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A műtermi munkával járó
nyugalmat és a dokumentarista
fotózás izgalmát is szerettem
Beszélgetés  Máté Gábor fotóművésszel
BACSKAI SÁNDOR

– Budapesten élsz, de Győrben születtél. Meddig éltél ott?
– Tizennyolc éves koromig. Rögtön, elsőre fölvettek az akkori

Iparművészeti Főiskola fotó szakára, de előtte elvittek katonának,
így kerültem el Győrből. A Főiskolára való bejutás nagy meglepe-
tésként ért, Hefter László rajszakköri tanárom mondogatta, hogy
szerinte elsőre biztosan nem vesznek föl, mert nagyon rosszul
rajzoltam.

– Mióta fotóztál?
– Elég korán, kamaszkoromban köteleztem el magam a foto-

gráfia mellett, jóval korábban, tíz évesen kezdtem el fényképezni,
láttam képeket, amiknek a hatása alá kerültem, de a labortech-
nika is tetszett, szerettem a sötétkamrát, az egész képalkotási
folyamatot, és olyan tizenöt, tizenhat éves koromban döntöttem
el végleg, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Rendszeresen jártam
a Győri Fotóklubba, Szijártó Ernő vezette, nagyon szimpatikus,
értelmes ember volt. Rendszeresen pályáztam a képeimmel,
gyakran nyertem díjakat, az Országos Diákfotó Pályázaton díjat
nyert képem megjelent a Fotó újságban, tehát voltak sikerélmé-
nyeim, és ezek a megerősítések nagyon fontosak egy tinédzser
fejlődésében. És a sikereim láttán a tanár–mérnök szüleim is
könnyebben el tudták fogadni, hogy nem valamelyik szokványo-
sabb pályát választom. Az volt az elvárásuk, hogy kitűnő tanuló
legyek, így megmaradjon a lehetőségem, hogy szinte bármerre
indulhassak, ha elveszíteném az érdeklődésemet a fotó iránt.
Szinte kipréselték belőlem, hogy a gimnázium utolsó két évében
szín ötös legyek. De én nem akartam mérnök lenni. Érdekelt a
zene, de nem voltam elég jó; az Alfa színjátszó körbe is jártam,
de ott sem éreztem az alkotásnak azt a fajta örömét, amit a fotó-
ban, ahol van egy kis, szűk terület, amit uralok.

– Az osztálytársaidat is érdekelte a fényképezés?
– Nem. A fotóklubban pedig mindenki idősebb volt nálam,

ezért ha valahol voltak fotós barátaim, akkor a rajzszakkörben
voltak, hiszen hasonló korúak voltak, mint én, és nagyon jó
közösség alakult ki. Győrben szinte mindenki, aki az Iparra vagy
a Képzőre ment jelentkezni, oda járt rajzolni. Például Menyhárt
„Menyus” Tamás is, ő eléggé ismert képzőművész lett, és ha nem
is napi szinten, de tartjuk a kapcsolatot.

– Az Iparművészeti Főiskolán a legelső fotós évfolyamok egyi-
kének lehettél a tagja…

– 1984-ben indult a fotó képzés, a miénk volt a negyedik évfo-
lyam. A rajzszakkörben elég sok információt meg lehetett tudni,
én is ott hallottam először a főiskolai képzésről; szerintem én vol-
tam az első győri, akit felvettek a fotó szakra. Akkoriban elég
sokat kísérleteztem, például xeroxokat, kollázsokat készítet-
tem. Az első díjamat még a dokumentarista fotóimmal nyertem,
klasszikus, a piacon elkapott, érdekes arcokkal, de a pécsi diák-
fotó pályázatra már kollázstechnikával és fénymásolóval létre-
hozott képet küldtem. A kollázs technikát a fotóklub egyik is-
mert tagjától, Nagy Pétertől lestem el, aki profi módon illesztet-
te össze a képdarabokat. Ez engem is inspirált, csak én egy dur-
vább technikát, a xeroxot találtam ki hozzá, ami ma megint di-
vatba kezd jönni. Tehát a street photographytól a képzőművésze-
ti jellegű fotográfia felé fordultam, az iparművészetis felvételire
is kísérleti fotókat vittem, a témáim pedig ugyanolyan kamaszo-
san lázadók voltak, mint amilyeneket a mai felvételizőknél is
gyakran látok.

– Hogy érezted magad a Főiskolán?
– Az első évben furcsán, stresszesen, hiszen rajzból hárma-

som volt, nem sikerült jobban fölküzdenem magam, és folyton
ijesztgettek bennünket, hogy lesz majd egy nagy szelektálás, akik
nem elég jók, azok nem élik túl az első évet. De azt is láttam, hogy
kedvelik a fotós munkáimat, jó jegyeim voltak, gyakran megdi-
csértek. Kopek Gábornak, aki maga is kísérletező, a határokat fe-
szegető művész, már a felvételire vitt képeim is tetszettek, a min-
tázásra és a rajzra kapott kevesebb pontszámot az ő kedvező vé-
leménye ellensúlyozta. És azt is hozzá kell tennem, hogy egy
kicsit rendszerellenes, lázadozó fiatal voltam, amit Kopek Gábor
szintén pozitívumnak tartott.

Érdekes, hogy a képzésben pont a kísérletezés jelentett prob-
lémát, az a félév jelentette a legnagyobb tehertételt, persze meg-
csináltam a feladatokat, de olyan egyéb szépségeket találtam a
fényképezésben, amik miatt nem a képzőművészeti jellegű ké-
pek irányába haladtam tovább. Klasszikus műfaji félévek voltak,
épület-, tárgyfotó, riportfényképezés, amit Benkő Imre tartott.
Szerettem a műtermi munkával járó nyugalmat, de a „kinti”, a
dokumentarista fotózásra jellemző izgalmat is, ezeket mind
nagyon szerettem. Nagyon jó osztálytársaim voltak, Balázs Péter-
rel, Juhász Jánossal, Telegdi Zoltánnal voltunk közeli barátság-
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ről kézre adogattak minket, így történt, hogy én készíthettem pél-
dául a Coca Cola és a Pepsi Cola, illetve az RTL Klub és a TV2 be-
vezető kampányát. Nekünk nem kellett a munkáinkkal házal-
nunk, nem volt szükségem portfólióra, de nem feltétlenül azért,
mert annyira zseniális vagyok, hanem mert sokkal nagyobb volt
a kereslet, mint ahányan képesek voltak az elvárt minőséget pro-
dukálni. Gyakran előfordult, hogy „ismételnem” kellett, valame-
lyik kolléga már fotózta előttem a terméket, de nem lett tökéletes,
nem voltak vele megelégedve. Talán túlságosan alapos vagyok,
ezért minden feladatot meg tudtam oldani, filmre, diára, amire kel-
lett. Később kezdett egészségesebbé válni az alkalmazott foto-
gráfia helyzete, de most sem teljesen tökéletes, mindegy, ez túl
hosszú téma lenne.

Nemcsak reklámfotókat készítettem, hosszú ideig dolgoztam
a Konyhaművészetnek, Komáromi Zoltán főszerkesztő vezetése
alatt, nagyon szerettem a munkát, mert hagytak kísérletezni, és
megbecsülték, amit csinálok. Nagyrészt ott alakítottam ki a vizuá-
lis nyelvemet. Ételeket fényképeztem kiváló mesterszakácsokkal,
Kaszás Jánossal vagy Vomberg Frigyessel, és olyan szerzők írták
a képeimmel illusztrált cikkeket, mint Halász Zoltán vagy Ester-
házy Péter.

– Volt-e műtermed?
– Nem. Például az első magyarországi Coca Cola-óriásplakát

képét az Iparon, egy tanteremben készítettem el, a 4×5 inches
kamerámmal, Horiblitz vakukkal, ma is elmesélem a tanítványa-
imnak, hogy a lehető legegyszerűbb eszközökkel is létre lehet
hozni jó képeket, akár nyugat-európai minőségben is, ha az em-
bernek jó szeme van, kitartó és igényes. Két napig vacakoltam
azzal az egyetlen termékfotóval, hogy olyan színe legyen a kólá-
nak és olyan cseppecskék gyöngyözzenek az üvegen, mint az
amerikainak. Később sem volt szükségem stúdióra, akkoriban
nyílt az Art Photo a Moszkva téren, fantasztikusan jó felszere-
léssel. Lámpaparkot létrehozni, eszközöket megvásárolni még
tudtam, de saját termet, stúdiót fenntartani, rezsit fizetni, már
nem. Ahogy a digitális technika elérte az általam elvárt képminő-
séget (8 Megapixellel már lehetett elfogadhatóan dolgozni), én is
megvettem az első Phase One hátfalat. És közben szívtam a fo-
gam, hiszen a fotós cuccok baromi sokba kerülnek, és nekem már
az összes kütyüm megvan a filmes géphez, most akkor megint
elkölthetek egy csomó pénzt. De rám már a főiskolai évek alatt is
jellemző volt, hogy amíg a haverok nyáron elutaztak Párizsba,
ami engem is nagyon érdekelt volna, én inkább vettem az árából
egy objektívet. Jobban érdekelt a fotózás, bár a világ megismeré-
se is érdekelt. Néha már át is estem a ló másik oldalára, pedig nem
vagyok gyűjtő, mindent használok. Nem nagyon volt kedvem
digitális kamerára és számítógépre költeni, szívtam a fogam, de
az ügyfelek is egyre inkább digitális fájlt kértek, nem filmet vagy
diát.

De én egyáltalán nem voltam naprakész, nem voltam trend-
követő. A „tiszta”, utólagos beavatkozás nélkül készült fotográ-
fiát szeretem. Régebben leadtam a diát, amin a grafikus még
tudott módosítani, világosítani stb. A digitálisnál pedig leadtam a
RAW-ból előhívott TIF-et, hogy a reklámügynökség módosíthas-
son rajta, ha szükségesnek látja.

Már csak hiúságból sem figyeltem a trendekre, soha nem sze-
rettem arra figyelni, hogy éppen mi a menő a világban, és hogyan
kellene fotografálnom annak érdekében, hogy egy reklámügy-
nökség megbízzon vagy egy galéria bevegye a cool képeimet. Per-
sze az, hogy hogyan gondolkodnak a világban, nagyon érdekel.

– A pénzkereső, illetve az alkotó tevékenység egymás mellett,
párhuzamosan zajlottak?

– Az önálló munkáimnál egyáltalán nem lehet folyamatos-
ságról beszélni. A reklámoktól eltérően – ami ugye eléggé kötött
műfaj és minimális a mozgástér –, ezeket többnyire társszerzők-
kel, például Turányi Gábor építésszel, Péter Vladimir fémműves
formatervezővel vagy Bán Mariann keramikussal készítettem,
mégis szabad kezet kaptam. Tudom, hogy a könyvekbe, építé-
szeti albumokba való fényképezést szigorúan véve nem is le-
hetne önálló alkotásnak nevezni, én mégis annak tekintem.

A diplomamunkám egy divat jellegű munka volt, nagyon ér-
dekelt a bunda, a prém, hogy kik viselik, miért kell érte az állato-
kat lemészárolni, mennyiben lenyomata a világunknak stb. Egy
divattervező ismerősöm, Borszéki Rita elintézte, hogy egy bun-
dát forgalmazó cégnél fotózhassak. Voltak köztük olyanok is,
amiknek darabja egymillió forintba került, de elvihettem őket az
üzletből, kivittem őket a Csepel-szigetre, meg a reptérre, egy bűn-
cselekmény szerű narratívát képzeltem köré. De ennek nem lett
folytatása, a divatfotózás nem érdekelt annyira, mint a reklám, a
divatban kevésbé elfogadott a kísérlezetés, inkább egy valahol
már látott anyaghoz hasonlót kérnek a megrendelők. És nem is
nagyon hívtak divatmagazinok.

Viszont Halasi Rita, a Ponton Galéria akkori vezetője felkért
egy New York-i fotózásra, amire a Magyar Intézet által szervezett
kulturális bemutató keretében került sor, a Fashion Week nemhi-
vatalos, performansz jellegű, off eseményeként, ebből állítottam
össze az Open Air 8×10 című sorozatot. Volt egy kis konfliktus
abból, hogy a ruhatervezők profi divatfotóssal akartak dolgoztat-
ni, én viszont kívülálló voltam, mit keresek én ott, furkáltak, rossz
volt a légkör. Tesztmunkákon kellett bizonyítanom, hogy tudok
embereket fényképezni, ezt cikinek tartottam, de megtettem.

– Miért vállaltad el?
– Mert nagyon érdekelt, másrészt olyan koncepciót találtam

ki, amit meg szerettem volna valósítani, és tudtam, hogy nagyon
menő helyen fogják kiállítani a képeket. „Amerikai éjszakával”
bekékített hátterű, 8×10 inches Polaroid képeket képzeltem el,
mert szerintem az nagyon mélyen benne van az amerikai hagyo-
mányokban. A konceptem pedig az volt, hogy a modelleket az
utcai járókelőkkel közös csoportképekbe helyezem, elvegyítem
őket a hétköznapi emberekkel, ad hoc helyzeteket teremtve.
Izgalmas kérdés volt, hogy az utcán megszólított emberek haj-
landóak-e bejönni a képbe, hogyan fognak viselkedni, és én ho-
gyan fogok a szituációkra reagálni. Feszített tempójú munka volt,
az első napot elmosta az eső, de a többi nap sikere bőven kárpó-
tolt, és nagyon jó visszhangja volt az anyagnak. Fölvetettem, hogy
szívesen megcsinálom a budapesti változatot is, de senkit nem
érdekelt, nagy szervezőmunkát igényelt volna.

– A Santería című sorozatod pedig Kubában készült, ha jól sej-
tem.

– Igen, Havannában. A doktorim témája a ragaszkodás volt,
ami jó tág téma, eleinte etnikai közösségeket fotóztam. Nick
Thorpe BBC-tudósítóval elmentem Koszovóba, pár nappal a füg-
getlenség kikiáltása után, megcsináltam a kötelező riportanyago-
kat, és mellette saját képeket is készítettem. A ragaszkodás témá-
ba bele lehetett illeszteni azokat a kvázi csoportokat is, amik a
New York-i Open Air 8×10 fotózásakor álltak össze az utcán. Sher-
dián Miklós barátom mesélt a Santeríáról, ő sokat írt róluk, is-
merte a bennfentes embereket, nélküle nem tudtam volna el-
jutni a beavatottakhoz. A Santería az afrikai joruba vallás és a

5Fotóművészet|2016.4.

BESZÉLGETÉS MÁTÉ GÁBOR FOTÓMŰVÉSSZEL

ban, meg akartuk váltani a világot. De a fölöttem járó évfolyam-
hoz tartozó Szatmári Gergellyel vagy az utánunk következőbe
járó Drégely Imrével is jó kapcsolatom alakult ki. Tagja voltam a
Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának, nagy hatással volt rám
Kerekes Gábor, és Bozsó Andrással is onnan datálódik a kapcso-
latom.

– Volt-e elképzelésed arról, hogy mihez kezdesz a diplomáddal?
– Amikor jelentkeztem, el sem tudtam volna képzelni, hogy a

fényképezésből meg lehet élni, a szüleim is erre készítettek föl.
Éhező, Van Gogh-ként nyomorgó művészként képzeltem el
magam, és nem nagyon foglalkoztam gyakorlatias kérdésekkel. A
Főiskola alatt azt tapasztaltam, hogy nincs teljesen rendben az
alkalmazott fotó, nem láttam úgy, hogy jó reklámfotók szület-
nének, az MTI nem volt képes az iskolában hozzáférhető Gra-
phisben és más magazinokban látott minőséget, ízlést, mester-
ségbeli tudást hozni, és szerintem az épületfotózás területén is
nagy űr tátongott, hiány volt a kimagasló alkotókból, ami termé-
szetes is, hiszen azelőtt nem létezett ilyen képzés, és nem volt
valódi piaci helyzet sem. Volt egy osztálytársam, aki MTI-ösztön-
díjjal, felvételi nélkül került be a Főiskolára, nem volt jó fotós, pró-
bálták őt a formatervező szak felé terelni, de ő fotós akart lenni, le
is diplomázott, várta az MTI-s, biztos állása, mi meg mentünk,
amerre akartunk.

Csomai Zsófi építész, aki látta a képanyagom kiértékelését,
megkeresett, és arra kért, hogy fényképezzek neki, és másodéves
koromban már annyit dolgoztam, hogy a keresetemből önellá-
tóvá tudtam válni, sőt vehettem egy komolyabb fényképezőgé-
pet. Szerencsés időszak volt, 1991–92-ben, a rendszerváltás ide-
jén végeztünk, valami megmozdult az alkalmazott fotó területén.
Megjelent a Cash Flow magazin, aminek hosszú időn át én csinál-
tam a címlapképeit. A pénz kevésbé érdekelt ebben, fontosabb
volt, hogy híres emberekről kreatív módon készíthetek portré-
kat, teljesen szabadon dolgozhattam. Az is jóleső érzés volt, hogy
a címlapokból készült plakátokon az egész városban látni lehetett
a képeimet. Mezőváry Gyula főszerkesztőnek volt szeme a ké-

pekhez, folyamatosan láthatta, hogy az osztrák kiadás címlapja-
in mik jelennek meg. Nem támasztott velem szemben elváráso-
kat, és már nem emlékszem, hogy voltak-e szempontok, ha lettek
volna ilyenek, biztosan figyelembe vettem volna, hiszen alkalma-
zott műfajról volt szó, a Cash Flow fotósának nem feltétlenül kell
önmegvalósítónak lennie. Ha voltak szempontok, akkor valószí-
nűleg az osztrák kiadással való összehasonlítás lehetett a fő szem-
pont. Az ott megjelent portrék szinte már brutálisan keményen
voltak világítva, nekem viszont nőket is kellett fényképeznem,
Katona Klárit, Koncz Zsuzsát, és el kellett mondani  Gyulának,
hogy egy törékeny nő arcképénél nem lehet az osztrák üzletem-
ber-képeknél bevált, kemény tónusokat alkalmazni, főleg, hogy
az országszerte ismert, esetleg a megjelenésére hiú művész képe
az egész városban ki lesz plakátolva. Demján Sándort én is „dur-
vábban”, keményebben fotóztam, de őt nem érdekelte, az ő imá-
zsának nem árthatott egy Cash Flow-címlap.

– A fotóalanyokkal való kapcsolatteremtés mindig könnyen
ment?

– Igen, ezzel nem volt gondom. Ha voltak is hisztizős alanyok,
meg tudtam oldani a helyzeteket. Rá tudok hangolódni az embe-
rekre, a portréfotózásnak ez fontos része. Rengeteg képet csinál-
tam, és sikerült kifognom néhány igazán hisztis embert. Nemrég
a vízilabda válogatottról kellett csoportképet készítenem egy rek-
lámhoz, kegyetlenül nehéz volt, egész délelőtt forgattak, fáradtak
voltak, fáztak, az ilyen helyzetekben erőszakosnak kell lenni, meg
persze megértőnek is, de ez nem taktikázás, nincs megjátszási
módszerem, hanem el akarom érni a célt, szülessen olyan kép,
ami nekem is, nekik is, a megrendelőnek is jó.

– Te már egészen fiatalon is világcégeknek is dolgoztál.
Hogyan sikerült bejutnod a kevesek közé?

– Felkértek engem áruházi katalógus-készítésre is, de nem
vállaltam. 1992-ben teljesen beszippantott a reklám, és abban,
hogy csúcstermékeket fényképezhettem, a szerencsének is nagy
szerepe volt, mert amikor a mi évfolyamunk végzett, óriási hiány
volt alkalmazott fotósokból. Az egymással rivalizáló cégek kéz-
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katolicizmus keveredése, tehát a santeríások vasárnap a templo-
mi misét hallgatják, hétköznap meg a babalaókhoz járnak, más
isteneknek áldozni. Az egyház tolerálja, sőt integrálta őket, ami
nagyon érdekes az eretneküldözés, a spanyol inkvizíció ismere-
tében. A jorubáknál is létezik a Szentháromság, megvan Jézus
megfelelője, hasonló a szerkezet, még Mária-kultusz is van, min-
den lakásban látni lehet a Szűz Mária-képeket, az Elegua-fejek
mellett. Nagyon érdekelt, hogy a Kubába hurcolt rabszolgák
mennyire mélyen ragaszkodtak az ősi vallásukhoz, miközben
Amerikában a protestantizmus tűzzel-vassal irtotta a másféle
hitet. Eleinte Kubában is üldözték őket a kommunisták, de Castro
rájött, hogy az integrálás sokkal jobb módszer az egyensúlyte-
remtésre, és tudomásom szerint a Santería ma már félig-meddig
államvallásnak számít.

– Akkor ez a közösség nem is óvatos az érdeklődőkkel szem-
ben?

