai Fotószövetség a 2008-as pekingi olimpia előtt, sok
más külföldi fotóssal együtt, engem is meghívott éskétszer három
héten keresztül vendégül látott, alkalmat nyújtva arra, hogy a
képeinken a messziről jött emberek szemével mutassuk be az
országot, és a szervezők az elkészült munkáinkkal is fokozzák a
világ érdeklődését az olimpia iránt.

Meglepetésként ért a kínai fotográfia magas színvonala,
Pekingben volt egy hatalmas kultúrpalota, amelyben akkor kizá-
rólag fényképkiállításokat mutattak be, és engem magával raga-
dott a kínai fotós életművek változatossága és a kifejezőeszközök
gazdagsága, ha nem tudtam volna, hogy hol vagyok, azt is hihet-
tem volna, hogy európaiak és amerikaiak munkáit látom, annyira
frissek és izgalmasak voltak a kiállított anyagok. Az ausztrál, in-
diai, norvég, olasz stb. kollégáimmal is közeli barátságok szövőd-
tek, az én magyaros, tanárkodó mentalitásomnak köszönhetően,
mert a közös fényképezések alkalmával mindig voltak észrevéte-
leim, tanácsaim, hogyan lehetne egy-egy apró változtatással még
jobbá tenniük a képeket, ezeket megfogadták, és végül már tanár
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Kotzan, Anne (1961)
Sza bad fog lal ko zá sú pub li cis ta. Egye te mi ta nul má nyai alatt egy
évet Ró má ban töl tött DAAD-ösztöndíjasként, majd kul tú rá val
fog lal ko zó úti köny ve ket kez dett ír ni, köz tük Ma gyar or szág ról is.
Már ta nul má nyai ide jén kap cso lat ba ke rült a fény ké pe zés sel, és
több éven át dol go zott egy fo tog rá fus mel lett as  szisz tens ként. Ma
füg get len szer ző ként foglalkozik a fo tó val. Szö ve gei fő leg né met
szak lap ok ban je len nek meg: foto-MAGAZIN, Photo Internatio-
nal, Photopresse, Schwarz-weiss. Köln ben él.

Palotai János (1939)
Történelem–filozófia szakot végzett az ELTE-n, esztétikából dok-
torált. A Műegyetemen művészetfilozófiát, az Iparművészeti
Egyetemen vizuális kommunikációt, az ELTE-n média ismeretet
tanított. A mozgóképkultúra oktatásához Pásztor Erikával kö-
zösen készített tananyaga az interneten olvasható. A Balkonban,
a Filmkultúrában, a Filmvilágban, a fotografus.hu-n és az Új Mű-
vészetben publikál.

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. Kurátor-
ként dolgozik és kortárs művészetről publikál, különös tekintet-
tel a fotóművészetre és kortárs ékszerre. A VILTIN Galéria mun-
katársa.

Szegő György (1947)
Építész, művészeti író. A hetvenes években több, fotófelhaszná-
lással is élő önálló kiállítása volt. 1979 és 1989 között a Kaposvári
Csiky Gergely Színház díszlet- és jelmeztervezője. 1982-től rend-
szeresen publikál művészeti tanulmányokat és kritikákat.

Tí már Pé ter (1948)
Építészmérnök, Balogh Rudolf-díjas fotóművész, a Fotóművészet
főszerkesztője. http://www.timarpeter.hu.

Üveges Krisztina (1975)
Művészettörténész, kurátor. 2007-ben diplomázott az ELTE
Művészettörténet szakán, jelenleg a Ludwig Múzeum – Kortárs
Művészeti Múzeum munkatársa. Rendszeresen ír szakfolyóira-
tokba, a Nyitott Műtermek Délutánja Egyesület tagja.

E SZÁMUNK SZERZŐI

Albertini Béla, Dr. (1940)
Fotótörténész, emeritus professor (Kaposvári Egyetem). Apáczai
Csere János-díjas (2009), Németh Lajos-díjas (2010).

Bacskai Sán dor (1961)
Író, új ság író, a Fo tó mű vé szet mun ka tár sa. A ki lenc ve nes évek-
ben kö rül be lül száz élet út-in ter jút ké szí tett a Ma gyar Fo to grá fi ai
Múze um ar chí vu ma számára.

Cs. Lengyel Beatrix (1959)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett, történelem–
népművelés–újkori muzeológia szakon. A Magyar Nemzeti Mú-
zeum Történeti Fényképtárának munkatársa.

Fej ér Zol tán (1951)
Sza bad úszó fo tós. 1968 óta fog lal ko zik a fény ké pe zés kü lön féle
al ko tó mó do za ta i val. 1985 óta foly tat fo tó tör té ne ti ku ta tá so kat,
ezek ből ed dig ki lenc köny vet pub li kált. La punk mun ka tár sa.

Fisli Éva (1974)
Eötvös collegista, az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar–
történelem szakon végzett. 2003-ban a párizsi Sciences Po hall-
gatójaként szerzett mesterdiplomát, PhD-disszertációját 2012
januárjában védte meg. 2009 őszétől a Magyar Nemzeti Múzeum
Történeti Fényképtárának munkatársa, a nemzetközi gyűjte-
mény kezelője. Fordít, ír, fényképez. 

Gellér Judit (1983)
Kurátor. 2000-től publikálja verseit, kritikáit, kiállítás-ajánlóit
különböző szaklapokban és folyóiratokban. Egyetemi tanul-
mányait a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Designelmélet mes-
terszakán fejezte be. 2012-től tagja, 2013 és 2015 között vezető-
ségi tagja a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának. 2013-ban kezdte
meg PhD tanulmányait az ELTE Film-, Média- és Kultúraelméleti
programján, 2014-től meghívott előadó a Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetem Fotográfia szakán, 2015-től a Robert Capa Kortárs
Fotográfiai Központ művészeti munkatársa.
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– Művészeti vezetője voltál az Országos Széchényi Könyv-
tárban létrehozott Jelenkori Fotóművészeti Gyűjteménynek. Mi
volt ez?

– A Magyar Televízió egyik reggeli műsorában a régi fényké-
pek megőrzéséről, történetesen a Klösz-képek restaurálásáról
esett szó, no meg arról, hogy egy értékes Brassai-kép került be a
könyvtárba. A műsorban engem szakértőként szólaltattak meg,
és előtte, a folyosón várakozva, az OSZK akkori főigazgatójával
beszélgetve pattant ki a fejemből az ötlet egy közös gyűjtemény és
dokumentációs központ létrehozására. Az ötlet megvalósult. A
Jelenkori Fotóművészeti Gyűjtemény és Dokumentációs Köz-
pont, amelyet a Magyar Fotóművészek Szövetsége és az OSZK
közösen alapított, 2002 januárjában kezdte meg a működését, és
az OSZK intézményeként tevékenykedett, a Mikrofilm- és Fény-
képtár területén. Valóban, én voltam a JFGY művészeti vezetője,
egyébként kitűnő szakemberek és megfelelő helyiségek, raktár-
részek, tárolószekrények, valamint infrastruktúra álltak a gyűjte-
mény rendelkezésére. Digitális gépparkja – a NKÖM támogatásá-
nak és az időközi fejlesztésnek köszönhetően – jól felszereltnek
volt mondható. A támogatás összegéből vásárolt eszközök – szá-
mítógép, síkágyas szkenner, filmszkenner, fotónyomtató, laptop
– teljes üzemben működtek. A számítógépes géppark karbantar-
tásáról, valamint a szoftverek jogtiszta telepítéséről, ezek műkö-
désének folyamatosságáról az OSZK erre specializálódott szak-
embere gondoskodott. A gyűjtemény lényegi része a felajánlott
műalkotásokból állt, és hihetetlen gyorsasággal gyarapodott. A
műtárgyak tárolása, megőrzése a Mikrofilm- és Fényképtár lég-
kondicionált pincehelységeiben történt, a legszigorúbb műtárgy-
védelmi előírásoknak megfelelően. Az őrzést biztonsági beren-
dezések szavatolták. A JFGY a Magyar Fotográfiai Múzeum és a
Magyar Fotográfusok Háza kiállításainak, műtárgyainak átme-
neti tárolását, őrzését is felajánlotta.

Sajnos nem tudom szép zárszóval befejezni a témát, hiszen a
JFGY ma is létezik, de azt hiszem, azóta rosszabbak lettek a kö-
rülmények.

De a fotográfia is változik. Öt évtizednyi fotós tevékenység
után, egyre ritkábban veszek részt a nemzetközi pályázatokon,
mert a megmérettetésekre rátelepedett a versenyszellem, a sport-
hoz hasonló versengés, akinek több pénze van, aki több nevezési
díjat tud befizetni, az nagyobb eséllyel pályázhat. Találkoztam
olyan kollégával, akinek 2700 elfogadott pályázata volt, a huszon-
öt–harminc dolláros nevezési díjak ismeretében, ez rengeteg
pénzébe kerülhetett.

És én is változom. Régebben, valószínűleg a színpadi szerep-
léseimből adódóan, eléggé extrovertáltnak tűnhettem, talán túl
gyakran jelentkeztem a munkáimmal, ami sokak szemében nem
volt túl szimpatikus. Az utóbbi években sokkal visszafogottabb,
szerényebb vagyok, és ennek nagyon örülök. Külföldön néha si-
kerül képet eladnom, ezek nélkül teljes lenne az anyagi csőd.

– Ma már nincsenek alkalmazott fotós munkáid?
– Azokat még a Szövetség elnökévé választásomkor le kellett

mondanom, nem tudtam volna vállalni, később pedig azért nem
volt mód a visszatérésre, mert lecserélődtek, máshová mentek
azok az emberek, akikkel kapcsolatban álltam. Már egyetlen föl-
kérés visszautasítása is sok hátránnyal járhat, és ha a második, har-
madik megkereséskor sem érsz rá, akkor lemondanak rólad, nem
fognak többé keresni. Másrészt, nagyon tehetséges emberek dol-
goznak az alkalmazott fotós területen, miért is cserélnék le őket.

Viszont a fotóműtárgy-vásárlás terén szerencsés vagyok,
mert azokon az árveréseken, amilyet például legutóbb a Múzeum

vagy a Mai Manó Ház támogatása céljából tartottak meg, nagyon
sok képem kelt el, tőlem vásároltak a legtöbbet, át is villant raj-
tam, hogy ha a bevételnek csak egy töredéknyi, szimbolikus
hányadát megkapnám, akkor rendesen tudnám fizetni a telefon-
számlámat, és nem kellene spórolnom a kimenő hívásokon.

– A mostani digiRama-anyagaid lényegében ugyanolyanok,
mint a diaporáma vetítések voltak?

– Igen. Bárhol be tudom mutatni a műsoraimat, ahol megfele-
lő színvonalú hangtechnika és videókivetítő van, az pedig szinte
az összes előadó- és konferenciateremben be van építve, nekem
csak a notebookot kell magammal vinnem. Igény szerint összeál-
lítok egy műsort, például amikor a meghívás egy-egy megadott
témát tart a legfontosabb szempontnak: a természet, a környe-
zetvédelem stb.

– A digitális prezentáció már nem feltétlenül igényelné a sze-
mélyes részvételt.

– Igen, a fájlt bárhová el lehet küldeni, de a személyes meg-
jelenés, az élő előadás mégis egészen más, ugyanúgy, ahogyan
egy zenemű előadása is többet jelent a kottában lévő hangjegyek
lejátszásánál.

A FIAP a kiállításokra és bemutatókra adott pontok alapján
minden évben rangsorolja a szervezetnél nyilvántartott fotómű-
vészeket. 1993-ban a Tűztánc című diaporáma-anyagom kategó-
riagyőztes lett, én pedig a második helyet értem el a szerzők rang-
sorában. A világ legnagyobb fotóklubja, a másfél millió tagot szám-
láló, brit Royal Photographic Society meghívott egy turnéra, és
mint egy sztárt, utaztattak körbe, Londonba, Belfastba, Walesbe,
ahol telt házas előadásokat tarthattam. Angliában egy új vetítőgép
reklámozására is felkértek, amiben az volt az újítás, hogy a két vetí-
tőgép lencséinek a szögeltérése miatti parallaxis eltérés megszün-
tetése céljából (amit még a Kodak Caroussellel sem lehetett jól kor-
rigálni), az angolok egybeépítették a két vetítőt, és a két objektívet
csak néhány centire helyezték el egymástól. Egyúttal a képváltási
idő is gyorsabb lett. Ezt a gépet kellett népszerűsítenem, még
újsághirdetés is megjelent a rólam készült képpel.

– Annak idején könnyen átváltottál a digitális fényképezésre?
– Nem sokkal a 2002-es kínai utam előtt véletlenül beleestem

a tengerbe, és a sós víztől tönkrement a fényképezőgépem, ezért
vásároltam egy Nikon D100 gépet, jó hosszú volt a repülőút, volt
alkalmam áttanulmányozni a használati utasítást. Eleinte ócska,
műanyag vacaknak éreztem, amikor megfogtam, zavart, hogy
nagyon könnyű, nincs súlya. Vettem hozzá egy markolatot, ami-
ben két akkumulátort lehetett elhelyezni, az már a normális súly
érzetét keltette. A3 méretig én magam nyomtatom a képeimet,
mert a fotó mint műtárgy esetében fontos a garancia, amit a szerző
saját kezűleg készített nyomatai jelenthetnek. A digitális térhó-
dításakor sokan elkezdték temetni a fotográfiát, én meg azt gon-
doltam, hogy elég gyakran előfordultak új eszközök és technikai
megoldások a fényképezés történetében, a Leica-méret megjele-
nése vagy Riszdorfer Ödön szeléncellás fénymérője a maga ide-
jében szintén forradalmi váltást eredményezett, mégsem pusz-
tult bele a fotó, sőt a riporterek ezeknek köszönhették a mozgé-
konyságukat vagy a rossz fényviszonyok ellenére is jól kiexponált
felvételeiket.

– Hogyan jött létre az ÚjraKépek című sorozatod?
– Az egyik válásom idején több százezer negatívot és színes

diát nejlonzacskókba tettem és levittem a pincébe, amit elárasz-
tott a víz. És ahelyett, hogy téptem volna a hajamat a tönkrement
életmű miatt, óvatosan kiszedegettem őket a tasakokból, utána
hajszárítóval szárítgattam, persze olyanok is voltak, amelyek már
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úrnak szólítottak, terveztük is, hogy majd Magyarországon foly-
tatjuk a képbírálat-képszerkesztés órákat.

Nagy élményt jelentett a Hszincsiang tartománybeli utazá-
sunk, Marco Polo nyomdokain haladtunk, az északi és a déli Se-
lyemutat jártuk végig, észak felől a Himalája hegyláncai, dél felől
a Takla-Makán sivatag, majd az Ujgur Terület és a Tarim-medence
érintésével. Tizenötezer kilométert utaztunk repülőn, majd tíz-
ezret autóbuszon, természetesen gyalogosan is óriási távokat tet-
tünk meg.

– Mi inspirált a leginkább? Hogy olyan helyeken jársz, ami-
lyenek Európában nem léteznek?

– Mindig a kíváncsiság hajt, kíváncsi vagyok arra, hogy a né-
pek, az emberek hogyan élnek. Hogyan gondolkodnak, milyen a
kultúrájuk, milyen hasonlóságok vannak közöttünk? Ez a kínai út
volt életem egyik legnagyobb élménye, soha nem kerülhettem
annyira közel emberekhez, mint ebben a nyugat-kínai tartomány-
ban. Annak ellenére, hogy nehezen kommunikáltunk egymással,
az ujgurok mindig kiszúrták, hogy magyar vagyok, ilyenkor rög-
tön mondták, hogy rokon népek vagyunk, és kérdezték, hogy
megtaláltuk-e Attila sírját. Rögtön be tudtam kapcsolódni a tán-
cukba, otthonosan mozogtam közöttük, nem voltak kétségeim az
ételeik milyenségével kapcsolatban, biztonságban éreztem ma-
gam.

Az olimpia idején Kínában kiadott, turistacsalogató prospek-
tusok és brosúrák képanyagát jórészt a mi munkáinkból merítet-
ték, ez a szerződésünkbe is bele volt írva. Az ott eltöltött kétszer
három hét során nem voltak különösebb megkötések, és azt sem
írták elő, hogy mit fényképezzünk. Egy alkalommal a karezeket
mutatták meg, a világ egyik csodája, ez a földfelszín alatti víz-
gyűjtők és csatornák hálózata, amely a Himalája olvadó havából
összegyűlő, lezúduló víztömeget szállítja a gravitáció segítségé-
vel, tehát szivattyúk nélkül, több ezer kilométernyi távolságokra.
Azon a vidéken ott alakult ki élet, ott jöttek létre városok, ahová ez
a víz eljutott. Ezt a csatornarendszert a VII. században hozták
létre, és jó példa arra, mennyire hiányosak a más népek történel-
méről, kultúrájáról való ismereteink. Ugyanilyen ősi, évezredes,
ugyanakkor pofonegyszerű módszer a homokgyógyítás: a Takla-
Makán sivatagban vannak olyan 200–300 méter magas dombok,
amelyek a szél hatására folyamatosan mozognak, vándorolnak;
az autóbusz ablakából az egyik ilyen dombon apró pontokat vet-
tem észre, közelebb menve lehetett felismerni, hogy a 45 fokos,
forró homokba beásott, különböző megbetegedésektől, főként
reumától, de akár komolyabb szervi bajoktól is szenvedő embe-
rek, akik között fehér köpenyes orvosok és ápolók járkálnak, a
füzeteikbe jegyzetelve.

– Mindent megengedtek lefényképezni?
– Egyetlen alkalommal fordult elő, hogy egy rettenetes sze-

génységben élő faluhoz érve azt mondták, hogy nincs idő a fény-
képezésre, a buszban lévő üzemanyag is fogyóban van, sietnünk
kell tovább. De olyan összetartó volt a csapatunk, hogy egy ember-
ként azt mondtuk, ha nem fényképezhetünk, akkor nem veszünk
részt a további programokban, hazamegyünk. A szervezők meg-
ijedtek, elkezdtek telefonálni, és bár akkor muszáj volt továbbin-
dulnunk, legközelebb már ők szóltak, amikor egy hasonló faluhoz
értünk. Ebben az engedékenységben az is közrejátszott, hogy
sikerült nekik elmagyaráznunk, hogy mi nem a nyomorukban
akarunk vájkálni, nem akarunk Kína szegényebbik arcán ször-
nyülködni. Jó pontnak számított a szemükben az is, hogy amikor
elvittek bennünket munkásnegyedekbe és tanyákra, azt ettük, amit
a helyiek, és nem azt, amit a protokoll szervezett a számunkra.

– Magyarországról miért csak egyedül te utaztál Kínába?
– A meghívásom úgy szólt, hogy Magyarországról más kollé-

gákat is szívesen látnak. Kevés idő maradt a szervezésre, ezért
azonnal szóltam kollégáimnak, volt, aki a százezer forintnyi úti-
költséget nem tudta vállalni (a repülőutat magunknak kellett kifi-
zetnünk), és olyan is volt, akiben túlságosan negatív kép élt Kíná-
ról. Én nagyon kíváncsi voltam az országra, ezért vágtam bele.
Annak idején, a Honvéd Táncegyüttes tagjaként, bejárhattam Ira-
kot, Szíriát, Libanont, Indiát. Egészen más képet őrzök ezekről a
valaha gazdag építészeti és szellemi örökséggel rendelkező, mára
sajnos lerombolt országokról, mint az átlagemberek, akik a
menekültek kapcsán is rengeteg butaságot, ostobaságot képesek
összehordani, és a mi ezeréves kultúránkat féltik a sok-sok ezer
éves kultúrával rendelkező népektől. Sajnos műveletlenek
vagyunk, és a rengeteg ellenpropaganda megtette a hatását.

– Annak idején miért választottad a státusz helyett a szabad-
úszó életformát?

– A Búvárc. folyóirat a rendszerváltás idején megszűnt, és attól
kezdve dolgoztam szabadúszó alkalmazott fotográfusként. Nyug-
díjasként mindössze 68 000 forintot kapok, ennek ellenére sze-
rencsésnek tartom magam, mert szabadon, megkötések nélkül
fényképezhettem, de ez már a Búvárnál, az Új Tükörnél, a Muzsi-
kánál, a Népművelésnél külsősként eltöltött éveimben is így volt.

– Az 1996-os interjúnk megjelenése után egy évvel a Magyar
Fotóművészek Szövetsége elnöke lettél. Hogyan emlékszel visz-
sza rá?

– Nagyon komolyan vettem a megbízatást. Az én időszakom-
ra esik a Báthori utcai irodahelyiség felszámolása, a könyvtár és
a gyűjtemény elköltöztetése, ami sok munkával járt. 1998 tava-
szán, a párizsi Mois de la Photo mintájára létrehoztuk az I. Orszá-
gos Fotóhét rendezvénysorozatot, amely a Spectrum 21 reklám-
ügynökség főnöke, Talpassy Zsombor ötlete nyomán született.
Őt még a diaporámás időszakomból ismertem. 78 helyszínen
124 kiállításra, könyvbemutatóra, illetve szakmai beszélgetésre
került sor, egy fillérnyi állami támogatás nélkül. Az Iparmű-
vészeti Múzeum volt a fő helyszínünk, ott rendeztük meg a kor-
társ fotográfiát bemutató programot, amelyen az Első Alkotó-
csoport, a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója és más kortárs irány-
zatok képviselői is jelen voltak. Az ezzel párhuzamosan meg-
rendezett, a nemzetközi tendenciákat bemutató Öt világrész
fotóművészete című – Tóth István gyűjteményéből válogatott –
kiállításnak is nagy sikere volt.

– Olvastam azt a 2015. januári blogbejegyzésedet, amit a Szö-
vetség viharos elnökválasztó közgyűléséről írtál. A megismételt
választásról miért nem számoltál be?

– Mert azon nem vettem részt. A közgyűlés után kapott leve-
lekből az derült ki, hogy a leváltott elnökség jogilag nem hívhat
össze új tisztújító közgyűlést. Különben elmentem volna. Voltak,
akik olyan nagy energiát vetettek be a küzdelem során, mintha
köztársasági elnököt kellett volna választani. Az eddigi elnököt,
Szamódy Zsoltot tehetséges fotósnak tartom, de elnökként 12
éves tevékenységét nem sokra értékelem. Keze alatt a Magyar Fo-
tóművészek Szövetsége egy működésre képtelen, jelentéktelen
szervezetecskévé silányult, amit soha nem lehet megbocsátani.
Sajnálom, hogy 2002-ben, megválasztásakor a tagság bizalmát
élvező jelöltek, Tóth József „Füles” és Markovics Ferenc, az utolsó
pillanatban visszaléptek.

– Neked milyen konfliktusaid voltak 1997 és 2002 között?
– Azon, hogy mennyi konfliktus keletkezett elkötelezett tevé-

kenységeink során, szinte már csak mosolyogni tudok.
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lem, amit a nagy méretű montázs részeként helyeztek el a Nem-
zeti Galéria bejáratánál.

– Úgy tudom, tanítasz.
– Korábban az 1. Werkschule für Fotografie, Soltau; Höhere

Graphische Bundes- Lehr- und Versuchstanstallt, Wien; BodyArt,
Bayreuth meghívott előadója, workshop-vezetője; a Magyar Fotó-
művészek Szövetsége szakkollégiumának, mesterkurzusának
vezető tanára voltam. A Magyar Táncművészeti Főiskola, Győri
Tánc- és Képzőművészeti Iskola, a Szókratész Két Tanítási Nyelvű
Szakközépiskola (2003) tanára is, és fotográfiát, sajtófotót, újság-
szerkesztést tanítottam. A Stalter-féle Mesterség és Művészet
vagy az Imre Tamás vezette Fotó Oktatás fotóiskola tanára is vagyok.

És ne feledjük, hogy könyveimmel (Képírás – Fotóakadémia,
Kossuth Kiadó, 2012; Aktfotogáfia, Dialóg Campus Kiadó, 2007)
szintén tanítok. Vannak saját tanítványaim is, itt, a lakásomban
tartom az elméleti órákat és a műtárgy- vagy portréfényképezés
gyakorlatokat. Vannak köztük érdeklődőbbek, de lustábbak vagy
kevésbé ügyesek is. Én azokat sem tanácsolom el, akik az első fog-
lalkozásokon nem viszik át a lécet, mert lehet, hogy egy lappan-
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összekeveredtek a tasak anyagával. Korábban hosszú időn át
kísérleteztem azzal, hogy savba, lúgba, forró vízbe mártogattam,
karistoltam, ráspollyal reszelgettem a diáimat, és most itt voltak
ezek a gyönyörű ábrák. A nedvesedés és a gombák hatására, az
egyes képelemek amőbaszerű csápokkal csúsznak szét. A foto-
gráfiai alkotófolyamat láncszerűen egymásba épülő eseményso-
rozat, amelynek a válogatás, a kiválasztás az egyik legfontosabb
része. „A pillanat művészete” kifejezés csak a zárszerkezet mű-
ködésére, az exponálás pillanatára igaz, de már a gomb megnyo-
másának pillanatát is napok, hónapok, egy egész élet tapasztala-
tai és élményei, a megszerzett tudás, világlátás befolyásolhatják.
A fotós álláspontja mindenhol jelen van, és még abban is meg-
nyilvánulhat, hogy mikor nem fényképez; kit nem hajlandó meg-
örökíteni, milyen helyzeteknek az utókor számára való megőrzé-
sére nem vállalkozik. A fotografálás tehát nem annyira a pillanat
művészete, hanem sokkal inkább a gondolkodásé.

Annak, hogy miért kezdtem el foglalkozni az erősen képző-
művészeti áthallásokat magukon hordozó fotókkal, egyszerű a
magyarázata: 2000 és 2005 között Győrben laktam a családom-

mal, és ott sokat dolgoztam együtt tánc- és képzőművészekkel.
Többek között El Kazovszkijjal, Csíkvári Péterrel, akik szeret-
ték a fotográfiámat, azokat is, amiket nem is nagyon mutogat-
tam másoknak, mondván, a kollégáim biztosan megfeddnének
miattuk. Ők azonban természetesnek tartották, hogy nem az
elvárásoknak való megfelelés vezeti az ember kezét, hanem az,
amit belül érez.

– Miért feddtek volna meg a kollégák?
– Például azokra a véleményekre gondolok, hogy aki olyan

fényképeket képes létrehozni, mint A kertész keze, az miért fog-
lalkozik olyan szokatlan megoldásokkal, mint az Akt lehetetlen
helyzetben? Hogy miért kísérletezem, miért akarok mindig valami
újat kipróbálni. De én nem az El Kazovszkijnak vagy másoknak
való megfelelés miatt merészkedtem új területekre, hanem mert
úgy éreztem, hogy a fényképről nem csak egyféleképpen lehet
gondolkodni. Végtelen sok lehetőség adódik arra, hogy eszköz-
ként használjuk egy-egy kép létrehozásához. A 2015-ben nyílt, A
túlélő árnyéka című El Kazovszkij-életműkiállítás előtt megke-
restek a rendezők, és egy, a győri évek készült portrét kértek tő-
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gó, nehezebben kibontakozó tehetséget küldenék el. 1985 körül
történt a Sebesvíz alkotótáborban, amit huszonöt éven át vezet-
tünk Jung Zsenivel, hogy a Molnár Béla Ifjúsági és Úttörőház elő-
csarnoki presszójában, ahol gyülekeztünk, megjelent Vécsy Atti-
la, punkos csillag alakzatok voltak borotválva a hajába, rögtön
kivetette a presszós néni magnójából a Vámosi–Záray-kazettát, és
betette a sajátját. A hat nap alatt elő sem vette a fényképezőgépet.
Viszont izgalmas előadást tartott a csillagokról, jókat beszélgetett
a modell lányokkal, mi meg tépelődtünk Zsenivel, hogy mit csi-
náljunk, szóljunk-e neki, hogy Attila, be vagy fizetve, mikor fény-
képezel már, vagy várjunk. Bölcsen tettük, hogy vártunk, mert a
hetedik napon, délután, amikor már alig maradtak a táborban,
Attila összeverbuválta a lányokat, elővette a gépet, és kattintott
hetet, pontosan tudom, mert Zsenivel számoltuk. Az volt a szo-
kás, hogy a tábor képeiből kiállítást rendeztük, Végvári Lajos
bácsival, Kerekes Gáborral válogattuk ki a legjobbakat. És az
egész anyagban Attila hét fotója volt „a” kép. ■

http://www.eifert.hu/  ◆   http://eifert.hu/blog/

Míra és Dávid, 2015

Tanulmány, Wien, 2001
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Zsuzsanna a fürdőben,  2010 

Közérzet,
2014

Müller Fanny, MOHA,
2014
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Ablakban, 
2013 

Tánc-Test-Tanulmány,
2009

Aczél Péter zongoratanár, amatőr fotós, 2015
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Dienes Gedeon
tánckritikus,
2004

Gime, a fotográfia
Picassója, 2015

Body Art, Sebesvíz, 1992
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Fenyves Márk 
a 7 Fő bűnben,

2014

Mágia 2.,
2012. 01. 14. 

Black Dance,
2009 

Földanya, 1991–2006
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Szembesítések
Horváth M. Judit: Privát képek 1–2.
PFISZTNER GÁBOR

Néhány évvel ezelőtt Horváth M. Judit bemutatott egy Privát
képek című installációt. Egy különálló sötét térben felfüggesztett
monitoron követték egymást a képek, a látványt Zányi Tamás ze-
nei kompozíciója, hang- és dallamfoszlányai kísérték. A kép-
hang együttes egy „történetet” mesélt el, egy betegség történetét.
A főszereplő azonban nem a betegség, de nem is a beteg volt,
hanem maga a test. A test, amelyről azt gondolnánk, hogy a miénk.
Ha pedig a miénk, akkor mi birtokoljuk és uraljuk. Mi döntünk
arról, mi történik vele, mi határozunk felőle. Itt persze föl kellene
tennünk a kérdést, hogy ki ez a mi. Kinek áll hatalmában mindez?
Régi vita az, hogy milyen viszonyban áll a test és az elme egymás-
sal, nevezzük bárminek is ez utóbbit, tudatnak, léleknek, szel-
lemnek, akaratnak, egónak.

Hiába gondoljuk azonban, hogy mi vagyunk az alany (ide
behelyettesíthető bármelyik előbb elhangzott főnév), amely ural-
kodik a test fölött. Inkább fordítva áll a helyzet. A test az, amely-
nek magunk ugyan szubjektumai vagyunk, de nem cselekvőként,
hanem a szó másik, alávetettség értelmében. Talán bizonyos
helyzetekben úgy tűnhet, mi adunk neki parancsokat, de a hatal-
mi viszonyok épp fordítottak. Erre két esemény ébreszthet rá min-
ket életünk során, amelyek egyben kibillentenek a testünkhöz
fűződő önelégült pozíciónkból: a betegség és az öregedés. Mind-
két folyamat (állapot?) független attól, amit az előbb tudatnak,
léleknek, szellemnek, akaratnak, egónak neveztem. Ez utóbbi,
ha teljesen nincs is kiszolgáltatva a testnek, mégsem cselekedhet
ellenében. A test teszi a dolgát, még ha nem is tud róla.

A privát képek épp arról szólt, mit tehet az ember – Horváth
M. Judit – egy ilyen helyzetben. Hogyan tudja eltávolítani magá-
tól a tudat, lélek, szellem, akarat, egó résztől azt a testi tapaszta-
latot, amely valamiként túl van a fogalmiságon, azon, hogy sza-
vakkal megragadható, értelmezhető legyen. Nem maga a beteg-
ség ténye vagy megnevezése, nem az orvosilag leírható folyamat,
hanem az, amit az egyén átél, de nem tud fogalmi síkra hozni.
Csak keresi hozzá a szavakat. Hogyan tud kívül kerülni tehát ön-
magán, hogy tiszta fejjel szemlélhesse testét, és abban azt, ami ő
maga volna, és valamiképp értelmet adjon annak, ami zajlik
benne. Hol is? A fejében, a lelkében? Lokalizálni ugyanis csak a
térbeli kiterjedéssel bíró testet lehetséges. A kétségtelenül meglé-
vő külső nyomokra figyelhet, ezek azok, amelyek megragadha-
tók, és amelyek segítségével tárgyiasítható a nem látható, a nem
megtapasztalható, az, amivel kapcsolatban csak érzéki – nagyon
is testi, még ha nem is jó – tapasztalataink lehetnek. Ami gyötör,
megvisel, kifáraszt, elcsüggeszt.

A Privát képek installáció tanúsága szerint ez a szakasz akkor
lezárult Horváth M. Judit életében, de a szembesülés a végesség
könyörtelen, brutális tényével nem múlt, nem múlhatott el többé.

A kamera segítségével felvett kívülállói, megfigyelői pozícióból a
tekintete, pontosabban a kamera objektívjének a fókusza csak
perspektivikusan irányult másra. A főszereplő továbbra is a test
maradt. A megviselt, meggyötört test, amely felett, úgy tűnhet,
sikerült visszanyerni az uralmat. Ez egy új tapasztalat, amely
nem hagyott békét Horváth M. Juditnak, aki az analitikus pozí-
ciót a test folyamatos változásának regisztrálására használja
azóta is.

Eközben pedig tágult a horizont, még ha nem is ő akarta úgy,
nem ő választotta azt. Az anya utolsó éveinek nyomon követése
bővítette szándéka ellenére vagy attól függetlenül az értelmezés
lehetséges tartományát, adott más perspektívát a testre összpon-
tosuló megfigyelésnek. Az anya/apa–gyerek viszony talán sokkal
komplexebb annál, mint gondoljuk. Nem a freudi, lélektani rend-
szerben, hanem pusztán testileg. Ezek az entitások – anya, apa,
gyerek – talán sokkal szorosabban kötődnek egymáshoz ebben a
testi értelemben, a sejtek (és gének) szintjén egészen bizonyosan.

Az a folyamat, amelynek a mindenkori gyerek akár később
felnőttként tanúja, előre vetíti, megelőlegezi saját testi jövőjét. Nem
szükségszerűen a tények és aktualitások szintjén, hanem a folya-
mat szintjén, amely megváltoztathatatlan és szükségszerű.

Horváth M. Judit a saját testéről az anyáéra fordítja a figyelmet
egy ponton. Lehet, hogy ez akkor magától értetődő, hiszen önma-
ga helyett a másik személy lesz a fontos, de mindeközben benne
is önmagát láttatja (ha nem is vesz erről tudomást). Ugyanaz a
törekvés: a kilépés, a távolság megnyerése, a felülemelkedés,
ahonnan rálátás nyílik, ahonnét nézve a dolog már látszólag
fogalmilag is megragadható, hisz lefordításra kerül egy olyan
közös kódrendszer segítségével, amely révén továbbfordítható és
értelmezhető, magyarázható lesz – látszólag.

Van egy felvétel a sorozatban. Nem Horváth M. Judit készí-
tette, de mint a korábbi esetekben, végső soron itt sem játszott
szerepet, hogy ki működteti az eszközt. Tehát van ez a felvétel: a
két asszony, az anya és a lánya, homlokuk összeér, arcuk egészen
közel egymáshoz. Összekapcsolódnak. Nem érzelmileg, nem
gondolatilag – itt, ebben a pillanatban ezek felfüggesztődnek,
zárójelbe kerülnek –, és nem is valamiféle láthatatlan energia-
áramlásnak köszönhetően. Hanem az eredendő (a kezdeti), a leg-
eredendőbb módon: a testükben.

Látszólag hasonló, mégis más, és mégsem teljesen az, ami
szintén a kiállítás részeként volt látható, elkülönítve, mégis egy tér-
ben, tehát topográfiailag összekapcsolva a privát képekkel. Az
önképeknek az a változata, amelyet ma szelfinek neveznek.

A szelfi a köznapi szóhasználatban az okostelefon (vagy más,
nem kevésbé okos készülék) segítségével kar vagy kar + bottávol-
ságból önmagunkról készített felvételt jelenti, amelyben az arc
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(vagy arcok) és a környezet látszik, de mindig az előbbi a domi-
náns, a főszereplő. Nem tudom bizonyosan, van-e egyértelmű
válaszunk arra, hogy ki miért készít ilyen képeket. Sokan állítják,
hogy nem is az okostelefonok használatával jelenik meg ez az
önmagunkra irányuló gesztus, amelynek hátterében mindig a
külső tekintet, a tőlünk függetlennek tételezett testetlen megfi-
gyelő sejlik, akinek az objektív (egykor Bazin is megjátszotta ezt
a magas labdát) szemével szeretnénk látni önmagunkat. Nem
feledhetjük ugyanakkor, hogy ez a felkínálkozó megmutatkozás,
önmegmutatás mindig valamiként való megmutatkozás, és egy-
úttal mindig önleleplező. Ezzel nem feltétlenül vagyunk mindig
tisztában.

A szelfi lényege persze nem abban áll, hogy elkészül (mert ez
az, ami más technikai feltételek mellett és már korábban is meg-
történhetett), hanem a megosztásban, a terjesztésben, mégpedig
egy személytelen módon (internet). A meghatározó különbség
pedig ebben rejlik. A szelfivel épp azt a csalfa vágyat elégíthetjük
ki, hogy magunkat oly módon reprezentáljuk, mintha e mögött a
szándék mögött nem mi magunk, hanem egy tőlünk független,
rajtunk kívül álló entitás lenne, egy olyan külső tekintet által látott
kép, amely éppen akként mutatna meg minket, amiként va-
gyunk; az ön-félreértelmezés, az önfélrevezetés és az önámítás
lehetőségét kizárva. Egyúttal pedig egyszerre, egy időben, a to-
posztól függetlenül, virtuálisan bárki számára hozzáférhetően.

Idézzük itt emlékezetünkbe Roland Barthes felismerését,
amelyre a portréfényképész műtermében, „fotózkodás” közben
jutott: ott nemcsak ő meg a fotográfus volt jelen, hanem ő, aki be-
lépett oda, az, akinek önmagát gondolta (és akiként önmagát
viszontlátni szerette volna), továbbá az, akit a fényképész látott
belépni, végül pedig az, akivé ez utóbbi kívánta formálni a belé-
pőt a rendelkezésére álló eszközei segítségével. Barthes innentől
más irányba viszi a gondolatmenetét. Mi azonban, ha figyelembe
vesszük – történetileg –, hogy milyen típusú portréfényképek
készültek, akkor azt kell mondani, hogy a „műtermi” az, amely-
nél a belépő „önképe”, a miként szeretnék látszani dominál, ha
nem is kizárólagosan. A portréfotózás olyan mestereinél pedig,
mint Nadar, a meghatározó az ő víziójuk volt a belépőről és a foto-
gráfiában rejlő lehetőségek kiaknázásáról (fény-árny játék, kont-
raszt, tónusok, mélységélesség stb.). Minden más ezek valami-
lyen összetételű, arányú keveréke.

A szelfi ebből a szempontból egy sajátos „műfaj” (így, idéző-
jelben), mert lehetőséget ad az „önkép” – legyen bármilyen vég-
letes – teljesnek hitt kifejezésére, prezentálására, be- és felmuta-
tására (ön-kultuszkép). Ugyanakkor kikapcsolja a kontrollme-
chanizmust, amit a fotográfus jelenthet szakmai ismereteivel és

tapasztalatával együtt, viszont nem tud – vagy nem vesz tudo-
mást – a technikáról és elsősorban annak korlátairól.

De mi van akkor, ha a szelfiző maga a fotográfus, aki mindez-
zel tisztában van? Aki így nem elsősorban csinálja, hanem inkább
használja a szelfit mint eszközt? Horváth M. Judit önképeit nézve
arra juthatunk, hogy számára a technika nyújtotta közvetlenség
lesz igazán fontos, az, hogy bárhol, bármikor, szinte bármilyen
helyzetben önmaga felé fordíthatja, hogy belenézzen, majd
pedig, visszájára fordítva a folyamatot, szembenézzen – már nem
az eszközzel, hanem önmagával. Szembesítés, tetemre hívás,
amelynek a tétje, hogy magunkra ismerünk-e, készen állunk-e
arra, hogy magunkra ismerjünk. Ez a rövidzárlat a rövid távú
hatásmechanizmus, mondhatnánk. Kérdés persze, hogy a szelfi-
vel kapcsolatban van-e értelme akárcsak közép-, pláne hosszú
távú mechanizmusról gondolkozni. A szelfi a mostban, a most-
nak készül: instant, késlekedés nélküli, türelmetlen, ezért köve-
telődző is. Azonnali visszajelzést, visszaigazolást vár.

Horváth M. Judit azonban másra törekszik, mást céloz. Nem
az azonnali megosztást választja, és nem is azonnali reakciókra
vár. Sőt, talán egyáltalán nem is vár, hiszen, bár a képek kiállítás-
ra kerültek, így virtuálisan „mindenkihez” szólnak, ezek mégis
önreflexiók. Nem igénylik mások jóváhagyását, hanem csak az ő
saját, utólagos viszonyulását. Nem valamiféle kritikai szándéktól
vezérelve készíti őket, hanem mintegy a pillanat lenyomataként
(legeredetibb fotográfiai gesztus), akkor és ott ilyen lehettem
(volna) mások szemében. Egy olyan „utókép”, amelybe mindig
bele lehet kapaszkodni. Támaszték, fogódzó az időben. De nem
önigazolás, és nem is a bizonyítás szándéka eredményezte őket,
hanem az a vágy, hogy szemmel kísérhesse önmaga állapotait egy
olyan közegben, amely ritkán ad alkalmat az elidőzésre, az átme-
neti változatlanságra, az időszakos állandóságra – az önszemlé-
lésre és ebből fakadóan az öneszmélésre.

Ezzel a változás felfüggeszthető, és azt a jóleső illúziót adja,
hogy ha utólag is, de mégiscsak elgondolkodhatunk azon, ami
akkor csupán egy villanásnyi volt. Walter Benjamin híres mód-
szertani alapvetését parafrazeálva – a villámlásszerű felisme-
résről és a hosszan morajló dörgésről mint a felismerés lénye-
gének megértéséről – Horváth M. Judit szelfijei a felvillanás,
amelyek utólag nyitnak teret annak megértéséhez, ami akkor
csak egy benyomás, egy átfutó gondolat, egy halvány érzés, sej-
tés volt.

A megannyi kép ugyanakkor nemcsak (vagy nem is elsősor-
ban) a pillanatról tanúskodik, a testi jelenlét bizonyosságáról, ha-
nem egy folyamatról, amely a változás vonásait viseli magán. És
ezen a ponton fűződnek egybe a szelfik a privát képekkel. ■

Privát képek 1–2. 2010 – 2015.  Random Galéria, 2015. október. 22. – november 6.
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Lassú melenkólia
A posztindusztriális táj és a szubjektív 
lét viszonya Riskó Gáspár sorozataiban
SOMOSI RITA

Riskó Gáspárt a vizuális letisztultság és a perifériák kiüre-
sedett, elhagyatott világa vonzza. A sorozataiban megje-
lenő tájak, helyszínek azonban nem csupán e területek ma-
gányos, lepusztulóban lévő világának dokumentarista
szemléletű feldolgozásai, hanem egyéni látásmódjának
és életének vizuális párhuzamaiként is tekinthetők. 

A filmek gyerekkora óta érdekelték, a látvány fogta meg igazán,
nem csoda, hogy Ausztráliában operatőrnek tanult. Tanulmányai
mellett kezdett el fotózni, s később évekig dolgozott sajtófotós-
ként. Öt éve költözött ismét haza, s identitás-kutatása kapcsán
kezdett a Holtpont sorozaton dolgozni.

Ezek a 2011-től készült képek hajdanán prosperáló, de ma
már elhagyatott ipari-mezőgazdasági tájakra kalauzolnak minket.
Az üres gyárak vagy a mezőgazdasági területek lepusztult képe
azonban nemcsak gazdasági-szociológiai jelenségként értelmez-
hető, hanem egy lelkiállapot kivetülésének is. A fotós egy olyan vi-
lágba vezeti a nézőt, mely emberi beavatkozások, hétköznapok
lenyomatait viseli magán, mégis nélkülöz minden tényleges em-
beri jelenlétet. Ebbe a térbe helyezkedik bele a fotós, aki hangula-
tának kivetüléseként tekint e részletekre: a felvételeken megjelenő
jelek egy-egy belső állapot tükörképei, párhuzamai.

A dokumentarizmus és a szociofotó világa mindig vonzották
Riskó Gáspárt – a tanyák miliőjében azt a nagyfokú tisztaságot és
őszinteséget találta, melyeket a rohanó és zsúfolt városi életben
nehezebben tudott felfedezni. Az elemekhez, primer értékekhez
közeli élet vonzotta, ahol az emberek hétköznapjai egyfajta

egészséges lassúság mentén telnek. Ennek a világnak az univer-
zális természetközelsége fogta meg, ugyanakkor nem szorult hát-
térbe a társadalomkritikai attitűd sem, hiszen elsősorban a
modernizáció által felgyorsult társadalmi és ipari változások hatá-
sának következtében megváltozott környezet és élet vezetett a
természettel és önnön természetünkkel való kapcsolatunk elve-
szítéséhez. Az egykor prosperáló, majd hanyatló, végül pusztuló
környezet kiüresedése nem csak természeti jelenség: a Holtpont-
ban az elmúlás ellenére is azt a szépséget látjuk – ahogy a táj és az
ember élete a helyzettől függetlenül halad tovább. A képeken
Riskó világról való szemlélete is manifesztálódik: a szemlélet-
módjának köszönhetően a sorozat egyszerre személyes, ugyan-
akkor személytelen az elhagyatottság, az intenzív magány, az
emberi alakok, jelenlét nélkülözése által. Az elhagyatott és
kiemelt tájrészletek nemcsak egy letűnt kor mementói, hanem
egy életérzés közvetítői is: a civilizáció beavatkozása által hátra-
hagyott emlékek, memento morik. A zöld kőzúzó gép méltóság-
teljes tömege vagy a homokfalba belevájó markológép lenyoma-
ta erős szimbólumként vannak jelen. A fotós felnagyít részleteket,
játszik a percepcióval, a befogadással, valamint az élességgel, s
újraérzékeli és érzékelteti a tájat. A nézőpont, beállítás által meg-
változik a látvány, s a személytelen terek ellenére a néző mégis fel-
oldódik a szemlélődésben. Riskót az emberiség és a környezete
közötti viszony megértése foglalkoztatja, a nyomhagyás időbeli
és térbeli gesztusa.

A hangulat, az atmoszféra minden képen domináns rétegként
jelenik meg. Az elhagyatottság csendje lengi át a képeket, s a Holt-
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pont sorozat szórt fényei, téli hangulata csak fokozza az amúgy is
melankolikus hatást. A fotós részéről hangsúlyos az azonosulási
attitűd a fényképei tárgyával. A képek függetlenítve vannak a
konkrét helytől és időtől, Riskó olyan állításokként kezeli őket,
melyek mindig igazak. Nem az számít, hogy mit látunk a képen,
hanem az, hogy hogyan: a fokozatos leépülést sűrítik magukba a
felvételek, mintegy vizuális metaforaként szolgálnak ahhoz a szo-
morúsághoz, melyet az emberi alakok hiánya csak felerősít. A
jelenség nagy egészéből apró részleteket emel ki, mutat meg, s azt
vizsgálja, milyen érzést kelt a befogadóban.

A hagyományos tájkép fogalma és vizuális megjelenése alap-
vetően megváltozott az elmúlt évtizedekben. Esztétikai, antropo-
lógiai, kultúrtörténeti, szociológiai értelemben egyaránt. Olyan
kérdéssé vált, mely a jelenkori létezés egyik szinonimájaként
tekinthető. Riskó Gáspár képein konkrét helyeken járunk, ő mégis
inkább általánosít, egy életérzést közvetít, mintsem egy térség
problémáját vagy jelenségét mutatja be. Környezetéhez való
viszonya és kettőjük kölcsönhatása határozza meg egy közösség
tudatát, ugyanakkor a fotós tudatosítja a meditatív hangulatú
képeken, hogy nincsen már manipuláció nélküli természet, kör-
nyezetünk a beavatkozások miatt végképp és végleg megválto-
zott. Riskó túlmegy a helyzet rögzítésén, de nem avatkozik be,
csak kiemel, hangsúlyoz, elgondolkoztat, megmutat. Egyszerre
empatikus, távolságtartó finom kritikával és érzelmes. Nem dra-
matizál, csak kijelent: ezentúl az elhagyatott gyárépületek és a
használaton kívüli mezőgazdasági területek ugyanolyan megke-
rülhetetlen részei lesznek a tájnak, mint az érintetlen természet.
Ugyanakkor a sorozat a természet diadaláról tanúskodik: az
emberi konstrukciók – ha fájdalmasan is – lassan eltűnnek, s a ter-
mészet, az elemek visszaveszik az uralmat.

Poszt-indusztriális, átmeneti tájak a Holtpont képei, egyszer-
re a szocialista gazdaságpolitika mementói, annak téves koncep-
ciójára adott kritikus válaszok, valamint emlékezések egy letűnt
világra. Miközben az elhagyatott, elfelejtett, használaton kívüli,
egykori lehetőségek terei mindenfajta nosztalgia nélkül jelennek
meg, a pusztulás, a romok már önmagukban hordozzák a moder-
nitás kritikáját. A képeken saját múltunkat, önazonosságunkat,
életünk folytonosságát láthatjuk e motívumokban. Lassú képek,
lassú sorozat ez, s aki meg tud barátkozni a látvánnyal, biztonságos,
otthonos térbe kerül, s átlendül a holtponton egy jobb világ felé.

A részletektől a végtelenség felé indult Riskó az Ellensúly
sorozatában, amikor egyre szűkülő perspektívával fotózott vízfe-

lületeket. A helyszín és az idő itt is semleges, azonban a képkivá-
gásai a Holtpont szubjektív dokumentarizmusa után inkább a
lírai absztrakció felé hajlanak, ahogy a látvány egyre absztraktabb
jelenség formájában van megörökítve. A szürkéskék tónus és a
csendes, határtalan vízfelületek látványa köti össze a képeket
vizuálisan, s csak egy fa- vagy kődarab, illetve a Határvonal soro-
zat esetében olajfoltok, tükröződések törik meg homogenitásu-
kat. A kék ég vízfelületeken való visszatükröződése, a látvány
háborítatlansága nyugalommal tölt el bennünket, miközben a
néző szeme el-eltéved, keresve a vizuális fogódzókat a képek
dekódolásához. A mozdulatlan táj itt egy belső lelkivilág kivetü-
lése, finoman lebegő nyugalom, tisztaság. Az Ellensúly sorozat
képei lassan bontakoznak ki: csendes képek, az érintetlenség,
zavartalanság, harmónia időtlen megtestesítői.

Eltávolodva a civilizációtól, Riskó Gáspár azt fényképezi, ami
az adott hangulatát legjobban kifejezi, amivel azonosulni tud.
Míg a Holtpont egy általánosabb, dokumentarista szerű keresés,
a Határvonal vezet át az Ellensúlyhoz, mely inkább belső állapo-
tok vizuális párhuzamai. A Holtponttól egyre szűkül a perspektí-
va: míg ott a személytelen terek által közvetített magány, elmúlás
gondolatkörén volt a hangsúly, az Ellensúly képei lelkiállapotok
vizuális kivetüléseiként tekinthetőek. Riskó utóbbi időben ké-
szült munkáin ez a folyamat folytatódik. Már nem megfigyelni
vagy megörökíteni akar, hanem aktívan létrehozni azokat a jelen-
ségeket, melyek lelkiállapotát közvetítik. Eközben távolodik a
perfekcionista kidolgozásmódtól is, s az intuitívabb élmények
közvetítése felé halad, részben megőrizve az Ellensúly vizuális
absztrakcióba hajló vonalát (Szintek, Körök). A pasztellkréta-
rajzra emlékeztető, expresszív színvilágú önarcképe vagy egy le-
kapart plakát-arcra emlékeztető felvétele vizuális játékok, a tár-
sadalmi álarcok, maszkok világa mögül szabaduló művész meg-
nyilatkozásai.

Tekinthetünk-e ezekre a sorozatokra vagy képekre minden
prekoncepció nélkül? Mennyire befolyásolja a befogadás aktusát
saját szubjektív szűrőnk, amely a világban való tájékozódásunk
segítésére is hivatott? Mi az, amit a fotós láttat velünk, s mit látunk
bele mi ezekbe a képekbe? 