– Nem, mindent megmutattak, ebben persze a főembert is-
merő barátomnak is fontos szerepe volt. Sajnos csak rövid látoga-
tásra volt lehetőségem, a feleségemmel együtt mentem, két hétre,
ebből két nap nyaralással, a többi fényképezéssel telt el. Félig kész-
nek tartom az anyagot, lehetne még vele foglalkozni, de ahhoz
pénz kellene.

Ha nem is a ennek a folytatása, de ugyanúgy a ragaszkodás
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témához kapcsolódik a Család című, szintén riportjellegű soro-
zatom, amiben egy szórványnak mondható, kis görög katolikus
közösségben szolgáló pap családját mutatom be. Nagyon szim-
patikusnak láttam a katolikus valláshoz való viszonyukat és a nyi-
tott, barátságos légkört.

– Volt-e egyáltalán olyan fotós próbálkozásod, ami kudarccal
végződött?

– Természetesen, a válást körüljáró anyagom idején voltak
olyanok, akiket hiába szerettem volna fotografálni, ilyenkor érez-
ni kell, hogy mennyire lehetek erőszakos, meddig mehetek el a
rábeszélésben anélkül, hogy megbántanám a másik ember érzel-
meit. A doktorival elkezdett ragaszkodás témakör a „házasság-
gal” fejeződött be, aminek a Philemon álma – az örök házasság
eszménye címet adtam. Leginkább itt, a családban dőlnek el a
legfontosabb dolgok, hogy milyen lesz a világ, hogyan viszonyu-
lunk egymáshoz az utcán vagy a közéletben. Ezzel nem azt aka-
rom mondani, hogy a válások miatt rosszabb lesz a világ. Hanem
a gyerekekkel való bánásmód az igazán fontos, mert azok az
emberek, akiket gyerekkorukban nem vett körül megértő, elfo-
gadó szülői környezet, felnőttként nehezebben vagy egyáltalán
nem fognak elfogadni másokat. A felnőttkori kudarcok egy részét
külső segítséggel valószínűleg orvosolni lehet, de az emberek
nagy része utál külső segítséghez folyamodni, és ennél sokkal

egyszerűbb megoldás lehetne az, ha a családi életet tartjuk rend-
ben, ha fontosnak tartjuk és odafigyelünk, hogy a családban mi
történik. Egy csomó mindent összeolvastam a „biztos bázis”-ról,
a család fontosságáról, amiket összegeztem is, és azért választot-
tam a Philemon álma címet, mert a mitológiai történetben nagyon
fontos, hogy a szállást kereső isteneket, Zeuszt és Hermészt egye-
dül az az emberpár fogadja be, Philemon és Baucis, akik odafigyel-
nek egymásra, „egymásnak voltak urai és szolgái”. Nem pénzről
van szó, nem a gazdasági helyzet teheti jobbá a dolgokat, hanem
az egymással való törődés, figyelem, empátia.

– De már a legelején úgy tervezted, hogy a ragaszkodásnak a
házasság lesz a csúcspontja?

– Nem, dehogy. Az ember olvasgat, figyel, folyamatosan ezen
jár az agya. Másfél-két évig dolgoztam rajta, de ez nem azt jelenti,
hogy annyi ideig fotóztam, hanem töprengtem, olvasgattam.
Korábban arra gondoltam, hogy a közösség vagy a vallás a leg-
fontosabb, de rájöttem, hogy sokkal fontosabb náluk az intim
párkapcsolat és az abból születő utód fölnevelése. Ha ott odafi-
gyelnek egymásra, ha létrejön a Philemon és Baucis-gesztus, ak-
kor a többi területen is könnyebben megvalósul egy olyan empa-
tikus, figyelmes, önzetlen magatartás, amelyben az ember önál-
lóan és józan ésszel, elfogulatlanul hozhatja meg a döntéseit.

– A lefényképezett párokat a barátaid közül választottad?
– Tök idegeneket nem fotóztam, valamilyen kapocs mindig

volt. Sajnos voltak közöttük olyanok, akiket hamarosan a válá-
suk miatt kellett újra fölkeresnem. Eleinte csak az volt a koncep-
cióm, hogy külön-külön fényképezem le a férjeket és a felesége-
ket, és mondanak valamit a szakításukról. Lényegében egy ama-
tőr családpszichológusi beszélgetéssel kezdődött, kérdéseket  tet-
tem föl, hagytam őket beszélni. Némelyik megfogalmazás na-
gyon erős volt, ezért Kincses Károly kurátorral úgy döntöttünk,
hogy egy-egy rövid, jellemző részletet be is emelünk a kiállításba.

Ezek megrendezett fotók. Azzal nem törődtem, hogy ki,
milyen öltözékben van, nem öltöztettem át őket, amikor megkér-
dezték, hogy miben legyenek, azt mondtam, hogy amiben jól ér-
zed magad. De van egy kép, annál koncepció volt a nőre ráadott
fehér férfi ing, és hogy a párja, akinek a kezét fogja, ugyanolyan
ingben legyen. Azt, hogy ki, hová üljön le, főleg én javasoltam,
miután körbejártam a lakást, általában több variáció is készült. A
külső helyszínek is az én döntéseim voltak, és nem az volt fontos,
hogy a tér a birtokukban legyen, hanem szimbólumként értel-
meztem ezeket; az egyikük egy zsúfolt, parányi lakásbelsőben
van, a másikuknál tágas, rendezett budai kert látható az ablakból,
a harmadiknál a balatoni strand csúszdája, ahová szeret kiülni
naplementében.

– Egy kicsit mintha hidegebb tónusú képek lennének, mint a
Philemon álma.

– Igen, nem véletlen, pedig eleinte nem akartam nagyon más-
milyenre csinálni. Egyébként ott szándékosan olyan házaspáro-
kat kerestem meg, akiket mintapároknak láttam, ahol otthon biz-
tosan minden rendben van. És amikor elkezdtem őket interjúvolni,

és föltettem az állandó kérdést, hogy miért nem válnak el, megle-
pően durva dolgok jöttek elő. Általában kiderült, hogy minden,
tökéletesnek látszó házasságban van valamilyen megoldhatat-
lannak látszó probléma. Ez nagyon fontos tapasztalat volt. A kér-
dés az, hogy hozol-e áldozatot a párod érdekében, hogy meg-
mentsd a házasságodat, vagy sem. Igen, volt egy kis propaganda
célom a Philemon álmával.

– Mit gondolsz, miért kerül sor a válásra?
– Nem gondolom, hogy például az, hogy megváltozik a ha-

gyományos férfi–női szerep, feltétlenül váláshoz vezetne. Az
önmegvalósítókra, a zsenikre nagy szükség van, de a világnak
sokkal több nyitott, elfogadó, belátó emberre van szüksége. Nem
gondolom, hogy ez összefüggne a férfi–női szerep változásával.
Egyébként a válás lehetőségét jó dolognak tartom, erőszakkal
nem szabad arra kényszeríteni embereket, hogy egymás mellett
éljenek. De ez a lehetőség egyúttal óriási felelősség is, és nem
jelentheti azt, hogy a következményekkel nem törődve kidobjuk,
amire ráununk. Kényelmesek vagyunk, nem ülünk le beszélget-
ni, nem járunk el terápiára, nem visszük le a szemetet, minek.

Az foglalkoztatott, hogy mivel lehet egyben tartani egy kap-
csolatot. Az egyik legfontosabb, amit olvastam, és magam is
tapasztaltam, sőt a saját életemben is alkalmazom, egy pszicho-
lógiai kifejezés, a figyelmi központok dinamikus változása. Ez
éppen hogy ellentmond a férfi–női szerep leosztásnak; a fontos
az, hogy tudjunk a másikra figyelni. Fontos, hogy legyenek közös
célok, ez nagyon sokszor a gyerek szokott lenni, de a pároknak a
gyereknevelésen kívül is szükségük van közös tevékenységre.

– Nemrégiben te lettél a MOME fotó tanszék vezetője.
– Szalontai Ábel, a korábbi tanszékvezető följebb került, ő lett

a Média Intézet vezetője, és megkérdezte, hogy elvállalnám-e a
fotográfia szakot. Én nem akartam volna, örültem is neki, de meg
is ijedtem tőle, korábban nem gondoltam erre. Azt szerettem
volna, hogy a kinevezést előzze meg egy szavazás, ami le is zaj-
lott, a kollégák megszavaztak. Ez egy éve történt; 2007 óta taní-
tok a MOME-n, de külsősként már korábban is részt vettem a dip-
lomabizottságokban. Mivel annak idején tanár szakon is végez-
tem, Kopek Gábor 2007-ben fölajánlotta, hogy idejöhetek taní-
tani; Pályi Zsófia, Szombat Éva, Éder Krisztián járt az első évfo-
lyamomba.

Nem szeretnék olyan vezető lenni, aki egymaga jelöli ki a cé-
lokat meg az irányvonalakat, hanem közösen és konszenzus
révén oldjuk meg a feladatokat. A kollégáimat ismerve, nem hi-
szem, hogy széthúzástól kellene tartani.

Ami a diákokat illeti, mint általában, most is vannak kérdéses
esetek, de ugyanúgy megvan az a négy–öt hallgató is, akiken nem-
csak az látszik, hogy tehetségesek, hanem hogy elkötelezettek is.
Ami érdekes, és kíváncsi vagyok, hogy a következő évben is foly-
tatódik-e ez a trend, az az, hogy a lányok jönnek fölfelé, ügyesek,
nagyobb erőbedobással dolgoznak; a fiúkat mintha elszippan-
taná az internet, a virtuális világ, mintha ma kevésbé lennének
kreatívak és nyitottak. ■

Kép az Open Air 8×10 című polaroid sorozatból. New York, 2009
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Kép a Görögkatolikus család című sorozatból. Győr, 2011 Kép a Santería című sorozatból. Havanna, 2008
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Képek a Philemon álma – az örök házasság eszménye című sorozatból. MOME, 2014
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Képek a Válás. A nehezen meghozott döntés című
sorozatból

,,Nyugdíjas lett 
a kapcsolat; 
el tudtam volna 
viselni, de ő 
sokkal több 
odafigyelést akart.”
,,Aztán ő is 
beleszeretett valakibe,
vagy csak mondta. 
Nem bántam volna.”

,,Azért még segítek 
neki levizsgázni 
amíg bent van, 
mert teológiára jár.”
,,Nem tudtuk elviselni,
hogy megváltoztunk, 
és már nem 
vagyunk fiatalok.”
,,Végre van időm 
összerakni 
egy puzzle-t.”

,,A válás 
egyáltalán

nem olyan,
mint 

a filmekben.”

,,Mindent
másképp 

csinálnék.”
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Cserhalmi György portréja, Cash Flow, 1994? Kép egy Pannon GSM-kampányhoz, McCann Erickson, 2000 körül



végig a hétköznapokon. Kevésbé fotóriportot készített, sokkal
inkább fotónaplót: jelen volt, s fesztelen könnyedséggel kapta el
a hétköznapok jelentőségteljesnek vagy jelentéktelennek tűnő
pillanatait. Mégsem rajzolódik ki narratíva, inkább kiragadott
pillanatok sora jelenik meg. A farsangi portrék külön egységet
képeznek a sorozaton belül. A gyerekek különféle jelmezekben
pózolnak, álarcokban vagy anélkül, a környezetükből kiszakító
sötét háttér előtt. A tér eltűnik, ahogyan Haid Attila sorozatai-
ban az idő is. Nem számít, hogy hol és mikor járunk: kortalan
portrék ezek, erős, szuggesztív tekintetekkel, s a fiatalok érzel-
mei kerülnek előtérbe.

A Családi album című csendélet-sorozat egy kiállításra ké-
szült. A gyermekei által gyűjtögetett tárgyakat, emlékeket örö-
kítette meg, különféle kincseket: dunai rákot, csirkelábat, kuko-
ricatorzsát, vadgesztenyét, amiket a fotók segítettek át egy má-
sik, időtlen világba. Haid Attila egyszerre játékos és komoly
kompozíciókat hozott létre belőlük, konzerválva a kincseket, így
az anyagok, textúrák a maguk erejében és teljességében marad-
tak meg. Az utóbbi időben kezdett el fotogramokkal foglalkoz-
ni, talán a kincsmentés is ebben a formában folytatódik.

Új képei is az épített környezet és a táj találkozását mutatják
be, de a másik oldalról. Míg a Pécsi József ösztöndíjas anyaga a
természet organikusságát ütköztette az emberi beavatkozás sza-
bályosságával, itt eltűnik a természet, és csak az emberi inter-
venció jelenik meg. A lakótelepeket ábrázoló sorozatában az
épített környezet és annak változásai érdekelték, hogyan törik
meg a betonrengeteg vagy színeződik át idővel – ennek a bizarr

képződménynek a változását figyelte, a gyermekkorát idéző
szürke monstrumokat. Felhők közé emelkedő, magasba törő
épületeket látunk, a fák zöld lombkoronája fölé tornyosuló pa-
nelházakat, melyek szinte összekötik a földi és égi szférát. Be-
tontömbök dominálnak a képeken: fizikai jelenlétük, súlyuk. A
szürke panel mára kizöldült, de karaktere nem változott. A so-
rozat hangulata eltér korábbi munkáitól, s nem csak a képek
színvilága miatt. Haid Attila némi nosztalgikus felhanggal úgy
mutatja be ezt a közeget, hogy az emberi jelenlétet mellőzni
tudja. A panelek és a „talált nyomok” mellett az utóbbi években
a budapesti tornyokról is készültek képei, monumentalitásuk,
formájuk magukkal ragadták az alkotót.

Haid Attila képeinek többsége fekete-fehér, a színek inkább
zavarják. Minimalista formanyelvéhez is ez a szikár, absztrahá-
ló képi világ áll legközelebb. Tájképein absztrakcióba hajló kom-
pozíciókat látunk, melyek zavarba ejtenek, szándékosan. Min-
dig próbál eltávolítani a konkrét látványtól, miközben a klasszi-
kus tájkép-hagyományokat is beépíti képeibe. Mindig talált hely-
színeket mutat, nem avatkozik be a látványba, többek között a
helyszínek hétköznapisága adja a sorozatok erejét. Mit látunk és
mit látunk meg ezekben a képekben? A Pécsi József ösztöndíjas
anyag, a Nyomok, a lakótelepet megörökítő munkák egy skála
két végletét és a közte elhelyezkedő átmeneteket kutatják. Haid
Attila, mondhatni, nem kezd új témába, csak a kiinduló pontjá-
nak egy másik aspektusával kezd el foglalkozni. Sorozatai lezá-
ratlanok, vissza-visszatér egy-egy problémakörhöz, ha újra fog-
lalkoztatják, s van mit mondania róla. ■
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Egyensúly
a két véglet között
Az emberi beavatkozás és személyesség
rétegei Haid Attila munkáiban
SOMOSI RITA

Véletlenül került a Kisképző fotó szakára, korábban nem
fényképezett. Kicsit kétségbe is esett, aztán egy félév alatt
annyira ráérzett a fényképezésre, hogy már nem akart vál-
tani. Később elvégezte a fotóriporter-képzést is, bár érez-
te, hogy az az út nem az övé. A tanárképzőre a történelem
iránti érdeklődése és a polgári szakma megszerzése haj-
totta, de közben a fotózást is folytatta. Haid Attila későn
érő típusnak tartja magát, sorozatai is lassan formálód-
nak. Érdeklődése azonban a kezdetektől változatlan: a
természet és az ember kapcsolata s megjelenési formái
foglalkoztatják a mai napig.

A tanárképző elvégzése után kapta meg a Pécsi József ösztön-
díjat. A sorozat akkori munkacíme – A természeti környezet és
az emberi befolyás kölcsönhatása – egyfajta sommás összefog-
lalója is érdeklődésének. Művei közel hozzák a természeti je-
lenségek és az emberi beavatkozás ambivalens találkozásait.
Egyszerre konfrontálja és állítja párhuzamba a természet és az
ember által kialakított geometrikus elemeket, szűk képkivágá-
sokkal erősítve vizualitásukat. Képei, amelyeken hol a termé-
szeti környezet dominál, hol pedig csak jelzésszerűen van jelen
az ember formálta közegben, e két véglet közötti skálát járják
végig, egyik vagy másik irányba elmozdulva; azt vizsgálja, mi-
lyen változások, kölcsönhatások jönnek létre ebből a találko-
zásból vizuálisan és tartalmilag. Érdeklődése azonban nem szo-
ciográfiai, sokkal inkább e hétköznapi jelenség abszurditása fog-
ta meg. Fotografált már betonlerakatot a Rába partján, Duna-
menti kikötőt, de társasházi lépcsőházat is. A helyszínek válta-
koztak, de Haid Attilát sokkal inkább a különböző megjelenési
formák általánossága érdekelte, az ember által létrehozott be-
avatkozások és az azok indukálta folyamatok megmutatása. Az
épületek, fák, tavak alá- vagy fölérendelt szerepben jelennek
meg, miközben az árnyékok, a tükröződő felületek újabb réteg-
ként adódnak a képekhez. 

Haid Attila rögzíti a jelen állapotot, mely a táj átalakulásá-
nak, változásának egy állomásaként tekinthető. Nem esztétizál,
nem mond ítéletet: minimalista formanyelvével egyszerűen fo-
galmaz, megmutat. A beton hol szövetként, az út hol organikus
formaként, az épített szerkezet hol keretező ablakként jelenik

meg a vizuális absztrakcióba hajló képeken. Játszik a befogadó
percepciójával is: sokszor nehéz megállapítani, mit látunk, elré-
ved a néző szeme, keresi a kapaszkodási pontokat a nyomok, je-
lek, struktúrák sűrűjében.

A fekete-fehér színvilág megállítja az időt, kimerevít egy ál-
lapotot és eltávolít a konkrét látványtól, mely hol geometrikus
formák egymás mellé rendeződő, ismétlődő elemei által nyer
harmóniát, hol burjánzó, organikus egésszé olvad össze. Az em-
ber visszatérően nyomot hagy maga után, a természet kiakná-
zása vagy más intervenciók által. Haid Attila magas horizontú,
gazdag tónusú tájképei az ember alkotta struktúrák és a termé-
szet találkozásának metszetei. Csendes képek, emberi jelenlét
nélkül, de általuk hagyott nyomokkal.

A Nyomok sorozata szintén a változás folyamatát mutatja
be, de a természeti környezettől eltávolodva, az emberi közeg-
ben. Betonfelületeket látunk, eltűnő játszótereket, játékok nyo-
maival. Azonosítható és azonosíthatatlan geometrikus formá-
kat, az átalakuló közterek mementóit, pontosabban azokból ki-
szakított részleteket: egy gumiszivacs vagy pingpongasztal he-
lyét, kis területen csoportosuló csatornafedeleket vagy éppen
földre hulló terméseket.

Bár Haid Attila nem a fotóriporteri pálya mellett döntött, a
szemléletéből sokat profitált: a keretek szigorú tartása is ezek-
ből az időkből maradt. Később saját riportokat is készített a
munkahelyén, de fontos volt számára, hogy elvárás és határidő
nélkül, a saját tempójában alkothasson. Gyógypedagógusként
1998-ban kezdett el értelmi fogyatékos gyerekekkel foglalkozni,
s a hétköznapokat feldolgozandó témákként szemlélte. Egy idő
után azonban az érzelmi kívülmaradás nem ment: ahogy egyre
közelebb került hozzájuk, egyre kevésbé érdekelte, milyen kép
születik, sokkal inkább maga a személy foglalkoztatta. Közel két
évtized után, az utóbbi időben kezdett el újra foglalkozni a té-
mával. A Gyerekek sorozat első munkahelyén készült, értelmi
fogyatékos fiatalokról hétköznapi helyzetekben vagy akár far-
sangi jelmezben. A szociografikus irányultság itt tagadhatatlan,
az őszinte megmutatási szándék azonban hangsúlyosabb. Egy
élethelyzetet a maga őszinteségével, olykor esetlenségével, szép-
ségével anélkül örökített meg, hogy szánalmat keltene. Egy má-
sik világba enged betekintést, ahol a gyerekek tekintete kalauzol

KORTÁRS FOTÓ
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Gyerekek, 1998–2001 (kép a sorozatból)
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Gyerekek, 1998–2001 (kép a sorozatból)

Gyerekek, 1998–2001 (képek a sorozatból)
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Családi album (Gyűjtemény), 2010 (képek a sorozatból)Gyerekek, 1998–2001 (kép a sorozatból)
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HAID ATTILA KÉPEI

Családi album (Gyűjtemény), 2010 (képek a sorozatból) Nyomok, 2015 (képek a sorozatból)



Ritkán találkozik az irodalom a fényképpel olyan formá-
ban, hogy fotók hatására szülessenek versek. A Mai Manó
Ház-beli Mari Mahr-tárlaton („Ketten”)1 erre lehetett pél-
dákat látni, Jenny Bornholdt és Gregory O’ Brien versei
révén.