A Holtpont, Ellensúly és Határvonal sorozatok felvételein a táj
a lélekállapotok metaforájaként jelenik meg, s olyan irányba indí-
totta az alkotót, ahol nem elégszik meg a világban megtalált pár-
huzamokkal, hanem saját vizuális nyelvének a megteremtése a
cél. ■
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Holtpont. 
Bezárt acélgyár, 

Miskolc, 2013

Holtpont.
Juhhodály, 

Miskolc, 2014
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Csorvás,2014
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Ruha, 
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Ellensúly. 
Cím nélkül  #43
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Cím nélkül  #1
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Határvonal. 
Cím nélkül  #3

Határvonal. 
Cím nélkül  #32

Határvonal. 
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Határvonal. 
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Míg mi csak játszunk,
ők játszanak
Bartha Máté és Michal Grochowiak: Hinta
GELLÉR JUDIT

„Akarsz játszani kígyót, madarat,

hosszú utazást, vonatot, hajót,

karácsonyt, álmot, mindenféle jót?

Akarsz játszani boldog szeretőt,

színlelni sírást, cifra temetőt?

Akarsz-e élni, élni mindörökkön,

játékban élni, mely valóra vált?”

(Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani, részlet)

A Platán Galéria Hinta című kiállítása megnyitóján állunk,
és a megoldó kulccsal (a kiállítási vezetővel) a kezünkben
azt játsszuk, hogy megpróbáljuk kitalálni: a képaláírások
nélkül, felhőszerűen installált képek közül melyiknek a
szerzője Bartha Máté és melyiknek Michał Grochowiak.

Koncentrálok. Próbálok szabályszerűségeket találni, mert szeret-
ném, ha jó lenne a tipp (ha nyernék?), és közben nem szeretnék
csalni, de néha csak találgatok (a szerencsében bízom?), mert el-
végre mit veszíthetek, ha a játék, mint egyfajta próba a valóság-
hoz, a szórakozás kedvéért történik. A játék közben Pléh Csaba
gondolatai jutnak eszembe, miszerint a képzőművészetben nem
– elvétve, vagy inkább negatív konnotációban – használjuk a
játék, a játszik szót, mintha az valami komolytalan, gyermekded
dologgal lenne összefüggésben, ellentétben például a színházi
vagy a zenei szakértő műbírálattal, mely szerint a színész vagy a
zenész jól vagy rosszul játssza a szerepét, darabját.

A játék sajátos (lényegi) vonatkozásban áll a komolysággal.
Ami „csak játék”, az nem komoly. A játék a való világ komolysá-
gán kívül, vagy pont, hogy azon belül, de mindenképp attól elru-
gaszkodva folytatódik egy zárt, különálló univerzumban. A já-
téknak különleges világa van, sajátos célok és szabályrendszerek
mentén zajlik. Magában a játékban szent komolyság rejlik, a játé-
kost pedig maga a játék tartja játékban.1 De mindez a játszóról (a
nézőről) szól.

Bartha Máté és Michał Grochowiak különös, mondhatni
mágikus játékteret jelöl ki a valóság talaján. A játék terét a képek
rajzolják ki, melyek banális, hétköznapi eseményekből, a min-
dennapi létmódból (nevezzük kis- vagy nagybetűsen, de: magá-
ból az életből) építkeznek. Bár a két fotográfus más-más ország-
ban él és alkot, és tízévnyi korkülönbségük sem elhanyagolható,
ízlésük, kompozícióik, képkivágásaik és képeik esztétikája mégis
oly annyira hasonlít egymáshoz, hogy valóban nehézséget jelent-

het megfejteni, melyik képet ki, hol készítette. Ugyanabban a
világban élünk, ugyanazokon a tájakon, városokban, utcákban já-
runk, ugyanolyan tárgyakat használunk mi is, mint ők, mégsem
feltétlenül figyelünk fel azokra az érzékeny és sokszor tünékeny
részletekre, melyeket az alkotók képként észlelnek, kiemelnek és
bekereteznek a világ történéseiből.

Bartha Máté2 a kiállításon látható egyes képeivel korábban a
szerény címadású „nonrelevant” (vagyis nem releváns) blogon
találkozhattunk.3 A vizuális-digitális naplóban a képek szavak,
címek nélkül jelennek meg váltakozó időközönként, egy-egy
jelet hagyva arról, hogy az alkotó merre jár éppen a világban. S
mintha tényleg nem volna releváns, mintha tulajdonképpen
mindegy is lenne, hogy hol van a helyszín (Indiában, az Egyesült
Államokban, Budapesten vagy a magyar vidéken), ahol megáll és
jelként érzékelve a látványt, elkészíti a képet. Fittyet hány a kor-
társ paradigmára, miszerint nem fényképezhető az, ami önmagá-
ban szép (értsd: a szép kép, a szép dolog képe, mint a naplemen-
te, a cseresznyevirágzás, a madarak röpte), visszaemeli azt is, ami
nem lenne megengedhető, és paradox módon, épp ezáltal válik a
kortárs diskurzus részévé. A szociográfusi indíttatású portrék, a
talált látványok és a felépített konstrukciók fényképeinek egymás
mellé rendelésével teremti meg a kontextust, teszi feszültté,
elgondolkodtatóvá a sorozatot.

A lengyel művész, Michał Grochowiak4 alkotói oeuvre-jét
művészettörténeti előképekre, elsősorban az avantgárd irányza-
tok hagyományaira alapozza, sok esetben ready made-ekből épít-
kezik. A minimalista kompozíciók, lírai képek, gyakran a termé-
szeti és ember alkotta tárgyak egymáshoz rendelése által, objet
trouvé-kként működnek, s korábban nem ismert összefüggéseket
tárnak elénk. Képei azt sugallják, hogy az emberi létről, a lét
lényegét érintő kérdésekről egyre nehezebben lehet világosan fel-
fogható, értelmes kijelentéseket tenni. Művei elsősorban az érzé-
kekre hatnak, valóság feletti, szinte mágikus funkcióval ruházzák
fel a háztartás eszközeit: a kanalat, a villát, a sámlikat, az asztali
lámpát vagy a teniszlabdákat. Miközben a lét képtelenségét hang-
súlyozza, szabad képzettársításokra hív.

Úgy tűnik tehát, mintha a két fiatal művész valóban egy foly-
ton lengő, képzeletbeli hintában ülne, és hol fentről, hol lentről
szemlélné a tájat, a tárgyat és az embereket. Mintha minden ké-
pük valaminek a határán lebegne. Ellenpontozások. A vicces és a
szomorú, az álom és az álmodozás, a felszín mögött rejlő mély-
ségek, a múlt és a jelen, az élet és az elmúlás, a dolgok eleje és
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vége. Mint a tenyérben tartott ebihalak. Mint a virágcserépből
kifutó, szivárványos bolond rugó. Mint egy formalinban ázó kar-
fiol. Mint egy becsomagolt autó.

Mintha az egész világot egy óriási játszótérnek tekintenék,
melyből a részleteket kiragadva egy függetlenül működő, álom-
szerű, szürreális világot hoznának létre. Képeik a valóságtól mint-
egy elrugaszkodva, mégis a realitás talaján maradva, a hétköz-
napok világából kiemelt, nagyon is valós (mondhatni banális) ele-
mekből építkeznek, a fotográfia realitáshoz kötődő médiumával,
melyben bármely pillanat megfelelővé válhat ahhoz, hogy valaki
vagy valami hirtelen ott találja magát e különös társasjáték táblá-
ján. A játék egésze azonban mégis a komolysággal van összefüg-

© BARTHA MÁTÉ

gésben, hiszen célja válaszokat találni az újra és újra felteendő
kérdésre: megismerhető és bemutatható-e a világ (és benne az
élet) képeken keresztül? ■

PLATÁN Galéria, Budapest, 2016. január 20. – február 25.
http://polinst.hu/node/10590

Jegyzetek
1 V.ö.: Hans-Georg Gadamer: A játék mint az ontológiai explikáció vezérfonala In.
Igazság és módszer, Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 133–164.o.
2 http://barthamate.com/
3 http://nonrelevant.tumblr.com/
4 http://www.michalgrochowiak.com/
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Anya a gyermekével monszun idején alamizsnát koldul egy taxi ablakán keresztül, Bombay/Mumbai, India, 1993 © STEVE McCURRY

zárva teszi ezt. McCurry, a fotóesszé készítője „elzarándokol a
helyszínekre” és dokumentálja az otthontalanságot, az erőszak
és az üldöztetés elől menekülők embertelen sorsát. A magazinok
„fogyasztója” inkább az egzotikus helyeket látja; de a terepen dol-
gozó McCurry képes lehántani a háttér, a kulissza egyediségét, és
kommunikációval, kompozícióval, erős helyi színekkel képes az
általános emberit a fókuszba állítani.

Steve McCurry Philadelphiában nőtt fel. A British Common-
wealth 53 tagjából több USA tagállam – köztük Pennsylvania
állam is – saját jogon őrzi a brit birodalom örökségét, társadal-
ma a gyarmatosítás „poszt mellékterméke”. Talán innen jön
McCurry szociális érzékenysége. A nemzetközösség legfonto-
sabb tagja India, ahol a fotós több hónapon át vándorolt egyetlen
hátizsákkal (benne sok filmtekerccsel). Ebből a korból származik
több nagyhírű fotóesszéje is, például az „India vonattal”. Itt örö-
kítette meg a munkába járók, a csempészek, a bíbor turbános
ünneplők testbeszédét, erős színekkel láttatva a felfokozott lelki-
állapotokat. Egyedül az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tag-
jaira nem tud hatni, akiknek hátterében országaik – véletlenül – a
világ legjelentősebb fegyverexportőrei. Az afgán háború évtize-
deiben 1,5 millióan meghaltak, 3 millióan elmenekültek. Az afgán
lányt McCurry 20 év múltán újra megtalálta – neki mégis van
sorsa, férje, gyerekei lettek.

De McCurryt nemcsak az egyénített nemzeti sorsok, hanem a
kollektív hagyományok is érdeklik. Ünnepek táncai, jelmezei és
szobrai. Egy Buddha-szobor szájába tett papírpénz-áldozatok

fotói sokat elmondanak a fogyasztói világ közeledtéről. A szerze-
tesek – űrhajósképzésben is alkalmazott – meditációs függőgya-
korlata talán egy olyan irányt is felvillant, ahol az információ-
áramlás fordított irányú. India és Kína között Tibet volt az a hely,
ahol anno, a nyolcvanas, kilencvenes években úgy tűnhetett, a
status quo megingathatatlan. Kína nagy ugrása azóta ezt a szép-
séges miliőt is kikezdte.

Híres McCurry-fotóesszé a „Monszun”. Dél-Ázsiában ez az
évezredeken át ismétlődő természeti jelenség a felmelegedés
hatására mind gyakrabban okoz sorscsapást. Gyönyörű kép: az
árral úszó öreg az ódon Pfaff varrógépét menti. Vagy ahol egy
megrettent lány újra vádlón néz ránk, hiszen a házában derékig ér
a békalencse. És az alvó családot lekapó fotó is, ahol a visszavo-
nult vízből hátramaradt óriáskígyó kúszik a függőágy alatt, apo-
kaliptikus üzenet.

A párizsi klímacsúcs idején, aznap este, amikor Ferenc pá-
pa megnyitotta a Szentévet, McCurry – jelentős fotósokkal össze-
fogva4 – ökológiai óriásképeket vetített a világ 50 jelentős templo-
mára. A gyönyörű Föld képei: imák. ■

Műcsarnok, 2016. február 24.– április 3.

Jegyzetek 
1 Daniel Kehlmann: A világ fölmérése (Magvető, 2007).
2 John Stuart Mill: A szabadságról. A haszonelvűség (Magyar Helikon, 1980).
3 Émile Zola: J’accuse...! (Vádolom, Levél az elnöknek, 1898).
4 McCurry mellett: Sebastia~o Salgado, Yoel Sartore, Yann Arthus-Bertrand.

Steve McCurry: 
Legendás fotók
SZEGŐ GYÖRGY

Különleges fotográfia a Pennsylvaniai Állami Egyetem filmes
szakán végzett és önmagát fotózsurnalisztaként meghatározó
Steve McCurry anyaga. A friss riporteré és az időnek ellenálló fo-
tóművészé egyszerre. Azaz, a fotók erős politikai háttér-értel-
mezésre ösztönöznek, de e nélkül, csak élményként, az esztéti-
kum kategóriájában is nézhetők. Sokféle magazinban publikált
az elmúlt 40 évben, de a fenti dupla funkciónak a National Geo-
graphic Magazine felelt meg a leginkább. McCurry éppen itt lett a
fotográfus ikonja. Évtizedek óta borzongással és csodálattal teli
„olvasója” vagyok a Nat. Geo.-nak. Helyesbítek, inkább fotóinak
szomnambulja lettem. Vagy tíz éve kijózanító élményem volt az
osztrák-német Daniel Kehlmann könyve, „A világ fölmérése”.1

Ebben az író a nagy felfedezésekből, a mesés gyarmatosító
haszonból kimaradt Közép-Európa értelmiségének lesújtó véle-
ményét hallatlanul szellemesen formálta meg. Alexander von
Humboldt és Karl Friedrich Gauss pályájának, észjárásának üt-
köztetésén keresztül nevetségessé tette a rigid tudományos
fölény, illetve a mohó gazdasági érdek motiválta leigázás-praxis
egykori és – észrevétlen áttétellel – mai kulcsfiguráit és gondolko-
dását. Kehlmann kritikai olvasata óriási siker lett.

A világ egyre inkább elgondolkodik azon, hogy éppen a 19.
századi alkotmányos monarchiák, a hősi felfedezésekből kinőtt,
liberális berendezkedésű nagyhatalmak tudathasadásos gyar-
matosítókként „termelték ki” a rasszizmust. John Stuart Mill –
amúgy a nemzeti liberalizmus nagy teoretikusa, a női egyenjogú-
ság úttörő megfogalmazója – szerint a zsarnokság, ami a fehérek-
kel szemben tiltott, az a barbárokkal – a hindukkal és a malájok-
kal – szemben megengedett.2 Érdemes megemlíteni: Mill fiatal
éveiben a Kelet-India Társaság hivatalnoka volt, de terepismeretei
nem ébresztették fel benne a filantrópiát. Ennyit a Nat. Geo. ké-
pein való borzongásomról.

A Nat. Geo.-csodálatom forrása viszont érzéki karakterű. Uta-
zás: fotókkal. A National Geographic Society nonprofit, tudomá-
nyos és oktatási szervezetet 1888-ban alapították Washington-
ban. A folyóiratuk által támogatott (fotós)expedícióik „kutatói”
nem rablott kincseket, hanem – az emberiség szemeként – a Föld-
ről, a vizekről, az égről készített képriportokat küldenek haza. Ma
háborúk hírnökei is. Steve McCurry itt kezdte karrierjét a 80-as
években, amikor fotóesszéivel berobbant a „szakmába”. A mi
Vámbéry Árminunkhoz hasonlítható módon – a helyi népvisele-
tet álruhaként felöltve – járta be az afgán–szovjet, a kambodzsai,
majd az iraki–iráni, a közel-keleti és az öböl-háborúk frontvona-
lait. Megrázó fotókat készített, szénné kövült emberekről, a hábo-
rú véres-könnyes következményeiről. Bátor vállalkozásaiért
Robert Capa-díjjal tüntették ki. McCurry háborúban-migráció-
ban is emberi méltóságot, szépséget közvetíteni képes fotóinak
látása nem feltétlenül vált ki politikai állásfoglalást, hanem egy-

szerűen gyönyörűséget, művészet-befogadó élményt nyújt. Nem
kommentálnám itt fotóit, képnyelve közérthető, nem kíván sza-
vakat. Inkább megkísérlem vázlatosan körülírni a fotográfus
személyét és példaértékű metódusát.

Az afganisztáni szovjet megszállás felrázta a világot. A béké-
ért összefogás bizarr következményeként az 1984-es Los Ange-
les-i Olimpiáról kizárták a szovjet sportolókat – és fura szolidari-
tásból a szocialista országok is magukat: „olimpia alatt szünetel a
háború”. Csak az egész fordítva, hidegháborúsra sikeredett. Az
1984-es év végén az egy éve elveszettnek hitt Steve McCurry
átlépte az afgán határt, már Pakisztánban, egy menekülttábor-
ban, a migránsok lányiskolájában is fotózott. Egy olyan világban,
ahol a női arc látása-láttatása tabu. Végül megegyezett egy 12
éves, nagyon szép arcú lánnyal is. Erős metakommunikációt
hozott létre: a lány csodálatos zöld szemeivel úgy nézett a kame-
rába, hogy tekintetével az egész emberiséget vádolta. A fotóval
McCurry perbe hívta a civilizációt – á la Émile Zola: J’accuse...!3

Steve érzékeltetni tudja modelljeivel: jót akar. Hisznek benne, ez
az adott rendkívüli helyzetekben csúcsteljesítmény, belülről
fakadó adottság.

A lány arcképe 1985 elején a Nat. Geo. címlapjára került, és ma
a világ legtöbbet publikált fotójának számít. Nagyobb hatású,
mint pl. a „Fotózni, tűz alatt” című, afgán harcosokról készített
haditudósítása (ezért szerződtette a Magnum).

Elgondolkodtató, hogy mi a titka. Nem hagyományos riport-
portrékat készít; nála lefényképezni annyi, mint megismerni,
megérteni, megszeretni valamit. A terepen való mozgás, a „témá-
val” való személyes kapcsolat hozza a megértést. Látni, láttatni a
szétlőtt otthonokat, az eltűnt férfiak hűlt helyét, a menekülttábo-
rok magányos női- és gyerekközösségeinek tragédiáját: bölccsé
tehet. De ahhoz, hogy a kamerával valaki „meg tudja simogatni”
a diaszpóra-lét szenvedő alanyát, hogy végül az embert, és ne egy
művész fotójának tárgyát lássa a magazin olvasója, ahhoz kivé-
teles művészi képességre van szükség.

McCurry egyetemi évei a vietnami háború utáni időszakra
estek, amikor a generációs élmény össztársadalmi tanulsággá
vált. Londonban akkoriban jött létre egy olyan figuratív festészet,
amely az absztrakt után ismét az ember képe felé fordult. Lucien
Freud, Frank Auerbach, Francis Bacon, Michael Andrews, Euan
Uglow, valamint a csoportjuknak a „Londoni iskola” nevet adó,
egyébként magyar gyökerekkel is rendelkező, amúgy amerikai
Robert B. Kitaj korszakos humanista művészetet hozott létre.
Szerintem a McCurry-fotó ezzel az iskolával paralel látásmód.
Vizuális művészetük közös iránya: érzékeltetni a diaszpóra-lét
legkülönfélébb bugyrait, a migrációból, a kisebbségi létből, más-
ként gondolkodásból fakadó belső emigráció, a magány, a disszi-
dens-sors gyötrelmeit. A festő műterméhez kötve, gyakran abba

KORTÁRS FOTÓ
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Egy afgán lány, Sharbat Gula a Peshavar melletti Nasir Bagh menekülttáborban – Pakisztán, 1984 © STEVE McCURRY Tibeti lány kínai stílusú kabátban, Xigaze, Tibet, 2001 © STEVE McCURRY
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Fiatal lány a kabuli utcán, Afganisztán, 2002 © STEVE McCURRY

Fiúk iskolai tanórán, Bamiyan tartomány, Afganisztán, 2002 © STEVE McCURRY

Játszó gyerekek Beirut mellett, Libanon, 1982 © STEVE McCURRY
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Fiatal szerzetes virágokkal, Larung Gar, Kham, Tibet, 2000 © STEVE McCURRY

Alvó anya és gyermeke egy lakóhajón a Tonle Sap-tavon, Angkor, Kambodzsa, 1998 © STEVE McCURRY

Szikh hívő imádkozik az Arany Templomnál, Amritsat, Pandzsáb, India, 1996 © STEVE McCURRY

Shaolin szerzetesek gyakorlata, Zhengzhou, Kína, 2004 © STEVE McCURRY
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Halász, Al Mukalla, Jemen, 1997 © STEVE McCURRY

Egy embert visz a tömeg a Holi fesztiválon, Rajasthan, India 1996 © STEVE McCURRY

Vörös púderrel borított fiú a Ganesh Chaturthi fesztiválon, Bombay/Mumbai, India 1996 © STEVE McCURRY

Halász az Inle-tavon, Burma/Myanmar, 2008 © STEVE McCURRY
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Szárnyaló fiú, Jodhpur, Rajasthan, India, 2007 © STEVE McCURRY

Egy szabó a varrógépét menekíti a monszun-áradásban, Porbandar, India, 1983 © STEVE McCURRY

Pénzadakozás a Neak Pean templomban, Angkor, Kambodzsa, 2000 © STEVE McCURRY
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Portréfényképész, Kabul, Afganisztán, 1992 © STEVE McCURRY Fiatal fiú apja AK–47-es gépkarabélyával, Kabul, Afganisztán, 1992 © STEVE McCURRY
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Tiltott és Tűrt, avagy 
fotóalapú grafikai eljárások
a hetvenes és nyolcvanas
években
ÜVEGES KRISZTINA

Magyarországon a fotográfia-alapú sokszorosító grafikai
eljárások képzőművészeti felhasználása a hatvanas évek
második felében kezdődött, azonban a szakmai közönség
csak a nyolcvanas évek közepére fogadta el mint a hagyo-
mányos grafikai technikákkal egyenrangú eljárást. Ez az
esztétikai szemléletváltás többek között a Makói Grafikai
Művésztelep és az ott dolgozó művészek tevékenységének
köszönhetően történt meg.

A hazai fotóhasználat kibontakozása fontos reakció volt a nem-
zetközi képzőművészetben az ötvenes évek második felétől
lezajlott változásra, melynek során képzőművészek kezdték el
alkalmazni a fényképet, annak köszönhetően, hogy megjelentek
az olcsó, könnyen kezelhető fényképezőgépek, amelyek ideális
eszközök voltak a művészi kísérletezésre. A fotográfia képzőmű-
vészeti felhasználásának két nagy áramlata indult el párhuzamo-
san. A testművészet, az akcióművészet képviselői akciók, perfor-
manszok dokumentálására használták a fényképezést. Más, kon-
ceptuális beállítottságú művészek a fotóban olyan eszközre talál-
tak, amely képes volt betölteni dokumentációs és a valóságra irá-
nyuló manipulatív funkciót, valamint alkalmas volt a szerkezet, a
mozgás, az időbeliség, az művészet autonóm törvényeinek vizs-
gálatára és megjelenítésére.

A fotó grafikai felhasználása szempontjából fontosabb a
másik tendencia, a pop-art irányzathoz sorolható művészek fotó-
felhasználása. Olvasatukban a média az újságokon, a reklámo-
kon, a televízión keresztül manipulálta a fogyasztói társadalom
gondolkodását, tehát társadalomkritikai céllal kezdte el felhasz-
nálni a médiából „lopott” fotókat. Jó példa a reklámgrafikusból
képzőművésszé lett Andy Warhol, aki sztárok (Elvis Presley, Ma-
rilyn Monroe) képeslapokban megjelent fotóit vagy balesetek
illusztrációit transzponálta műveire. A pop-art érdeklődése a
reklámok és képregények iránt azzal indokolható, hogy eltávo-
lodott az egyedi kézjegyet értékelő műtárgy-fogalomtól, és a
mindennapi felé fordult. Marshall McLuhan média- és kommu-
nikációelméletének („A médium az üzenet”) is óriási hatása volt.
Warhol több interjúban hangsúlyozta, hogy művei mögött nincs
semmi, a felszín a lényeg. Az olcsó, elitművészeten kívül élő,
mechanikus szita- és ofszettechnika átültetése a képgrafikába

lehetővé tette az egyéni jelleget kiküszöbölő, távolságtartó alko-
tásmódot.

A nyomdaiparban széles körben használták ezeket az eljárá-
sokat. Síkfilmet, raszterfilmet használtak sablonként a szitaszö-
vetre, ofszetnyomásnál a gumilepedőre. Az eljárás során a meg-
világító asztalon történt a fényérzékennyé tett szita exponálása. A
szöveten a nem nyomó felületek a fedett részek, melyek elzárták
a fény útját a szitasablon levilágításnál (negatív kép), az átlátszó
részeken a festék lehúzása utáni pozitív kép a papírra került. Az
ofszet esetében egy gumihengerre került a negatív kép és ofszet-
papírra a pozitív.

Nagy-Britanniában Richard Hamilton kezdte alkalmazni a
technikát. Németországban a hatvanas években Sigmar Polke és
Gerhard Richter, akik a düsseldorfi Művészeti Akadémián meg-
alapították a Kapitalista Realizmus nevű csoportot. A Németor-
szágban is növekvő fogyasztói kultúra stratégiáira összpontosí-
tottak, újság-illusztrációkat, reklámokat használtak fel. Itt taní-
tott a művészként és tanárként is óriási hatást kifejtő Joseph
Beuys, az ő művészetfilozófiájának a művészet demokratizálása
volt az egyik kulcsfogalma. Erre remek lehetőség volt az olcsón,
nagy mennyiségben, de jó minőségben előállítható sokszorosí-
tott grafika. Érdemes kiemelni, hogy a sokszorosított műtárgyak-
nak először az 1964-es, kasseli Documentán jelent meg külön
szekciója; brit, német és amerikai művészek grafikái voltak lát-
hatóak.

A hatvanas években néhány magyar művész is kiutazhatott
Nyugat-Európába. Lakner László látogatását említhetném az
1964-es Velencei Biennálén (Rauschenberg munkáinak hatására
pop-art-os eszközök használata jelent meg műveiben) vagy Kon-
koly Gyuláét, aki Bécsben látta az amerikaiak velencei kiállítását.1

A hetvenes évektől többen is kísérleteztek a fotóalapú eljárások-
kal. Az első összefoglaló kiállítás, ami a képzőművészet és a foto-
gráfia újszerű kapcsolatát dolgozta fel, a Beke László és Maurer
Dóra által 1976-ban szervezett Expozíció. Fotó/Művészet volt. A
korabeli kritikák egyértelműen érezték ennek jelentőségét, a kiál-
lítás recenziójában2 Hajdu István a fotót egyértelműen a képző-
művészet eszközének tekintette.

Az alkotók a fotográfia különféle aspektusait használták fel, s
a felfogásbeli sokszínűség megjelent a grafikában is. A hetvenes
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évek egyik festészeti stílusa, a Hard Edge szellemében születtek
Bak Imre, Fajó János sokszorosított grafikái. 1973-ban Bak, Fajó,
Hencze Tamás, Keserü Ilona, Nádler István és Mengyán András
részvételével a Benczúr utcában alakult meg a Mi-csoport. A
művészeket érdekelte a szitanyomás, az eszköz, amely képes a
képzőművészetet demokratizálni, úgy, hogy a sokszorosítás által
nem csökken a művészi érték,3 ami az említett Beuys-féle kon-
cepciót idézi. A Pécsi Műhelyre a konceptuális művészet fotó-
használata volt jellemző, illetve geometrikus nonfiguratív alko-
tásokban is alkalmaztak szitázást. Halász Károly, Kismányoki
Károly, Pinczehelyi Sándor is jártak Zürichben, Kölnben, Párizs-
ban a hetvenes évek elején, továbbá a külföldi folyóiratok is elér-
hetőek voltak Pécsett. Pinczehelyi egy interjúban kiemelte Jan
Dibbets munkáit,4 akinek szitái Veszely Ferencre is nagy hatást
gyakoroltak.5 Csáji Attila is az elsők között használta a szitatech-
nikát, az 1970-es évek elején készült konceptuális munkáin.6 A
Makói Művésztelep későbbi vezetője, Kocsis Imre 1972-es belgiu-
mi útján ismerkedett meg a szitanyomással, így készültek a popos
hangulatú művei,7 majd 1975 októberében publikált egy cikket az
új eljárásokról, melyeket a nemzetközi biennálékon elfogadott
technikának tekintettek.8

A Képzőművészeti Főiskola Grafika Tanszékén állt össze a
hetvenes évek képzőművészeti életében meghatározó szerepet
játszó Rózsa-kör.9 Kísérletező magatartásuk nemkívánatos volt
a főiskolán, ezért rendezték meg az installációt, szöveget, fotót,
akciót alkalmazó közös eseményeiket a közeli Rózsa presszó-
ban.10 Ismerték a Mi-csoport, a pécsiek és Lakner sokszorosított
grafikáit, és mivel érdekelte őket a fotóhasználat, a grafika terüle-
tén is kipróbálták. A Documenta, a biennálék katalógusaihoz, a
külföldi művészeti folyóiratokhoz a Főiskola könyvtárában
hozzá lehetett jutni, tehát követhették a fejleményeket. A szitá-
zást nagyrészt illegálisan végezték különféle intézmények nyom-
dáiban, mert bár a Főiskolára Raszler Károly segítségével beke-
rült egy jó teljesítményű, leszívós szitaasztal, de alig használták,
mert a technika esztétikailag nem volt még elfogadott a Főiskola
tanárai köreiben, csak később, Kocsis Imre tanári tevékenysége
nyomán kezdték használni.11

És amíg a vasfüggöny túlsó oldalán a sokszorosítás a művészi
szabadság eszköze volt, addig a kelet-közép-európai országok-
ban a tiltott szamizdaté.12 A hatalom államvédelmi szempontból
korlátozta a sokszorosítási lehetőségeket, nehogy tiltott anyagok
készüljenek. Az Állambiztonsági Hivatalok Történeti Levéltárá-
nak a Makón dolgozó művészekre vonatkozó ügyiratait átnézve
kiderült, hogy egyrészt a rendszerkritikus magatartásuk miatt
figyelték meg a művészeket, másrészt, mert kapcsolatban álltak
a politikai ellenzékkel. Az ellenzék egyik fontos kommunikációs
eszköze a röpiratok, plakátok stb. sokszorosítása volt, ezért sok
ponton összeért a politikai és a képzőművészeti szamizdat. Az
utóbbi a Mail Art (küldemény-művészet13) irányába is átnyúlt,
mert az alkotók a cenzúrát megkerülve tarthatták a kapcsolatot az
emigrációba kényszerült társaikkal és a külföldi művészekkel.

Ebbe a politikai összefüggésekkel terhelt szituációba kapcso-
lódott be a Makói Grafikai Művésztelep. 1971-es alapítását Rud-
nay Gyula 1925–1927 között itt működtetett festőiskolája inspirál-
ta. A városi vezetés célja a festőiskola hagyományának felelevení-
tése és a közízlés formálása volt. Eleinte a hagyományos grafikai
eszközök használata volt jellemző, majd a hetvenes évek köze-
pétől, Kocsis Imre grafikus és Dévényi István művészettörténész
munkája során, a fő profil a helyi nyomda eszközeire támaszko-

dó sokszorosított grafika lett, a korábbi narratív felfogás mellett
pedig megjelent a konceptuális, fotóalapú szita- és ofszetnyomás
is. A korábban említett alkotók közül Bak, Lakner, Halász, Pincze-
helyi, a Rózsások közül Károlyi Zsigmond, Lengyel András, Sar-
kadi Péter, Tolvaly Ernő dolgozott Makón, de Baranyai András,
Gémes Péter vagy Hajas Tibor nevét is meg lehet említeni a fotóval
dolgozó képzőművészek közül. A művészek érdeklődése azzal
indokolható, hogy Makón legálisan lehetett használni az egyéb-
ként alig hozzáférhető szita- és ofszet gépeket. Mivel a városi
vezetés támogatta a telepet, a városi nyomda tulajdonában lévő
ofszetgépeket is a művészek rendelkezésére bocsátották, az itt
dolgozó nyomdászok segítségével kellett a gépet használni.

Az új tendencia a legrangosabb hazai eseményen, az 1961-től
megrendezett Miskolci Országos Grafikai Biennálén is fokozato-
san megjelent. Eleinte a hagyományos technikák dominanciája
volt a jellemző. Végignézve a kiállított művek listáját, észrevehe-
tő, hogy a hatvanas években a litográfia, a hidegtű, a rézkarc, a fa-
és linómetszet volt elterjedt, a hetvenes évek közepére megjelent
a szita, az ofszet és a xerox is. A biennálén Kocsis Imre és Somogyi
Győző művein jelent meg először a fotóhasználat. Dévényi István
1979-ben azt hangsúlyozta a biennálé katalógusának előszavá-
ban, hogy az új technikáknak a magyar grafika egészét befolyá-
soló hatásuk van, ezért azt további szakmai viták tárgyává kell
tenni.14

Az évtized végére valóban sokrétű kifejezési eszközzé váltak
a fotóalapú sokszorosítási eljárások, így a más műfajokban dol-
gozó művészek számára is megnyitották az utat a grafika felé.
Ebben kimagasló szerepe volt a Makói Művésztelepnek, mert
helyet biztosított az új grafikai eljárásokkal való kísérletezésre. A
szita és az ofszet művészi kifejezőeszközként is elismertté vált, és
több alkotó kísérletezett ki olyan formanyelvet, amellyel kiemel-
kedő alkotásokat hozott létre az életművében. A munka legfon-
tosabb következménye az volt, hogy a magyar grafikában meg-
honosodtak az új sokszorosító technikák, és formai és tartalmi
szempontból a nemzetközi összehasonlításban is érvényes alko-
tások születtek. ■

Képtaktikák. Makói Grafikai Művésztelep 1977–1990.
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

2016. március 11. – április 24. 
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Baranyay András: Kéz, 1984. Ofszetnyomat (ed.50), 400×295 mm

Veszely Ferenc: Makó-’82-kommersz-6-szín color, 1982. Ofszetnyomat (ed.50), 288×385 mm

Barabás Márton: Tükröződés,1979. Ofszetnyomat (ed.50), 290×390 mm
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Kocsis Imre: Felülnyomás, 1979. Ofszetnyomat (ed.50), 320×420 mm Lux Antal: Négy-zöld, 1981. Ofszetnyomat (ed.75), 395×290 mm
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Szabados Árpád: ,,...újra meg újra”, 1979. Ofszetnyomat, színes ceruza (ed.50), 290×390 mm

Bukta Imre: 4-es kazal, 1981. Ofszetnyomat (ed.75), 290×395 mm
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Hajas Tibor: Cím nélkül, 1980. Ofszetnyomat (ed.100), 390×290 mm

Pinczehelyi Sándor: Makó II.,1980. Ofszetnyomat (ed.15), 300×420 cm

Kéri Ádám: Lövedék,1981. Ofszetnyomat (ed.25), 290×390 mmZ
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Aki együtt ,,játszik”
Vető Jánossal
Lars Schwander: A belső reflexió
PALOTAI JÁNOS

Nem fotóapparáttal, hanem zenei instrumentumon, ukule-
lén játszva, Stockholmban vagy Koppenhágában és nem
Budapesten, mert eddig elkerülték egymást. Az 1957-ben
született  dán fotós, Lars Schwander most nem a magyar
kapcsolat révén érkezett Pestre, hanem orosz „vonalon”,
Olga Tobrelutsz „mentoraként” került az UVGaléria látó-
mezőjébe. Az itt látott fotóinak magyar vonatkozásai is
vannak.

Először 2006-ban járt nálunk, a Mai Manó Házban rendezett
portfólión tartott workshopot. Korábban is érdekelte a magyar fo-
tó és az ország, amely Kertészt és Brassait adta a világnak: mi tör-
tént itt a kommunizmus alatt, és milyen a fiatal(abb) generáció?
Vető Jánost kísérletező, neoavantgárd fotósként fedezte fel, azóta
is tiszteli, értékeli, könyvet ír róla. Úgy látta, hogy a fotósok a
korábbi időkhöz képest megnyíltak, munkáik változatosabbak,
színesebbek lettek, sok a konceptuális mű. Nagy hatással volt rá
Kerekes Gábor, a világ tudományos és spirituális megközelíté-
sével, alkotásainak szabadságával és szigorúságával. Ez utóbbit
igyekszik visszaadni Kerekesről készített portréján, míg a
Kemenesi Zsuzsa-fotón a dinamika, a fiatalos lendület látható.
Ez a két kép is része a fotósokról, zenészekről és más művé-
szekről készített portrésorozatának. Robert Frankot olyannak
akarja láttatni, mint amilyenek az amerikai művész fotói is a
magányos „tömegről”, Cindy Shermant pedig „maszk” nélkül
mutatja, de hogy a művésznek ez lenne-e az igazi arca, az a
nézőre van bízva.

A „tükör és maszk” pár látens eleme a képeknek. Nem hiány-
zik a sorból Annie Leibovitz sem, aki – az előzetes figyelmeztetés
ellenére – barátságosan fogadta őt. Elhozta régi barátja, Yoko Ono
képét is, akivel közösen meg akarják írni a konceptuális fotó tör-
ténetét. Repertoárjába tartozik a tinédzserképű, kócos Björk épp-
úgy, mint Leonard Cohen, a nők „trubadúrja” vagy az „enciklo-
pédikus” Peter Greenaway, a nyolcvanas, kilencvenes évek film-
rendező sztárja. A fotók jó része abban az időszakban készült,
még ha korábbi stílust is idéznek meg; ettől némi retró hangulat
lengi be a tárlatot. Lars Schwander maga is enciklopédiát készít az
elmúlt évtizedek művészetéről, analóg géppel, de néhány digitá-
lis fotóját is elhozta mutatóba.

Helmut Newton nem az arcképe miatt tekinthető kulcssze-
replőnek, de a vele való kapcsolat okán is, amit a tárlat másik
témája „érzékeltet”. Schwander nem követi barátját, Newtont
abban az értelemben, hogy nem híres, profi modelleket alkalmaz,

és nem a testes, magas nőket kedveli és „leplezi le” a kamera előtt
– alig látni aktfotóját. Az egyszerű, többnyire filigrán nők érdeklik
s a belső világuk. A befelé fordulást, ami néhány modelljén látha-
tó, igyekszik megváltoztatni, „kinyitni”. Ezt úgy oldja meg, hogy
néhányukat több szituációban is fényképezi, az egyszerű beállí-
tástól a mondén helyzetig. A fotórajongókat ez inkább Cindy
Sherman széria képeire emlékeztetheti mint kontextusra, és nem
annyira Helmut Newtonéra, jóllehet Lars a férfi szempontokat is
figyelembe veszi. A test- és a lábtartás egyfajta kommunikációt
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hordoz az esztétikum és a látens erotika mellett. „Az erotikának
önmagában is van ereje, energiája”, mondja. Portréin ezért nem-
csak az arc a fontos, hanem a láb, a test is része a személynek.
Emellett a nőknek tulajdonított érzelemtöbblet, romantika „fény-
szűrőjén” át akarja láttatni őket. Nem áll tőle távol az az indián fel-
fogás – amit Susan Sontag is említett –, miszerint a fotó a lelket
ragadja el. S vallja Barthes nézetét, hogy a lefényképezéssel élet-
ben tart valakit. Nem a femme fatale-t keresi, hanem a nőiessé-
get, a természetes szépséget, a törékeny ártatlanságot. Lars
maga sem mentes az érzelmektől, a felvételei kirajzolják egy élet-
vidám, életélvező ember belső képét. Amit művel, ma nem tren-
di, nem sorolható a main streamhez, talán emiatt is tűnhet divat-
jamúltnak.

A képei háttere korábban inkább semleges volt, azonban
idővel jelentőssé, jelentéssé vált, a testek lágyabb vonalai, illet-
ve a környezet néha geometrikus keménysége kontrasztot
mutat. Fontos volt a fotós életében is a háttér, ma sem tagadja.
Lars Schwander Koppenhága egyik szegényebb negyedében
született és élte gyerekéveit. Első gépét, egy Agfát, nagyapjától
kapta, 8-10 éves korában. Ma már 40 000 fölött van a privát kol-
lekciója, saját galériáját 15 évig vezette. Képei megtalálhatók a
charleroi-i és az odensei Fotómúzeumban, a párizsi Bibliothé-
que Nationale-ban, a Louis Vuttonban, a szentpétervári Roszfo-
tóban. Skandinávián kívül eddig Belgiumban, az Egyesült Álla-
mokban, Oroszországban és Spanyolországban állított ki. Ter-
vei között szerepel egy múzeum és alapítvány, meg egy kiadó,
mert a művésznek nemcsak a kamerája a „tolla”, hanem hang-
szeren is képes kifejezni magát. Az U.V. Art Galériában látható
képei kibővültek külső reflexiókkal, a német Axel Geis fotók
ihlette festményeivel.

Kerekes Gábor, 45×30 cm, C print, 2006 © LARS SCHWANDER 

Yoko Ono, 26,5×26,5 cm, Silver Gelatin, 1997  © LARS SCHWANDER Robert Frank, 26,5×26,5 cm, Silver Gelatin, 1997 © LARS SCHWANDER 

Peter Greenaway, 26,5×26,5 cm, Silver Gelatin, 2000 
© LARS SCHWANDER

A kiállítás megnyitója alkalmából Lars megismerkedett
Benkő Imrével. Reméli, hogy legközelebb találkozik Pesten Vető-
vel is, s akkor együtt zenélnek majd, egy jó bográcsfőzés kereté-
ben… ■

UVGaléria, 2016. január 26.– március 18.

¨
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Leonard Cohen, 26,5×26,5 cm, Silver Gelatin, 1985 © LARS SCHWANDER

Martin Kippenberger, 26,5×26,5 cm, Silver Gelatin, 1996  
© LARS SCHWANDER 

Jim Dine, 26,5×26,5 cm, Silver Gelatin, 1990  © LARS SCHWANDER 

Duane Michals, 26,5×26,5 cm, Silver Gelatin, 1994 © LARS SCHWANDER

Marie, 50×50 cm, C print, 2010 © LARS SCHWANDER 
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Marie, 50×50 cm, C print, 2010  © LARS SCHWANDER Marie, 40×40 cm, C print, 2012  © LARS SCHWANDER 

Angelica, 30×30 cm, C print, 2014  © LARS SCHWANDER Young Girl, 50×50 cm, C print, 2015  © LARS SCHWANDER 

Björk, 26,5×26,5 cm, Silver Gelatin, 1985  © LARS SCHWANDER 
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Helmut Newton, 26,5×26,5 cm, Silver Gelatin, 1997 © LARS SCHWANDER Cindy Sherman, 26,5×26,5 cm, Silver Gelatin, 1996 © LARS SCHWANDER 
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101 film – egy pillantás
Amerikára
Herman van den Boom képei
ANNE KOTZAN

„A fényképet nem csinálják, hanem »látják«, aztán közlik

másokkal.” Bernard Plossu, fényképész

Az autóból kinézve szikár, sík vidéket látunk, amelyet átjár a fény,
és a felhők úgy kergetik egymást az égen, mintha játszanának.
Odakint egy árnyként elsuhanó alak, idebent, a visszapillantó tü-
körben, egy meredten a távolba bámuló nő képe. Kemény kont-
rasztok erősítik a történés drámai hangulatát. Veszekedtek az
előbb, vagy csak defektet kaptak?

A kép, amely egy amerikai film standfotójának tűnhet, semmi
esetre sem gondos rendezés eredménye. Herman van den Boom
a vezetőülésből kapta le a jelenetet 1976-ban, amikor Toon Mi-
chiels holland fotóssal és feleségével átutaztak Amerikán. Ma, jó
negyven évvel később, van den Boon nevét leginkább színes soro-
zatával, a belgiumi ikerházakról készített Szomszédokkal kap-
csolják össze. Egyúttal felrémlik a fotográfusi pályafutás korai
szakasza és az azt meghatározó, a konvencionális elvárásokkal
ellentétben egyáltalán nem szépelgő tájképei.

Herman van den Boom 1950-ben, egy építész fiaként született
a belgiumi Essenben. Először ő is ipari formatervezést tanult
Eindhovenben és Stockholmban, mielőtt a hatvanas évek elején
felfedezte volna magának a fényképezést. Ebben az időszakban
mindenek előtt három művészi pozíció gyakorolt rá nagy hatást:
egyrészt Bernd és Hilla Becher azóta legendássá vált, Anonim
szobrok című kiállítása, másrészt maghatározó találkozása Coos-
je van Bruggen kurátorral, Claes Oldenburg élettársával, végül
pedig az együttműködés Cor Jaringgal, a Hollandiában jelentős
anarchista mozgalomban, a Provóban is aktívan részt vállaló
dokumentarista fotóssal. Herman van den Boom amerikai felvéte-
lei már a távolodást jelentik a dokumentarista felfogástól, mielőtt
teljesen a pop-art és a konceptuláis művészet felé fordult volna.

Az akkor még csak 26 éves van den Boomnak 1976-ban már
önálló kiállítást rendeztek New Yorkban, és elnyert egy több
hónapos ösztöndíjat is. Különösebb tervek nélkül, de egy kisfil-
mes fényképezőgéppel felszerelkezve indult végül útnak.

„New Yorkban nem igazán tudtam mit kezdeni magammal,
talán túl nagy teher volt számomra, hogy jól ismertem a kiváló
fotográfus, Robert Frank munkáját”, emlékezett vissza van den
Boom.

Ebből következett, hogy elutazott a nagyvárosból, és a mel-
lékutakat járta, hogy autóval fedezze fel Amerikát. Viszont nem
az akkor már legendás hírű 66-os utat választotta, amely az

„aranyló nyugatra” vezetett, hanem inkább keresztül-kasul
autózott az egész országon.

„Sokkal inkább szólt ez az út adta szabadság költészetéről, a
kultúra, az autók és a zene kapcsolatáról, ami engem sokkal
inkább érdekelt: Chuck Berry, a Beach Boys, az Eagles vagy Robert
Johnson blues zenéje. A nyár slágerei, mint az If You Leave Me
Now a Chicagótól vagy a Don’t Go Breaking My Heart Elton John-
tól állandó útitársaim voltak”, nyilatkozta.

A filmszínház már Belgiumban is magával ragadta a fantáziá-
ját, ahol kívülről fényképezte őket, mielőtt Amerikában az autós
mozik hatalmas „vásznát” mint lényeges motívumot felfedezte
volna magának. Herman van den Boom azt állítja magáról, hogy
sosem kereste a témáit, hanem „azok találtak meg engem, és min-
dig összekapcsolódtak a világban szerzett korai tapasztalataim-
mal.” A gyerekkora jelentős korszakát a család saját filmszínhá-
zában töltötte.

Az amerikai táj tágassága, a vakítóan vibráló fény, a motelek,
az óriásplakátok, de mindenek előtt az autós mozik vonzották a
tekintetét. Az ekkor készült fényképek nyomán válik egyértelmű-
vé, hogy már elszakadt a klasszikus tájképfelfogástól, amely a ter-
mészetet és a kultúrát összeegyeztethetetlen ellentétpárként
határozta meg, és amely nyomán Ansel Adams még az érintetlen
természet himnuszát zengte. A nagy törés az amerikai fényképe-
zésben az 1975-ben megrendezett New Topographics című kiállí-
tással következett el, ahol többek között Lewis Baltz, Stephen
Shore, Robert Adams és egyedüli külföldiként Bernd és Hilla Be-
cher munkáit mutatták be. Az új tájképfelfogás középpontjában
az ember által beépített világ állt, mondta később Lee Friedlander
a városi tájképekről. Az egyes munkák minden különbözősége
ellenére a szerialitás és a technikai perfekcionizmus felé tájéko-
zódtak, miközben egyértelműen távolodtak a történetmeséléstől.

Herman van den Boom is új stílust keresett, és nagyon is egy-
értelmű párhuzamok figyelhetők meg az új amerikai tájképfelfo-
gás és a fiatal belga alkotó fényképei között. Egyedül technikai
értelemben szembeötlőek a különbségek. Az ő képei gyakran
szemcsések, és jellemzőek az éles kontrasztok. Ennek oka, hogy
nem volt Hasselbladja, mint a kortársainak, hanem egy kisfilmes
Nikonnal dolgozott TRI-X 400-as Kodak filmre, állvány nélkül, né-
ha vörös szűrővel, hogy létrehozza az „amerikai éjszaka” hatását.

„Rossz ceruzával is lehet jó rajzot készíteni. A lényeg a képen
van, az számít egyedül”, hangsúlyozta van den Boom. ■

Pfisztner Gábor fordítása 
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Rocky Mountains, 1976 © HERMAN VAN DEN BOOM

Californien, 1976 © HERMAN VAN DEN BOOM
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Coney Island, 1976 © HERMAN VAN DEN BOOM

Californien, 1976 © HERMAN VAN DEN BOOM

Virginia, 1976 © HERMAN VAN DEN BOOM

Nebraska, 1976 © HERMAN VAN DEN BOOM
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San Francisco, 1976 © HERMAN VAN DEN BOOM

Los Angeles, 1976 © HERMAN VAN DEN BOOM

Florida, 1976 © HERMAN VAN DEN BOOM

San Francisco, 1976 © HERMAN VAN DEN BOOM



ző, hiszen mindig eszerint változnak a történetek hangsúlyai.
Capa személyét illetően pedig a fikció és a valóság sokszor szinte
szétválaszthatatlanul mosódik egybe. Nekünk azonban, történé-
szek lévén, konkrét kérdéseket kell megfogalmaznunk a világhí-
rű fotóriporter munkássága kapcsán is.4 Így például vizsgálnunk
kell Capa kapcsolatrendszerét, helyét az emigránsok közt, a –
gyakran – magyar származású fotográfusok, kiadók, szerkesztők
körét, amelyhez maga is tartozott.5

A fotográfus születésének 100. évfordulójához közeledve, a
Magyar Nemzeti Múzeum Robert Capa/A Játékos című kiállítása
megnyitására készülve, mindenekelőtt tehát történeti kontextus-
ba kívántuk helyezni e vitathatatlanul fontos egyéni teljesít-
ményt. A 2013-ban indított CAPA100 programsorozatunk kereté-
ben pedig mindenképpen tágítani szerettük volna azt a kört is,
amelyben kutatásaink eredményeit megoszthatjuk. Ezért éltünk
azzal a lehetőséggel, hogy az olaszországi magyar kulturális év
keretében a Mestersorozat III. itáliai képeit Rómában és Firenzé-
ben is bemutassuk. Azért javasoltuk ezt a kiállítást, mert úgy gon-
doltuk, hogy az elmúlt évek olaszországi Capa-kiállításai vagy
az életmű egészét tekintették bemutatandónak, vagy pedig nem
az itáliai problémákra koncentráltak.6 Tudomásunk szerint csak
2004-ben, az olasz főváros felszabadításának 60. évfordulós
programjai között szereplő kiállításon jelentek meg nagyobb
számban olaszországi képek a Contrasto és a Magnum Photos
közös, s csupán egy hónapig nyitva tartó tárlatán a Sala Santa Rita
kulturális központban.7

Saját kiállításunkra készülve tettük fel az alábbi kérdéseket,
amelyekre nem találtunk válaszokat: vajon hány felvételt készí-
tett Capa az itáliai hadjárat alatt, mi jelent meg a korabeli magazi-
nokban, elsősorban a LIFE-ban, amelynek tudósítójaként a szö-
vetséges haderő mellett dolgozott olasz földön? Mit írt ezekről a
hónapokról, ezekről a képekről? Kíváncsiak voltunk arra is, hogy
ezek a felvételek hogyan aránylanak az életművet nyilvánvalóan
legjobban ismerő testvér, Cornell Capa és az életrajzíró Richard
Whelan által válogatott – majd három példányban nagyított –
Mestersorozat képanyagához, amelyek egyike 2009-ben a
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára nemzetközi
gyűjteményébe került.

Ahogyan Friedmann Endre életének magyarországi korsza-
kával nekünk, magyar kutatóknak kell alaposabban foglalkoz-
nunk, úgy gondoljuk, hogy az újabb, például az olaszországi mű-
ködésével kapcsolatos információk keresése nem a mi feladatunk
lesz. Az itáliai képeket bemutató kiállítás és a kapcsolódó kataló-
gus közlésével mi csak a kezdő lépéseket tehettük meg.8 Azonban
még az így felszínre hozott adatok is sokatmondóak, s úgy véljük,
talán másokat is ösztönöznek arra, hogy a magyar származású
fotográfus olaszországi képeivel, azok történetével, kontextusba
helyezésével tovább foglalkozzanak. Ezt a feltárást idővel el kell
végezni, az eredményeket egyáltalán nem fogják elhomályosítani
sem az olaszországi partraszállást övező hadtörténészi viták,
sem pedig Robert Capa megismételhetetlen normandiai képei: a
vizsgálat során megmutatkoznak majd a fotós munkájának
mélyebb rétegei.

2. A második réteg: 
archívumok

Capa negatívjait, kontaktfüzeteit, leveleit és feljegyzéseit az ICP
őrzi. A riporter Olaszországban készült negatívjainak kontakt-
másolataiból 2013 tavaszán valamivel több, mint 1000 képkockát

sikerült áttekinteni. Ezek láttán nem csupán a Mestersorozat egy-
egy olasz felvételének környezete, kontextusa bomlik ki sze-
münk előtt, de a kontaktokat kísérő angol nyelvű gépiratok is
beszélni kezdenek.