Az avantgard hőskorában már megjelentek ugyan a képversek,
a hagyományos tipográfia tagadásaként, de most nem erről, nem
illusztrációkról volt szó; hanem metaforákról, amik helyettesítik
a hiányzó igazit, nem mondva le annak megtalálásáról. Mari
Mahr fotói is valakinek a hiányát mutatják s a versek is. Mintha
az Orfeusz-legenda kifordított változata jelenne meg: Euridiké,
a szerelmes nő „keresi” Orfeuszt: az 2008-ban elhunyt Graham
Percy grafikust, tipográfust és illusztrátort, aki 35 évig volt párja
a mindennapokban és a „művész létben”. Rá utalnak az eszkö-
zei, a közös utazásaik helyszínei a művészet és a szerelem Örök
Városában, az új keletű mítosz helyén, Párizsban. Percy szemé-
lyes gyökereit, motívumait keresik Edinburghban, ahol „kővé
vált” a múlt. A hiányzó személy „pótlása” számos formában je-
lenik meg, az utalásoktól a szimbólumokig. A párizsi képeken a
színes ceruzák, ecsetek, tollak magukon hordozzák a jegyet, a
használójukat nem is lehet látni. Konkrétabbak a kiegészítő ma-
kett lábnál (3. kép), mert az általánosabb, a sétákra utal, az asz-
faltba vésett számok pedig az időt jelzik. A kerek asztal körüli
üres székek a hiányt mutatják. (8. kép) A számok az edinburghi
sorozatban is feltűnnek, de ott fontosabbak a tárgyak: zárt abla-
kon kopogtató (kő?) kézfej, szobrok, lépcsők, nyitott könyv, órák.
„Beszédes képek”, de esetünkben többről, másról van szó. A di-
rekt utalások – az 1. képen az emberi kéz 29 csontja – mellett itt
áttételesebb jelek lesznek: zárt ablak – „E világ külső héján/ko-
pogtattunk/és végül/beengedést nyertünk” – a költő, Greg O’
Brien szabadabb asszociációi okán.

Továbbá a lukas kör alakú tárgy alapján: (E. 2. kép) metafora
lett a fényképezőgép, „az óráé, amennyiben az időt mérte. Lát-
hatatlan mutatóival és óraszerű arcával.” Egyetlen képen sem
látni fotó-apparátust, ami a versben volt szálloda is, ahol ottlétük
időtartamáról „tárgyaltak”. A formai hasonlóság alapján lesz
több jelöltje a körnek, ami jellé válik, de az analógián túl is kap-
csolatban van a tárggyal, illetve az emlékezettel, indexként mű-
ködik a költő számára. Szabad asszociációként ide sorolja az
asztalt, a kápolnát, a medencét és benne a tengert, de a csellót
is. A hangszer motívuma visszatér a nyitott könyvnél, „A gitáro-
záshoz való hozzá nem értés különböző fokozatai” címmel je-
lölve (E. 5.), ami szintén lehet a művész, a költő (Orfeusz) jelö-
lése. Az óra hasonlat is visszatér, nemcsak, ahol látható – „az

együtt töltött időt mérte,” „a legjobb időket őrizte”(E. 8.) – de ott
is, ahol csak táncoló lábak láthatók: „a múló idő karja, lába-
ként”, „egy kerek kertre néz, amelyben körbejárunk” (E. 3.).

Ezek a költemények reflektálnak arra a felfogásra, hogy a
versnek az az értelme, amit a költő ad neki. Felvetődik (M)eny-
nyiben alárendeltje, „fordítása” a képnek. Nézzük az ismert, több-
jelentésű szót ezekben a kontextusokban: a virág képe a fotón
(E. 7.), és a nyelvben: „Azon a reggelen, amikor rohantam/hogy
üdvözöljelek,/egy kivételesen pompás virág díszelgett/rajtam…”.
Ezután a klarinétozó („Orfeusz”) majd kitágul az asszociációs
mező időben: „sűrű évszázad volt”– és térben: útvonalakkal,
óceáni, vasúti utazásokkal, fel nem épített házzal, nyugtalan, la-
katlan várossal. O’ Brien az utóbbi szóval a látott házra, házakra
utalhat. A reprezentációs gondolkodás a nyelvet mint kifejezést
a belső külsővé válásaként, eszközként kezeli, a meditációra in-
dító képek, szövegek viszont a külsővé váltat fordíthatják belsővé.

A képek zártak, inkább a befejezetlen múlt felé nyitottak, ezt
erősítik a fotókon az utcakövekre írt dátumok: kettős időpontra
utalnak a felvétellel együtt. Az expozíció (jelen)ideje megfelel-
het a versírás idejével. (A párizsi fotók 2002–2007 között ké-
szültek, az edinburghiak 2005–2007 között.)

A versek mutatója, „indexe” a jelenben megjelenő jövő, a
múlt csak annyiban, amennyiben „jelen” van: „A haldoklók/az
élők őrzői, egyik/a másik helyében, s viszont. Mi velük/vagyunk,
ahogy ők/velünk vannak, sétálunk.” (E. 6. kép); „semmi/nem
él túl téged/te élsz/tovább.” (E. 4); „ketten sétálunk/egy város-
ban, ahol az egyik/még sosem járt.” (E. 8) (Greg O’ Brien: Ket-
ten Edinburghban)

„Felhős a ma/és rossz sorrendben/követik egymást a szá-
mok./Néha úgy tűnik,/elszökött/a szín. De te itt vagy/és a ka-
bátod/kék.”(5. párizsi képhez) „ A változó idő/ tart össze ben-
nünket/életünkben.// Újra és újra eljön/az alkalom, s szere-
lem/terít be mindent.” (3. párizsi képhez) (Jenny Bornholdt:
Ketten Párizsban)

O’ Brien verseiben több a vizuális, a képi elem – ablak, kéz,
könyv, óra, virág, szobrok –, mint Bornholdt soraiban, melyek
meditatívabbak. Az új-zélandi költőházaspár Mahr és Percy ba-
rátai. Költeményeik metaforák, mivel a látható és a láthatatlan
kapcsolatára szolgálnak. A fényképezőgépre utalás pedig a va-
lós és az átvitt különbségét reprezentálja, lásd O’ Brien versét az
edinburghi 2. képhez. A reprezentáló és a meditatív gondolko-
dás – ez utóbbi nála is felfedezhető, miként az előbbi Born-
holdtnál is – közti „ellentét” hozza létre a metaforát. Ami pre-
zentálja a tárgyát s azt a módot is, ahogyan azt prezentálja. (A.
Danto) Ez a mód metanyelvi kísérletnek vehető, a kép verbális
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Metafórák Mari Mahr
kiállításán
PALOTAI JÁNOS

KORTÁRS FOTÓ
HAID ATTILA KÉPEI
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M0-ás híd, Nagytétény, 2015 

Ártéri erdő, Hárosi-öböl, 2013

Erőmű-tó, Bicske, 2014
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négy állampolgárságom van, mivel azonban a szüleim magya-
rok voltak, s magam is itt éltem életem legfontosabb időszaká-
ban, nyolctól harminckét éves koromig, természetes számomra
ennek vállalása.”2 Szimbólumrendszeréhez hozzátehető, hogy a
művészet gyakran az élet metaforája, a művészet segítségével
kilépünk saját magunkból, a metaforikus átalakulás tárgyai mi
magunk vagyunk.

Metaforának tekinthetők e sorozatok, a tárlat és Mari Mahr
is. Fotói (számára) élő kapcsolatairól szólnak.

A verseket Boronyák Vivien fordította
Jegyzetek
1 2015. 11. 13. – 2016. 01. 3.
2 Kincses Károly: Fotográfusok – Made in Hungary. Magyar Fotográfiai Múzeum,
1998.

nyelvre „fordításának”. Egyfelől a költészet a „legtávlatosabb pil-
lantást” ébresztve a szót „visszavezeti lényegének eredetébe”, le-
hetővé teszi, hogy „megjelenhessék a világ”. (M. Heidegger) Más-
felől a nyelvben alkalmazott „fényképezőgép” metaforát eltérő,
ellentétes gondolatsíkra is lehet terelni, a helyettesítés mecha-
nizmusai működhetnek félrevezető tünetként is.

A prezentálás formája azokkal a jelentésekkel, asszociációk-
kal bírhat, rendelkezik, melyek a korszak kulturális keretébe tar-
toznak. A fotóművész „életútja a kultúrák sokféleségében telik
– írja a kiállítás kurátora, Csizek Gabriella –, képeiben a dél-ame-
rikai mágikus realizmus a kelet- és nyugat-európai valóság alko-
tóelemeivel forr eggyé, ötvözve rejtélyekkel teli magán-világá-
val.” Mari Mahr ezt így fogalmazta meg: „Két ország között élek,

Paris Walk, 1.

www.fotomuveszet.net Klikkeljen rá!

Paris Walk, 2.

Paris Walk, 3. Paris Walk, 4.
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Paris Walk, 5. Paris Walk, 6.

Paris Walk, 7.

Paris Walk, 8.
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Edinburgh Walk, 1.

Edinburgh Walk, 2. Edinburgh Walk, 3.

Edinburgh Walk, 4. Edinburgh Walk, 5.
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Edinburgh Walk, 7.

Edinburgh Walk, 6.

Edinburgh Walk, 8.
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Ambivalens helyzetek
Fabricius Anna: Alany, állítmány,
nem mellékes nevek című kiállításáról
GELLÉR JUDIT

Van egy kályha. Nem igazi kályha, valójában hordó. Na-
gyobbacska, fekete tartály, felhajtott fedéllel, olyan, ami-
lyen körül az utca embere szokott melegedni az amerikai
filmekben. De ebben a hordóban nem ég valódi tűz, nincs
se füstje, se lángja, nem forró, nem okozna égési sérülést,
ha hozzá érnénk. Ez a hordó vöröses fényével hívogat. Eb-
be a hordóba bele lehet nézni. Ennek a hordónak az alján
a szívről és tüdőről készült rajz látható. Stilizált skicc, ah-
hoz hasonló, mint amit az anatómiakönyvekben látunk, be-
számozott erekkel, csövecskékkel, billentyűvel és a többi
létfontosságú alkatrésszel. Van ez a hordó, de nem igazi
hordó, mert valójában kályha, benne a szimbolikus szív-
melegség.

Fabricius Anna Alany, állítmány, nem mellékes nevek című kiál-
lításán bemutatott legújabb munkái az ehhez a mindenki által
vágyott melegséghez, otthonossághoz vezető út viszontagsága-
it mutatják fel. A kiállítás rendezése is ezt a helyzetet vette ala-
pul, a hátsó, kisebb, elsötétített térben lévő installációkhoz és vi-
deó-loophoz képek sora vezet. A csipeszekkel légiesen installált
lapokon mobiltelefonnal készült fotók, alattuk kézzel írt mon-
datok, az egyes képek mellett és között versek olvashatók.

Az intim, személyes témák művészeti közegben történő be-
mutatása, fotográfiai eszközökkel való megfogalmazása már
nem új keletű a hazai viszonylatokban. A rendszerváltás óta el-
telt időszakban egyre jellemzőbb lett a hétköznapok felé fordu-
lás, a korábban bizonyos szempontból tabut jelentő magánélet,
az egyéni sorsok vagy épp tragédiák tematizálása. Az ilyen típu-
sú munkák jellemzői közé tartozik a (fiktív) naplók vagy csalá-
di albumok létrehozása, a privátfotók képi világának átértelme-
zése, az utólagos beavatkozások – ráfestések, roncsolások, var-
rások –, illetve a szöveges tartalommal való ötvözésük a foto-
gráfiákon. A kontextust tekintve, miszerint Fabricius egyfajta el-
személytelenítéssel meséli el személyes történeteit, úgy munkái
beilleszthetők lennének ebbe a lazán körvonalazható trendbe,
azonban azáltal, hogy magára a médium pozíciójának változá-
sára reflektálva hozta létre az intermediális alkotásokat, egy
újabb irány, a mobiltelefonos fotók művészeti kánonba épülése
felé mutatnak a munkái.

A sorozat tartalmát tekintve egyszerre jelen idejű és elévül-
hetetlen, míg az egyes darabok az idősíkokkal játszanak. A fo-
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tók snapshot esztétikából építkező otthoni csendéletek, termé-
szet közeli jelenetek, mintegy széljegyzetekként, naplókivona-
tokként jelennek meg, válnak ki a mindennapok sorából, míg az
alattuk olvasható mondatok, rövid szöveges üzenetváltások pár-
beszéd-töredékei. A mobiltelefon, mint a kapcsolatteremtés és
kapcsolattartás legújabb technológiáinak egyike, itt személyes
archívumként működik, melyben egyszerre van jelen kép és
szöveg. Fotók a mindennapokból, üzenetek a múltból. Fabricius
e képi és szöveges információk összekapcsolásával és egymás
alá helyezésével interferenciális viszonyokat alakít ki. A kép és a
szó egymásra vonatkozik, a kép és a szó elválik egymástól, a
kép és a szó egymást követően jön létre, mégis azonos oldalon
jelennek meg, és ezáltal a néző egyszerre találkozik velük. Va-
jon mi volt az időrend, vajon melyik készült előbb, vajon a ké-
pek magyarázzák a szavakat, vagy a szavak a képeket? Az értel-
mezési lehetőségek épp úgy fonódnak össze és válnak többré-
tűvé, ahogy a szerelmi történetek bonyolult és ellentmondásos
lépései zajlanak.

Fabricius legújabb sorozatának léptéke nem nagy – ahogy
egy mobiltelefon is elfér a tenyérben –, sokkal inkább összefo-
gott, tömör, s ezáltal minden apró részlete súlyos és hangsúlyos
jelentésekkel teli. A sorozat képeiről azt is mondhatnánk, klisé-
szerűek, azonban a kliséknek és frázisoknak mindig van egy
olyan igazságtartalmuk, ami miatt így vagy úgy, de megérintik
az embert, és a mélységük megélése mindig az egyéntől függ.
Ahogy egyfajta mesebeli próbatétel itinereiként jelennek meg az
önismeret-gyakorlás szakaszait hirdető neon feliratok: Önérté-
kelés, Önsajnálat, Önbecsülés, Önáltatás, úgy mindezek az élet-
ben élesben vezetnek a beteljesedés felé vivő úton. Fabricius An-
na képei azonban nem szólnak egyértelműen sem a beteljese-
désről, sem a hiányról, sem a szerelemről, sem a szerelmi csa-
lódásról, és Simon Márton falakon megjelenő versei sem szól-
nak egyértelműen lehetőségekről vagy lehetetlenségekről, sok-
kal inkább csak felmutatják a kapcsolatokra oly jellemző játsz-
mákat és megpróbáltatásokat. Ambivalens helyzetek, képzet-
társítások, alá- és mellérendelő mondatok. ■

Faur Zsófi Galéria 
2016. szeptember 22. – október 27.

http://www.galeriafaur.hu/fabricius-anna-alany,-%C3%A1ll%C3%ADtm%C3%
A1ny,-nem-mell%C3%A9kes-nevek.html
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Ázsia, egy átutazó szemével
Mátrai Miklós fényképeinek tükrében
SZILÁGYI ANNA

Évek óta járja Ázsiát. Elsősorban az emberek érdeklik,
Bangkok, Siem Reap, Shenzen arcai. A kétkezi munkából
élők, a műhelyek, a bódék, a büfék, a kisboltok és a piacok
hétköznapi hőseinek krónikása. A szempárokban, az ar-
cokban, az alakokban és tárgyi környezetükben a társa-
dalmak egész történelmi múltja és mai valósága elevene-
dik meg. Mátrai Miklós magyar fotóművész ázsiai portréi
vizuális szociográfiák, amelyek elementáris erővel hatnak
a nézőre.

Ugyanabban a városban, sőt szomszédos kerületekben nőttünk
fel. Hasonló társaságokba jártunk. Ismertük és becsültük egy-
más munkáit. Ha olykor összefutottunk, jóízűen elbeszélget-
tünk. Barátságunk mégsem az oly kényelmesen ismerős buda-
pesti létben mélyült el. Az igazi, „nagy” beszélgetésekhez közel

tízezer kilométert kellett utaznunk. Hongkong lüktető, mellbe-
vágóan eleven, varázslatos világában találtunk egymásban valódi
szellemi társra.

Miklós 2011-ben, átutazóként járt először Ázsiában. Ausztrá-
liából hazafelé tartva, mindössze egyetlen napot töltött Hong-
kongban. Én akkor már második esztendeje éltem az egykori brit
gyarmatvárosban, amely 1997-ben került vissza Kínához. Miklós
az első pillanatól kezdve olyan otthonosan rótta Hongkong utcáit
a sikátorok és a felhőkarcolók között, mint aki hazaérkezett. Va-
lójában nem egy számára idegen világba csöppent.

Az Ázsia iránti érdeklődése és szeretete gyerekkorára nyúlik
vissza. Nagyszülei több országban, köztük Kínában láttak el dip-
lomáciai szolgálatot. Ennek is köszönhető, hogy unokájukat már
kisfiúként is foglalkoztatta a Távol-Kelet, kíváncsian bűvölte pél-
dául a játékfigurák talpán lévő China feliratot. Még közvetlenebb

40 41Fotóművészet|2016. 4.

KORTÁRS FOTÓ

hatásként érte, amikor általános iskolás korában a szomszéd-
jukba egy dél-koreai család költözött. A gyerekek összebarát-
koztak, és szabadon mozogtak a két lakás – köztük a két kony-
ha magyar és ázsiai illatai és ízei – között.

Az első, rövid hongkongi látogatás sorsfordítónak bizonyult,
szinte teljesen megváltoztak a tervei és a céljai. 2011 óta gyakor-
latilag minden esztendőben hosszabb időt töltött Ázsiában, járt
Kínában, Kambodzsában, Szingapúrban és Thaiföldön. Az utak-
hoz sikeres magyarországi cége teremtett hátteret, de a kint el-
töltött idő művészként is jelentős inspirációt jelentett számára.
Azon kapta magát, hogy hosszabb szünet után, hirtelen ismét
hivatásának él: lépten-nyomon fényképez.

Miklós művészcsaládba született: édesanyja fényképész,
édesapja grafikus. Ő maga amolyan „wunderkindként” kezdte a
fotós pályát. 12 évesen a Photoshop és a szkenner megszállottja
lett, digitális technológiai megoldásokkal kísérletezve saját raj-
zain. Eredetileg ugyan a grafika vonzotta, színtévesztőként vé-
gül a Kisképző fotó szakán landolt. Három év laborálás után, egy
izgalmas feladat hozta meg a kedvét ahhoz, hogy elmélyüljön a
portré, a szociofotó rejtelmeiben.

17 éves korában már tudatos alkotóművészként tevékenyke-
dett. Fényképeit és rövid, klipszerű filmjeit rendezvényeken mu-
tatták be. Komoly rajongótáborra tett szert performanszaival,
ahol egyszerre volt VJ és DJ. Termékfejlesztések és tesztelések
ügyében a legjelentősebb nemzetközi cégek fordultak hozzá.
2002 és 2005 között közel 30 hazai és nemzetközi kitüntetéssel,
köztük Escher Károly-díjjal ismerték el munkásságát.

A sok siker után jött a hidegzuhany: egyetemi jelentkezését
elutasították. A pofon megerősítette abban, hogy a saját útját jár-
ja. 19 évesen a fotókiállítások mellett a magyar reklámiparban
kezdett el dolgozni. Emellett részt vállalt egy magyar divatmár-

ka megalapításában is — Sármán Nórával és más magyar divat-
tervezőkkel közösen évi öt-hat bemutatót szerveztek. 21 évesen
öt fős kreatív csapatával már a legnagyobb cégek kampányaiért
volt felelős. Két évvel később saját reklámügynökséget hozott
létre. Cége olyan nemzetközi márkák hazai és regionális kom-
munikációját látja el, mint a Nikon, a Suzuki, a Fuji és a Sam-
sung.

A kreatív feladatok mellett Miklós művészi munkája óhatat-
lanul háttérbe szorult. Egyre gyakrabban vívódott azon, hogyan
tehetné ismét az élete részévé a portréfotózást. Az a bizonyos első
hongkongi út éppen erre a problémára kínált megoldást: Ázsia
olyan közeget jelenthet számára, amelyben professzionális és
művészi ambícióit egyszerre valósíthatja meg. Életét ennek
megfelelően úgy rendezte be, hogy minél több időt tölthessen a
kontinensen, különösen Kínában.

Kintléte mindig hasonló rutint követ. Nappal üzleti ügyeket
intéz, esténként pedig kamerájával beleveti magát a kínai városok
bugyraiba. Az ázsiai utak során más országokban is előszeretet-
tel fényképez.