A kontaktok szerint a felhasznált negatívok között volt Panch-
romatic, Safety Film, Super XX, Eastman Panchromatic és Dupont
Nitrate, Eastman Kodak Safety Film is; 6×6-os és kisfilmes felvé-
telek egyaránt, a riporter ugyanis egyszerre több formátumban is
fényképezett.

Capa egy-egy riport közben több kamerát is használt – Olasz-
országban Contaxot és Rolleiflexet –, s mindig alaposan körbefo-
tózott egy-egy témát. A sok képkockát látva nagyon is úgy tűnik
föl, hogy nem bízott semmit a véletlenre. A képek zöme tűéles,
elenyésző azok száma, amelyek fényt kaptak vagy alulexponál-
tak.

A kontaktokat rejtő füzet szerint az első nagy riportjának
Jump to Sicily a címe, majd következik a North Africa Fighting,
Entry into Tunis, North African Troop General Catroux and Gi-
raud, Lardner Story of North Africa (from Collier’s), és így tovább,
szép sorjában. Az olaszországi fotókon feltűnnek a Chiunzi-
hágó, Radicosa és San Pietro helyszínei, több tekercsnyi anyagon
láthatunk amerikai, kanadai, algériai katonákat, de sebesült he-
lyieket is. A katonáknak általában a nevét is feljegyezte, azt is meg-
jelölve, hová valósi az illető. Egy régi ház belsejében feltűnik pél-
dául „John Walkmeister a kaliforniai Sacramentóból”, amint egy
nyugalmasabb pillanatban borotválkozik, s közben két társa vi-
gyorogva szemléli az ablakon át.

A Liri-völgy több fotón is látható; ezek egymás mellett úgy hat-
nak, mint egy különös panorámakép darabjai. A tájkép azonban
nem túl gyakori a felvételek közt. Sokkal többször látunk mene-
telő, sebesülteket ellátó katonákat, olykor egészen közelről tisz-
teket, például Alfonse Juin, Omar Bradley vagy Theodore Roose-
velt tábornokot is. Emellett egy, az első világháborúban már meg-
jelent képtípust is lelünk a sok között; Capa is fényképezett baj-
társa sírjánál merengő katonát.

Néha maga a fotográfus is megjelenik a felvételeken; van,
hogy csak árnyéka lóg a képbe,10 van, hogy őt magát fogja be a
kamera.11 Ilyenkor nem mindig eldönthető, hogy kölcsönadta-e a
gépet vagy önkioldóval fotózott. A riporter gépelt feljegyzései közt
a LIFE szerkesztőjének címzett sorokból kiderül például, hogy
egy ízben a jegyzetfüzete elázott, s ezért „majdnem lehetetlenség
kihámozni [mi van benne]. Majdnem biztos, hogy ezek a filmek
az első Contax-film ismétlései – írja.12 A szerkesztőnek írt szöve-
gek informatívak, magyarázzák a munkakörülményeket, ugyan-
akkor itt is megízlelhetjük a riporter öniróniáját: „Az utolsó négy
Contax-film ismét igazolni fogja azt a régi igazságot, hogy a legve-
szélyesebb helyzetekben csináljuk a legkevésbé izgalmas képeket.
A gyalogsági támadás a sötétben zajlott, és amikor kivilágosodott,
le kellett feküdnöm és összehúznom magam, akár a többiek.
Ennek ellenére háromszor is súrolt a lövedék, ami ugyan nem tett
kárt a ruhámban, de az ijedtségem megért egy Bíborszivet.”13

Capa olaszországi ténykedéséről egészen másféle nyomokat
rejt a londoni Hulton Archívum. Az itt fennmaradt press printek
közül olasz tárgyú a Benedetto Croce-riport 4 db 6×6-os felvétele,
az Associated Press Photo bélyegzőjével a verzóján. A képeken
a kertben sétáló filozófust láthatjuk, a verzó szerint Herb
Matthews, Tom Theanor, illetve Croce felesége és Sylvia Croce
társaságában. Az egyik verzón ugyancsak olvasható az AP hosz-
szú képaláírása ezzel a címmel: Brit különítmény megmenti
Olaszország legnagyobb élő antifasisztáját. A kontaktok alapján
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1. A nyilvánosság rétegei: 
könyvek, albumok, bemutatók

Robert Capa négy földrész huszonhárom országában fényképe-
zett. A tudósításai képes magazinokban és könyvekben jelentek
meg, egyik-másik dokumentumfilmekben is feltűnt, a halála után
pedig számos fotóalbum és kiállítási katalógus jelent meg róla
világszerte. A több mint hetvenezer negatívból álló életmű egyes
fényképei ikonná váltak, nem utolsósorban épp Capa testvére és
életrajzírója által, az 1990-es években válogatott Mestersorozat
(Master Selection) jóvoltából.

Az életmű történeti feldolgozása azonban még éppen csak
megkezdődött!

Fontos lépést tett a hagyatékot gondozó International Center
of Photography a Richard Whelan kutatásain alapuló This is War!
Robert Capa at Work címmel Itáliában is bemutatott kiállítással és
a hozzá kapcsolódó katalógussal,1 majd pedig a mexikói bőrönd
új anyagának nyilvánossá tételével.2

A franciaországi anyag szisztematikus és dokumentált vizs-

gálatát a BNF 2004-es katalógusának szerzői, illetve Bernard Leb-
run és Michel Lefebvre végezték el.3 Kisebb tanulmányok vizsgál-
ják a hatalmas fotóanyag történeti-dokumentatív értékeit. Lassan-
ként megszületik a korszak sajtófotózásának és képes magazin-
jainak története, megjelennek a szereplők visszaemlékezései, de
Capa munkásságának egyes fejezeteiről még kevés az olyan mód-
szeres, áttekintő történeti tanulmány, amely nem csupán a (meg-
jelent) fotográfiákon alapul, hanem az egyéb, írott és vizuális
dokumentumok egybevetésén, és figyelembe veszi az egykorú
történeti forrásokat is, adott esetben él az oral history kritikai
módszereivel.

Azt gondolhatnánk, hogy annyi minden megjelent már Capá-
ról, hogy talán már nem is lehet újat mondani. Ez azonban nem
így van!

A legendássá vált fotográfus kiváló mesélő is volt; saját törté-
netei és a róla szóló históriák meg-megjelennek a könyvek, cik-
kek, tanulmányok oldalain. A visszaemlékezések azonban min-
dig annak a pillanatnak a szülöttei, amelyben elmondják vagy
leírják őket. Nem mindegy, kinek és éppen hol mesél az emléke-
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Robert Capa 
mint a Life munkatársa, 
LIFE, 1944. január 31. 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
GYŰJTEMÉNYE

*Írásunk a Robert Capa in Italia című kiállítási katalógusban olasz és angol nyelven megjelent tanulmányunk magyar – kissé módosított – változata. Az eredeti szöveg köny-
vészeti adatai: Sfogliare la cipolla: strati di ricerca su materiale Capa/Peeling the Onion: Layers of the Capa Oeuvre. In: Beatrix Lengyel (ed.): Robert Capa in Italia. Fratelli Ali-
nari–Hungarian National Museum, Florence 2013, 14–25. A kötetet 2014-ben változatlan formában még egyszer megjelentettük, jelenleg a 3. változatlan kiadásról tárgyalunk.
A továbbiakban: RC in Italia.

Olaszországi kiállításunk 2013 őszén mutatkozott be nagy sikerrel először Rómában a Museo di Roma frissen felújított termeiben, majd 2014-ben Firenzében a Museo
della Fotografia Fratelli Alinariban, Genovában a Palazzo Ducale-ban, 2015-ben Milánóban a Spazio Oberdanban és Troinában a Torre Capitaniaban, ahol az egykori véres
csatát elszenvedők leszármazottai is megtekinthették. 2016-ban először Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, San Gimignano-ban mutatkozik be a kiállítás, majd vár-
hatóan Ravenna és Trieszt következik.



paganda eszköze, és az ellenség megtéveszté-
sét is szolgálja. Számos cikk közölt olyan infor-
mációkat, hogy a második front a Balkánon
nyílik meg, jelezte, hogy mennyi hadianyag
érkezik Itáliába stb. A tudósításokat nyilván-
valóan nemcsak a katonai cenzorok befolyá-
solták, hanem a fotósok, szerzők, szerkesztők
öncenzúrája is.22 Azonban az megállapítható,
hogy bár a LIFE nem adott magyarázatot arra,
miért nem tudnak gyorsabban haladni a szö-
vetségesek Itáliában, Capa képein keresztül is
kertelés nélkül tájékoztatott a megrekedt had-
műveletekről, a katonák helyzetéről és a kö-
rülményekről.

A magazin az aktuális szám tartalomjegy-
zéke alatt minden alkalommal megadta az
egyes oldalakon közölt fényképek származá-
sát. A képek nagyrészt innen egyértelműen
azonosíthatók. Azonban ez nincs mindig így.
Bizonytalanná válunk akkor, ha például az
1943. november 22-i lapszámot nézzük. A tar-
talomjegyzék alatt Robert Capa neve szerepel
a Benedetto Crocét ábrázoló fotográfiák készí-
tőjeként.23 A kapcsolódó cikk szövege azon-
ban egyértelműen George Rodgert nevezi meg
mint fotóst.

Mint említettük, az ICP-ben egész sorozat
Croce-felvétel kontaktja található, a londoni
Hulton archívum néhány press printet őriz, és
a Mestersorozat is tartalmaz egy kifejező port-
rét a filozófusról. Capán és Rodgeren kívül
persze mások is fényképezték őt, több riport is
készült róla ekkor. Minthogy nem volt lehető-
ségünk minden képet együtt áttekinteni, nem
tudjuk eldönteni, kinek a Croce-felvételeit kö-
zölte a LIFE. Valószínűleg mind Capa, mind
Rodger képeiből is válogattak. Érdekes tanul-
mány lenne látogatásuk körülményeinek fel-
tárása, a képek szétválogatása fotográfusok
szerint a meglévő negatívok alapján és persze
a publikációk azonosítása is – mi a magunk
részéről erre nem vállalkozhattunk.

Az említett riportokon kívül Capának egy-
egy képe külön is megjelent, például a Fort
Schusternek nevezett tanyaépületről tudósító
fotó Will Lang cikkének a kíséretében.24 Bizo-
nyos az is, hogy több más helyen névtelenül is
megjelentek a fényképei. Érdemes megemlíte-
ni, hogyan reagáltak a LIFE olvasói a közölt
fotókra. Egy érdekes olvasói levél a hozzá csa-
tolt képpel együtt azt mondja, Robert Capa fel-
vétele Keyes tábornokról őt Leonardo da Vinci
Harcosára emlékeztette. Egy másik olvasó a
nápolyi postahivatal tragédiájának hírét ol-
vasván felhívta a figyelmet arra, hogy az épü-
let az olasz építészet nagy teljesítménye volt
az 1930-as években.25

Ha az adott időszakon és a LIFEmagazinon
túl tekintünk, azt látjuk, hogy miután Capa
visszatért Nagy-Britanniába, egészen a fran-

ciaországi invázióig, az angol Illustrated Maga-
zine közölt tőle nagyobb képes riportokat; több
mint száz felvétele jelent meg a lapban. Az április
elsején napvilágot látott szám 25 fotója az anziói
partraszállásról különleges anyag, teljes egészé-
ben Capa munkájáról van szó, hiszen a szöveget
és valószínűleg a képaláírásokat is ő jegyezte.26

Az 1944. május 13-i számban az Invasion –
will it be like this? („Invázió – olyan lesz, mint
ez?”) című összeállítás megpróbálta felbecsülni a
már küszöbön álló partraszállás körülményeit,
az olaszországi invázió idején készült 33 kép
megjelentetésével. A D-napot megelőzően a tör-
ténelem legnagyobb partraszállásait Itáliában
hajtották végre. Capa képei a népszerű magazin-
ban a britek számára könnyen elképzelhető való-
ságot kínáltak. Amint azt akkoriban az angolok
ironikusan mondták, otthonaik éppen csurig vol-
tak a katonai egységek és felszerelések koncent-
rációja miatt. A képek egyikén nevető olasz hadi-
foglyokat is látunk. Egyértelmű különbség van a
LIFE-ban és másutt addig megjelent német és
olasz katonákról közölt képek, illetve az itt publi-
káltak között. A kontaktfüzet ugyancsak erősíti
ezt a benyomást. Miért nevetnek az olasz hadi-
foglyok ezeken a fotókon, és a lapok szerkesztői
miért választották ezeket a felvételeket közlésre?
Ennek a megfejtése, amennyire még lehetséges,
részben a következő „rétegben-hagymahéjban”
kereshető.27

4. A negyedik réteg: 
visszaemlékezések

Mivel Capa olaszországi anyaga mindmáig nem
került reflektorfénybe, egyes információk vissza-
vonhatatlanul elvesztek, hiszen a szemtanúk ha-
lottak.

Különös kivétel egy Radicosából származó és
Rómában élő férfi, aki nagy valószínűség szerint
azonosította a nagyapját, Domenico Matteót az
egyik fényképen. A Mestersorozat valójában két
felvételt is tartalmaz róla, alighanem közeli vi-
szonyba kerülhetett Capával, minthogy ő maga is
fényképészként dolgozott a vidéken, és németül
is beszélt. Unokája szerint Matteo soha nem visel-
te a fotókon látható hegyi népviseletet, valószínű-
leg csak a készülő fénykép kedvéért öltötte magá-
ra. A nagyapa nem sokkal ezután meghalt, mert
aknára lépett, még az unokája születése előtt.
Neki már – az éjjeliszekrényének egyik fiókjából
elővéve az Illustrated Magazine számát, benne a
Domenicóról készült képpel – a nagyanyja mesél-
te el a történetet.28

85Fotóművészet|2016.1.

HAGYMAHÉJAK. A CAPA-ANYAG RÉTEGEI

84 Fotóművészet|2016.1.

HAGYMAHÉJAK. A CAPA-ANYAG RÉTEGEI

tudjuk, hogy Capa több tekercsnyi filmet használt a riporthoz.14

Kisfilmes géppel is fotózta a filozófust a könyvtárban vagy a kert-
ben, lányával, tudósítóktól körülvéve vagy egyedül. Azonban e
sok képkocka közül csupán négy került tovább az AP-hoz. De
vajon miért épp ez a négy? Ki választotta ki őket? Ezekre a kér-
désekre nem tudjuk a választ, azt azonban tudjuk, hogy a most
említett londoniakon kívül Capa press printjei közül bizonyosan
lappang még jó néhány különféle ügynökségi, szerkesztőségi
archívumokban, esetleg magánszemélyeknél. Ezeksorsának, ter-
jesztésének, felhasználásának ismerete további fontos részletek-
kel  egészítheti ki a fotók befogadásának történetét.15

3. A harmadik réteg: 
hírlapok és magazinok

Robert Capa Kissé elmosódva című, regényes visszaemlékezésé-
ből úgy tudjuk, hogy a neves amerikai képes magazin, a Collier’s
londoni irodájában közölték vele, hogy bár észak-afrikai képei
kiválóak, mégis visszarendelik New Yorkba, s így megszűnik a
haditudósítói minősítése. Ez Capa számára egyet jelentett volna
azzal, hogy eltávolodik Európától, s hogy esetleg nem is hagy-
hatja el újra az Egyesült Államokat. Ne feledjük: magyar állam-
polgár volt (egy, az USA-val akkor éppen ellenséges országé!), s a
háborús helyzetben bármi megtörténhetett. A történet lényege,
hogy tulajdonképpen kapcsolati hálójának köszönhetően érke-
zett vissza Észak-Afrikába, Tunéziába, majd onnan már a szövet-
ségesekkel, amerikai katonákkal Szicíliába. Ez volt az első part-
raszállása. Már Szicíliában kapta meg a LIFE akkreditációjáról
szóló értesítést.

A LIFE archívuma szerint 1943. július 15-én kelt a szerződése
az Államok legnagyobb példányszámú és legolvasottabb politi-
kai képes magazinjával, amely biztosította számára, hogy – a le-
hető legkevesebb megkötéssel – a Szövetségesek csapataihoz
csatlakozhasson.16 A Collier’s-szerződés július 19-én ért véget.17

Az általunk vizsgált időszak (1943. július – 1944. február) nagy
részében Robert Capa tehát a LIFEakkreditált haditudósítója volt,
ám a magazin egyetlen akkori számában sem tartották számon
mint belső, saját fotográfust. Minden valószínűség szerint úgyne-
vezett free-lance fotós volt, akit szerződésének egyedi szabályai
kötöttek a kiküldő, akkreditáló újsághoz. A megjelent tudósítá-
sokban mindig a LIFE fényképészeként szerepel, de a kolofónban
egyszer sem bukkan fel a neve a magazin fényképészeinek nevei
között. Barátja, George Rodger, későbbi Magnum-alapító társa,
ugyanekkor az amerikai lap nevesített, a stáb tagjai között is fel-
sorolt munkatársa. Mivel magyarázható ez? Capa a könyvében
azt írta, hogy a LIFE szerkesztőséggel korántsem volt felhőtlen a
viszonya; kétszer kapott figyelmeztetést, és egyszer ott is hagyta
a magazint. A történéseknek bizonyára van mélyebb és ponto-
sabb magyarázata, amit a LIFE Archívum, magánlevelezések,
visszaemlékezések vizsgálatával lehet majd feltárni. Különösen
érdekes, hogy a nagy LIFE-kiállítás kiváló katalógusa nem tett pél-
dául különbséget Robert Capa és George Rodger között; úgy lát-
szik, a szerződés formája nem befolyásolta azt, hogy mennyire
tekintették, tekintik – különösen utólag – hozzájuk tartozónak a
fotográfust, noha magában a magazinban mindig is „csak” a ki-
küldött saját tudósítóként közölték a képeit, s nem jelölték a stáb
tagjaként.18

Vizsgálataink szerint több mint háromszáz Capa-képet publi-
káltak a különféle újságok ebben az időszakban. 1943 júliusában
és augusztusának első felében, amikor Capa már Szicíliában tar-

tózkodott, öt tudósítása jelent meg a Collier’s-ben és az angol
Illustrated Magazine-ban. Ezekben a szicíliai invázió sivatagi elő-
készítéséről tudósított, köztük színes felvételeken is, a casablan-
cai hadianyag felhalmozásról, illetve az utolsó cikkben a tunéziai
német és olasz hadifogolytábort mutatta be.19

Első nagy és kiemelt tudósítása a LIFE-ban Palermo átadásá-
ról szólt, hat oldalon, itt külön az újság belső kolofónjában meg-
jelent az ő portréja is. Az ebben a számban közölt húsz felvételből
a Mestersorozat is tartalmaz öt képet.20 Azt azonban nem tudjuk,
a magazin szövegeinek írásakor a lapszerkesztők mennyire vet-
ték figyelembe Capa saját képaláírásait.

Az elsőt további kilenc nagyobb cikk követte a LIFE-ban. A
magazin sokszor egész oldalon közölt Capa-képeket, s ezek
némelyike a Mestersorozatban is megtalálható. Például a Troina
városkáért – pontosabban a Palermo–Messina út – ellenőrzéséért
vívott keserves, a lakosságot is igen megviselő harcokról közölt
riportja 1943. augusztus 30-án jelent meg a 26–33. oldalon, össze-
sen 33 képpel, amiből 8 a Mestersorozatban is megtalálható.21

Az ICP-ben őrzött többi anyagból kiderült, hogy Capa számos
portrét is készített. A LIFE kiváló történeteket közölt a szövetséges
és a német katonákról, ezek illusztrálására több portré megjelent
a magazin hasábjain, s néhány kép megtalálható a Mestersorozat-
ban is. Capa csoportképekben, egyéni portrékon mutatta be a
küzdő csapatok tagjait a magazin olvasóinak, s a képeken a kato-
nák mellett a menekülő civilek is sokszor megjelentek. Ezek a fo-
tók hitelesek, mutatják az emberi arcokat, de sohasem felejthető
el a történészi vizsgálatok során, hogy minden kép és minden kép-
hez fűzött szöveg, bizonyos értelemben a propaganda eszköze volt
ezeken az oldalakon, és Capa sem semleges fotósként dolgozott.

Az egyik legterjedelmesebb riport, az 1944. január 31-i lap-
számban megjelent It’s a tought war („Könyörtelen háború”)
című, különösen említésre méltó, ekkor jelent meg másodszor a
kolofonban a fotósról ismertetés. A bevezető szöveget a szerkesz-
tők jegyezték. Az itt közölt Capa-képek szembesítették az ameri-
kaiakat a szövetségesek, főképp az amerikaiak veszteségeivel, az
itáliai háború halottaival és sebesültjeivel. Az arcokat természe-
tesen nem mutató felvételek a földön nyugvó fiatalembereket
olyan empátiával ábrázolják, hogy azok ma is megérintik a maga-
zin oldalait lapozgatókat. Kihunyt fiatal életek a sárban Cassino
körül, a Liri-völgyben; katonák, akikről azt írták a szerkesztői elő-
szóban, hogy gyakran éhesek és fáznak, alig haladnak előre, csak
egyre jobban elsüllyednek a sárban. S a számok, amikkel lassan-
ként szembesültek az amerikai polgárok! Amíg a szicíliai invá-
zió embervesztesége nem érte el a húszezret, addig itt egyetlen
hét alatt majdnem háromezer halott és több mint 12 ezer sebesült,
több ezer eltűnt katona volt a szomorú mérleg. A szövetségesek
ekkor már négy hónapja próbálták áttörni a Gusztáv-vonalat, s
hamarosan súlyos harcok folytak a német védelmi rendszer meg-
kerülésére végrehajtott, immár harmadik, új partraszállás hadi-
vonalán, Anziónál, ahová természetesen Capa is elment.

A LIFE több mint ezer fotográfiát közölt ezekben a hónapok-
ban Itáliáról. Olyan ismert fotósoktól, mint például Margaret
Bourke-White vagy Bob Landry. Nemcsak háborús riportok,
hanem országismertető, tájékoztató felvételek tucatjai is megje-
lentek. Bemutatták a királyi családot, Badoglio marsallt és a
közelmúlt változatos eseményeit; voltak felvételek Hitler és Mus-
solini találkozásairól, a Duce melletti egyik legfontosabb tünte-
tésről, és a lap valamiféle ízelítőt is kínált az országról. Nyilván-
való, hogy egy magas példányszámú képes magazin, bármennyi-
re is törekszik az objektivitásra, bizonyos módon mégiscsak a pro-

Levél a Szerkesztőhöz. 
Capa Keyes tábornokról készült fotójára válaszul, 
LIFE, 1943. szeptember 13.
ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYE
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Oldalpár a Könyörtelen háború című cikkből, LIFE, 1944. január 31. MAGYAR NEMZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYE
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ALBERTINI BÉLA

1930-ban Moholy-Nagy László skandináviai utazást tett. Stock-
holmban keletkezett képeinek egyike 1932 májusában jelent meg
a Der Querschnittben. (1. kép)

modell szerepet testesített meg az észak-németországi Sellin
strandján. A megjelenítés – Az árnyékok megnyúlnak címmel –
elsősorban fotográfiai formanyelvi célzatú volt. (2. kép) Moholy-
Nagy verzó-megjegyzése szerint ugyancsak sellini keletkezésű
volt az a kép is, amelyet Andreas Haus idézett monográfiájában
„Ellen” címmel 1929-ből.1 A másik, egy tipikusan „moholys” néző-
pontú, erőteljes kivágású portré is 1929-ben készült. (3. kép) Egy
1930-as felvétel a fotográfusnak háttal álló, a vízre tekintő, sziluett-
szerűen megformáltEllen Frankot szintén a skandináviai utazáson
ábrázolja.2 Egy további felvétel, amelynek címében a színésznő
nevesítve szerepel, a tokiói Metropolitan Museum of Photography
gyűjteményében lévő kópia (4. kép), a Kunst des Lichts kiállításon
volt látható (ezt a tárlatot Madridban nyitották meg első ízben 2010
nyarán, utána következett a berlini, majd a hágai bemutató).3 A
katalógus elég tág időhatárok, 1921–1929 közé teszi a keletkezés

FOTÓTÖRTÉNET

Moholy-Nagy és a német
képes újságok 4. rész,1932–35.

Ezen az úton Ellen Frank (1904–1999) volt a kísérője. Útitárs-
nője kereskedelmi iskolát végzett, egy ideig titkárnőként dolgozott
egy koncertügynökségnél, majd táncos- és színésznő lett. 1927-
ben Erwin Piscator tanítványa volt. Nővére Walter Gropiushoz
ment feleségül. A színésznőről több Moholy-Nagy-fénykép is ké-
szült. Az egyik a Bauhuas írásmódú die neue liniecímű, főként a női
olvasók számára kiadott, nagy formátumú lipcsei képes újságban
nyert publicitást 1929 januárjában. Itt a színésznő alapvetően

1. kép. Stockholmban, Der Querschnitt, 1932/5. (máj.) 328. oldal
utáni 1. tábla

2. kép. die neue linie, 1929/1. (jan.) 40. 