Régen nem tapasztalt, ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy
megörökítse, amit lát. Kedvelt műfaja, a portré bizonyult a leg-
alkalmasabbnak arra, hogy a rá zúduló tömény élményanyagot
egy-egy képbe sűrítse. Az évek során a különböző országokban
készített felvételek mostanra egyetlen nagy, tematikus sorozattá
álltak össze.

Mátrai Miklós képein keresztül egy sokak számára távoli, is-
meretlen valósággal kerülhet közvetlen kapcsolatba a közönség.
Kamerája a kétkezi munkából élő ázsiaiak banális hétköznapja-
iba enged bepillantást. És éppen a képeknek e hétköznapiságá-
ban van valami magával ragadó. Amikor nézzük őket, úgy érez-
hetjük, mintha mi is ott lennénk. ■

Biztonsági őr a délutáni szieszta után, Bangkok, 2016

Chatuchak a világ legnagyobb hétvégi piaca, több ezer árus értékesíti itt portékáját, Bangkok, 2014
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A turistanegyedben az egyik tetováló szalon tulajdonosa, Bangkok, 2013

A helyi lakosok ruhapiaca, Siem Reap, 2016 Motoros taxisofőr, Bangkok, 2016

Pratunam piac egyik unatkozó kereskedője, Bangkok, 2016
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A helyi vurstli büfései, Siem Reap, 2016

Klong Toey-i hentes, Bangkok, 2013

A helyi pláza egyik takarítója, Shenzhen, 2016 
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Éjfél után az utcákat motoros bandák foglalják el, ekkor nem ajánlatos kint lenni, szerencsére nekem sikerült az egyik helyi főnökről fotót
készíteni, Siem Reap, 2016 

Az utcákon emberek ezrei élnek a szabad ég alatt, sikátorokban, elhagyott épületekben, hídak tövében kialakított nyomornegyedekben,
Bangkok, 2016

Országúti büfé, Siem Reap, 2016 Telefonalkatrész-értékesítő, Shenzhen, 2016
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Egy voyeur utazása
Martin Parr kiállítása Bécsben
SZEGŐ GYÖRGY

Martin Parr bécsi kiállításának címe ugyan „Fotografikus uta-
zás”, de az alkotó mottója provokatívabb ennél: „Úgy vélem, hogy
a fotó minden fajtája voyeurisztikus és kizsákmányoló karakte-
rű. Nyilvánvalóan együtt kell éljek saját bűneimmel, amit össze
kell egyeztessek a lelkiismeretemmel.” Nem tudom, hogy ezt
húsz éve írta-e – és most felidézik az első ausztriai retrospektív
kiállításán – vagy jelen idejű, bécsi fotó-kalandtúrájának mente-
getőző bon mot-ja ez a két mondat. A Magnumnak már „bűnei”
jutalmául lett tagja 1994-ben.

Az 1952-ben, Epsomban született Parr 1970-től 73-ig Man-
chesterben tanult fotót, az iparváros munkáskultúrájának fény-
képezése foglalkoztatta. A June Street (1973) képein bontásra vá-
ró salfordi sorházak lakásbelsőit rögzítette. Iskolatársával, Da-
niel Meadowsszal rátaláltak a Billy Butlin Üdülőfalvak világára,
de Parr akkor még csak fekete-fehérben dolgozott. Egy dél-ang-
liai üdülőhelyen készült fotóesszéje még a nyolcvanas években
meghozta a nemzetközi áttörést. 1982-től lett a színes, valójában
inkább a tarka fotózás a szenvedélye. Mai észjárással például az
egyik leglátványosabb sorozata, a Last Resort (1985) című,
strandjelenetekből összeállított esszé személyiségi jogokat sért-
hetne. Parr mégsem paparazzo, nem celebek vagy közszereplők
lesipuskása, hanem filozófiával megáldott/vert szociofotós. Akit
képe alanyai talán azért nem perelnek be, mert a felvételek egyen-
ként nem botrányosak. És a modellek a saját maguk által létre-
hozott miliőt, viseletet, gesztusokat valószínűleg szépnek, ott-
honosnak látják a fotókon. Vagyis kritikáját a közönség nem
pesszimista vagy cinikus kommentárként fogadja. Parr ügyesen
inkább a néző ízlésére bízza az ítélkezést.

Korai képeit a társadalomtudósok a mikrotörténelem doku-
mentumaiként, a Thatcher-éra repressziójának szimbólumaként
tartják számon. A fotóművészet felől tekintve Parr műveit: ezek
szériában sajátos nyelvet beszélnek, amely lesújtó képet közve-
tít korunk emberének vágyairól, szabadidő szokásairól. A Parr-
oeuvre számomra látlelet. Azért is, mert figyelme módszeresen
kiterjed a legkülönbözőbb társadalmi csoportok „képi elemzé-
sére”. És utazóként ezzel az egyszerre érzékeny, mégis tárgyila-
gos tekintettel rögzíti a korábban különböző etnikumok sajátos-
ságaiként ismert jelenségeket is. Amelyeket jó száz éve az ugyan-
csak angol Hippolyt Taine (amúgy irodalomtörténész) híres mi-
liő-elmélete öröklött nemzeti jellegzetességként írt le, s amelye-
ket ezért a 20. század tragikus történelme alapján az utókor so-
káig szalonképtelennek nyilvánított. Ám a világháló és a közös-
ségi üzengetés korában globális emberi tulajdonságokká szelí-
dültek. Amint Martin Parr kortárs képnyelven kommunikáló fo-
tóiról sem úgy gondolkodik a kiállításnéző, hogy ilyenek az an-
golok vagy az osztrákok. Inkább azt szűri le: ilyenek vagyunk.

Angol humorral elmesélve? Inkább azt mondanám, színes képei
bizarr témáin túl, azért sajátosak, mert fókuszpontba komponál
egy kulcsszínt, megkerülhetetlenül domináns színtársítást, szín-
ellentétet, melynek hatása alól a fotó szemlélője nem tud sza-
badulni. Most 13 műegyüttes – többek között a Bored Couples
(1990–1993), a Common Sense (1995–1999), a Luxury (2007–2011)
– látható a Kunst Haus tárlatán.

A Last Resort című, a strand világát megörökítő szériájának
nem egyszerűen humoros a látásmódja, hanem a társadalom
„veséjébe lát”. A háborús híradás helyett, mint mondja, „engem
a sarki szupermarket vonz, mert ott tudom megmutatni a való-
ságot”. Nem szépíti a konzum- és szabadidőkultúrát akkor sem,
amikor a diszkókban, bálokban táncolókat, a strandon rákvö-
rösre sült napozókat vagy a gyorsétterem hot-dog kínálatának
nem éppen gusztusos pompáját pásztázza. Nemcsak a puffancs-
ból kifolyó ketchup látványa borzongató, de a húst méretes mű-
körmökkel ragadozóként marcangoló fogyasztó látványa is.

„Jelentéseiben” mindig ott van a nyugati tárgyi kultúra al-
konyának egy-egy árulkodó jele, tányér, világítótest, bizsu, rikí-
tó napszemüveg vagy épp egy gyerekjáték/sütidísz Szaddam
mini-katona. (Zárójelben meg kell említsem, annak idején ha-
sonló módon nem tudtam kihagyni a Rákóczi úti Erzsike presz-
szó kirakatába, alpakkatálra és csipkés tortaalátétre kitett, mar-
cipán Apolló-űrhajó lefényképezését.) Az önmagában is esztéti-
kai provokációnak számító elemek lekapása Martin Parrt nem
elégíti ki: addig időz a témánál, amíg a banalitás példázatává
nem lesz a két-három különböző, egymással csak Martin Parr
optikájának segítségével egymásra találó, széttartó, hétköznapi
fragmentum. Például egy téli sporteseményt szabadtéren köve-
tő szurkoló nyakára tekert szőrme-róka fejéről nem eldönthető,
hogy az esetleg a hölgy ölebéhez tartozó élő testrész vagy a nerc
dísze-e. A hölgy is napszemüveget visel, de a hátterében a high
society furán demokratikus kellékeként felvonuló márkás nap-
szemüveg-parádé is a sztori fontos kelléke. Ezek – ugyanúgy el-
bizonytalanító módon – a szereplők holt tekintetét eredménye-
zik, mint a nerc preparátorát dicsérő üvegszemek. A napszem-
üvegek mögé rejtőző, egy irányba meredő figurák is szinte pre-
parátumok. A napszemüveg a strandos képeken is több mint
funkció, valamiféle meghatározhatatlan, általános vakság köz-
vetítője.

Az alkotó a Kunst Haus meghívására 2015–16-ban Bécsben
fotózott. Olyan legendás helyszínek keltették fel érdeklődését,
mint a múlt zárványaként fennmaradt Duna-parti Gänsehäufel
strand (vesd össze a most elpusztítandó Római partunkkal), a
grinzingi és más Heurigerek, a Práter, az ugyancsak időutazást
kínáló, hatvanas éveket őrző Aida cukrászdahálózat fióküzletei-
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nek világa vagy a báli szezon különféle party-eseményei. Utób-
biak a Cakes and Balls (2016) című sorozat darabjaiként először
állíttattak ki most.

Bécsben lekapott, bizarr kellék-párt mutat az a báli jelenetet
ábrázoló fotó is, amelyen a méretes bécsi virslit szája és/vagy
keblei felé irányító hölgy menüje és toalettje találkozik. Az arany-
flitteres báli ruha mélyen dekoltált, a virsli félreérthetetlen falli-
kus szimbólum. A szétpancsolt mustár és a karra vett stóla is a
konvencionális és a neofita ünnepi szokásaink mulatságos ele-
gyét kínálja – à la Comte de Lautréamont-i jelmondat: „az eser-
nyő és a varrógép találkozása a műtőasztalon”. Csakhogy a jo-
gászbálon készült fotó asszociációkerete a nyers matéria világá-
ra szűkült mára, míg a szürrealista költő verssora a szellem sza-
badságát hirdette egykor.

Nyomorúságos jelenet, ám beszédes telitalálat a bécsi szov-
jet hősi emlékműnél készült kép, amelyen a két kintornás pej és
lipicai lófej-jelmezt öltve nyúzza harmonikáját. A – ruházatuk
alapján feltehetően ugyancsak orosz zenészek – jellegzetesen ér-
zelmes, örökzöld szláv és nemzetközi munkásmozgalmi dalok-
kal szeretnék tehetős orosz turistává vedlett egykori szovjet pol-
gártársaikat adakozásra késztetni.

Apropó lószínek. Valaha a Magyarországon ideiglenesen ál-
lomásozó (Ausztriából már 1955-ben távozó) szovjet hadak há-
zai, laktanyakerítése, teherautója, számos kelléke – feltételezhe-
tően a megcélzott békés vidámság szimbólumaként: türkizkék-
re voltak festve. Úgy tudtam, ez a szín szovjet specialitás. Parr
képein gyakran megjelenik a türkiz hasonló árnyalata, az ideig-

lenes vakáció jelképeként, például Bristolban is. Ilyen jelhordo-
zók az olvatag fagylaltok, a fagylaltos pult korlátja stb. És az
egyik csúcsfotó háttereként az olcsó étterem vigasztalan pasztell
tapétáján a türkiz-rózsaszín komplementer színegyüttes. Két
idős nyaraló (valaha tán itt voltak nászúton is) vár az étterem
menüjére. Egymás iránt olyan közönyt mutatnak, amit talán egy
egész színdarab eljátszásával sem lehetne hívebben érzékeltet-
ni. Egy másik idős házaspár a német-osztrák területeken a negy-
venes, hatvanas években népszerű kiskert-mozgalomban, béké-
ben öregedett meg. Egymás kezét fogják. Csak a másik nyaraló-
tól másfél méterre álló faházuk nem öregedett velük, hisz’ azt
egy életen át tartó küzdelmes munkával tartják üdén-fiatalon.
Bőre barnításával akar fiatalabbnak látszani egy világító-rózsa-
szín bikiniben napozó hölgy. Szemét ó-egyiptomi amulettek de-
korativitását idéző uborkadarabokkal fedte le – talán hogy ne
lássa a strandcikkek harsány színekből álló konzumkavalkádját.
A sorozat egy másik, pongyolában napozó idős hölgyszerep-
lője egész arcát eltakarja valamilyen határ-drótra függesztett an-
gol zászló. Annak színei és az andráskereszt geometriája bizarr
átmenetet produkál a hölgy slafrokjának békebeli musterével. A
kép szinte a rútság nemzetek feletti, időn kívüli kollázsa, filozo-
fikus mélységű kompozíció.

A kiállítás végén Martin Parr mintegy „bocsánatot kér”. Az
akkor már minden bizonnyal derűs látogató feloldozásként Parr
szmokingos, csokornyakkendős fotófigurájával szelfizkedve mo-
solyoghat a fotográfus világán és önmagán. ■

Kunst Haus Wien 2016. június 3. – november 2. 

Weymouth, England, 1995–1999 © MARTIN PARR/MAGNUM PHOTOS
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Ball der Wiener Kaffeesieder, Vienna, Austria, 2016 © MARTIN PARR/MAGNUM PHOTOS New Brighton, England, GB, 1985 © MARTIN PARR/MAGNUM PHOTOS

Switzerland. St. Moritz polo world cup on snow © MARTIN PARR/MAGNUM PHOTOS Vienna, Austria, 2015 © MARTIN PARR/MAGNUM PHOTOS
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Rudolf und Traude Strobl, Vienna, Austria, 2015 © MARTIN PARR/MAGNUM PHOTOS

Knokke le Zoute, Belgium, 2001 © MARTIN PARR/MAGNUM PHOTOS

New Brighton, England, GB, 1983–1985 © MARTIN PARR/MAGNUM PHOTOS

New Brighton, England, GB, 1983–1985 © MARTIN PARR/MAGNUM PHOTOS
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A részlet egésze
Horváth László képeiről
KINCSES KÁROLY

Ha egy magunkfajta Párizsba vetődik, biztosan megnézi a város
ikonikus helyeit, épületeit. Szemrevételezi távolról, körbejárja,
bemegy, elcsodálkozik az elcsodálkozni valókon. Hazamegy, ki-
pipálja, ezt is láttam. Aztán, ha másodszor, harmadszor, hu-
szonharmadszor megy, akkor már rábukkan egyéb látnivalókra
is, a kezdeti, mindent befogadni akaró nagylátószögű pillantását
egyre erősebb telékre cseréli. S ha van szeme hozzá, akkor el-
kezdi nézni azokat a részleteket is, melyek bár látszólag ugyan-
annak az épületnek, helynek az elemeit alkotják, amelynek tar-
tozékai, de kiragadva, elkülönítve a látvány egészétől, már gyak-
ran másról is szólnak. Nem egy konkrét hely egészének részle-
téről, hanem a részlet egészéről. S ez a képessége, hogy látja,
észreveszi, lefényképezi, megmutatja úgy a részletet, hogy ab-
ban nem érezzük az egész hiányát, sőt, nos, ez Horváth László
egyik erénye. Csodálkoznék persze, ha nem így lenne, mert aki
húsz éven keresztül dolgozik a Francia Televíziónál mint vágó,

abban kialakulhat ez a képesség. Mi több, fura lenne, ha nem.
Legjobb képei ezért olyan fontos és lényegi dolgokról szólnak,
mint egy ferdén beeső fénysugár által megosztott térszelet, egy
ablaknyílásban ferdén keretezett égdarab, egy rácsszerkezet ár-
nyéka, tükröződések és színes fényfoltok vetülései… Horváth
Lászlónak ebből (is) áll Párizs és Franciaország. Igaz, őt már a
lényeglátásban nem térítik el holmi Eiffel-tornyok, Louvre-ok,
Notre Dame-ok és hasonlók. Megelégszik a Pompidou Központ
fémszerkezeteinek konstruktivista látványával, a ronchampi ká-
polna színes ablakainak, nyílásainak részleteivel, a Le Corbusier
által tervezett La Tourette-i dominikánus kolostor különleges te-
reivel, illetve most tavaszi, Fuga-béli kiállításán még különféle
múzeumi enteriőrökkel.

A Budapesten, 1943-ban született Horváth huszonnégy éves
kora óta Franciaországban él, francia állampolgár. Vágóként,
dokumentumfilm-rendezőként és fotográfusként aposztrofálja
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önmagát, holott csak felnőtt fejjel, majd’ hatvanhat éves korá-
ban vett először fényképezőgépet a kezébe. Azóta viszont éle-
tének legfontosabb részét a fotográfia jelenti. Nem kapkodta el
a megmutatkozást sem, öt évig várt arra, hogy meglegyen az el-
ső csoportos kiállítása Franciaországban a Le Tertre kastélyban,
Bellęme város mellett. Innentől már felgyorsultak az esemé-
nyek. 2014 novemberében Párizsban nyílt közös kiállítása ti-
zenöt fotóval a «222» galériában és ezzel majdnem egy időben
Budapesten a Fugában egy önálló tárlat, hetven fotóval. Idén
meg egy másik. Aki életéről még egy keveset tudni akar, annak
kedvéért leírom, hogy 1987-től rendezőként dolgozott a Francia
Állami Televíziónak, főleg dokumentumfilmeket készített, el-
sősorban a bretagne-i tévének, a tengerhez kötődő mestersé-
gekről. Saját produkciójában színházi és táncelőadásokat vett
filmre, rövidfilmeket, portréfilmeket készített művészekről,
Jacques Copeau-ról, a francia színház egyik legendás alakjáról,
Odile Duboc koreográfusról, Danaye Kanlanfeď afrikai bábmű-
vészről, a Thibault család Nobel-díjas regényírójáról, Roger
Martin du Gard-ról és Molnár Vera képzőművészről. Ez utóbbi
jelentős hatást gyakorolt Horváth művészi fejlődésére, amely-
nek persze nem ártott túlságosan Horváth hosszú évek óta tar-
tó ismeretsége a párizsi galeristával, Agathe Gaillard-ral sem,
aki az egyik legjelentősebb korai André Kertész-kiállítást is je-
gyezte.

Visszatérve Horváth fényképeire, felmerül a kérdés: hívhat-
juk-e ezeket az alkotásokat mondjuk minimal artnak? Ha min-
denáron nevet akarunk adni stílusának, akkor miért is ne? Képei
megfelelnek a minimalizmus egyik feltételének, hogy egyetlen
felesleges elem sincs rajtuk, egy másiknak is, miszerint a műal-
kotás szerkezete lényegében alapelemekre egyszerűsödik. Konst-
ruktívak ezek a képek? Akár… Szép szerkezetek, struktúrák kí-
nálják fel magukat a fotóin, néha erőt sugároznak, néha szépsé-
get, néha meg csak vonalak fura játékát adják, de mindegyikben
közös a szerkesztés tisztasága, a rendezettség, a képpé transz-
formálás igényessége. Kereshetnék még művészeti analógiákat
Horváth fényképeire, de engem nem túlságosan izgat ez a kér-
dés. Más foglalkoztat. Érdekel-e ennél sokkal több a fényképe-
zett világból? – kérdezem magamtól, s a válaszon azóta is töröm
a fejem. Nincs okom hebehurgya választ adni erre a fontos kér-
désre. Beke László, az említett kiállítás megnyitásakor azt mond-
ta Horváthról: „Képein a leghíresebb párizsi múzeumok terei je-
lennek meg újszerű, különös látószögből. Nem hagyományos
építészeti fotók és nem kizárólag a múzeumlátogatási szokáso-
kat dokumentáló alkotások, hanem a kettő termékeny ötvözete,
ahol az architektúra szinte absztrakt műtárggyá lényegül. A kü-
lönös fényhatások, a rejtett részletek megmutatása, felnagyítása
olyan varázslatos múzeumi világba kalauzol, amely a művészeti
intézményekről folyó kritikai diskurzus mellett az alkotás erejé-
ről szól.” Beke ezt látta a képekben. Szíve joga.

Ha korábban azt írtam, hogy Horváth Lászlónak különös ké-
pessége van a vágáshoz, a részleteknek az egészből kiemelésé-
hez, akkor most überelem, mert még építész-szeme is van, hiá-
ba, hogy nem végzett semmi ilyen irányú képzést. Pontos fővo-
nalakkal, finom kis segédvonalakkal állítja össze képeit, ha
ugyan jól emlékszem a negyvennyolc éve tanult szakrajz tan-
tárgyunk terminus technicusaira. Gondosan ügyel az elemek
egyensúlyára, a színek harmóniájára, melyekkel nem bánik po-
csékoló módon, ismeri és tiszteli a perspektíva szabályait, figyel

az egyenesek, ferde vonalak és görbületek egymáshoz illeszke-
désére. Kell is, ez a dolga az ilyen fényképek alkotójának. „Bár-
milyen helyszínen dolgozom, a mechanizmus mindig ugyanaz:
a munka közben működő koncentrált állapotban hosszabb-rövi-
debb idő múlva valami mindig váratlanul »beugrik«. Ha később
elemzem a képet, kiderül, hogy létrejött egy önálló, kizárólagos
struktúra vonalakból, görbékből, színekből, fénykontrasztokból,
és minden a helyén van, minden milliméterre szükség van. De
mindez csak utólag válik világossá…” – írta a kiállításhoz ké-
szült ismertetőjében. Ezek ismeretében meg merem állapítani,
hogy az általa választott alkotási módszer, mechanizmus nem
egy vagy több fényképezési stílus, hiába minimal art, hiába
konstruktivizmus; hanem a világ különféle dolgainak egyfajta
rendben látása, ami oly ritka ebben a mostani pocsék, minden-
ben unortodox módon viselkedő világban. És ha mondhatom,
ezt kedvelem ebben az emberben és a fényképeiben a legin-
kább. ■

Centre Pompidou, Paris, 2014

Le Louvre Paris, 2016
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Le Louvre Paris, 2016 Le couvent de la Tourette, 2015
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Le Louvre Paris, 2016 Le Louvre Paris, 2016
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Szép lányok, szép ruhák,
szép képek
Nők Chanelben/ Women in Chanel  
SOMOSI RITA

Chanel márkanévvel fémjelzett divatfotó-kiállítás nyílt
nyár elején a budapesti Ludwig Múzeumban. Időtlen
szépség, elegancia – ezeket a francia divatházhoz kap-
csolódó fogalmakat az intézménybe látogatók sem fogják
hiányolni.

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum programjában
rendszeresen szerepelnek fotóművészeti kiállítások, s nem elő-
ször vállalkoznak divathoz kapcsolódó témák bemutatására
sem. Többek között Martin Munkácsi vagy Helmut Newton fém-
jelezte eddig ezt a törekvést, melynek újabb állomása a luxus-
márka és a magyar–svéd alkotópáros projektjének bemutatása.
Peter Farago és Ingela Klemetz Farago 2010-ben kezdett el dol-
gozni a Chanel divatházzal, először a Northern Women in Cha-
nel („Északi nők Chanelben”), majd 2015-től a Women in Cha-
nel („Nők Chanelben”) projektjükben. A kiindulópontjuk a Cha-
nel divatház ruha-archívuma, mely a huszadik század elejétől
őrzi a luxuscég kollekcióit. A két sorozat az öltözékek és a legis-
mertebb észak- és kelet-európai topmodellek közreműködésével
készült, a régiók jellegzetes helyszínein, s több fotóalbum, majd
az utazó-kiállítás formájában tárgyiasult. A Women in Chanel
projekt során próbálták a divatház időtlen arculatának megőr-
zése mellett a helyi hagyományokat és népművészetet, valamint
az haute couture vonal egyediségét párosítani. A divatház alapí-
tásáig visszamenően őrizi kollekcióinak darabjait, melynek anya-
gából szabadon válogathattak Faragóék.

Az alkotópáros Chanellel való együttműködése egy editorial
kapcsán kezdődött, majd a fotósok kezdeményezésére a North-
ern Women in Chanellel folytatódott, ennek során svéd, finn
és balti modellekkel dolgoztak együtt. A projektet eredetileg
könyv formátumra terveztek, de az anyag elkészülte és pozitív
visszhangja után utazó kiállítás lett belőle. A sorozat bemutat-
kozott Stockholmban (Fotografiska, 2011), Koppenhágában (De-
sign Museum Danmark, 2012), Helsinkiben (Laboratory Gallery,
2012/2013), de mind közül talán egy norvég szigetcsoporton, a
Verdens Ende, azaz „világ vége” szikláknál megvalósult szabad-
téri kiállítás (2012) volt a legizgalmasabb. Ezután merült fel, hogy
a projektet folytassák kelet-európai modellekkel és helyszíne-
ken, amiben valószínűleg szerepet játszott Peter Farago magyar
származása is. A Northern Women in Chanel és a Women in
Chanel teljes képanyaga csak könyv formában elérhető, melyből

egy szelekció látható Budapesten – ez egyébként az első hely-
szín, ahol a két sorozat együtt szerepel, s egyben a legnagyobb
válogatás is a projektből.

Faragóék esetében tudatos alkotópárossal van dolgunk: vég-
letekbe menő részletességgel tervezik meg sorozataik vizualitá-
sát, egyben a stylisti feladatokat is ellátva. Magukat analóg gon-
dolkodású fotósoknak tartják, akiknek az eszköze – a technikai
elvárások – miatt digitális, de munkafolyamatukra sokkal inkább
az analóg tervezés és kivitelezés jellemző. A Chanel-archívum-
beli ruhák, a modellek és helyszínek kiválasztását hosszas ku-
tatómunka előzte meg, melyek különböző művészet- és film-
történeti inspirációval keveredve nyerték el végleges formájukat.
Mindez szakmai profizmussal találkozva tárgyiasult a képekben.

A kiválasztott ruhákat végig szuverén műalkotásként kezel-
ték, a képek többségén is a leghangsúlyosabb elemek, ugyanak-
kor a modellek karaktere és a kiválasztott miliő is – amennyiben
nem stúdiókörnyezetben készült felvételekről van szó – közel
annyira domináns. A kiállítás anyaga az 1920-as évekig vissza-
menőleg öleli fel a Chanel-divatház s ezáltal a divattörténet kö-
zel száz évét. A két kiállított anyag történetiségében némileg el-
tér egymástól: az észak-európai sorozat jellemzően régebbi kol-
lekciókból merített, míg a kelet-európai inkább az elmúlt évek
ruhakölteményeinek felhasználásával készült. Minden képnél a
ruha, a modell vagy a helyszín szolgált kiindulópontul, s pró-
bálták a ruhák mintázatát, inspirációs forrását kivetítve a kör-
nyezetet is úgy megválasztani, hogy harmonikus egységet al-
kossanak. Ez utóbbi törekvésük azonban többnyire megmaradt
a közhelyek szintjén. Bár a kelet-európai sorozatban a népmű-
vészet és a rurális helyszínek nagyobb hangsúlyt kaptak, a hor-
tobágyi pusztába helyezett, magányos, gémeskút mellé állított,
háttérben subás pásztor-staffázzsal kiegészített fotó – amit az al-
kotók elmondása szerint egyébként Tarr Béla-filmek ihlettek –
inkább mosolyogtató, mint autentikus összhatást eredményez.
Egy másik képsorozatban a magyar szupermodell, Mihalik Eni-
kő matyó fejdísszel, a kezében vánkossal jelenik meg a Szent-
endrei Skanzen különböző helyszínein. A kelet-európai anyag
másik sorozatában a lengyel Anna Jagodzińska látható a Varsói
Egyetem laboratóriumában, amivel Marie Curie szellemét igye-
keztek megidézni, míg más képeken a korai Polanski-filmek nő-
alakjait, akik saját szépségük értelmezésével bajlódnak. Az
északi anyag felvételein, gyakran fagyos időjárást idéző közeg-
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ben, Ingmar Bergman karakterei vagy Carl Larsson idillikus élet-
képei köszönnek vissza.

Természetesebbnek ható beállítások és teátrálisabb, frontá-
lis felvételek váltakoznak, valamikor az öltözéken, valamikor az
arcon, karakteren vagy általánosabb szinten a női szépségén van
a hangsúly. (A sorozat több darabjának témája például Vanessa
Axente bája, szépsége.) Emellett flamand festményre emlékez-
tető (Kelli Lumi – Chanel 2010/11 Fine Jewellery) vagy egészen
meseszerű (Julia Hafstrom – Chanel 2006/7) ábrázolások is sze-
repelnek a válogatásban. (A képek elnevezése egyébként a mo-
dell és a kollekció megnevezése alapján történt.) A kiállításon
külön egységet képez a Northern Women modelljeinek Bare mo-
ments sorozata, mely intim hangulatú miniportrék sora a mo-
dellekről a fotózás előtt.

A belső és külső helyszínek váltakozva jelennek meg, nem
ritkán romantikus felhanggal, azonban az alkotók inkább pró-
báltak a nők és a ruhák szépségéhez csendesen asszisztálni,
mint új kontextust teremteni. A választott helyszínek mellett a
ruhák is sugallnak egyfajta narratívát, valahol egészen beleol-
vadva az enteriőrbe. Az alkotók számára fontos volt a színek és
minták összehangolása, egyes felvételeken ez tökéletes össz-
hangot eredményezett az enteriőrrel, számos kép azonban – fő-
leg a stúdió felvételek ilyenek – nem lépi át a divatillusztráció ha-
tárait. A hagyomány, a történetiség – legyen bármilyen felszínes
is a megközelítés – inspirálta a fotósokat: a modellek és a kol-
lekciók sugallta értelmezést igyekeztek kibontani, egyfajta időt-
lenséggel ellátva őket. A két régió nőképe közötti különbségre
vizuálisan próbáltak ráerősíteni, figyelembe véve a lokális tradí-
ciókat. A két anyag tetszetős, látványos együttest eredménye-
zett, s a divatkedvelő közönség biztosan nem csalódik. Amellett,
hogy a párosítások vizuálisan valóban működnek, s harmoni-
kus, szépen komponált képeket látunk, felmerül, hogy vajon
külső szemmel is ennyire felszínesnek tűnik-e például a kelet-
európai megközelítésük, vagy pont azt az egzotikus karaktert
képviselik, amitől működik a sorozat.

A Chanel-ház eközben sokkal kísérletezőbb szemlélettel is
azonosul, amit jól mutat egy másik művészeti projektjük, a Cha-
nel Mobil Art (2008), melyet a divatház első, vállpánttal ellátott
női táskája, a 2.55 inspirált. A nemrég elhunyt Zaha Hadid ter-
vezte, óriási csigaházra emlékeztető, 700 m-es hordozható épít-
ményben húsz művész (köztük Daniel Buren, Wim Delvoye, So-
phie Calle) táska-inspirált alkotásait állították ki, s nem a Chanel
az egyetlen divatház, amely a kollekciók, hagyomány mellett a
kortárs művészeti szemléletet is fontosnak tartja. A Louis Vuit-
ton a párizsi Espace culturel Louis Vuitton kiállítóterével, a Prada
Transformer projektjével, a Fondazione Prada velencei vagy a
Cartier párizsi kiállítási programjával mind jó példák erre.

A Nők Chanelben elegáns, időtlen, profin kivitelezett anyag
lett, mely leginkább a klasszikus hagyományokra épít, s igyek-
szik minden területen (a ruhák, modellek, helyszínek kiválasz-
tásánál) biztonságos mezsgyén egyensúlyozni, különösebb koc-

káztatás nélkül. Szokatlan beállítások helyett statikus, akár te-
átrális pózok, klasszikus képkivágások. A fotósok célja azonban
kezdettől nem a divatfotó megújítása volt, hanem a szépség, nő-
iesség közvetítése, a vizuális összhang megteremtése a kollekci-
ók, a gyönyörű modellek és helyszínek között. A kortárs divat-
fotó más területről gyakran integrál új szemléletet, Faragóék ese-
tében a film- vagy képzőművészeti előkép azonban megmaradt
felületes hatásként. Egy kampány esetében a megrendelőnek,
marketingcéloknak vagy célközönségnek való megfelelés nem
elhanyagolható szempont, az alkotópáros azonban többször is
hangsúlyozta, hogy teljesen szabad kezet kaptak a projekt so-
rán, így a magazinos mainstream helyett sokkal bátrabb, kísér-
letezőbb attitűd is belefért volna a projekt keretei közé.

Szép lányok, szép ruhák, szép képek; ha egy mondatban ké-
ne összefoglalni a kiállítás esszenciáját, ennyi lenne. Profin kivi-
telezett, látványos, szerethető képek, de a Ludwig Múzeum kép-
viselte szakmaiságtól, programtól elég messze áll. Ugyanakkor
egy ilyen kaliberű divatház neve, a fotó hívószavával kiegészül-
ve, bármely intézmény látogatószámát biztosan megemeli, s
olyan közönséget is megszólít, amely szemében egy luxus
brand által képviselt értékek jelentik az etalont. És ez sem utolsó
szempont. ■
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A tipologikus tekintet
Hilla Becherre emlékezve
ANNE KOTZAN

„Olyan dolgokról mesélünk, amelyek saját történetüket

beszélik el.” Bernd és Hilla Becher

Hilla Becher 81 évesen, 2015. október 10-én halt meg Düssel-
dorfban. A nagy német napi- és hetilapok többsége külön cikkben
méltatta őt. Búcsú egy nagy művésztől, egy erős és következe-
tes nőtől. 

A hagyatékot kezelő Sk Kulturális Alapítvány, Kölni Fotográ-
fiai Gyűjtemény, amely Bernd és Hilla Becherrel 1996 óta szoros
együttműködést ápolt, eleget téve az igénynek, Hilla Becherről
nemcsak művészként, de meghatározó személyiségként is meg-
emlékezett egy, az életművének szentelt kiállítással. Ennek ér-
dekében átalakították az éves programot, és kapcsolatba léptek
az egykori Becher-osztályok minden tanítványával. Azzal a ké-
réssel fordultak hozzájuk, hogy saját munkáikkal vegyenek részt
a kiállításon. Így jött létre a „Becher-iskola” munkásságának
egyedülálló bemutatója, amelyen 220 művet állítottak ki, jól il-
lusztrálva a kapcsolódási pontokat és a különféle fotográfiai po-
zíciókat.

Bernd és Hilla Becher 1979 és 1986 között az USA-ban ma-
gaskohókról készült felvételeiből összeállított válogatás után kö-
vetkeztek a 48 tanítvány, köztük a házaspár fiának, Max Be-
chernek, valamint feleségének, Andrea Robbinsnak a művei. A
motívum iránt főleg Hilla táplált különös vonzalmat. „A magas-
kohókat szeretem a legjobban, mert azokat volt a legnehezebb
lefényképezni. Az egész egy káosz volt, és már a legelején azt
mondtam Berndnek, hogy hagyjuk az egészet, ebbe sosem fo-
gunk tudni rendet vinni.” Mégis sikerült nekik, oly módon, hogy
a felvételi magasságot a felére csökkentették, ami a 13×18 cm-es
nagyformátumú lemezes kameránál igen körülményes volt és
rengeteg cipekedéssel járt.

„Bernd és Hilla Becher a legjelentősebb jelenkori művészek
közé tartoznak” – ezekkel a szavakkal vezette be Susanne Lange
művészettörténész és a Fotográfiai Gyűjtemény korábbi vezető-
je azt az emlékkönyvet, amely 2002-ben jelent meg a házaspár
addigi életművéért járó Erasmus-díj alkalmából. Becheréket ál-
talában párként tartják számon, és persze a munkájukra is így
tekintenek, annak ellenére, hogy Bernd 2007-ben bekövetkezett
halála után felesége az életmű archiválását és a fotográfiai mun-
kát is egyedül folytatta tovább. A 2014-ben már egyedül létreho-
zott műveken is az szerepelt, hogy: Copyright Bernd és Hilla
Becher. Ekkoriban az egykori tanítvány, Chris Durham volt az
özvegy segítségére.

Az 1931-ben született Bernd Becher a Sieg vidékén nőtt fel,
ahol meghatározó volt a bányászat, ám akárcsak apja, ő is díszí-
tőfestő lett. Később grafikát és tipográfiát tanult Stuttgartban és

Düsseldorfban. Gyerekkorától érdekelték az ipari létesítmények,
amelyeket már diákként romos és pusztuló állapotukban pró-
bált meg pontos rajzokon rögzíteni. Sok esetben a bontást végző
gépek gyorsabbak voltak, mint a ceruzája. Így fordult figyelme a
fényképezéshez, amely gyors és a lehetőségekhez képest tár-
gyilagos, pontos médiumnak bizonyult. Ebben az időben ismer-
kedett meg a három évvel fiatalabb Hilla Wobeserrel, a képzett
fotográfussal, ami egy erős érzelmi, valamint termékeny művészi
kapcsolat kezdetét jelentette. Hilla potsdami polgári családból
származott, anyja révén már fiatalon megismerkedett a fényké-
pezéssel, amely végül a Walter Eichgrün műtermében eltöltött
tanoncidő, majd a Düsseldorfi Művészeti Akadámián végzett ta-
nulmányait követően szakmája is lett.

Házasságkötésük évében, 1961-ben vették meg első nagy-
formátumú, 13×18 cm-es lemezes gépüket. Mindketten erősen
kötődtek az új tárgyias fotográfiához, és az ipari kultúra is fog-
lalkoztatta őket, valamint mindketten meg voltak győződve,
hogy „ezeket az objektumokat meg kellene őrizni, mert külön-
ben mindörökre eltűnnek”. Egykor kenyérkeresetre nem volt
épp alkalmas ez a művészi tevékenység. A megélhetéshez szük-
séges minimumot Hilla Becher biztosította szakfotográfusként.
Munkájukban egyesítették képességeiket, és „míg Bernd Becher
egyértelműen a tárgyak fotográfiai megragadására összpontosí-
tott, addig Hilla Becher nagyrészt a későbbi labormunkát vál-
lalta magára”, írta Susanne Lange. A Becher házaspár 1959-től
kezdve dokumentálta a múlt ipari építészeti örökségét, eleinte a
Sieg vidékén, majd a Ruhr-vidéken, később pedig Nagy-Britan-
niában, Belgiumban, Franciaországban és végül az Egyesült Ál-
lamokban. Szerény eszközökkel, megbízás és említésre érde-
mes figyelem nélkül. Amikor csak lehetséges volt, fogták magu-
kat, és szenvedélyes gyűjtőkként útnak indultak mikrobuszuk-
kal, hogy újabb motívumokat keressenek: aknatornyokat (kas-
házakat), magaskohókat, gáztartályokat, víztornyokat, amelye-
ket tárgyilagosan, formális kritériumok alapján fényképeztek le, és
foglaltak egységes tipológiává, összehasonlító szempontoknak
megfelelően. Az nem számított, hogy egy-egy képnél éppen ki
nyomta meg az exponálógombot. Az áttörést végül az Anonyme
Skulpturen (Névtelen szobrok, 1969), illetve az 1972-es docu-
menta 5-ön való részvételük hozta meg számukra.

„Becherék konceptuális művészettel foglalkoztak – emlék-
szik vissza Lothar Schirmer – akárcsak én”. Akkor, 1971-ben
még csak diák volt Kölnben, de könyvkiadással szeretett volna
foglalkozni. „Arról azonban csak homályos elképzelésem volt,
hogyan is kéne hozzáfogni”, mondja. A siker nem maradt el, és
a Becher házaspárral folytatott csaknem 40 éves közös munka
során 22 kiadványt jelentetett meg. Abban, hogy ma egy fotó-

70 71Fotóművészet|2016.4.

KORTÁRS FOTÓ

könyvnek műtárgy rangot tulajdonítanak, „abban azért nekünk
is volt szerepünk”, hangoztatja Schirmer.

Bernd Bechert 1976-ban nevezték ki a fotográfia professzo-
rává Düsseldorfban. Hillával közösen alapozták meg a Becher-
iskolát, ahonnan olyan világhírű fotográfusok kerültek ki, mint
Andreas Gursky, Thomas Struth vagy Candida Höfer.

A művészet történetében az iskola fogalma alatt különféle
kifejezési formákat igyekeznek egybefogni, mint ahogyan az ha-
gyományosan a 19. századi festőiskoláknál szokásos volt. Ami-
kor Bernd Becher a Düsseldorfi Főiskola oktatója lett, az ő szakja
volt az első ilyen jellegű egész Németországban, ami egyúttal
annak a változásnak is jele volt, hogy a fotográfiát önálló művé-
szeti területnek ismerik el. Az iskola gondolata akkor még na-
gyon távol volt. A szak a művészeti akadémia épületén kívül ka-
pott helyet, a Karl Anton utcában, a pályaudvar közelében. A he-
lyet teljesen áthatotta az úttörők szellemisége. A szubjektív vagy
sajtófotográfiai irányzatokkal szemben, Becherék ragaszkodtak
az új tárgyiassághoz. Megkövetelték a kézműves gondosságot, a
történetileg motivált felvetéseket, akárcsak a tárgyilagos, józan
esztétikai megoldásokat. Művészileg megformált beavatkozások
vagy társadalmi víziók közvetítése nem tartozott a tematiká-
jukba. Ennek az alapelvnek megfelelően választották ki első ta-
nítványaikat is: Volker Döhnét, Candida Höfert, Axel Hüttét, Ta-
ta Ronkholzot, Thomas Ruffot, Thomas Struth-ot és Petra Wun-
derlichet. „Tanítványaiknak meg kellett tanulniuk, hogy a ta-
pasztalati világukhoz önálló elképzelésekkel közelítsenek, és
mindezt fordítsák át egy vizuális leíró rendszerbe” – írja Maren
Polte a Klasse Bilder – Die Fotografieästhetik der „Becher-Schule”
(Klassz képek – A Becher-iskola fotóesztétikája) című könyvé-
ben.