HAGYMAHÉJAK. A CAPA-ANYAG RÉTEGEI

88 Fotóművészet|2016.1.

9 A kontakt verzóján érdekes megjegyzést találunk a kamera használatáról: “Contax
2 duplicates previous shots on Rollei but I used long lens here” – azaz: a Contax 2
megismétli a Rollei korábbi felvételeit de itt teleobjektívot használtam.” és “both of
my Contaxes are, I’am afraid, out of focus, and those closeups taken with telly lens
are probably fuzzy. I discovered this just now and will have the repaired as soon as
possible.” Vagyis: „Attól tartok, mindkét Contaxom életlen, és a telével készített
közelik valószínűleg zavarosak.” Olasz kontaktok, 44-2-11 ICP archívuma. F.É. ford.
Találtunk utalást a Contax használatára a Life-riport felvételei közt is, egy hat képből
álló sorozat képaláírásában: Az égből egy német vadászbombázó nehezedik az
anziói öböl fölé, mely korábban hajókat támadott. Olajos fekete füstcsíkot húz maga
után. E képek a repülőt a találat után mutatják, amíg eltűnik a tengerben. A képet a
Life fotósa, Robert Capa készítette Contaxszal.” (“Down from the sky over the har-
bor of Anzio plummets a German fighter-bomber which had attacked shipping.
Behind is a trail of oily black smoke. This series pf pictures showing plane from
moment just after it hit until it disappears in sea. Was made by Life photographer
Robert Capa with a Contax.” Allied Beachheads, Life, 1944. február 2-i szám.
30–31.o. F. É. ford.)
10 A 44/2-es riport két képén, láthatóvá válik a fotós árnyéka, amint a feje fölé tett
kamerával fényképezi az algériai katonákat valahol Monte Cassino környékén. L.
ICP archívum, publikált: RC in Italia 14. p.
11 Az egyik képen például Capa megölel egy lányt Nápolyban. Olasz kontaktok, 43-
1-27, ICP archívum, publikált: RC in Italia 16. p.
12 L. „...almost impossible to decipher. I’m quite sure that these films are duplications
of the first Contax film.”Olasz kontaktok, 44-3-14, ICP archívuma.
13 “The four last Contax films will prove again the old truths that in the most dange-
rous situations you get the least excting pictures. The infantry attack itself was done
in darkness and when light came I had to lie down and make myself small like every-
body else. Even so, I was three times slightly hit by sent shrapnel which didn’t penet-
rate my clothes but frightened me enough for a Purple Heart.” F. É. ford. Olasz kon-
taktok, French American Troops on Fifth Army Front, Story 44-3, ICP archívuma. A
Bíborszív [The Purple Heart Medal] amerikai kitüntetés, amelyet az USA fegyveres
erői azon tagjainak ítélnek oda, akik a háború során csatában, ellenséges fegyvertől
sebesültek meg. 
14 Lásd pl. 1943 5-10, illetve 43-10-2. Az angol képaláírás eredetije: British comman-
dos rescue Italy’s greatest living antifascist.
15 Kollégáink, Jalsovszky Katalin és Tomsics Emőke az MNM nemzetközi gyűjtemé-
nyében is azonosítottak három Capa press printet, melyek egykori hírlapok archí-
vumaiból kerültek hozzánk.  2009-ben pedig 47 másik press printtel együtt megvá-
sároltunk az ICP-től a Nemzeti Múzeum számára egy olyat is, mely Észak-Afrikában
készült és olasz hadifoglyokat ábrázol, publikált RC in Italia, 22.p.
16 Említi A. Kershaw: Robert Capa: Vita, amori e guerre del piu grande fotoreporter
del ventesimo secolo, Rizzoli, Milan, 2002. 126. A szerző ugyanakkor nem közli a
szerződés szövegét, amelyet máshol sem találtunk meg a kézirat készítése során.
17 Kershaw, 124.
18 Robert Capa. Kissé elmosódva, Park Kiadó, Budapest, 68. J. Loengard et al., Life. I
grandi fotografi, Contrasto, Roma, 2013.
19 Collier’s, 1943.július 17., Illustrated Magazines, 1943. július 15., Illustrated Magazi-
nes 1943. július 31., Illustrated Magazines 1943. augusztus 7, Illustrated Magazines
1943. augusztus [az internetes forrásban nem tudtuk a pontos dátumot megtalálni],
összesen 57 felvétellel. A folyóiratokat részben a MNM Történeti Fényképtára fotó-
történeti adattárában, részben az Országgyűlési Könyvtárban lapoztuk át, de hasz-
náltunk online forrásokat is. Némelyik információnk azért nem teljes, mert nem volt
hozzáférésünk az eredeti dokumentumokhoz. Mindenképpen és minden esetben
szükségesnek látjuk e források eredetijének tanulmányozását, a megjelent képek
összesítését.
20 Life, 1943. augusztus 23: The Surrender of Palermo. Három hasonló felvétel egy
kicsit előbb vagy később készülhetett ugyanott, szinte ugyanabból a beállításból,
illetve egy fotó részlete csak az egyik Mestersorozat-beli képnek. Capa két felvételt
kissé korábban vagy később, de ugyanott készített.
21 LIFE, 1943. augusztus 30. Salvatore Barbirotto ajándéka. Magyar Nemzeti Múze-
um Történeti Fényképtár Fotótörténeti Adattár.
22 John Steinbeck részletesen írt erről. J. Steinbeck, Volt egyszer egy háború. Hadi-
tudósítások, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1961. 
23 Capa tudomásunk szerint kétszer járt a szigeten; egyszer a Croce-riport kedvéért,
egyszer pedig a 30. születésnapját ünnepelve.
24 W. Lang: The story of Fort Shuster, Life, 1943. október 25. 17.
25 Levél a szerkesztőségnek, Life, 1943. szeptember 12. és november 21.
26 Illustrated, 1944. április 1. www.sligty-out-of-focus.com/robert_capa_illustrated:
anzio.html. / Utolsó letöltés: 2013. szeptember 10.
27 Capa kontakfüzetének egyik bejegyzése szerint a tuniszi bevonuláskor készült
fotóin: “Italian prisoners seem to be very happy. They are playing the guitar and sing-
ing on the road to prisoner camp.” Azaz ,,Az olasz hadifoglyok nagyon vidámnak
tűnnek. Gitároznak és énekelnek a hadifogolytábor felé menet.” Robert Capa 43–21.
roll 4. Később szintén fotózott olasz hadifoglyokat, akik felemelt kézzel mosolyog-
va vonultak felé. Olasz kontaktok, 43-7-3, ICP Archívuma.
28 Köszönet Luigi Matteonak. L. Matteo, Robert Capa és az 1944. januári találkozása
Domenico Matteóval Radicosában. http:www.dalvolturnaocassino.it/asp/doc.asp?
id=296. Utolsó letöltés: 2013. október 10.
29 Salvatore Barbirotto közlése (2015. július), aki interjút készített a téren egykor jelen
levő Salvatore Misurával (†).

A Troinában 2015 nyarán megrendezett kiállítás kapcsán töb-
bekkel kapcsolatba kerültünk, akiknek nagyszülei a képeken
szerepelnek, illetve megnéztük azokat a helyeket, ahol Capa is
dolgozhatott. A Troina főterén, a Chiesa Madre előtt olasz hadi-
foglyokat ábrázoló fénykép kapcsán egy akkori szemtanú emlé-
kezete azt őrizte meg, hogy a fotográfus megkérte az olasz kato-
nákat, hogy mosolyogjanak. Tehát itt is, ebben az esetben is fel-
merült, hogy némiképpen beleavatkozott a fotós a képbe, kissé
megrendezte azt. Úgy véljük, hogy ez képei igazságán, azon, hogy
művészi érzékenységgel megáldva belesűrítette képeibe a lénye-
get arról, amit látott, megélt, átélt, mit sem változtat.29

Ma már persze nincs sok esély ilyesféle történetek nyomára
bukkanni. Fájdalmas belegondolni, mennyi információ veszett el
immár végérvényesen.

Zárszó

Bár írásunkban Capa második világháborúban készült itáliai
haditudósításaival, azok különféle rétegeivel, a közölt és a publi-
kálatlan anyagainak viszonyával foglalkoztunk, hozzá kell ten-
nünk, hogy a riporter békeidőben is járt az országban. Fényké-
pezte például a még Nápolyban, 1943-ban megismert John Hus-
ton filmrendező itáliai forgatását is; a Beat the Devil színészeiről
készített felvételeit a Picture Post 1953. augusztusi számaiban
közölte. E forgatások képeinek, miként az olasz partraszállás tel-
jes kép- és jegyzetanyagának feltárása is, még elvégzendő feladat.

Mi csak azt reméljük, sikerült felhívnunk a figyelmet arra,
hogy – mint a hagymahéjak – a megmaradt Capa-anyag rétegei is
együtt adják ki az egészet. Capa életművének valódi kutatása,
amely nemcsak történetek ismétlésén alapul, hanem forrásokra,
kritikai elemzésekre, adatokra támaszkodik, még éppen csak
elkezdődött.                                                                                                                                            ■
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1 Richard Whelan: This is War! Robert Capa at Work, ICP/Steidl New York – Göttin-
gen, 2007.
2 Cynthia Young (ed) The Mexican Suitcase, ICP/Steidl, New York, 2010.
3 Capa connu et inconnu, Bibliothèque Nationale de France, Paris, 2004; Bernard Leb-
run–Michel Lefebvre: Robert Capa. Traces d’une légende, La Martinière, Párizs, 2012.
4 Már feltettük és igyekeztünk megválaszolni azt a kérdést például, hogy hol szüle-
tett Robert Capa. A közvélekedéssel ellentétben a magyar anyakönyvi kivonat
bejegyzése szerint ugyanis Friedman Endre (sic!) nem a Városház utca 10.-ben,
hanem az egykori Bálvány utca 16.-ban született. Lásd Lengyel Beatrix–Fisli Éva: Hol
született Robert Capa? Budapest, 2013/10. 18–21. 
5 André Kertész és Robert Capa kapcsolatáról lásd Fisli Éva: Egy kapcsolat verzójá-
ra, André Kertész és Robert Capa, Fotóművészet, 2013/3. 86–89.
6 2009: Milánó – Questa è la guerra, Robert Capa al lavoro, az ICP fent említett kiállí-
tása, a háborús fotográfusról. Negatívok, vintázsok, eredeti pozitívok, dokumentu-
mok és új nagyítások kiállítása. Kísérő kiállítás a Gerda Taro életművét bemutató, őt
újra felfedező kiállítás volt. 2012: Verona – Scavi Scaligeri, 2013: Torino – Palazzo
Reale, Magnum Photos kiállítás, 98 fekete-fehér képpel a teljes életműről átfogó
anyag, a képek új nagyítások voltak.
7 Robert Capa: La campagna d’Italia 1943–1944 címmel. Amennyire tudjuk, ez a kiál-
lítás sem állította párhuzamba a hagyaték itáliai anyagát, s az időszakban megjelent
nagy tudósításokat, nem mutatott be a képeken kívül semmilyen más történeti anya-
got. Fontos megjegyeznünk, hogy Robert Capa Rómáig már nem érkezett el. Anzió-
nál még partra szállt a szövetséges csapatokat követve, de rövidesen Londonba távo-
zott, felkészülendő élete nagy eseményére, amit semmiképpen sem kívánt elmu-
lasztani: a második front megnyitására Normandiában.
8 Dolgunkat mindenképpen nehezítette, hogy Magyarországon sok forrás nem érhe-
tő el, nincsenek meg hiánytalanul az egyes külföldi képes magazinok, amelyekre
szükségünk lett volna, így részben az internet adta lehetőségekre kellett támasz-
kodnunk, részben be kellett érnünk egy rövid kutatási lehetőséggel az ICP New
York-i archívumában. Hálásak vagyunk Cynthia Young, Tama O’Brien és Claartje
Van Dijk (ICP) valamint Fülemüle Ágnes, (New York-i Balassi Intézet) és Csorba
László (Magyar Nemzeti Múzeum) segítségéért, az Országgyűlési Könyvtár mun-
katársai szívességeiért.
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a második világháború idején az Amerikai Egyesült Államokba
távozott.

A Das Leben tíz képe közül négy esetben a „Moholy” név sze-
repel szerzőként a felvétel mellett. Ezeket szemügyre véve azon-
ban sajátos jelenség tanúi lehetünk. A képek ugyanis – szemben
más, korábban felidézett képes újságbeli Moholy-Nagy-felvételek-
kel – nem bukkannak fel az alkotóról szóló feldolgozásokban, nem
szerepelnek az ő képeiből rendezett kiállításokban (azok kataló-
gusaiban). Témájukat, megjelenítési módjukat tekintve sem ille-
nek az ő életművébe. Látható lesz, hogy ez nem véletlen.

Az Elbogen-cikk első oldalának fényképén Walter Gropius
házának verandáját látjuk. (6. kép) A kommentár arról szól, hogy
az ablak keretében a táj mint természetes, örökké változó kép jele-
nik meg. A felvétel mellett a „Phot. Moholy” adat olvasható.6

Az utókor nézőjét esetleg tévedésbe vivő kép (képek) „helyre-
tételéhez” az első támpont a névírás. Fel kell figyelni ugyanis arra,
hogy a képes újságokból eddig megidézett összes fénykép mel-
lett/alatt a Moholy-Nagy név szerepelt, szemben az itteni „Mo-
holy”-val. A második, biztos támpontot egy, a közelmúltban meg-
jelent könyv nyújtja. Ez Moholy-Nagy első feleségének életútját és
munkásságát mutatja be. (Lucia Moholyról a korábbi részekben
már esett szó.) Az őt reprezentáló kötet szerzője, dr. Rolf Sachsse
(Bonn, 1948) építészeti fotográfiát, művészettörténetet, kommu-
nikációkutatást és germanisztikát tanult, az 1990-es években a

karlsruhei Hochschule für Gestaltung professzora volt. Az Elisa-
beth Moorgat7 által szerkesztett könyv 1995-ben látott napvilágot.
Az alapos adatokkal ellátott munkában a Fotografien 1923–1930
című fejezetben közölt 127. kép Lucia Moholy felvételeként teljesen
azonos a Das Leben fentebbi képével.8 Az Abbildungverzeichnis
(Sabine Hartmann munkája) megadja e kép részletes adatait is:
18×24 centiméteres üvegnegatívról készült; a 15×21,3 centiméte-
res vintázs kópia a Gropius hagyatékban található.9

A következő két kép a „Photos Moholy” megjelölést viseli.10 Az
egyik Walter Gropius által két család számára tervezett dessaui
lakóházat ábrázol, e ház egyik felében volt Moholy-Nagy lakása. (7.
kép) A Lucia Moholy-monográfiában ez a „Meisterhäuser Dessau,
»Doppelwohnhaus von oben gesehen«, 1926” képaláírással látha-
tó.11 A képek adatairól szóló jegyzék közli, hogy e felvétel hátolda-
lán a „Lucia Moholy – Dessau” pecsét szerepel.12 A második foto-
gráfia (8. kép) nincs benne a monográfiában – ennek számos oka
lehet –, de az eddigiek alapján a szerzőséget illetően nem lehetnek
kétségeink.

Gropius házának egyik hálószobájában a toalett-tükröt ábrá-
zolja a következő „Phot. Moholy”-szignóval ellátott fotográfia. (9.
kép) Ez benne van a fotográfusnőről készült könyvben, azzal a
pluszinformációval, hogy ez a vendégszoba toalettasztala. A Gropi-
us-hagyatékból származó kép hátoldalán az a felirat olvasható,
hogy ez egy női toalettasztalt mutat be.13

Ismeretes, hogy Lucia Moholy számos portrét is készített a Bau-
haus tanárairól és növendékeiről, de munkásságának nagyobb
részét elsősorban a tanintézettel összefüggő alkalmazott fotográfi-
ák képezték. Ezekből (is) idézett a Das Leben érintett cikke. Való-
színű, hogy a Bauhaus életét ismerő kortársaknak e képek eseté-
ben a szerzőség nem volt félreérthető. Az utókor olvasói/nézői
számára viszont bizonyára érdemes az esetleges tévedést elosz-
latni. A „Phot. Moholy” jelzés az első feleség művelődés- és fotótörté-
neti szempontból igen fontos munkáira utal.

A Das Leben 1932. évi júliusi száma egy sziklás tengerparton
sétáló nő felülnézeti látványát hozta „Moholy-Nagy” jelzéssel. (10.
kép) A magazinban sem a tartalomjegyzékben, sem a fotográfia
mellett nem szerepel cím. Arról sincs információ, hogy ki volt a
képen látható, választékosan öltözött hölgy. Ez utóbbihoz nyújt
kulcsot a Kunst des Lichts kiállítás fentebb megidézett képe. Ha –
vállalva az igencsak durva szemcsék keletkezését – mindkét fo-
tográfia női alakját erősen kinagyítva vesszük szemügyre, az azo-
nosság nyilvánvalóvá válik. (11–12. kép) Elmondható tehát, hogy

6. kép. Das Leben, 1932/12. (jún.) [67.] 8. kép. Das Leben, 1932/12. (jún.) [69. b] 

7. kép. Das Leben, 1932/12. (jún.) [69. a] 

időpontját. Ez a kép azért is fontos, mert, amint az a  folytatásban
kiderül, ennek alapján lehet majd egy további Ellen Frank-ábrázo-
lást azonosítani.

A Der Querschnittben „In Stockholm” címmel a lapszélekre
kifutó kép témáját a későbbiekben más feldolgozásban is viszont-
láthatjuk. Egyik változata Andreas Haus korábban már többször
érintetett monográfiájában a 10. táblán szerepel.4 Haus felidézte a
Der Querschnittben történt megjelenést is. Ugyanezen változat van
a szintén ismert Beke-könyvben (21. tábla: „Stockholm. 1930-as
évek”). Ez az ábrázolás látható továbbá a Kunst des Lichts kataló-
gusában.5 Megemlítendő, hogy a két ismert változat esetében a
nézőpont csak látszólag azonos; nemcsak a járművek egy része és
a gyalogosok mások, hanem az úttest egyes elemei is. (5. kép)
Valószínű, hogy a folyóiratban közreadott változat magyar publi-
kációban most látható először. Ennek „érdekessége” az, hogy itt a
baloldalon az előtérben lévő, függesztőket tartó faoszlop drabáli-
sabb módon töri meg a felülnézeti látványt, mint a másik változa-
ton. Aligha kétséges: ez Moholy-Nagy szándéka szerint történt: az
oszlop erőteljes megjelenése révén a meghökkenés élménye is
kijut a nézőknek.

1932 júniusában az – e cikksorozatból már ismert – lipcsei Das
Leben a bécsi születésű író, szerkesztő, Paul Elbogen (1894–1987)
tíz fényképpel kísért írását hozta, amely német építészek lakásai-
ba adott időszerű bepillantást. (Die Axt im Haus erspart den Zim-
mermann. Wie wohnen unsere Architekten?) A cikk a bemutatott
házakat, lakásbelsőket mint a modernizáció megnyilvánulásának
példáit interpretálta. A megjelenéskor Elbogen már túl volt annak
a levélgyűjteményének a nagy sikerű kiadásán, amelyet híres
németek édesanyjukhoz írtak (Liebste Mutter, 1929). – Az író, szer-
kesztő az Anschluss után Franciaországba menekült, onnan pedig

3. kép. Moholy-Nagy, Ellen Frank, 1929 4. kép. Ellen Frank a strandon, 1921–1929

5. kép. Stockholm,  1930 k.
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tekinthető „Geheimnisvolles Schiffs-Signal” címet viselte. (13.
kép) Ennek egyik variánsa egy korabeli, Das Meisterphoto című
berlini kiállításon szerepelt, „Mädchen auf den Mast kletternd” cím
alatt. Erről a kiállításról egy rangos képzőművészeti folyóirat, a
Deutsche Kunst und Dekoration is beszámolt annak idején. (El-
mondható, hogy ez a lap egykor a Lyka Károly által szerkesztett
Művészet indulásához is előképként szolgált.) A sajtóorgánum már
hosszú idő óta foglalkozott a fotográfiával is, hasábjain többek kö-
zött helyet adott a festői fényképezéstől való megválást szorgalma-
zók írásainak. 1932-ben dr. Alfred Kuhn (1885–1940) írását hozta a
fényképkiállításról.14 A művészettörténész szerző 1910-ben Frei-
burgban doktorált, munkásságának nagyobbik részében huszadik
századi művészeti kérdésekkel foglalkozott. 1933 után csak korlá-
tozott mértékben folytathatta szakírói tevékenységét.15

Látható, hogy a Das Leben által közölt fényképhez képest ez
egy másik felvétel: a nézőpont lényegében változatlan, de azon
kívül, hogy a modell lábtartása más, a kivágás szűkítése is szem-
betűnő. (14. kép) Alfred Kuhn kortársként pontosan felismerte az
egész oldalt betöltő Moholy-Nagy-felvétel lényegi vonásait. Érde-
mes itt az ő gondolatait megidézni. Kuhn a modern filmművészet
és az orosz fotómontázs (sic!) hatását vizionálta e kép láttán. A
meglepő rövidülés, az alulnézet, amely az ábrázolt objektumot
deformálja, erős benyomást kelt – mondta a kortárs művészettör-
ténész.

Említést érdemel, hogy ez a Deutsche Kunst und Dekoration-
ban bemutatott változat szerepelt a már korábban többször idé-14. kép. Deutsche Kunst und Dekoration, 1932. 247. 

15. kép. Der Querschnitt, 1932/7. (júl.) 504. oldal utáni 3. tábla 16. kép. Der Querschnitt, 1932/7. (júl.) 504. oldal utáni 4. tábla 

ez a Moholy-Nagy-kép – amely mai ismereteim szerint Magyaror-
szágon most először nyer publicitást – az alkotó variációs gya-
korlatainak egyike volt. A folyóiratban való közlésnek nem volt
különösebb apropója, legfeljebb annyi, hogy beleillett a nyári han-
gulatba.

Még inkább elmondható ez a lap ugyanezen számában megje-
lent következő Moholy-Nagy-felvételre, amely a metaforikusnak9. kép. Das Leben, 1932/12. (jún.) [71.] 

10. kép. Das Leben, 1932/1. (júl.) [2.] 

11. kép. Ellen Frank 
(részlet-nagyítás, 1.) 

12. kép. Ellen Frank 
(részlet-nagyítás, 2.)

13. kép. Das Leben, 1932/1. (júl.) 41. 
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19. kép. Der Querschnitt, 1933/7. (okt.) 
444. oldal utáni 3. tábla

20. kép. Der Querschnitt, 1931/10. (okt.) 
674. oldal utáni 1. tábla

21. kép. Der Querschnitt, 1935/9. (szept.) 374. oldal utáni 2. tábla 22. kép. Brassaï, Az éjszakai Párizs, 31. tábla zett 60 Fotos kötetben a 43. táblán „Radikal Sicht von unten” kép-
aláírással, s a Beke-könyv 15. tábláján is, ezzel egyező adatokkal:
„Cím nélkül (Radikális alulnézet) 20-as évek második fele”. Így
rögzíthető, hogy a Das Leben képe viszont, amelyen a modell jobb
lábát hátralendítette, magyarországi közlésben most látható elő-
ször.

1930 márciusában a párizsi Arts et Métiers Graphiques foto-
gráfiai különszámot adott ki, ebben is szerepelt Moholy-Nagytól
az a „láblendítős” változat, amelyet később a Das Leben adott
közre.16

1930 júliusában a Der Querschnittben is megjelent egy teljes
oldalt betöltő Moholy-Nagy-fotográfia. (15. kép) Bár a lapban nem
volt jelölve, hogy ez párban áll a mellette lévő táblán közölt felvé-
tellel, (16. kép) a tartalmi kapcsolat nyilvánvaló. (A Der Quersch-
nittben régóta bevett gyakorlat volt, hogy egy képpár fényképeinek
összetartozását egy közös főcímmel jelölték, most ez nem követ-
kezett be, a gondolati párhuzam felfedezését rábízták az olvasók-
ra/nézőkre.) Ma már nem rekonstruálható, hogyan jöttek létre
ezek a képkapcsolatok; a szerkesztőség válogatott a rendelkezésre
álló képanyagból, vagy egy-egy kiválasztott képhez szerezték be a
másikat. Azt viszont tudjuk, hogy az itt közölt Moholy-Nagy-kép
sem volt variáns nélküli; a Moholy-Nagy 100 kötet a 113. oldalon
hoz egy felvételt Hattula Moholy-Nagy-gyűjteményéből „Finnor-
szág, 1930-as évek/1995” címmel. (17. kép)

A Das Leben1932. augusztusi száma egy minden oldalon „kifu-
tó”, cím nélküli, radikális felülnézeti látványt mutatott be Moholy-
Nagytól (18. kép). Nem kétséges, hogy ez a skandináviai, köze-
lebbről a stockholmi úton készült felvételek egyike. A helyszín is
rekonstruálható: az első számú képmelléklet, az „In Stockholm”

készítésének közeléből történt a fényképezés, ez az első képen lát-
ható függesztő rúd részletének itteni látványából biztonsággal
megállapítható. Azt mondhatjuk tehát, hogy ez az utóbbi a stock-
holmi madártávlati képek újabb variánsa.

1933 októberében ismét a Der Querschnitt volt egy Moholy-
Nagy-fotográfia megjelenésének fóruma. (19. kép) A közlés az
alkotó németországi tartózkodásának utolsó időszakában történt.
A kép a gyerekek sajátos testhelyzetének ábrázolása mellett nyil-
vánvalóan az árnyékok megragadásának örömét hozta a fotómű-
vész számára. Egy képpár részeként ismerjük hasonló pozitúrában
lévő gyerekek látványát ugyanennek a lapnak egy korábbi számá-
ból; (20. kép) ez jó lehetőséget ad ahhoz, hogy érzékeljük Moholy-
Nagy képének erejét az árnyék-motívum beépítése folytán. Arról
nem is beszélve, hogy a Seidenstücker képen a nézőként sután álló
kislány jelenléte gyengíti a hatást; itt nyilván a két kép egymásmel-
lettisége jelenthette a közlési okot.

1935 szeptemberében, amikor Moholy-Nagy az ismert okok
következtében már nem lehetett németországi lakos, a Der Quer-
schnitt még kitartott képei mellett. „Az utca Marseille-ben” című
felvételnél a Moholy-Nagy neve melletti „(Schröder)” megjegyzés
a közvetítésre utal. (21. kép)A kép keletkezési idejét Andreas Haus
1928-ra tette, idézve a verzó feliratát: „Moholy-Nagy, Rue Canne-
bière (Marseille) France”.17 A Kunst des Lichts kiállítás katalógusa
közölve ezt a képet, a címet megfejelte: „Pillantás az erkélyrácson
át”.18 A mélységélesség szokásos kezelésének (az előtéri motívum
éles, a háttér elmosódott) megfordítása, hogy ugyanis itt az előtér-
ben lévő erkélyrács rajza életlen és a felülnézetben látható utca ké-
pe éles, 1928-ban még nem volt mindennapos. 1932 végéről isme-
rünk egy ugyancsak magyar származású fotográfustól hasonló

17. kép. Moholy-Nagy 100 fotó, 113. 18. kép. Das Leben, 1932/2. (aug.) [60.] 
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e fotogram elkészítéséhez, a katalógus viszont forrásmegjelölés
nélkül azt feltételezi („It is probably…”), hogy a jobbra néző „fej”
Moholy-Nagy Lászóé, a balra néző pedig Lucia Moholyé. Mind-
ezekhez kapcsolódik, hogy ennek a „kettős portrénak” is van vari-
ánsa, ezt a katalógus ugyanazon az oldalán közli („Untiteled Des-
sau 1926”) – ez a változat látható a Passuth-monográfia 115. táblá-
ján is. Megemlítendő, hogy ez az utóbbi variáns megjelent a Film-
Kurier 1927/1. számban Neue Formen des Filmbildes (1926) cím
alatt, továbbá 1929-ben a Kinematografban is.24 Azt az ellentmon-
dást, hogy az egyik interpretáció szerint a kettős portré Moholy-
Nagy fejét ábrázolja két nézetben, a másik szerint viszont Moholy-
Nagyét és Lucia Moholyét, a magam részéről itt nem kommentá-
lom. Csatolnám ezt az ilyen típusú „önarcképek” keletkezési mód-
jának problémájához… Úgy vélem, hogy az egész idevágó törté-
netből a variációk létezése a legfontosabb, a legjellegzetesebb,
amely Moholy-Nagy munkásságán általában is vörös fonalként
húzódik végig. Tekintve a cikksorozat első részétől észlelhető
jelenséget, úgy vélem, hogy befejezésül ezzel érdemes közelebb-
ről foglalkozni.