A Düsseldorfi Iskola vagy Becher-iskola születését visszave-
zethetjük a tanítványok 1988-ban a kölni Johnen und Schöttle
Galériában Klasse Bernd Becher (A Becher-osztály) címmel
megrendezett kiállításra. Annak idején Becherék egy teljesen el-
szigetelt nézőpontot képviseltek a németországi fotográfiai szcé-
nában. Mégis, egyedüli külföldi kiállítóként őket hívták meg a le-
gendás New Topographics (Új topográfia) című amerikai kiállí-
tásra. Ez a különállóság, akárcsak az egyre növekvő érdeklődés
és elfogadás a kortárs művészet világában a Névtelen szobrok
megjelenését követően, a documentán való részvétel, illetve az
első kiállítások is hozzájárultak ahhoz, hogy a Becher név egy-
fajta védjeggyé válhatott. Művészi minőséget képviseltek, és ez
áthagyományozódott tanítványaikra is, ami azzal az előnnyel is
járt, hogy ők már könnyebben érvényesülhettek a művészeti pia-
con.

A Bernd Bechernél folytatott tanulmányok nem csak az aka-
démián zajlottak, a diákok kiutaztak hozzájuk az öreg malom-
ba, ahol 1961 és 2003 között éltek, és ahol a műtermük is volt.
„Érdekes volt, amikor odautaztunk, például képeket korrektú-
rázni. A műteremben egymáson halmozódtak a fotópapírok, ott
volt az archívumuk. Hilla Becher gyakran odajött, de a vele foly-
tatott beszélgetés gyakran szólt másról, mint a fotográfiáról.
Bernd Becher inkább hallgatag volt” – emlékszik vissza Frank
Breuer, akik 1991 és 1998 között tanult náluk. Akkor, amikor ő
kezdett, Gursky és Ruff már rég nem járt oda. „Axel Hütte néha
eljött körülnézni az akadémián, és olyankor együtt is ettünk.”
Az osztály addigra már új termekbe költözött az akadémia épü-
letén belül, ami nagyban hozzájárult a közös eszmecseréhez,

például Fritz Schwegler vagy Gerhard Richter osztályával. „Nem
voltak rendszeres megbeszéléseink, a dolgainkat mi magunk
szerveztük meg magunknak mint közösségnek. Abban az idő-
ben Becherék sokat utaztak. Néha láttam őket a kisbuszukkal
az autópályán, létrával a tetőn, amikor magam is épp témát ke-
restem.” A kiállításon Breuer két képet állított ki a Poles (Oszlo-
pok, 2005) sorozatból, amelyhez kábeltartó oszlopokat fényké-
pezett a vidéki tájban. Boris Becker szintén jól emlékszik a diák-
éveire (1984–1990) és korai felvételeire a kölni légvédelmi bun-
kerekről, amelyek gyerekkorában még jelen voltak a városban.
A Kaiserswerth egyik bunkeréről készült felvételét megmutatta
Bernd Bechernek, hogy értékelje. Neki „az eredeti nézet egyál-
talán nem tetszett – emlékezik vissza. – Azt tanácsolta, hogy
menjek el az ottani kolostor iskolájának az udvarára, hogy jobb
rálátásom legyen az építményre. Igaza lett, a későbbi nézet lett
a jobb.” Könyvében (Photographien 1984–2009) így írt tanárá-
ról: „Találkozásomat Bernd Becherrel igazán nevezhetjük for-
maadónak, hisz megláttam a légvédelmi állások témájára vo-
natkozó kusza ötleteim sokaságában és abban, ahogy közelítet-
tem az egészhez, miként lehetne megvalósítani ezeknek az épít-
ményeknek a dokumentarista állagfelmérését.”

Claudia Fährenkemper, aki 1989 és 1995 között tanult Be-
chernél, négy rovarportrét választott ki az Imago című soroza-
tából a kiállításra. „Ez az a munka, amely leginkább összeköt Hil-
la Becherrel. 2009-ben felhívtam, hogy felhasználhatnék-e tőle
egy idézetet az Imago című könyvemben. »Tőlem? Nem a Mes-
tertől?« – kérdezte beleegyezőleg.” Fährenkemper 1996 óta fény-
képez rovarokat pásztázó elektronmikroszkóppal. „Eközben en-
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A kiállításon részt vevő fotográfusok:
Bernd és Hilla Becher, Max Becher és Andrea Robbins, vala-
mint Boris Becker, Laurenz Berges, Natascha Borowsky, Wen-
delin Bottländer, Frank Breuer, Susanne Brodhage, Ralf Brueck,
Götz Diergarten, Volker Döhne, Chris Durham, Elger Esser, Clau-
dia Fährenkemper, Anna Ferrer, Bernhard Fuchs, Ulrich Gambke,
Edith Glischke, Claus Goedicke, Andreas Gursky, Candida Hö-
fer, Axel Hütte, Manfred Jade, Jörg Paul Janka, Christof Klute,
Matthias Koch, Christian Konrad, Yoonjean Lee, Katharina
Mayer, Ralph Müller, Thomas Neumann, Simone Nieweg, Tata
Ronkholz, Martin Rosswog, Thomas Ruff, Jörg Sasse, Heiner
Schilling, Nina Schmitz, Stefan Schneider, Kris Scholz, Josef
Schulz, Sigune Siévi, Christine Sommerfeldt, Daniela Steinfeld,
Thomas Struth, Brigitta Thaysen, Petra Wunderlich, Andrea
Zeitler.

gem nem a különleges tudományos megfigyelés illusztrálása fog-
lalkoztat, hanem egy tökéletes, összetett, parányi forma mint
tér, szobor vagy táj”, mondja. Annak idején németországi kül-
színi barnaszénkitermeléseknél készült tájképekkel pályázott.
Az évek során a legnagyobbtól, a folyamatos üzemű kotrógé-
pektől, eljutott a legkisebbig, a rovarokig. Mégis megfigyelhető
valamiféle rokonság tanárai munkájával, amely találóan jut ki-
fejezésre a Hilla Bechertől átvett idézetből: „A tárgyaknak csak
ugyanolyan nézetéből tűnik fel valakinek, ha különféle felvéte-
leket egymás mellé tesz, hogy mi a közös bennük, mi az alap-
forma… és mi az individuális variáció.”

Mivel a hallgatókat önálló művészi pozíció kialakítására kész-
tették, ebből következik, hogy ők saját képi formanyelvet talál-
tak. „Az életvilág részlethű, de távolságtartó rögzítésének az ér-
tékelésében tartalmilag is meghatározó értelemben növendékei
tanáruknak és ösztönzőjüknek, Bernd Bechernek” – írja Maren
Polte. Még ha Bernd Becher testesítette is meg a professzori stá-
tuszt a Düsseldorfi Egyetemen, felesége nélkül nem elképzelhe-
tő ebben a pozícióban. Ő volt a háttérben a szürke eminenciás.
Becherék képi nyelvéhez a legközelebb egész biztosan Candida
Höfer áll tárgyilagos, dokumentáló pozíciójával, míg Gursky, aki
1980 és 1987 között tanult náluk, inkább egy formalista, kísérle-
tező felfogás mellett döntött.

Maren Polte Thomas Ruffal készített interjújában 2006-ban
arra a kérdésre, hogy hogyan jöhetett létre a Becher-iskola, Ruff

Cartier-Bressont parafrazálva válaszolt: „Jókor voltunk jó he-
lyen.”

Átfogó munkájuk megtanított minket arra, hogy felismerjük
a szépséget és a plasztikus formákat a célszerű építészetben. Az
új tárgyiasság, a konceptuális művészet és a fényképezés össze-
kapcsolásával művészettörténetet írtak. ■

Fordította: Pfisztner Gábor
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A médium formája,
avagy a forma médiuma...
Fotó és kortárs művészet 3. rész
PFISZTNER GÁBOR

Az előző részben a kortárs művészet problémáját jártam
körbe, főként ahhoz keresve valami fogódzót, hogy hon-
nan is ragadható meg általános érvényűen az, hogy mi a
kortárs a művészetben. A sorozat harmadik részében,
amint korábban említettem, a médium kérdésével foglal-
kozom. Ez a választás – mint ahogy a korábbi sem – nem
önkényes. Amennyiben olyan megnevezéseket haszná-
lunk, mint „fotóművészet”, akkor azt meg kell tudnunk
alapozni. Ha jelent valamit az, hogy „kortárs fotóművé-
szet”, akkor a kortársiságán túl (amennyiben az nem csu-
pán időben többé-kevésbé azonosat, egyidejűt jelent) azt
is meg kell tudni határozni, hogy miben is áll ennek a „fo-
tóművészetnek” a sajátossága, ami megkülönbözteti a mű-
vészet minden egyéb területétől. Ezt pedig kevésbé (főleg
hagyományos) esztétikai fogalmak felől lehet megközelí-
teni, inkább a médium, azon túl pedig a médium sajátos-
ságának (specifikusságának) problémája felől.

„Ne nevezd magad »fotóművésznek«, hogy ki ne nevettesd ma-
gad a »festőművészekkel« és »szobrászművészekkel«; nevezd
magad fotográfusnak és várj, míg a többi művész testvérének
nevez”,1 írta Peter Henry Emerson 1889-ben művészetet tanuló
diákok számára. Az ő megfogalmazása is egyértelművé teszi azt
a hagyományos felfogást, amely szerint a művészet különböző
területekből áll, amely területeket a végzett tevékenység szerint
különítik el egymástól. A tevékenység jellegét pedig meghatá-
rozza az eszköz és az anyag, amivel az adott területen alkotók
dolgoznak. Így beszélhettek szobrász(művész)-ről, festő(mű-
vész)-ről, grafikus(művész)-ről. Ez az a kor volt, amikor a mű-
vészeti tevékenységet még nagyjából a kézműves jártasság (és
gyakorlottság) és a „zsenialitás” elegyéből vezették le, és amely-
nek mélyén az ókori görög techné fogalomnak egykor általános
jelentése rejtőzött. A techné olyan tudásnak számított, amely
ahhoz volt szükséges, hogy valamit létre lehessen hozni, és
amelynek jelentősége a létrehozottban volt. A techné tudásként
tanulható volt, ennyiben tehát nem puszta tapasztalat. Ez a mes-
terségbeli tudással rendelkező „zseni” volt az, aki a különféle
anyagokat megmunkálva, felhasználva formálta meg a művet,
azaz ebben az értelemben „formát” adott az „anyagnak”. A tech-
nének volt egy olyan felfogása is, amely szerint olyan alakítást
jelentett, hogy az anyagból bontotta ki azt, ami nem volt inhe-

rensen benne foglalva (az agyagban a váza, a fában a hordó). A
művészet és a művészeti tevékenység ilyen felfogása is mutatja
azt a lényegi különbséget, amely a hagyományos „médiumok”
és a „fotográfia mint médium” között van (épp ezt a különbséget
igyekeztek eltüntetni, de legalábbis csökkenteni a különböző
„kézműves” eljárásokkal, a 19. század közepén a kompozittech-
nika segítségével, a végén pedig a piktorialisták az általuk kidol-
gozott, úgynevezett nemeseljárásokkal). Ezzel pedig eljutottunk
a „médium”-hoz mint központi problémához. A történetileg ki-
alakult művészeti tevékenységek médiuma és a fotográfia médi-
uma közötti különbség – gondolhatnánk – könnyen belátható. A
fotográfus ugyanis sosem formálja az anyagot a kézművesség
hagyományos értelmében. A szó szoros értelmében nem is tör-
ténik formaadás, hiszen a kép a fény által jön létre, a fotográfus te-
vékenysége (amit William Crawford kameraszintaxisnak nevez)
arra irányul, hogy a felvételezés megfelelő feltételeit biztosítsa a
fényképezőgép beállításával, a rögzítéshez használt nyersanyag,
valamint a felvételezéshez legalkalmasabb időpont kiválasztá-
sával. Ezt követően pedig (ez lesz majd Crawfordnál a „nyomat-
szintaxis”,2 valójában nagyítási szintaxis) a kidolgozásnál kell ar-
ra ügyelnie, hogy az általa elképzelt legjobb eredményt elérje
(durva leegyszerűsítéssel, és csak abban az esetben, ha kémiai
alapú, analóg fényképezésről beszélünk). Éppen ezért egészen
addig, amíg a művészi tevékenységnek az „anyagformálás” állt
a középpontjában, nem pedig a tágabb értelemben vett koncep-
tualitás, a fogalmi gondolkodás (mint pl. már Duchamp-nál), va-
lóban az volt a helyzet, amit Moholy-Nagy pontosan leírt. A fo-
tográfusok egy része (a piktorialisták, az USA-ban a fotósze-
cesszió képviselői) a festészetet (grafikai eljárásokat) igyekezett
utánozni, pontosabban látványvilágát előidézni (még a „natura-
lista” Peter Henry Emerson is, hol a barbizoni iskola festőit, hol
az impresszionistákat), de legalábbis onnan merítette az ihletet
a témaválasztáshoz vagy a képtárgy kidolgozásához. Ezzel szem-
ben igyekezett Moholy-Nagy körülhatárolni a fényképezés sajá-
tosságait. Persze nem ő volt az első, aki megértette, hogy miben
más a fényképezés, mint az egyéb „médiumok”, és miként lehet
önérvényűen használni. Már az 1910-es években elkezdtek kí-
sérletezni, igaz, nagyon különböző alapokról indulva és nagyon
eltérő célokat követve. Ebben az időszakban viszont megjelenik
az ellenpólus is. A dadaista művészek, majd a szürrealisták is
dolgoztak fotóval, de nem foglalkoztatta őket az, ami Moholy-
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Nagy, illetve sok más kortársa számára a fotográfia mint eljárás
lényegét adta: saját mediális sajátosságai, amennyiben a fotográ-
fiát hagyományos, az anyag értelmében vett médiumnak tekint-
jük, amelynek egyik legfontosabb jellemzője az optikai alakítás
új elve.3 A dadaisták számára a fényképet hétköznapisága, kö-
zönségessége tette elsősorban fontossá, továbbá az, hogy nem
volt festészet, nem tartozott a jól bevált művészeti eszközök kö-
zé,4 viszont sajátos kapcsolatban állt azzal a világgal, amelyet
reprezentált, és amelynek sajátos „valóságot” kölcsönzött. Eb-
ből viszont arra kellene következtetni, hogy a korszak „fotómű-
vészei” egy egészen másfajta fotográfiát ismertek és műveltek,
mint a dadaisták vagy a szürrealisták (de akár a konstruktivisták
is). De vajon miben állt ennek a fotográfiának a mediális egyedi-
sége? Ez egy olyan kérdés, amelyre a leginkább még Moholy-
Nagy adott különféle válaszokat, bár ő is inkább a kutatás irá-
nyairól, a kísérletezés lehetőségeiről beszélt, illetve arról, hogy
miként formálja át a látásunkat a fényképezés.

Ha tehát „fotóművészetről” kívánunk beszélni, akkor azt kel-
lene tudni meghatározni, miben állnak ezek a sajátosságok, mi
az egyedisége a fényképezésnek (mediális értelemben). Mivel a
fotográfia „technikai médium”, egy technikai eszköz, ez azt is je-
lenti, hogy állandóan változik, „fejlődik”, átalakul. Nemcsak a
fényképezőgép, hanem a „fotográfiai nyersanyagok is”. Akkor
mi az, ami alapján a fényképezés medialitása és annak specifi-
kuma megragadható, ami megkülönbözteti más „médiumok-
tól”? Ez látszólag naiv kérdés, de ha komolyan fontolóra vesz-
szük, nem is az tűnik problematikusnak, hogy miben különbö-
zik másoktól, sokkal inkább az – amire már Peter Osborne is fel-
hívta a figyelmet –, hogy mi az, amiben azonos önmagával.

A modern művészet kapcsán Clement Greenberg egy 1960-
as előadásában beszélt az egyes művészeti területek, azon belül
is a festészet sajátosságairól, aminek alapjául az úgynevezett
médiumspecifikusság szolgált. Greenberg azt hangsúlyozta,
hogy a modernitás idején minden művészetnek meg kell tudnia
határozni saját működési körét és hatását, amely csak arra jel-
lemző. Ezáltal persze le is szűkítette tevékenysége lehetőségeit,
viszont annál biztosabban uralhatta azt a területet. Greenberg
szerint minden művészeti tevékenység különleges és neki meg-
felelő köre egybeesett azzal, ami médiuma természetének sajá-
tosságait jelentette. A művészet kritikus viszonya önmagához
ezeknek a sajátosságoknak a hangsúlyozására és mások kiszű-
résére irányult.5 A törekvés erre jelentette a „művészetek” ön-
meghatározásának alapját, ami a saját magukra irányuló kriti-
kájuk lényege volt. Greenberg itt egyértelműen hangsúlyozza a
kritikai mozzanatot, azt, ahogyan a művészet mindig kérdésessé
tette tevékenységében saját feladatát, céljait, lehetőségeit, egy-
általán önmagát. Ezt tartja ő a felvilágosodás örökségének és a
modern művészet egyik legfontosabb jellemzőjének. Lényegé-
ben ebből vezeti le a médium sajátosságait is firtató attitűdöt.

Ez tehát az a viszonyrendszer, amelyben el kellene tudni he-
lyezni a fotográfiát mint önálló médiumot. Ehhez képest megle-
pő, hogy a fényképezés nagy szószólói közül, akik Greenberg
kortársai voltak, Beaumont Newhall a „tiszta” (straight) és az ál-
tala miniatűrnek nevezett (valójában a kisfilmes géppel történő)
fotográfia specifikusságának legsajátabb elvét „őszinteségében”
(honest) és „egyenességben” (straightforward) látja.6 Ennél pon-
tosabb definíciót nem ad, bár azt kiemeli, hogy a fényképezés

esztétikája elválaszthatatlan a technikájától. Mintegy húsz évvel
később John Szarkowski, a Museum of Modern Art fotógyűjte-
ményének akkor vezetője ennél azért konkrétabban fogalma-
zott. Először is, tisztában volt azzal, hogy a könyvben bemuta-
tott képeknek alig van közös vonása, leszámítva sikerüket és a
kifejezés közös eszközeit. A közösen osztott „víziójuk” maga a
fotográfia, jelentsen ez bármit. Ebből adódóan a fotográfia (talán
épp a médium?) története a fotográfusok előremutató érzékeny-
ségén alapul, írja Szarkowski, amelynek köszönhetően érzékel-
ték a médiumban rejlő jellemzőket és problémákat. Ehhez kap-
csolódóan felsorol öt szempontot is, amelyek általánosan foto-
gráfiai specifikumnak tekinthetők szerinte. Ezek a „dolog ma-
ga”, a „részlet”, a „keret”, az „idő”, illetve a „nézőpont”.7 Mind-
ez azonban részét képezi annak, amit a már említett William
Crawford – William M. Ivins fogalmát kölcsönvéve – kamera-
szintaxisnak és nyomat- (nagyítási) szintaxisnak (camera, illet-
ve printing syntax) nevez. Ivins a reneszánsz korától használt
grafikai eljárásokat elemezte, és ehhez kapcsolódóan alkotta
meg a nyomtatási szintaxis fogalmát, amely azt jelentette nála,
ahogyan a metszők, karcolók a vonalakkal dolgoztak az anyag
felületén. Ebből kiindulva értelmezte a nyomatok különbségeit,
hasonlóságait, valamint rámutatott a történeti korszakok és a
kulturális régiók közötti különbségekre. Ebbe a sorba illeszke-
dett a fotográfia is, amelynek ugyan szerinte nincs szintaxisa, vi-
szont a megjelenítés terén ezeknek a grafikai eljárásoknak mint
információhordozók előállítására alkalmas technikáknak a foly-
tatásaként tekintett rá.8 Crawford ezzel szemben úgy gondolja,
hogy a fotográfiának is van szintaxisa, amely elválaszthatatlan a
technológiától, ami a felhasznált technikai elemek kombináció-
ja. Ez határozza meg, hogy mennyire „lát jól” az eszköz, és kije-
löli azokat a korlátokat, amelyeken belül a fotográfus kommu-
nikálhat.9 A későbbiekben Crawford inkább foglalkozik a nyom-
tatásból adódó sajátosságokkal, mint a kamerával, bár nyilván
az sem elhanyagolható, hiszen meghatározza, hogy mit és ho-
gyan láthatunk a „felvételen”. Sok minden visszaköszön, amivel
már Moholy-Nagynál is találkozhattunk, pl. az objektívek hasz-
nálata, nézőpont stb. Ennél érdekesebb a nyomatszintaxis kate-
góriája, amelynél valójában anyagi minőségekről beszél (a na-
gyítópapír színe, textúrája, fényessége, az alkalmazott techniká-
ból fakadó, szemmel is jól látható különbségek például egy
ambrotípia, egy cianotípia, illetve egy baritált papírra készült na-
gyítás között). Az érdekessége ennek, ellentétben Szarkowski
igen körvonalazatlan, de mégis inkább a technikai eszközre mint
információközvetítőre összpontosító megközelítésével, hogy az
optikai szempontokon túl (ami azért a különféle optikai eszkö-
zöknek köszönhetően már a festészetben is jelen volt10) elsősor-
ban azokban a minőségekben látja a fotográfia sajátszerűségét
(ezt nevezi szintaxisnak), amely a fotográfiai nyersanyagok el-
térő anyagi jellemzőiből és az azon alapuló taktilis és vizuális
benyomásokból fakad.11

Crawford 1979-ben publikálta a könyvét. Ez volt az az év,
amikor Rosalind Krauss megjelentette a szobrászati mező kiter-
jesztéséről szóló cikkét az October magazinban, egyértelműen
rámutatva arra a paradigmaváltásra, amely a médium és specifi-
kusságának értelmezésében a megelőző bő egy évtizedben vég-
bement.12 Ahhoz viszont, hogy mindannak relevanciája legyen,
amit Crawford jellemzőnek és meghatározónak tartott, egy



kor mindenképpen Rosalind Krauss megközelítésével kell kez-
deni, hisz ő kutatóként meghatározó alakja ennek a korszaknak.
Azért is érdekes az, amiről gondolkozik, mert utólag erős haj-
lam mutatkozik arra, hogy úgy állítsák be, mintha valamiképp
újraélesztette volna a médiumspecifikusság fogalmát. Krauss
azonban belátja, hogy a Greenberg (és Fried) által hangoztatott
megközelítés nem tartható fenn, legalábbis annak az a része,
amely az anyaghasználaton és az attól elválaszthatatlan techni-
kán alapuló szétválasztásból logikusan következne. Ennek ad
hangot már viszonylag korán (1979-ben) a szobrászat kapcsán,
amikor arról a kiterjesztett (kitágított) mezőről (területről) ír,
amelyben a korszak szobrászatának alkotásai elhelyezhetők.19 A
nyolcvanas években tovább lép, amikor a médium megalkotásá-
ról, újraalkotásáról beszél, főleg az ír művész James Coleman
kapcsán, aki szerinte létrehoz egy új médiumot azzal, ahogyan
tablószerű fényképeinél használja a fotónovella (fotoromanza)
sajátos mediális mozzanatait (továbbá a színházi dramaturgia
bizonyos eszközeit). Eszerint tehát bármennyire is fényképeket
készít Coleman, őt nem lehet a „fotóművészet” kategóriájába so-
rolni.20 Néhány évvel később Walter Benjamin kapcsán ír a foto-
gráfia médiumának újra feltalálásáról,21 ami természetesen nem
jelenti a visszatérést sem a Crawford által vázoltakhoz, de ahhoz
sem, amit Ansel Adams vagy a német Renger-Patzsch, esetleg a
szintén német Otto Steinert22 képviselt évtizedekkel korábban.

Krauss egy köztes pozíciót képvisel azon a spektrumon, ahol
a másik szélső értéket leginkább Peter Osborne, Irene V. Small
vagy Sabeth Buchmann jelenítik meg. Buchmann például a ha-
gyományos „formalista krédóval” szemben azt vallja, hogy a
konceptuális műveknél a médium meghatározása sokkal inkább
alkalmazásának mikéntjéből fakad, így a sajátossága olyan kü-

lönös funkcióitól függ, mint a dokumentáció, információ, kom-
munikáció, részvétel, interakció stb.23

Small ezzel szemben (bár mindettől nem teljesen idegen mó-
don) úgy értelmezi a médiumot, hogy az kölcsönös függésben
van a formával, amelyben alakot ölt, amely láthatóvá teszi. Ez a
megközelítés, amint azt egyértelművé is teszi, a német szocioló-
gus, Niklas Luhmann médiumfogalmából indul ki, amelynek a
lényege a médium és a forma kölcsönös meghatározottsága.
Ugyanakkor Small úgy látja, hogy Luhmann értelmezésében a
„médium” nem jelent különálló médiumokat, mint a szobrászat
vagy a festészet. Ehelyett olyan eszközként fogja azt fel, amely-
nek köszönhetően kommunikációs folyamatok valósulnak meg.
Így tehát a médium ténylegesen közvetítő szerepet játszik,
amely megalapozza a forma megjelenésének lehetőségfeltéte-
leit, írja.24

A médium és a forma közötti alapvető különbség Luhmann-
nál csak az őket alkotó elemek kapcsolódásában fedezhető fel.
A médium olyan elemek együttese, amelyek lazán kapcsolód-
nak egymáshoz, míg a formát adók szorosan illeszkednek. Ez
teszi a médiumot alkalmassá arra, hogy igazodjon a formához.
Luhmann szerint a médiumot, amelyet a művészetben először
is létre kell hozni, a forma teszi azzá, ami, egyúttal pedig látha-
tóvá. Nem arról van szó, hogy rendelkezésünkre áll valamilyen
anyag vagy bármi más, például maga a művészet mint médium,
amely megtalálja a maga formáját, hogy láthatóvá váljon, ha-
nem épp fordítva. A forma az, amely kiköveteli magának a mé-
diumot, amelyben megmutatkozhat. Egy ponton azonban a mé-
dium is formává, míg a következő lépésben a forma is médium-
má válhat. A médium tehát az, ami a formát akként, ahogyan
van, egyáltalán lehetővé teszi. A gondolatmenet szempontjából

olyan paradigmának kellett volna érvényesülnie, amelyben ezek
a minőségek jelentőséggel bírnak, és amelyeknek köszönhe-
tően a fotográfia megkülönböztethetővé válik a többi művészeti
területtől, ahol ezek a meghatározottságok mint pozitív korlátok
jelennek meg, amelyekre a művész a mű révén rámutat és rá is
kérdez, azaz kritikusan viszonyul hozzá. Ezzel azonban nem-
csak az a probléma, hogy a hatvanas évek művészete, azon be-
lül is a konceptuális művészet alapvetően diszkreditálta a „mű-
vészeteket”, és szembeállította velük az „egy művészetet”,13 ha-
nem az is, hogy kérdéses, mennyire érvényesült ez a kritikai at-
titűd azoknál a műveknél, amelyeket ebben az értelemben a
„modern fotóművészet” alkotásainak tekintünk.14 Az 1920-as és
1930-as években még érvényesült az, amiről Crawford a nyo-
matszintaxis kapcsán beszél: ahogy ő is fogalmaz, és ami vélhe-
tően rekapitulációja az Ansel Adams (valamint az ebből a szem-
pontból – is – méltatlanul mellőzött Dulovits Jenő) által is felis-
mert és leírt elvnek, miszerint már az exponáláskor tisztában
kell lenni azzal, hogyan is fog kinézni a nagyítás. Ennek a felfo-
gásnak lényegében sosincs egyeduralkodó szerepe, mert már
ebben az időszakban is vannak alternatív elképzelések (pl. Wal-
ker Evans felfogása a dokumentarizmusról mint stílusról, szem-
ben a műfaji felfogással, ahol a kameraszintaxis értelmezhető,
de a nyomatszintaxis aligha, és ugyanez igaz kell, hogy legyen
Lee Friedlanderre, Garry Winograndra vagy még korábban Ro-

bert Frankre, akik elsősorban könyvben gondolkoztak, nem pe-
dig falra függesztett képtárgyakban). A Szarkowski könyvében
körvonalazódó fotóművészet-felfogás épp arra az időre esett,
amikor ez a paradigma háttérbe szorult, és nem is annyira foko-
zatosan helyébe lépett egy másik, amelyet pl. Rosalind Krauss is
postmédium-állapotnak nevez.

Azzal kell tehát szembesülnünk, hogy a „modern művészet
paradigmája”, amelynek alapja a különféle művészeti területek
elkülönbözése, ami visszavezethető a mediális sajátosságokra,15

akkor veszti érvényét, amikor a fotográfia elfogadottá kezd vál-
ni a művészet hagyományos intézményrendszerén belül.16 Nem
állítható persze, hogy ez teljesen egyeduralkodó nézet lesz, hi-
szen éppen a nyolcvanas években meghatározóvá váló, a festett
táblakép helyére aspiráló fotografikus „tabló”17 ad okot és alkal-
mat a Greenberg-féle médiumspecifikusság egyik jelentős köve-
tőjének, Michael Friednek, hogy immár a fotográfiára próbálja
meg alkalmazni ezeket a szempontokat, amelyeket ő korábban
a festészet kapcsán igyekezett érvényre juttatni (pl. abszorpció
szemben a teatralitással).18

A medialitás teljes negligálásán és szerepének tagadásán in-
nen és túl azonban vannak jelentős elméletek, amelyek egy jel-
lemzően köztes pozíciót foglalnak el, és amelyek segítségével ér-
telmet kap sok minden, ami amúgy nehezen lehetne értelmez-
hető a kortárs művészetben. Ha kronologikusan haladunk, ak-
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hez való viszonyát manifesztálja. A kortárs építészet motívumai,
elemei keverednek rurális építészeti struktúrákkal. Nyilvánva-
lóan kevéssé érdeklik a tipológiai megközelítések, sokkal inkább
a képek szekvenciái, elrendezése, egymáshoz való viszonya, ami
már korábbi installációit is meghatározta. Ezúttal a fotográfia
egykor marginális (Nan Goldinnak köszönhetően a kortárs mű-
vészetben is elfogadottá vált) vetített formáját használja, amely
révén a képnézés időmozzanatát is befolyásolja, megszabva a
befogadás lehetséges tartamát, ezzel is utalva arra, hogy nem
csak a képek, de a látványok is csak átmenetiek, időszakosak, a
hétköznapokban is. Igaz, mindig újabbak foglalják el a helyüket,
miközben feledtetik, törlik a korábbi benyomásokat. Itt ugyan
adott az ismétlés lehetősége, kérdés, hogy a néző veszi-e magá-
nak hozzá a fáradságot.

Egy teljesen más pozíciót foglal el a korábbiakkal ellentétben
Viviane Sassen, akinek Umbra című sorozatát január 19. és
2017 április 1. között mutatja be a chicagói Museum of Contem-
porary Photography. A holland születésű, gyerekkorában három
évig Kenyában élt Sassen művészeti tanulmányai előtt divatter-
vezést és fotográfiát tanult. Jelenleg is számos magazinnak fény-
képez divatanyagokat. Emellett készíti „autonóm” sorozatait,
amelyek egyfajta visszaemlékezésnek tűnnek a gyerekkorára.
Akkori emlékfoszlányok, benyomások, érzések formálódnak ké-
pekké. Az Umbra egy fényképekből és multimédiás anyagokból
(nincsen meghatározva, hogy ez itt mit jelent) összeálló mű-
együttes, amelyben a „többi munkájára is jellemző fény-árnyék
játékot hangsúlyozza”, fogalmaz a kurátor. Sassen különféle szí-
nes sík felületekkel hoz létre kompozíciós viszonyokat, amelyek

háttere sok esetben a homok (vélhetően Kenyában), amit kiegé-
szítenek a kezek árnyékai. Az árnyék, a test jelenlétének „ab-
szolút bizonyítéka”, különösen fontos szerepet játszik a mun-
káiban. Problematikus viszont, hogy azok a stratégiák, amelyek
jól működnek a fashion világában, reflektálatlanok maradnak
ezekben a sorozatokban.

A kortárs fotográfiában igen népszerűek a régi, „archaikus”
technikák, és nemcsak a nagyítások, másolatok készítésénél,
hanem a képrögzítés esetében is. Ezek esetenként keveredhet-
nek a közelmúlt technikai megoldásaival vagy akár a digitális
rögzítési módokkal is. Az olasz Paolo Gioli hosszú évek óta dol-
gozik ezen a határterületen, ahol még a grafikai sokszorosító el-
járások is szerephez jutnak. A párizsi Sage galériában La matičre
et l’image („Az anyag és a kép”) címmel október 6. és november
6. között megrendezett kiállításán ezekből a munkákból válo-
gattak. A kurátori szövegben igazi feltalálónak, innovatív eljárá-
sokat kedvelő, azokat intenzíven használó művészként írják le.
A Vatikáni Múzeum gyűjteményében készült Luminescente cí-
mű felvételeihez foszforeszkáló anyaggal bevont lemezt hasz-
nált, amelyről a képet papírra transzferálta, ez eredményezte a
szokatlan látványt. Az eljárásból fakadó különös, zavarba ejtő
megjelenés eközben nyilvánvalóvá teszi a fotográfiai reprezen-
táció és az „autonóm” kép közötti különbséget. A Torace című
sorozat nagyméretű polaroid felvételekből áll, amelyeken az
emberi test szoborszerű torzóként jelenik meg. Gioli munkája,
bár technikai értelemben fotográfia, mégis inkább csak eszköz-
ként használja azt, akárcsak a szokatlan eljárásokat, a különfé-
le „archaizáló”, roncsolt vagy „tökéletlen” képi hatások elérése
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különösen fontos, hogy Luhmann az egész problémát rendszer-
elméleti szempontból közelíti meg, ami itt azt jelenti, hogy a
médium vagy a forma sem létezhet „magánvalón”, azaz függet-
lenül attól a rendszertől, amelyben egyáltalán formaként és mé-
diumként értelmezhetőkké válnak.25

Ezekből a médiummeghatározásokból az tűnik ki, hogy a fo-
tográfiának nem az anyaghasználaton alapuló (nyomatszinta-
xis) vagy az optikai-technikai megoldásokból (kameraszintaxis)
fakadó minőségei elsődlegesek és meghatározóak akkor, ha a
kortárs művészetben betöltött szerepéről gondolkozunk. Ezek a
jellemzők vagy minőségek természetesen esetenként hangsú-
lyossá, ha úgy tetszik, jelentéshordozóvá válhatnak, de sosem
csak önmagukban. A fotográfia története, történeti és mai sze-
repe (kulturális formaként), jelentősége mint adatrögzítő és hor-
dozó, illetve kommunikációs eszköz, amin a legkülönfélébb tár-
sadalmi gyakorlatok alapulnak, lényegi módon befolyásolja
használatát és kijelöli helyét a kortárs művészetben, miközben
mindez állandóan témájává is lesz annak a kritikai viszonynak
köszönhetően, amely a művészetre irányul, amit amúgy Green-
berg elsődlegesen a modern művészet legfontosabb vonásaként,
illetve a vele szemben megfogalmazott elvárásként írt le.

Jó példa errre Hiroshi Sugimoto, akinek Black Box című ki-
állítása december 16-án nyílik az amszterdami Foam Galériában,
és 2017. március 8-ig lesz látható. A japán művész egyre terje-
delmesebb életművét a mesterségbeli tudás, a hagyományos fo-
tográfiai eszközök használata mellett az teszi különlegessé, aho-
gyan a nyugati és a keleti gondolkodást állandóan szembeállítja
műveiben, amelyeknek csak látszólag főszereplői a megjelení-
tett tárgyak, intézmények, terek vagy földrajzi helyek. Sugimoto
tevékenysége, azon belül pedig a fotográfiai eszközök használa-
ta, továbbá a kiválasztott „téma” jól példázza Luhmann médium
és forma fogalmát. Itt a fotográfia ugyanis legalább annyira mé-
diuma, mint formája a műnek, akárcsak a róla való gondolkodás,
ami nem elválasztható attól, ahogyan a dioráma vagy a fényké-
pezéssel szoros kapcsolatban álló film, illetve a mozi intézmé-
nyére rákérdez, miközben a „fotográfiai látás” alapvető jellem-
zőit vonja kritika alá.

Sugimotóhoz időben viszonylag közel áll Hans Eijkelboom,
akinek több évtizedet átfogó munkáit Fotográfiai koncepciók
1970-től napjainkig címmel november 4. és 2017. március 19. kö-
zött mutatja be a kölni Photographischen Sammlung/SK Stif-
tung Kultur. Eijkelboom a hetvenes évek eleje óta készít külön-
féle konceptuális műveket. Projektjeiben főként a fotográfia által
befolyásolt, nem ritkán épp a kamera számára előadott, előtte
„eljátszott” ideálisnak gondolt, valójában ismétlődő, sablonos ön-
reprezentációval, az azt megelőlegező előítéletekkel, előfeltevé-
sekkel foglalkozik a tipizálás és az összehasonlítás módszerének
segítségével. Bármennyire banálisnak, együgyűnek is tűnnek
Eijkelboom felvételei, néhány évtizeddel ezelőtt azok a felisme-
rések, amelyeken alapultak, még frissnek számíthattak (amit jól
mutat, hogy számos kortársát is foglalkoztatták).

Wolfgang Tillmans egész termeket kitöltő installációiról
vált korábban ismertté. 2014-ben a velencei építészeti biennáléra
azonban egy kétcsatornás videóinstallációt készített, amely egy-
részt fényképek „áramlása”, időbeli egymásutánisága, másrészt
pedig egy állandóan változó montázskép. A június 5-én nyílt,
csak címében könyvformára utaló Book for Architects január 29-ig
látható a hannoveri Sprengel Múzeumban. A folyamatosan
áramló képekkel Tillmans az építészethez, az épített környezet-
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9 William Crawford (1979), 7. oldal.
10 Lásd ehhez például David Hockney sokat támadott könyvét, amelyben azt igyek-
szik igazolni, hogy már a reneszánsz művészetben is használtak optikai segéd-
eszközöket. Uő: Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old
Masters. London, Thames & Hudson. 2006. valamint Don Ihde: Die Kunst kommt
der Wissenschaft zuvor. Oder: Provozierte die Camera obscura die Entwicklung der
modernen Wissenschaften? In: Instrumente in Kunst und Wissenschaft, Zur Ar-
chitektonik kultureller Grenzen im 17. Jahrhundert. Szerk. Helmar Schramm, et al.
Theatrum Scientiarum. Berlin, New York, Walter de Gruyter. 2008. 417–429. oldal.
10 Csak érdekességként érdemes felidézni, hogy a piktorialisták éppen olyan „nyo-
matszintaxist” alkalmaztak, amellyel igyekeztek elrejteni a fénykép sajátszerűsé-
gét (pl. a fényes felületet, a szürke tónusokat), és inkább grafikus hatások elérésé-
re törekedtek (pl. Constant Puyo vagy maga Edward Steichen, aki később gyöke-
res fordulatot vett).
12 Rosalind E. Krauss: Sculpture in the Expanded Field. October 1979/8. (1979. ta-
vasz). 30–44. oldal.
13 Rosalind Krauss idézi ez ügyben Joseph Kosuthot. In: uő: "A Voyage on the
North Sea", Art in the Age of the Post-Medium Condition. London, Thames & Hud-
son. 2000. 10. oldal. 
14 Ez a fenti kronológia szerint ez a 19. század közepétől az 1960-as évek elejéig be-
zárólag, esetleg a hetvenes évek végétől mondjuk a kilencvenes évek közepéig tar-
tana. Nehéz lenne azonban azt állítani, hogy ebben a korszakban a főleg technikai
okokból (ami szintén a fotográfiai szintaxishoz tartozik) nagyon különböző foto-
gráfiai törekvések között bármi közös vonás felfedezhető lenne, a kritikai viszo-
nyulásnak és az önreflexiónak, amely a fényképezés mibenlétének lényegére rá-
kérdezne, alig van nyoma (Moholy-Nagy mellett még Anton Giulio Bragaglia ese-
tében, aki megcsinálja a Fotodinamika Futurista sorozatot, illetve Alvin Langdon
Coburn vortográfiáinál, továbbá Paul Strand és Charles Sheeler egyes fényképei-
nél, illetve közös „Manhatta” című filmjüknél).
15 Ez természetesen nem csak az anyagot jelenti, pl. a festéket, hanem a vászon sík
felületét, a keretet. De akkor mi is van a fényképpel, aminek szintén van kerete és
szintén sík felület határolja? Ez ellentmond Greenberg azon követelésének, amely
szerint a művészeti területeknek a „tisztaságra” kell törekedniük.
16 Ehhez pl. Hans Belting, Rosalind E. Krauss, Peter Osborne stb.