Ha csak a felidézett német lapokban közreadott Moholy-Nagy-
munkákat vesszük számba – kiegészítve egy-két ugyancsak érin-
tett más országbeli megjelenéssel,25 ha nem is próbáljuk az életmű
egészére kiterjeszteni a látóhatárt –, egyértelműen érzékletessé
válik, hogy az alkotó számos témáját legalább két változatban is
megjelenítette. Ha nem is ennyire szembetűnő módon, de hasonló
jelenség tanúi lehetünk akkor is, ha Moholy-Nagynak a fotográfiá-
val kapcsolatos írásait, elméleti felvetéseit vizsgáljuk.

Variációk itt-ott – mindenütt. Ez kétféle következtetésre adhat
okot. Az egyik pozitív nézőpontból keletkezhet. E szerint Moholy-
Nagy, egy-egy jelenséget/témát megragadva, azokat nagyon ala-
posan körüljárta. Ezúttal csak pár ilyet kiemelve: fényképezés
meredeken vagy rézsútosan lefelé, ugyanez felfelé – ez ugye össze-
sen négy lehetőséget jelent. Ezek mind az elméleti szakember,
mind az alkotó fotográfus munkásságában érzékelhetően hangsú-
lyos szerepet töltöttek be. A radikális képkivágás, az árnyék mint
képalkotó motívum felhasználása elsősorban a gyakorlatban érhe-
tő tetten nála. Nagy, gyakorlatilag önálló terrénumot képezett a
fotogramok köre, ahol döntően különböző tárgyak lenyomatainak
megjelenítése mellett a kezek felhasználására is több példát látha-
tunk. (Nem térek ki ezúttal a fotóplasztikákra, amelyek nem első-
sorban a képes újságokban történt megjelenések alapján ismer-
tek.) Valamennyi esetben folytonosan variációkba ütközünk. Meg-
ismétlem: ezt a tényt tekinthetjük a sokoldalú, gondos vizsgálódás,
az alkotói kedv kicsattanó/csapongó megnyilvánulásának. Hiszen
a variációk gazdagítják az élmények körét, módot adnak új és újabb
finom különbségek felfedezésére.

A másik lehetséges következtetés abszolút tiszteletlen. Ez úgy
szól, hogy Moholy-Nagynak mindössze néhány ötlete volt a fény-
képezés megújítására. Ehhez rögtön hozzá kell tenni: ez a „mind-
össze néhány” olyan jelentős volt, hogy világhírnevet eredménye-
zett számára. Ezzel együtt látható, hogy ugyanazok az ötletek, fel-
vetések, témák köszönnek vissza nála kissé megváltoztatott for-
mában éveken át, mind a fotográfiai elmélet, mind a gyakorlat
terén. Indokolt volna ezeket egyszer tételesen számba venni. Bizo-
nyára termékeny lenne egy „Variációk Moholy-Nagy fotóelméleti
és gyakorlati munkásságában” című téma jövőbeni mélyebb vizs-
gálata.

Valószínűleg eljött az idő, hogy a faji megkülönböztetést érvé-
nyesítő, és/vagy a retrográd szakmai szempontok nyomán történt
elutasításon, szembenálláson versus az ájult lelkesedésen, a feltét-

len jóvátételt célzó buzgóságon túl a sokoldalú fotótörténeti elem-
zés, értékelés valósuljon meg – akár szakmai viták által is. ■

Köszönet a cikksorozat előkészítését segítő intézményeknek:
Balassi Intézet berlini és bécsi Magyar Intézete; Staatsbiblio-
thek zu Berlin; Kunstbibliothek, Berlin; Bayerische Staatsbiblio-
thek, München; Österreichische Nationalbibliothek, Bécs; Al-
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A tanulmány a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával készült

MOHOLY-NAGY ÉS A NÉMET KÉPES ÚJSÁGOK 4. RÉSZ, 1932–35.

egykori megjegyzését, miszerint ehhez a felvételhez Moholy-Nagy
nem Muche – mint az a Festészet fényképészet filmben szerepelt –,
hanem a hamburgi Fritz Schleifer, egykori Bauhaus-tanítvány fel-
vételét használta fel.21 A Muchera vonatkozó kitérő így okafogyot-
tá vált. Kis botlás, de megtörtént, észrevenni jobb később, mint
soha.

*

Cikkem első részének megjelenését követően Markovics Ferenc
felhívta a figyelmemet arra, hogy a Popular Photography 1939. de-
cemberi számában látható egy Moholy-Nagy-írás „Fényképek
készítése kamera nélkül” címmel.22 (23. kép) Az 1937-ben indult
amerikai folyóirat népszerűsítő cikkének példái között az egyik
„önarckép” fotogram képaláírása tartalmilag megegyezett az Uhu
általam felidézett 1928-as – ugyancsak ismeretterjesztő jellegű,
szignálatlan írásának – egyik magyarázatával, miszerint az úgy
keletkezett, hogy Moholy-Nagy a fotópapírra hajtotta a fejét.
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy itt két különböző fotóproduktumról
volt szó (Egyedi „portré”, kettős „portré”.) Az amerikai lapban ez
a kettős „portré” nem volt datálva (egy ismeretterjesztő cikk része-
ként jelent meg). Ezt a művet bemutatja Moholy-Nagy egy foto-
gram-kiállításához kapcsolódó katalógus is, amely megjegyzi,
hogy a „Dessau 1926” jelzésű kép eredeti példányának helye isme-
retlen. Első megjelenési helyeként az amszterdami i 10-et jelöli
meg (1927/2), másodikként a stuttgarti Zirkelt (1933/2–3), s har-
madikként a fentebb megidézett chicagói Popular Photographyt
(1939/6).

A katalógus kommentár nélkül hozza a Popular Photography
egykori képaláírását is.23 A kettős „portré” interpretálásában az a
különös, hogy a fotós magazin kommentárja szerint Moholy-Nagy
előbb az egyik, majd a másik irányban hajtotta a fejét a fotópapírra

megoldást: Brassai Az éjszakai Párizs című albumában a 31. kép-
nek alsó felében egy életlen kerítésdarab mögött rajzolódik ki éle-
sen az éjszakában egy temetői részlet. (22. kép)

*
A Moholy-Nagy-képek német képes újságokban történt megjele-
nése természetesen csak a vizsgálat céljaira szakítható ki a fotó-, a
vizuális kultúra-, a művelődés- és a politikatörténet egészének kö-
reiből. Gondolni kell arra is, hogy az itt megidézett lapok csak egy
kis hányadát tették ki a húszas, harmincas évek német sajtótermé-
keinek. Az 1923-ban tetőzött gazdasági válságból kilábaló „weima-
ri Németország” mind az általános művészeti fejlődés szempont-
jából, mind a kulturális piac méreteit illetően olyan virágzást ért
meg, amely ideális feltételeket teremtett a fotográfiák sajtóbeli
megjelenéséhez.19 Számolni lehet azzal is, hogy ezek a lapok nem-
csak az akkori sokmilliós Németországban, hanem a német nyelv-
terület egészén és általában Közép-Európában is sokakhoz elju-
tottak.

Ami Moholy-Nagy életútját, szakmai pályafutását illeti, az is
nyilvánvaló, hogy fényképeinek közreadása tekintetében az
1928–1935 közötti időszak – ha személyes és intézményi válságok
azt esetenként meg is törték – alapvetően a kimagasló éveket jelen-
tette. A bemutatott megjelenések a „hullámzásokat” és a Németor-
szágból való kiszorulást is érzékeltették, ily módon a pályakép átte-
kintéséhez is hozzájárultak.

Habent sua fata libelli,20 idézhető a klasszikus fordulat, s ez
esetenként a folyóiratbeli publikációkra is érvényes. Számomra ez
az eszmefuttatás alkalmat adott arra, hogy saját hibáimmal is
szembenézzek. Így azt is be kell vallani, hogy amikor a cikksorozat
első részében „A világ tükörtojásban” című képet felidéztem (Fotó-
művészet, 2015/2. 89. oldal), még nem vettem észre Otto Stelzer

23. kép. Popular Photography, 1939/6. (dec.) 30–31.

¨
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Talbot kamerája
FEJÉR ZOLTÁN

Annak ellenére, hogy az angol W. H.
Fox Talbot (1800–1877) a fényképezés
első feltalálói közé tartozik, képké-
szítő eszközeivel igazságtalanul keve-
set foglalkoztak a fotótörténészek…

Életrajzi részletek

A tehetős brit arisztokrata lacocki kasté-
lyában tucatnyi találmány kimunkálásán
fáradozott; ezek közül 1840 és 1858 között
erőgépekkel (4+2 db), ábra-nyomtatással
(2 db) és képrögzítéssel (4 db) kapcsola-
tosakra szabadalmakat is kapott.

Úriemberként úgy gondolta, hogy sem-
mivel sem illik túl sokat foglalkozni, ezért
1833 októberében még nászútjára is vitt
magával egy camera lucidát. Talbot a kis
prizmával kiegészített, összecsukható áll-
ványt rajzolási segédeszközként használta.
A Lago di Como partján döbbent rá, hogy
a neki tetsző stílusú – sok apró részletet
tartalmazóan természethű – ceruza- vagy
tollrajzok elkészítéséhez azonban se tü-
relme, se tehetsége nincs. Lidérces álma
egy olyan csoportkép volt, amely huszon-
hét személyt ábrázolt úgy, hogy arcvoná-
saik kifejezően mutatták be egyéniségü-
ket, jellemüket és tulajdonságaikat.

Otthonában természetesen a sokkal
nagyobb méretű, gyűjtőlencsés camera
obscurát is kipróbálta, és gyakran eltűnő-
dött a sok-sok, rajzmotívumnak szánt „kép”
láttán. Mint másoknak, neki is eszébe ju-
tott, mi lenne, ha a mattüvegen megjelenő
(színes és mozgásban lévő) képi ábrá-
zolást valamilyen módon rögzíteni lehet-
ne.

Talbot sikerrel próbálta megvalósítani
ezt a kézenfekvően egyszerűnek tűnő
ötletet, de arra sem ő, sem kortársai nem
gondoltak, hogy az első, felszikrázó felve-
tés teljes kibontásáig még milyen sok idő
telik el… Ezen állítás megfogalmazásakor
azonban nem csak a Lumiére testvérek
XIX. század végi és XX. század eleji mun-
kásságára (a mozgókép elterjesztésére és
a színes diapozitív nagyüzemi gyártásá-
nak megszervezésére) utalok.

A hagyományos értelemben vett fény-

képezés esetében a mattüveg síkjában
megjelenő (kicsinyített, fordított állású),
valódi képet rögzítjük oly módon, hogy
fényérzékenyített nyersanyagot teszünk a
mattüveg helyére. Talbot és gondolkodó-
társai ötletét valójában a fizikai alapú,
elektronikus képrögzítés valósította meg,
hiszen a manapság elterjedt kamerák álta-
lában a nélkül rögzítik az objektív által az
érzékelőre(a korábbi évszázadokban matt-
üvegre) vetített képet, hogy az éles leké-
pezés síkjába más – fényérzékeny – anya-
got illesztenénk!

1835-re Talbot már olyan szinten elő-
rehaladt a képrögzítő kísérleteiben, hogy
a kastély több pontján fából készíttetett,
különböző méretű és alakú dobozt helye-
zett el. Ezek rejtették a vegyszerrel átita-
tott papírdarabjait, amelyekre a témától füg-
gően – Talbot saját közlése szerint – olykor
a kis képméret és a rövid gyújtótávolságú
objektív miatt csak kilenc–tíz percet kel-
lett exponálnia. Az angol úr 1839 januárjá-
ban tartott beszámolót eredményeiről a
Királyi Társaságban. Bemutatta tájképeit,
valamint a lacocki épületegyüttest és azok
részleteit ábrázoló képeit. (Ezek közül a
későbbiekben a leghíresebbekké a torony-
szoba ólomüveg-ablakait ábrázoló próba-
felvételei váltak.)

Talbot feltalálta a fotós feleséget is. Ne-
jének, Constanze Mundynak (1811–1880)
már a Lago di Comónál elege lett a bonyo-
lult és fontosnak mondott műszerekből.
Így nemes egyszerűséggel és ártatlan arc-
cal gyakran megkérdezte férjét, hogy mi-
kor szedi már össze a ház különböző pont-
jaira szétszórt egérfogókat(angolul: Mouse-
trap)…

Daguerre hatalmas faládáit, a daguer-
rotypeket Alphonse Gorux-val készíttette
el, és fennen hirdette: jó eredményt kizá-
rólag ezek használata eredményez. Ezt a
kortársak és a fotótörténészek, gyűjtők
egyaránt ájult lelkesedéssel fogadták el.
Talbot képrögzítésre használt, jóval ki-
sebb méretű fadobozait viszont másfél év-
századra „elintézte” Constanze megjegyzé-
se. Utólag még szemrehányást sem tehe-
tünk a fiatalasszonynak, hiszen 1835-ben
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még a „fényképezőgép” fogalom sem léte-
zett.

Az angol úr működésének az az érde-
kessége, hogy miután elszigetelten, egye-
dül dolgozott, sok mindenre ő jött rá elő-
ször. Ezek felsorolása, ismertetése ma már
kötetek tucatjait tölti meg. Ezúttal arra
utalnék: Niépce és Daguerre többnyire
fekvő formátumú felvételeket, kompozí-
ciókat készített, Talbot azonban sikerrel
alkalmazta mind az álló, mind a fekvő, sőt
a négyzetes és a szabálytalannak mond-
ható képformátumot is. Álló hasábformá-
jú kamerája pedig egyenes előképe az
egyszerű dobozos fényképezőgépeknek
(boxgépeknek).

Az egércsapda (Mousetrap)

Larry J. Schaaf szakíró többször, több he-
lyütt publikálta azt a körbevágott, kis mé-
retű, fákat ábrázoló negatív képet, amelyet
állítása szerint Talbot 1835 nyarán készí-
tett. Az egyik adatközlés a képet 4,5×4,5
centiméteres méretűre teszi. Schaaf sze-
rint ez a felvétel nem az üvegablak-fotó-
hoz használt, négyzetes formátumú és
valamivel nagyobb képméretű kamerá-
val készült, hanem egy másikkal, kiseb-
bel.

Ezt az egércsapdát egy helyi ácsmes-
ter, Joseph Foden készítette Talbot szá-
mára, objektívül pedig egy távcső rézfog-
lalatos gyűjtőlencséje szolgált. A tárgy ma
a Royal Photographic Socitey tulajdona.
Különböző helyeken őrizték és állították
ki, sokszor reprodukálták, jó néhány ha-
sonmás készült róla. Még a világ legna-
gyobb fotómúzeumai, gyűjteményei: így
például a GEH, a rochesteri George East-
man House is „csak” hasonmásokat őriz a
különböző Talbot-kamerákból, igaz, eze-
ket még 1948-ban állították elő, az erede-
tik alapján.

Johann Willsberger az 1970-es évek
végén publikált egy német nyelvű fotó-
technika-történeti munkát, amelyben fo-
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tót közölt a Royal Photographic Society tu-
lajdonában lévő kameráról. Lehet, hogy a
szerző nem „találkozott” személyesen a
tárggyal, csak egy diát kapott róla, mert a
képaláírásban – tévesen – 6 cm magassá-
gúnak írja le azt. (Ennek alapján nem
könnyű kiszámítani a szélességet és a váz
vastagságát, de azt biztosra veszem, hogy
ilyen miniatűr dobozban nem képződött
volna a Schaaf által megadott méretű, kör-
bevágott, tehát eredetileg valamivel még
nagyobb kép.)

Egyszerűnek vélheti a helyzetet az,
aki most rávágja: vizsgáljuk meg az ere-
detit. Nos, Talbot kamerája 2015-ben hagy-
ta el először a szigetországot, amikor Ja-
pánba szállították egy kiállításra. Ott a csa-
lódást keltően kis méretű dobozkát egy
túlméretezett üvegkockában helyezték
el, és nem gondolom, hogy bárkinek is kü-
lönösebb módja nyílt a belsejének tanul-
mányozására. Maradnak tehát a hason-
mások. Ezek előállításához egy néhány
évtizede közreadott, rajzos ábrákat közlő
fotótechnika-történeti könyv viszonylag
jó kiindulás jelent. Ennek ellenére az ilyen
tárgyak nem túl gyakoriak; Talbot legna-
gyobb hazai rajongója, Horváth Győző
Ferenc (1933–2007) sem birtokolt egyet-
len példányt sem…

Talbot „Mousetrap”-jának 
hasonmása
A rendelkezésemre álló, az NSZK-ban az
1970-es években készített és a képeinken
is látható hasonmás álló formátumú faha-
sábjának méretei: szélesség: 6,7 cm; mély-
ség: 5,1 cm; (= 2 inch!) magasság: 8,5 cm.
A dobozt kiegészítő fémrészek (pl. objek-
tív) és a kiálló, kihúzható takarólemez mi-
att a teljes méret: szélesség: 7,3 cm; mély-
ség: 7,7 cm; magasság: 10 cm. (= 4 inch!)

Az előállító – aki a tárgy másolati jelle-
gére az előlapon felirattal utalt – pontatla-
nabbul dolgozott, mint Foden, és nem
tudta megoldani azt, hogy a hátlap ne
nyíljon ki magától (véletlenül); ezért egy
kapcsot alkalmazott. Elhagyta viszont az
eredeti hátlapján meglehetősen markán-
san kialakított betekintő-nyílást és annak
réz tartó- és takaró-elemeit. Talbot nyers-
anyaga ugyanis – a későbbi kimásoló-pa-
pírokhoz hasonlító módon – előhívás nél-
kül, az expozíció hatására érte el a kellő
fedettséget, ez után következett a fixálás.
A „kellő fedettség” mértékét a feltaláló a
későbbi kamerákon az előlapba fúrt lyu-
kon át egy pillanatra betekintve ellenőrizte.

Exponáláskor a betekintő nyílás fényzárá-
sát – találékony módon – egy mindig kéz-
nél lévő parafa dugó behelyezésével ol-
dotta meg.

Az első típuson a nyílás még – akár a
száz évvel későbbi tekercsfilmes kamerák
„pánablakja”  a hátoldalra került. Jómagam
a feladathoz és a kamera egyéb részeinek
egyszerűségéhez képest kissé túlkivitele-
zettnek tartom a betekintő-nyílás elforduló
rézlapját, valamint tartóelemeinek kiala-
kítását, és nem tartom lehetetlennek, hogy
az eredetileg egyszerűbb megoldást Tal-
bot néhány évvel később megváltoztatta.

A hasonmás belsejében egy kivehető,
4,9×7,4 cm-es mattüveg található. Felte-
hetnénk a kérdést: miért nem nagyobb
(csak) néhány milliméterrel, akkor ugyan-
is pontosan 2×3 inch méretű lenne… A
válasz ott keresendő, hogy Talbot távcső-
alkatrész-objektívje látványosan nem raj-
zolt ki ekkorát. (V. ö a mattüveg méretét az
amerikai szakíró által favorizált tájrészlet
4,5×4,5 cm-ével!)

Számomra kissé talányos a későbbi te-
kercsfilmkazettákon tízmillió számra is-
métlődő takarólemez („Schieber”) szere-
pe Talbot-nál. Miért nem alkalmazott ob-

TALBOT KAMERÁJA
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A fényképezőgép-hasonmás belseje

jektív-sapkát az exponáláskor, illetve a
behelyezett nyersanyag szállításkori vé-
delmére? Az sem egyértelmű, hogy a fel-
találó tompított fényben a mattüvegre ra-
gasztotta-e a fényérzékenyített papírdara-
bot, vagy a mattüveg helyére illesztett egy,
a nyersanyagot tartó, vékony fa lapot. 

A lefényképezendő témák egyértel-
műsége miatt a mattüveges beállításra
nem volt minden esetben szüksége, így ez
a géprész több célt is szolgálhatott. Ez
ellen szólna az ilyen megoldáskor előálló
élesség-különbség. Ez a viszonylag rövid
gyújtótávolság, a nagy felvételi távolság (a
fák esetében legalább 20 méter) és a nyers-
anyagul szolgáló papír vékonysága miatt
azonban elhanyagolható. 

A hasonmást én az előzőekben felso-
rolt méretek miatt viszonylag pontosnak
tartom, így érdekes adat, hogy a nem tel-
jesen kihúzható takarólemez és a matt-

üveg bársonykerete miatt a hasznos kép-
méret: 4,3×5,6 cm.

Az angol úr kamerájának első magyar
nyelvű ismertetésével barátomra és egy-
kori kiadómra, Horváth Győző Ferencre is
emlékezem. Az ő és felesége jóvoltából Tal-
bot főműve német és magyar fordításban
is megjelent, sőt, ez utóbbi kiadás tartal-
mazta és tanulmányozhatóvá tette az ere-
deti, angol szöveget is. ■

Felhasznált irodalom
– Egy angol és egy magyar Úr, fotótörténeti emlékkiál-
lítás (katalógus) Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác,
2008.
– Szilágyi Gábor: 150 év; A fotográfia története eredeti
írásokban és képekben, Műszaki Könyvkiadó, Buda-
pest, 1990.
– Horváth Győző Ferenc: Fotómúlt, HOGYF Editio,
Budapest, 1990.
– A természet irónja W.H. Fox Talbot által, HOGYF,
Budapest 1994 és 1997.
– Der Zeichenstift der Natur by H. Fox Talbot, HOGYF
Editio, Budapest, 1998.

– Beamont Newhall: The Pencil of Nature, W.H. Fox
Talbot, New York, 1969.
– Johann Willsberger: Alte Kameras, Harenberg Edi-
tion, Dortmund, 1979.
– R. D. Wood: The Calotype Patent Lawsuit of Talbot,
v. Laroche 1854.
– H. J. P. Arnold: W. H. Fox Talbot, Pioneer of Photo-
graphy and man of science, Hutchinson, London, 1977.
– Gail Buckland: Fox Talbot and the Invention of Pho–
tography, Boston, 1980.
– John Ward & Sara Stevenson: Printed Light, The sci-
entific art of W.H. Fox Talbot and David Octavius Hill
with Robert Adamson, Edinburgh, 1986.
– John Hannavy: Fox Talbot, an illustrated life of Fat-
her of modern Photography, Shire Publications, Ayles-
bury, 1987.
– Hubertus von Ameluxen: Die Aufgehobene Zeit, Ber-
lin, 1989.
– Anna Auer: Die vergessene Briefe und Schriften
(Niépce, Daguerre und Talbot) Photographische Ge-
sellschaft, Wien, 1987.
– Michael Gray: Fox Talbot, Motta Fotografia, Milano,
1989.
– Larry J. Schaaf: Sun Pictures, W.H. Fox Talbot’s
Friends and Relations, Hans P. Kraus, New York 1999.
– Talbot’s Trees, Hans P. Kraus, New York, 1999.
– Roberts-Brownd-Gray: Specimens and Marvels,
Aperture, Bradford, 2000.
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A múlt szabadsága – válogatás 
Alföldi Róbert fotógyűjteményéből
291 oldal körülbelül 400 képpel,25,5×32 cm
ARTneo, 2016
ISBN 978-963-88529-9-1

Alföldi Róbert gyűjteményével és az ab-
ból válogatott kiállítással a későbbiekben
remélhetően bővebben foglalkozhatunk
majd, de – pár megjegyzés erejéig – ennek
a könyvnek itt is feltétlenül helye van.

Mindenek előtt visszautalnék előző
számunk ugyanezen rovatában a kortárs
magyar fotográfia kapcsán meg nem írt ta-
nulmányokról, el nem készített könyvek-

ről írt rosszkedvű mondataimra. Alföldi
Róbert a gyűjteményéről szólva ugyanis so-
ha nem mulasztja el megemlíteni, hogy szá-
mára a gyűjtésre inspiráló, döntő lökést
Szilágyi Sándornak a magyar fotóművé-
szet neoavantgárd tendenciáiról írott,
2007-ben megjelent könyve jelentette. Szi-
lágyi könyvén múlott tehát, hogy a kortárs
fotográfia mellé Alföldi Róbert elszegő-
dött, és ennek a művészeti ágnak az egyik,
talán a legjelentősebb – de mindenképpen
a legszenvedélyesebb, legelhivatottabb –
magyarországi gyűjtője lett. Így épülnek
tehát egymásra a dolgok: az első könyv
előre persze nem kiszámíthatóan, de mé-
gis remélhetően olyan következményeket:
megerősítést, energia-visszacsatolást adott
a magyar fotográfiának, amiknek a hatását
nehezen lehetne túlbecsülni.

Félreértés ne essék, nem arról van
szó, hogy a megírt, kiadott vagy megíran-
dó, kiadandó tanulmányok egytől egyig
szükségképpen a szellem csúcsát, a min-
dent helyére tevő igazságot kellene, hogy
képviseljék – Isten őrizz, az a szerzőknek
elviselhetetlen teher, és talán erejüket
meghaladó feladat lenne. Elegendő, ha
őszinte véleményt, vitaanyagot, ugródesz-
kát adnak. Vagyis: inspiráló szellemi köze-
get.

A másik dolog, ami a könyvet lapozva
eszembe jutott, az a képekből áradó, a ki-
fejezést illető (és az egész világlátásra is

értendő) gátlástalan szuverenitás, sza-
badság. Mi sem volt számunkra akkor ter-
mészetesebb, mégis jó okkal hozakodom
most elő vele. Az az alkotói mentalitás
elég rendesen nekifeszült a 3T-vel jelzett
szellemi komfortnak, és megint mondom,
mi sem volt akkor számunkra természete-
sebb. Éppen emiatt nem is érdemes ezt,
pláne mai, (ellen)aktuálpolitikai felhan-
gokkal körüllihegni. A könyv egyik tanul-
mányának szerzője írja: „Az említett kor-
szakban kétféle művésztípus szokott volt
efféle fotóműalkotásokat létrehozni. Egy-
felől olyan fotográfusok, akik szembehe-
lyezkedtek a korabeli »művészi fotográfi-
ával«: a hivatalos, állami Magyar Fotómű-
vészek Szövetsége által hirdetett és elvárt
fotográfiai gyakorlattal, melyben szétvá-
laszthatatlanul összekeveredett az ama-
tőr mozgalmi fotó, az alkalmazott fotográ-
fia (főleg a sajtó- és reklámfotó) és a fotó-
dokumentarizmus praxisa és esztétikája.
A képzőművészetekhez közelítő, experi-
mentális fotófelfogás mindig is idegen volt
a Szövetség alapvetően amatőr, konzerva-
tív beállítottságú tagsága és vezetői szá-
mára.” Mint minden marhaságban, ebben
az idézett három mondatban is vannak
féligazságok, de: (az alapvetően képző-
művészeti oldalról jövőket most hagyjuk,
nekik nyilván nem sok dolguk volt a
Magyar Fotóművészek Szövetségével) az
„efféle fotóműalkotásokat létrehozó”, és a
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gyűjteményben szépen reprezentált foto-
gráfusok többsége, például Kerekes, Sze-
rencsés, Balla, Stalter, Jokesz, szépen vé-
gigjártuk a Fiatal Művészek Klubja, Fiata-
lok Fotóművészeti Stúdiója, Magyar Fo-
tóművészek Szövetsége utat – a Szövetség
nem egy tagjának, sőt kulcsvezetőjének
tiszteletet érdemlő bábáskodása mellett.
Mások talán lekésték az FMK-t, mert an-
nak szerepe a fotósok számára a Stúdió lét-
rejöttével, meg egyéb okból is idővel erő-
sen csökkent, de az ő útjuk is általában a
Stúdión és a Szövetségen keresztül veze-
tett. És akkor még nem említettem az Al-
földi-gyűjteményben és a könyvben is sze-
replő dr. Szász Jánost, aki valóban, a saját
önmeghatározása szerint is „mozgalmár,
konzervatív amatőr” volt, és akit a művei
a halála után kiemeltek ebből a skatulyá-
ból, és mint modern fotográfust segítettek
hazai és nemzetközi sikerekhez.

Alföldi Róbert gyűjteményének és
ennek a könyvnek a küldetése nem az,
hogy (mások rovására) megmutassa az
egyedül jót, hanem hogy hozzátegye az
összhangzathoz azt, ami eddig fájóan hi-
ányzott onnan, és emiatt az az összhang-
zat eddig nagyon hamisan szólt. Szá-
munkra, akiknek ez az életét, az életünk
egy nagyon fontos részét érinti, ez öröm és

elégtétel – mint mikor az ember a gyerekét
végre boldogulni látja.

Benkő Imre: Horizon 
(panoráma fotóesszé 1997–2015)
188 oldal 160 képpel, 28,5 ×24,5 cm
Magyar Fotóművészek Szövetsége, 2015
ISBN 978-615-80045-4-1

A technika önmagában nem művészeti
kategória, mégis ezzel kell kezdenem,
hátha valaki nem tudja: a Horizon egy kis-
filmes panoráma-fényképezőgép abból a
fajtából, amelyik a kép készítése közben
elforgatja az objektívjét: körbenéz, hogy
többet lásson. Hogy ebből nagy katyvasz
ne legyen, a képet az elforduló objektívvel

átellenes oldalon körívben vezetett filmre
egy keskeny, az objektívvel szinkronban
közvetlenül a film előtt elfutó résen keresz-
tül vetíti. A Horizon történetesen szovjet
gyártmány, emiatt megfizethetőbb volt,
de éppen olyan használható, mint a proc-
cosabb változatok. Talán nem mellékes,
hogy a számítógép alaposan megváltoz-
tatta a panorámakészítés lehetőségeit,
mégis ez a terület, amit a könyv képei kép-
viselnek, gyakorlatilag csak így, hagyomá-
nyosan, filmmel művelhető; fázisfotók-
ból, szoftverrel összerakva viszont nem. E
helyütt tehát a film használata nem nosz-
talgia, egyszerű gesztus, hanem szükség-
szerűség.

Még mindig a technikánál maradva,
önmagában már a keskeny, elnyúló „pano-
ráma” formátum is, az objektív elfordulá-
sából eredő nézőpont-elfordulás követ-
kezménye pedig (a képen egyenesek meg-
görbülése, görbék kiegyenesedése) külö-
nösen karakteres látvány, ami egyszerre
előny és veszedelmes csapda is. Ami ennyi-
re karakteres, az elnyomhat minden más
képi hatást, és végül üressé, unalmassá te-
het mindent, ha rossz esetben minden kép
ugyanarról, magáról a technikáról szól.

Benkő Imre persze ügyesebb annál,
hogy ebbe a csapdába beleessen. Tudato-
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san kerüli azokat a helyzeteket, tereket-
formákat, ahol az elforgó objektív jelleg-
zetes torzításai igazán megmutatkozhat-
nának. Jogos persze a kérdés: ha dicséren-
dő eredmény, hogy végül szinte letagad-
hatjuk, milyen eszközt használtunk, ak-
kor miért az egész cirkusz? Azért, mert a
végeredmény így egy nem tolakodó, még-
is igen különös látvány: nem egyszerűen
nagy a látószög (ami önmagában is jó le-
hetőségeket ad a kép szereplői és a kör-
nyezet együttes ábrázolásához), hanem a
nézőnek fokozottan megadja a közelség,
a személyes jelenlét élményét. Erre töre-
kedni nagyon fontos, és bátran állíthat-
juk, hogy Benkőnek ez az alkotói alapállá-
sa. Persze ez minden riporternél elvárás,
de a megvalósítás nem egyszerű, és alapo-
san szét is húzza a mezőnyt, keveseket
engedve a legjobbak közé.

Fontos, hogy egy fotóesszé képei kö-
zött erős koherencia legyen. A könyv címe
azt sugallja, hogy mintha itt a koherenciát
jelentős részben az eszköz, a technika te-
remtené meg. Ez veszélyes dolog, mert
mégiscsak egy külsőségről, formáról beszé-
lünk. A valóság szerencsére kedvezőbb:
Benkő Imre ezeket a képeket tizennyolc
év során fotografálta, volt tehát miből vá-
logatnia, megkeresni az egymással tartal-
milag, hangulatilag is megférő, egymást
kiegészítő, összetartozó képeket. Mégis,
talán egy kis kacsintás ez a marketing felé,
mert bár lehet ez iskolai tananyag vagy

doktori disszertáció tárgya, a mű szem-
pontjából másodlagos a fényérzékeny
anyag összetétele, az objektív MTF-ábrá-
ja, a gép formátuma éppúgy, mint hogy egy
képet szájjal vagy lábbal festettek-e, vagy
mással, mint ahogyan azt egyszer Auguste
Renoir mérgében szókimondóan nevesí-
tette egy, a technikáját firtató kérdésen fel-
mérgesedve.

Benkő Imre szép lassan utolérhetet-
lenné vált a kortársak számára. Nem egy-
szer emlegettem már a Renzulli-féle tehet-
ségmodellt: a három kritérium közül ket-
tővel, a kiváló képességgel és a kreativitás-
sal sokakat megáldott a véletlen, és még-
sem lett belőlük semmi. A feladat iránti el-
kötelezettség az a vízválasztó, ami az
egyébként reménybelieket a tartós siker
felé vezeti. Egy-egy napot nézve nem olyan
nagy a különbség, alig négy-öt óra a lus-
tábbak lemaradása. Tíz, húsz év alatt ezek
a napi öt órák a kortársak jelentős részé-
hez képest több életnyi előnyt jelentenek
Benkő Imre számára. Könyveinek sora las-
san egy külön polcot megtölt, és ezek kö-
zött is érdekes csemege, jó vétel a Horizon.

Széman Richárd: Képes híradás 
Budapest pereméről
(Kertvárosi helytörténeti füzetek 39. szám)
212 oldal 231 képpel, 16,5 ×23,4 cm
Corvin Művelődési Ház, 2015
ISBN 978-615-80321-0-0

Az már közhely, hogy az egész Föld is
kicsi, de az ember számára jó esetben
mégis a családja és a szűkebb lakókörnye-
zete, meg persze a munkahelye, ha ez az
előzőtől különbözik, a leginkább megha-
tározó. Ezért is olyan tragikus, ha a csa-
láddal baj van, és ezért olyan disszonáns a
„helyi” dolgoktól való elidegenedés, eli-
degenítés. Konkrétan nem vágyom a szom-
széddal közösen szalonnát sütni, miután
annak idején, az építkezésemkor „én nem
vagyok irigy, de ekkora ház az túl nagy!”
felkiáltással feljelentett, de én nem is er-
ről, hanem az „önkormányzat” reakciójá-
ról beszélek. Boldogan rohantak a felje-
lentésre, és láthatóan kedvüket szegte,
hogy a házam se nem magasabb, se nem
szélesebb a lepecsételtnél. Ez a majdén-
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móresretanítalak hozzáállás alaposan be-
tesz az otthon vagyok feelingnek, ami pe-
dig fontos volna több okból is. Rögtön
mindjárt a polgári öntudat, aminek ebből
az otthon vagyok-ból kellene sarjadnia, és
aminek az előnyeit olyan vágyakozva tud-
juk nézni ott, ahol az megvan.

Az olyan könyveknek, mint ez a Képes
híradás is, a szűkebb lakókörnyezet, meg
a családi életnek a kevésbé intimebb, mond-
juk a kerítésen keresztül is látható része a
témája. A képeken felsejlő idilli világra né-
mileg árnyékot vet, hogy közben (más

könyveknek témát adva) az egész Világ és
Magyarország is süllyedt lefelé, mint ku-
tyaszar a hóban, de ez csak látszólagos
ellentmondás. Legutóbb éppen mostaná-
ban zajlik annak a sugallása, hogy az elő-
ző korszak maga volt a földi siralomház,
és abban jól érezni magát az embernek
legalábbis jellemtelenség, árulás vagy am-
nézia, a szenvedések utólagos, nosztalgi-
kus megszépítése. Pedig az ember már
csak olyan, hogy még a nagy szörnyűsé-
gek közepette is igényli, és próbálja is meg-
teremteni a kicsi harmóniát, ami az utca
végéig, de ha addig nem lehet, legalább a
kerítésen belül, és ha a lehetőségek azt sem
engedik, legalább a lakószobáig, az ágyig,
végső soron egy kevésbé vizes zokniig,
spárgával megkötött cipőig terjed. A ké-
pek szereplői nem kényszerültek idáig,
vagy ami sanszosabb, hogy nem a fenét,
csak annak a fényképi dokumentálása el-
maradt: a lényeg, hogy a lapokon egy
olyan Világ bontakozik ki, amely néhol
talán kicsit kisszerű, de amely akár még

elvágyódásunk tárgya is lehet, a mátyás-
földi Jalcs Ferenc Fűszer, Csemege és Bor-
kereskedése a bolt előtt pózoló személy-
zettel plusz néhány járókelővel, de még
inkább Mészáros Ilával, a szentmihályi
Mészáros József mosodásnak a HÉV-bér-
letéről mosolygó, gyönyörű lányával. E
legutóbbi a legkevésbé sem túlzó állítás,
de a képeken a maga módján egyébként
mindenki szép: nyugodt, mosolygós az
arca, nemes a tartása, ahogyan ez szinte
törvényszerű a régi képeken. Aki kitalálta,
nem is gondolta, hogy mennyire jól jel-
lemzi a lélek inflációját a mai okmányiro-
dák fényképezési módszere és minősége.
A harmincas, negyvenes években még a
személyi meg a bérletigazolvány-képek is
jellemábrázoló fotográfiai remekek vol-
tak, tisztes tudású kismesterek keze mun-
kái. És az eredményhez hozzátették a
magukét a modellek is, akik testileg-lelki-
leg összeszedték magukat az expozíció
pillanatára, szembenéztek az idővel, mint-
ha megsejtették volna, hogy az a kép jóval
az eredeti rendeltetése lejárta után is fenn-
marad, és Széman Richárd megtalálja
majd és könyvet szerkeszt belőle, hirdetve
a már rég elhaltak néha talán helyi érdekű,
de akkor is egyértelmű tökéletességét.

Tomsics Emőke: Budapest Atlantisza 
– A pesti Belváros átalakulása a 19. század
végén
294 oldal 234 képpel, 23,5×27,5 cm
Városháza Kiadó, 2016
ISBN 978-963-9669-34-5

Az előző helytörténethez képest ez egy
nagyságrendnyi ugrás, és – gondoljunk a

hasonló háromszögekre – a befogott na-
gyobb mezőhöz távolabbi nézőpont is
adódik. Innen Mészáros Ila arca már csak
kivehetetlen apró folt, bár ez sem egyér-
telmű veszteség, hiszen fantáziánk így aka-
dálytalanul képzelheti az összes többi
kivehetetlen arcot is hozzá hasonló szép-
ségnek. Ami viszont biztos előny: a távo-
labbi nézőpontnak hála, feltűnnek a na-
gyobb, átfogó összefüggések.

Egy város hihetetlenül bonyolult, élő
organizmus, amin ezer apró és nagyobb
dolog hagy nyomot, néha szinte észrevét-
len lassúsággal, máskor nagyobb lépések-
kel, de tisztelettel és értőn, megint máskor
türelmetlenül, dölyfösen vagy éppen os-
toba értelmetlenséggel. Már maga az épí-
tészet is – például a magas bekerülési költ-
ségek okán – sajátos módon követi és tük-
rözi a mindenkori társadalmi-gazdasági
állapotokat, és fokozottan áll ez a város-
tervezésre, amit a gazdasági hatalom mel-
lett még külön a politikai hatalmi ténye-
zők érdekei és vágyai is befolyásolnak.
Uralkodó hajlamú embereket, politikuso-
kat és építészeket is gyakran elfogott a
tenni akarás, hogy „tökéletes” várost al-
kossanak, vagy egy meglévő város szöve-
tét átalakítsák, néha bármi áron. Mindez
persze a városlakók bőrére megy, pedig a
gátlástalan nagyravágyás, vagy olykor
csak kapzsi spekuláció gyakran hoz élhe-
tetlen, megnyomorító eredményt. Ugyan-
akkor ez az ellenkezőjére is igaz, mert az
irányítás, beavatkozás nélküli spontán vá-
rosfejlődés sem jó megoldás, sőt: a város
magát fojtja meg, ha valami világos elme a
dolgokat időnként, akár kényszerrel is, jó
irányba nem tereli.

Budapestnek, vagyis az ezen a helyen
eredetileg kialakult, majd eggyé lett há-
rom városnak gyönyörű adottságai és sa-
játos, bár nyilván nem egyedülálló fejlő-

déstörténete van. A város ugyanis úgy fej-
lődött, hogy közben rendre felülírta ön-
magát, szinte nyom nélkül eltüntetve az
előző állapotokat. Ez bizonyos fokig ter-
mészetes is, de ehhez a mértékhez a jel-
legzetes magyar mentalitás is kellett: az
össznemzeti múltba révedezés dacára a
múlt kézzel fogható dolgainak itt nem-
igen volt igazi becsülete. Erre (a könyv
időbeni és térbeli tematikáját a közérthe-
tőség kedvéért önkényesen kitágítva, de
azért Budapesten maradva) a Tabán sorsa
csak egyetlen példa, és kisebb léptékű
felesleges rombolásokat is készülés nél-
kül sorolni tud szinte bárki. De ha még
nagyobb lépték kell, hasonlítsuk össze
Róma, Párizs második világháborús sor-
sát Budapestével. Akár ez utóbbi is lehe-
tett volna nyílt város, és hogy nem véletle-
nül nem lett az, arra 1956 a bizonyíték.

Tomsics Emőke érdekfeszítően izgal-
mas és gyönyörű képekkel teli könyve a
pesti Belváros fejlődéstörténetének egy

olyan korszakát tárja elénk, amely már a
mába is elvezet. Jelentős épületek már áll-
nak, de jó részük még a maitól nagyon
különböző házak között. Fontos tisztázni,
hogy ez nem nosztalgia-album, mint ami-
lyenek sorát a Budapest Anno… 1981-ben
megnyitotta. Azoknál önmagában talán
az érdekesség bemutatása a cél – nem
mintha az lebecsülendő lenne, sőt: azok a
könyvek is felbecsülhetetlen szolgálato-
kat tettek a személyes és kollektív identi-
tásunk alakításában. Ez a kötet viszont,
amellett, hogy a szemnek és a kíváncsi-
ságnak szintén felettébb a kedvére van,
szövege pedig a laikusokkal is olvastatja
magát, de precíz, alapos és módszeres is.
Mintha a város fejlődéséről készített time
lapse mozit látnánk, tűnnek el régi és nő-
nek ki új házak, míg párhuzamosan a ma-
gyarázat betekintést ad a történésekbe és
a társadalmi környezetbe is, ami a válto-
zás kereteit, mozgatórugóit adta, és mi-
kéntjét meghatározta. De ne valami álta-

lános mesére gondoljunk, hanem itt is
pontos kutatómunka bőséges, konkrét is-
meretanyagot adó eredményére. Buda-
pest (és most a város legszebb arcára gon-
doljunk) a mai viszonyok alapján elkép-
zelhetetlenül művelt, nemes lelkű, kon-
cepciózus és tehetséges emberek kezének
és szellemének nyomát is őrzi. Nem volt
könnyű dolguk, beszédesek a könyv főbb
fejezetcímei: Káosz és rend, Közérdek és
magánérdek kötélhúzása, A városszépí-
téstől az általános városrendezésig.

Budapest persze nem egyedül állt az
ipari és társadalmi változások által a 19.
század végén feltett urbanizációs kérdé-
sek előtt, hanem egy volt a nekilóduló eu-
rópai metropolisok sorában. A kisebb és
nagyobb léptékeket illetően is volt hon-
nan példákat venni, és szerencsére építé-
szek és várospolitikusok is akadtak, akik
mindezt a helyi adottságokkal (földrajzi-
akkal és anyagiakkal egyaránt) összhang-
ba hozták. Ne feledjük, az ország még a
boldog békeidőket éli, még nem vesztesek
vagyunk, európai státuszunk mellett nem
szerepel a kelet- fosztóképző.

Összességében a Budapest Atlantisza
annyira szép és olvasmányos mű, hogy
idő kell, míg rájön az ember, micsoda ha-
talmas tudományos munka van a vállal-
kozás mögött. Aki csak képeskönyvként
használja, az sem csalódik benne, de a
rengeteg fotó nem csupán a maga szépsé-
gét hozza, hanem mindazt a kimeríthetet-
len mélységű információtömeget is, ami a
fényképnek olyannyira sajátja. Ez utóbbi,
vagyis hogy tudományos munka (örven-
detes módon) ennyire a fotográfiát hasz-
nálja forrásul ahelyett, hogy csak az il-
lusztrálás szerepét bízná rá, sajnos még
messze van a mindennapi felfogástól.

TÍMÁR PÉTER



SUMMARY

Vol. 2016/1  of Fotóművészet begins with an interview made by Sán-
dor Bacskai with photo artist János Eifert. In the interview – Photo-
graphing is not the art of instant – He tells: “I took the job of being
the chairman of the Association of Hungarian Photo Artists very seri-
ously. It was during my holding this post, that the office in Báthori
street was liquidated, the library and the collection were moved away
what involved lots of work. In early 1998 we organized the 1st Week of
National Photographing modelled on the Paris Mois de la Photo. 124
exhibitions, book reviews and workshops were organised on 78 sites,
without any government subsidy. The Museum of Applied Arts was
the main site of the event which was the place of display of contem-
porary photography, where representatives of the First Creative Com-
munity, the Studio of Young Photographers and those of other con-
temporary art schools were present.” ■

In Confrontations Gábor Pfisztner covers Sára Gink’s exhibition –
Judit M. Horváth Private pictures: There is one picture in the photo
series, that was made not by Judit M. Horváth, but, just like previous-
ly, neither in this case does it have any significance who operates the
device, at the end of the day. So, there is this photo: two women, moth-
er and daughter, their foreheads touched, their faces very close to
each other; they are linked with each other, not emotionally, not con-
ceptually – here, at this moment, these are suspended, put in paren-
theses – and nor thanks to some kind of invisible energy flow, but in
the original, the (initial) most original way: in their body. ■

In Quiet melancholy. The relationship between post industrial scenery
and the subjective nature view Rita Somosi reviews photo series of Gás-
pár Riskó: “While the Dead point is a more general, documentary like
research, the Dividing line leads to the Counter-balance which would
rather constitute the visual parallels of internal states. Starting from
the Dead point the perspective gets ever narrower: while there the empha-
sis was on the sphere of thought of solitude, of evanescence transmit-
ted by impersonal spaces, the pictures of Counter-balance can be re-
garded as visual projection of moods. This process continues on Ris-
kó’s recently made photos. His aim is not to observe or to record some-
thing but to create actively those phenomena that transmit his mood.” ■

In 3 Gink János Palotai reflects on Sára Gink’s exhibition – Memo-
therapia III: “Media artist Sára Gink presents her relationship to the
legacy of the grandfather Károly Gink and Judit the textile artist
mother, in three  stages. Simultaneously could be seen the intensive
standstill of her earlier photos, the still picture, the dramatic power of
the retarding, which culminates in the three-channel video-installa-
tion like in a triptych, and the pictures until then silent, suddenly re-
gain their magic power by the sounds.” ■

Judit Gellér reports on Máté Bartha’s and Michal Grochoviak’s
exhibition – Swing: “It seems as if they regard the whole world as a
vast playground, from which, by picking out parts, they would create
a dreamlike surreal world working separately. Their pictures – prac-
tically taking off reality, yet staying on the ground of reality – take
form from very much overly real elements picked out of the world of
everyday life, by means of the medium of photography related to real-
ity, in which any moment can become suitable that suddenly some-
one or something finds itself on the board of an odd board game.” ■

Apropos an exhibition in the Budapest Art Gallery György Szegő
introduces the American Steve McCurry: “It makes you to reflect on
what his secret is. He doesn’t make traditional report-portraits; to
make a photo means to him to get to know, to understand, to come to
like something. Moving on the ground, personal connection with the
»subject« brings with the understanding. To see, to let see destroyed
homes, the missing men not be found, the tragedy of the community
of lonesome women and children in refugee camps: it can make one
wise. But »to be able to stroke« the sufferer of the Diaspora life, so
that finally the Readers of magazine see the man and not the subject
of the photo of an artist, an exceptional artist ability is needed.” ■

Apropos the exhibition Picture tactics. Makó Graphic Art Colony 1977
to 1990 in the Ludwig Museum, Krisztina Üveges introduces the

Readers to the Hungarian history of photo-based graphic proce-
dures: “Starting from the seventies more than one experiment have
been made with the photo-based procedures. The first comprehen-
sive exhibition that processed the new relation between fine arts and
photography, was the Exposure, Photo/Arts organised by László
Beke and Dóra Maurer in 1976. The contemporary critiques fully felt
the importance of it, in the review of the exhibition István Hajdú
regarded the photo expressively as a means of fine arts.” ■

János Palotai reports on the exhibition of Danish photo artist Lars
Schwander: “Earlier, the background of his photos used to be more
neutral, but by the time they became more expressive, having a
meaning, the soft contours of the body and the sometimes geomet-
ric rigidity of the environs are in contrast. Background has always
been important in the photographer’s life, not even today does he
deny it.”                                                                                                                                          ■

In 101 films – A look at America – Anne Kotzan introduces Belgian
photographer Herman van den Boom: “One can see definitely ex-
plicit parallels between the new American landscape conception and
the photos of the young Belgian photographer. The differences are
striking only in technical sense. His photos are often grainy, and the
sharp contrasts are typical. The reason of it is that he did not have a
Hasselblad camera like his contemporaries used to have, he worked
with a Nikon miniature camera without tripod, sometimes with red
filter in order to create the effect of the »American night«”. ■

In Onion-skins. The layers of the Capa-photo collection Beatrix Cs.
Lengyel and Éva Fisli report on the actual stage of the Robert Capa –
research: “As we, Hungarian scholars, have to deal more profoundly
with the time of Endre Friedman’s life in Hungary, we believe that
looking for information about his latest activity e.g. in Italy, is not our
task. We could only make the first steps by staging the exhibition pre-
senting the pictures made in Italy and making public the catalogue.
Nevertheless, even data brought to light this way are significant, and
we believe, it would encourage others, as well, to deal with the Hun-
garian-born photographer’s pictures made in Italy, with their history
and with placing them in context.” ■

The subject of Béla Albertini’s series of articles is László Moholy-
Nagy’s publications in German illustrated magazines. This time the
forth – and at same time the last – part dealing with the years 1921 to
1935 is published in this issue. “If just Moholy-Nagy’s articles pub-
lished in the above mentioned German illustrated magazines are dealt
with here – completed with a couple of articles published in other
countries, even if we don’t try to extend the horizon on the whole of
his life’s work – it becomes obvious that the artist published a great
number of his subjects in at least two versions. Even if not in that
marked way, we can still be witnesses’ of a similar phenomenon, if
we study Moholy-Nagy’s photography related writings, theoretical
ideas. Variations here and there – everywhere.” ■

“Despite the fact that the British W. H. Fox Talbot belongs to the first
invertors of photographing, historians of photography have dealt
unfairly little with his photographing devices”– Zoltán Fejér points
out in his article about the history of photographing technique –
Tabot’s camera. “Since he worked isolated, alone, he was first to dis-
cover a lot of things. By now listing and making public those things fill
up dozens of volumes. This time I would refer to that Niépce and
Daguerre made mostly landscape-oriented pictures and composi-
tions. Talbot, however, applied both landscape-oriented and still pic-
tures, and on top of it even square and irregular picture formats. His
standing prism-shaped camera was definitely the precursor of the
simple box cameras.” ■

Four albums on Péter Tímár’s Bookshelf: The liberty of past – selec-
tion from Róbert Alföldi’s photo collection; Imre Benkő: Horizon
(panorama photo essay 1997 – 2015); Richard Széman: Picture news
from the outskirts of Budapest (Suburbs local history booklets);
Emőke Tomsics: Atlantis of Budapest – Transformation of downtown
Pest at the end of the 19th century.
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