17 Vö. Jean-François Chevrier, James Lingwood: Another Objectivity. Institute of
Contemporary Arts London, London, Institute of Contemporary Arts. 1988. to-
vábbá uő: ‘Les aventures de la forme tableau dans l’histoire de la photographie’.
Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart, Verlag Cantz. 1989. 
18 Fried elméletének kritikájához lásd többek között Diarmuid Costello: On the Very
Idea of a ‘Specific’ Medium: Michael Fried and Stanley Cavell on Painting and Pho-
tography as Arts. Critical Inquiry 2008 34. (2008 tél). 274–312. oldal.
19 Rosalind E. Krauss (1979)
20 Rosalind E. Krauss: "...And Then Turn Away?" An Essay on James Coleman. Oc-
tober 1997/81. (1997. nyár). 5–33. oldal.
21 Rosalind E. Krauss: Reinventing the Medium. Critical Inquiry 1999/25. 2 "Ange-
lus Novus": Perspectives on Walter Benjamin. 289–305. oldal.
22 Subjektive Fotografie, ami minden volt, ami nem dokumentarista vagy alkalma-
zott fotó, Becherék ezért sem találtak megértésre az 50-es évek végén Németor-
szágban, ahol Steinert felfogása szinte egyeduralkodónak számított ekkor. Ehhez
lásd pl. Otto Steinert: Subjektive Fotografie; ein Bildband moderner europaischer Fo-
tografie. A collection of modern European photography. Bonn, Bruder Auer. 1952.
23 Sabeth Buchmann: The (Re)Animation of Medium Specificity in Contemporary
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sanne Hudson. Wiley-Blackwell. 2013. 107–116. oldal. 
24 Irene V. Small: Aspecificity/Autopoietic Form. Ibid. 117–125. oldal. Itt 119. oldal.
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Frankfurt am Main, Suhrkamp. 1998. továbbá Die Kunst der Gesellschaft. Frank-
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érdekében. A töredezettség, a hiba, a hiány azonban nem prob-
lémafelvetésként jelenik meg, hanem csak a látványt meghatá-
rozó esztétikai minőségként.

A modernitás óta jellemzi a művészetet az állandó legitimá-
ciós kényszer, az, hogy mindig, minden egyes megvalósulásá-
ban rá kell kérdeznie önmagára, és igazolnia kell saját léte jogo-
sultságát. Ez az a mozzanat, amit Greenberg is kiemel azzal kap-
csolatban, mennyire fontos a művészet kritikai viszonyulása ön-
magához, amely folyamatosan saját alapjaira, lehetőségeire, kor-
látaira és szerepére irányul a (legtágabb értelemben vett) kultú-
ra egészén belül. Ez a kritikai viszony, amit Osborne is fontos-
nak tart, teszi többek között lehetővé, hogy a művészet állan-
dóan realizálja a művészet/nem művészet közötti megkülön-
böztetést, létének szükségszerű velejáróját, ami elválasztja a hét-
köznapi dolgok és helyzetek világától. Luhmann rámutat arra,
hogy ez a megkülönböztetés elsősorban abban a kommunikáci-
ós helyzetben valósul meg, amelyben végső soron maga a mé-
dium/forma kettősség lesz a médium. A fotográfiára nézve ez az-
zal jár, hogy megannyi aspektusában, használatában, megjele-
nésében a róla való gondolkodással együtt (amely teoretikus
tárggyá teszi „médumként”) ebben a viszonyrendszerben szin-
tén mindig a kérdezés középpontjában kell, hogy álljon. ■
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A MÉDIUM FORMÁJA, AVAGY A FORMA MÉDIUMA...
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Szelfi, avagy a képek
uralma és temetője
CSÉKA GYÖRGY

A szelfi az utóbbi öt évben hatalmas karriert futott be,
kikerülhetetlen része a képkultúrának. Kérdés, hogy a
szelfi csak egy új kifejezés az önarcképre vagy az önarc-
kép műfajának mutációja, vírusa? A vég kezdete vagy a
nárcizmus új aranykora? Összefügg-e egymással egy 17.
századi holland önarckép és Kim Kardashian feneke?

Pár jelentős kivételtől (például Rembrandt, Van Gogh, Schiele
vagy Lee Friedlander, Vivian Maier) eltekintve, az önarckép mű-
faja, amely szorosan az individualitás, szubjektivitás ébredésé-
hez és a nyugat-európai civilizációhoz kötődik, tehát nem uni-
verzális, hanem kultúra-és civilizációfüggő, a művek számát te-
kintve akár marginálisnak is nevezhető a művészettörténetben.
Ennek oka pedig az lehet, amit Rodolphe Gasché így fogalmaz
meg: „minden diszkurzus, hogy úgy mondjam, önéletrajzi”. Vagy
ahogy Paul de Man írja Az önéletrajz mint arcrongálásban: „Az
önéletrajz tehát nem műfaj vagy beszédmód, hanem az olvasás
vagy a megértés figurája, ami bizonyos mértékig minden szö-
vegben megjelenik.”

Ha összevetjük az önarcképet az önéletírással, érdekes kü-
lönbségeket és azonosságokat találunk. Az önéletrajz vallomás
az életről, énről, önbemutatás és önmegalkotás, ilyen voltam,
vagyok én, aki ezeket a műveket írtam. Az önéletrajz megírásá-
ra legtöbbször a pálya vagy az élet vége felé kerül sor, egyfajta
visszatekintésként. Alkotója megalkotja saját munkássága kon-
textusát.

A képzőművésznek, a médium sajátossága miatt, más utat
kell választania. Egy festő, fotós az önarcképén alapvetően és el-
sősorban azt az arcot, alakot tudja megmutatni, aki a művei mö-
gött áll mint alkotó. Megmutatja magát mint a szakmája műve-
lőjét, szakmai körülmények között, műteremben vagy más att-
ribútumok társaságában. De megmutathatja a művei mögött
álló magánembert, arcot, alakot, privát körülmények között. A
képeknek azonban az önbemutatás mellett sok más jelentése le-
het, számtalan kép csak látszólag önarckép, valójában ars poe-
tica, az alkotó gondolatai a művészetéről. Vagy arról, mit gondol
az identitásról, énről. Sok esetben meg sem kell jelennie a ké-
pén, hiánya is önarcképként funkcionálhat. De olyan művek, sőt
életművek is vannak, amelyek pszeudo-önéletrajziak, mert bár
az alkotó saját arcát, testét használja szinte kizárólagosan a mű-
veiben, mégsem az önfeltárás módján, hanem annál jóval szo-
fisztikáltabban, mint Cindy Sherman, Francesca Woodman.

Aki önarcképet alkot, önéletrajzot ír, a bemutatás mellett,
mögött talán főleg megalkotni szeretné önmagát. Megformálni,
felmutatni, azaz redukálni a szétforgácsolt, folyton változó, szét-
töredezett ént, ének sokaságát. Az önarckép megalkotásának,

azaz a tükörbe-nézésnek a dinamikája mintha mindig ugyanazt
ismételné, amit Lacan tükör-stádiumként ír le. Egy kép vagy egy
könyv sokszor összefoglalható egy hol diadalmas, hol szenvedő,
hol tárgyilagos, hol félelmetes kijelentésben vagy éppen kérdés-
ben: „Lássatok, ez vagyok én!?” A festő, az író, a zseni, az őrült,
a magánember, a perverz, az okos, a méltóságteljes, a fontos em-
ber, a jó ember, a legjobb udvaronc, a királyok kegyeltje, a szép,
az elegáns. Lefordítva: „Lássatok, ez akarok én lenni!” Az ön-
arcképnek épp annyi köze van a valósághoz, épp annyira refe-
renciális műfaj, mint például a sci-fi, vagyis: fikció. A tükörben
csak egy másik tükör van, és így tovább, a végtelenségig.

Minden önmegmutatás a halállal van szoros kapcsolatban,
ezért melankolikus aktus. Az alkotó kilép egy pillanatra az al-
kotás biztos fedezékéből, és önmagára, önmaga esendő, romlandó
és halálba menő arcára, testére, szellemére irányítja a figyelmet.
Bemutatja, rögzíti magát az időben, még mielőtt meghalna. A tü-
körrel szembenézve a halállal néz szembe.

Nem lehet számokban kifejezni azt a mennyiségi ugrást, ami
az önarcképek/szelfik számában az utóbbi években bekövetke-
zett. Az okok között ott van mind a képi fordulat, mind a digitá-
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lis váltás, sőt messzebbről indulva: a fotográfia felfedezése. A
másik, közvetlen ok a képmegosztás lehetővé válása, az inter-
net, majd a közösségi háló, a Facebook felfutása és tündöklése,
ami, ebben a pillanatban úgy tűnik, megállíthatatlan, és soha
nem látott mértékben írja át életünket, identitásunkat, továbbá
a képekhez, szövegekhez való viszonyunkat.

A Facebook a digitális Föld; szinte teljes egészében kiszorí-
totta és helyettesíti azt, amit valósnak vagy valóságnak neve-
zünk. A digitális képáradat megtalálta legfontosabb csatornáját,
és az addig az internet végtelenjében kóborló életek életterüket.
A Facebook egy sokkal okosabban és csábítóbban megszerve-
zett internet, amely azzal az illúzióval kecsegtet, hogy az ember
nem a kietlen, világűrre emlékeztető síkságon bolyong magá-
nyosan, hanem ismerősök, barátok között szórakozik, minden,
őt érdeklő információhoz hozzájut, úgy, hogy ezért semmit nem
kell tennie. A keresgélést, keresést elvégzik helyette az egyre
komplexebb, mesterséges intelligencia-szintű szoftverek. A di-
gitális fordulattal, ami a kultúránkban végbement, átkerültünk
a valós egy új, másik, virtuális, digitális dimenziójába.

A képek nem az életünk illusztrációi, mi pedig nem az In-
ternet okos felhasználói vagyunk, hanem fordítva. Mi illusztrál-
juk a képeket, a feltöltésre kerülő képekért vagyunk, és a kö-
zösségi háló használ minket. Vagy pontosabban, és kerülve a
posztapokaliptikus hangnemet, minden körben forog, a közös-
ségi háló és a képek is mi vagyunk, saját magunkat használjuk,
illusztráljuk, szórakoztatjuk.

A digitális élet szabályrendszerében élünk. A legfontosabb
jelet adni, hogy lássanak, érzékeljenek a többiek, mert a jelenlét:
létezés. Akkor vagyok jelen, ha minél többen visszaigazolják.
Akkor vagyok a legjobb, a legsikeresebb és egyáltalán: akkor lé-
tezem, ha látnak. A mennyiség törvénye az úr. A jelenlét, a léte-
zés posztolást jelent, a visszaigazolás lájkot, megosztást. A digi-
tális kultúra pedig nagy információs sebességet és képeket je-
lent, logikus, hogy a jelenlét, a létezés képek posztolását jelenti.
A leggyorsabb, legszórakoztatóbb kép a legmenőbb. De nincs
annyi történés, esemény, érdekesség, az élet nem olyan válto-
zatos, hogy percenként lehetne szórakoztató képeket termelni.

Parmigianino: Önarckép konvex tükörben, 1523–1524, 
(Google Art Project)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francesco_Mazzola,_called_
Parmigianino_-_Self-Portrait_in_a_Convex_Mirror_-_Google_Art_
Project.jpg

Robert Cornelius: [Önarckép], 1839, dagerrotípia 
(Library of Congress, American Memory)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File: RobertCornelius.jpg

Cseh Gabriella: Testlenyomat, 2007

A legegyszerűbb, legesszenciálisabb dolog, ami a közösségi há-
ló lényegét fejezi ki, hogy posztolom, hogy vagyok, én vagyok,
és itt vagy ott vagyok. Az én mindegyik pillanata posztolható, s
az eszközöknek és szoftvereknek köszönhetően: azonnal.

A digitális életben a képekben megalkotott én mindenhol je-
len lehet és visszaigazolást kaphat. Úgy, hogy nem kell semmi-
lyen pozitív tulajdonsággal bírnia. Csak folyamatosan képekkel
kell bizonyítania a létét. Szelfizni kell. Folyamatosan meg kell
mutatni magamat, pontosabban önmagam egyediségét, kivéte-
lességét. De sokszor az sem kell, hogy szép vagy jó legyek, egy
elrontott felvétel is hatalmas pályát futhat be, az is kúl, ha csúnya
vagyok, lájkokat gyűjthetek azzal is, ha borzasztóan vagyok öl-
tözve, vagy valami kínosat művelek.

Az, hogy milyen vagyok, milyennek akarom láttatni magam,
sok mindentől függ. Nemcsak tőlem, azaz attól, amit a képeken
csinálok vagy nem csinálok, hanem a háttértől, a kontextustól is.



színű, hogy Roman Opalka ölni tudott volna ezért az alkalma-
zásért.

A legfontosabb azonban azt tudni, milyen a menő, azaz si-
keres szelfi, mi kaphat sok lájkot, mik a menő arckifejezések és
pózok. Egy oldal a következőket tartja a legmenőbb szelfi-kife-
jezéseknek: „Smize. Avagy a csábosan üres tekintet. Ezt 2009-
ben prezentálta először Tyra Banks és immár fogalommá vált a
divatszakmában. Duck face. Újgenerációs kacsacsőrű emlős. El-
ső fénykora még a 2000-es Myspace években volt, de korántsem
terjedt el annyira a digitális kor hajnalán, mint a 2012-es újabb
őrület idején. Sparrow face. Pihegő kismadár vörös rúzzsal. Az
arckifejezés megteremtőinek az Olsen ikreket tartják, akik már
2008-ban biggyesztették az ajkukat a vörös szőnyegen. Fish ga-
pe. A mosoly nem menő. A jelen és a jövő a tátogó halfejé. A
legnagyobb hírességek sora töltik fel az újhullámos selfiket az
Instagramra.”

A szelfi tehát látszólag továbbra is önmagunk bemutatása,
de itt az önmagunk nem értelmezés vagy megértés tárgya, ha-
nem pusztán egy kép, a folyamatos és hatékony digitális jelen-
lét segédeszköze, protézise, amit egy divatrendszernek megfe-
lelően alakítgatunk. Olyanok szeretnénk lenni, olyan képet aka-
runk magunkról, amilyenek a mintáink. Olyan arcot, testet aka-
runk, amilyen arc-és testképet a digitális médiumokban megal-
kottak, és felénk sugárzik, kikerülhetetlenül. Hogy elérjük a célt,
semmilyen eszköztől nem riadunk vissza, a fotók manipulálásá-
tól kezdve a plasztikai sebészetig. Ez utóbbi iparszerűvé és köz-
napivá válása mutatja legtökéletesebben a digitális kép-élet do-

minanciáját. Azért vagyunk, hogy képekként megosztódjunk,
hogy olyan képekké legyünk, amilyeneket szeretünk és tökéle-
tesnek tartunk. Nem a képeink hasonlítanak ránk, hanem mi
szeretnénk a képeinkre hasonlítani, egyes extrém esetekben
egyenesen képregényfigurákra.

Az én puszta protézissé, protézisek sorozatává válik, amely
ahhoz, hogy folyamatosan jelen legyen, maga is protéziseket
használ, szelfibotot vagy szelfikart.

Az önarcképkészítés mindig is egy identitás megalkotására
irányuló kísérlet volt, kísérlet a szétforgácsolódó, fragmentu-
mokból újra és újra alakuló, változó „én és élet” egyetlen kép-
ben, jelentésben való összefogására, a halállal, a végességgel való
szembenézésre. A szelfik olyan gyorsan, akkora sebességgel és
számban készülnek, hogy készítésükkor kísérlet sem történik
valamilyen egyedinek nevezhető, a saját életben és lélekben gyö-
kerező identitás megalkotására. Pár egyszerű típus, a divat ak-
tuális szabályrendszere határozza meg a szelfitermelést, így az
emberek digitális identitását.

Nagy valószínűséggel senki nem tudja majd élete végén re-
konstruálni, megérteni szelfijeiből a személyiségét, élettörténe-
tét. Hiába az egyre nagyobb tárhelyek, a létrejövő képek, éppen
a mennyiségük miatt, már elkészítésük pillanatában kereshetet-
lenné, értelmezhetetlenné és digitális szemétté válnak. Egyetlen
év képtermése is feldolgozhatatlan, átnézhetetlen. A képeket
csak használjuk, áthaladnak rajtunk és általunk a felejtésbe. A
kép korszakában élünk, de egyelőre kevés fogalmunk van arról,
hogy ez mit jelent és milyen következményekkel jár. ■

A szelfi kezdetben a tükörbe villantós fotókkal indult. Most már
ott tartunk, hogy a szelfizés extrém sport lett, és több halálos
áldozata van, mint az autóbaleseteknek. A digitális jelenlétből
ugyanis a versenyszerűség, a folyamatos és korlátok nélküli
egyediség, újításmánia, a mindent túllicitálási vágy következik.
Túllicitálás: egy orosz nő pisztolyt szorított a fejéhez, és úgy
akart szelfit készíteni, csak nem az expógombon rándult meg az
ujja. De az is túllicitálás, ha úgy szelfizek, hogy éppen lehányok
egy kiskutyát, vagy úgy pózolok, hogy a háttérben ott a Mona
Lisa vagy Barack Obama.

A digitális élet egy percenként változó szabályrendszerű ver-
senypálya, ahol mindig újítani kell, változtatni az eszközeinken,
stílusunkon, figyelni a trendekre. De, mivel mindenki egyszerre
akar egyedi lenni és trendi is, így ugyanazokat a divatokat kö-
vetik. A közösségi hálós létezés mindenkit összekapcsol, ezért
nem jöhetnek létre egyedi digitális identitások, hanem csak kö-
zösségiek, amely közösségi háló mindegyik tagja ennek ellené-
re egyedinek tudja magát.

Számtalan szabály és tipp szabályozza a szelfikészítést. Ami
önellentmondás. Önmagam megmutatása nem történhet előze-
tes szabályok szerint. Egy weboldal 9 hasznos tippet ad a szelfi-
zéshez: „Ne feledd ellenőrizni magad. Ügyelj a megfelelő világí-
tásra. Nézd meg, mi van a háttérben. Maradj veszteg! Sokszo-
rozz. Légy magabiztos. Válaszd a megfelelő szöget. Merj pózol-
ni, bohóckodni. Ne fényképezz tükörből.” Világos, hogy a taná-
csok egy része a jó fotó elkészítéséről szól technikai értelemben,
a többi tanács arról, hogyan is kell kinézni a siker érdekében,

milyen a sikeres arckép. Jellemző a sokszorozási tanács, ami azt
jelenti, hogy minél több képet kell készíteni, és utólag választani
ki a megfelelőt.

A szelfikészítést segítő ötletek csak egy korszak kezdetét je-
lentik, ami már el is múlt, mivel ezekben még az alany aktivitá-
sától, cselekedeteitől, döntéseitől függ a kép. A későbbiekben az
eszközök válnak intelligenssé, megszabadítva a készítőt az akti-
vitás, a döntés látszatától is. A telefonos alkalmazások piacán
fantasztikus sokféleségben találunk termékeket, amelyek a szel-
fire vannak kihegyezve. Van automatikus szelfikészítő appliká-
ció, van számtalan filter, amellyel előre megtervezhetjük a szel-
finket, nem kell hozzá utómunka, eleve a kész filterrel fotózha-
tunk, ahogy az egyik szövege leírja: „pillanatok alatt kiválaszt-
hatjuk, hogy hányas számmal jelölt lehetőséggel lesz a legszebb
az arcunk.” A frissebb alkalmazások már a háttérrel is foglal-
koznak, és előre felajánlanak vicces háttereket, effektusokat. Ar-
ra szinte nem is érdemes kitérni, hogy a fejlettebbekben már mi-
ni Photoshop is van, megváltoztatható a frizura, bőrszín, fogfe-
hérség, ahogy a marketingszöveg szól: „A gyártó is úgy hirdeti
ezt az appot, mint aminek segítségével úgy nézhetsz ki, akár egy
modell.” A legelképesztőbb nem is az arcdetektáló rendszerrel
felszerelt, amely megmondja, merre fordítsam a fejem vagy a
kamerát, és amely már nemcsak egy, hanem több arc érzékelé-
se esetén is működik, hanem az a szoftver, amely minden nap
rákérdez, szeretném-e elkészíteni aznap a szelfimet. Ennél azt
is be lehet állítani, milyen időközönként figyelmeztessen erre,
napi több, napi egy, heti egy vagy havi egy alkalommal. Való-
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Szelfiző fiatal lány (LibreShot) 
http://libreshot.com/young-girl-taking-selfie/

Kaique Rocha fotója (Pexels) 
https://www.pexels.com/photo/phone-iphone-taking-photo-selfie-36675/
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A gyűjtés új iránya
Válogatás a Szöllősi-Nagy–Nemes 
Gyűjteményből
NEVELŐ JUDIT

Szöllősi-Nagy András és Nemes Judith magyar és nem-
zetközi geometrikus absztrakt, konkrét, minimalista mű-
vekből álló, egyúttal lírai absztrakt, kalligrafikus alkotá-
sokat is felölelő gyűjteménye szakmailag jól ismert. A há-
zaspár a rendszerváltás után Párizsban töltött két évtized
alatt (1989–2009) két művész, Joseph K’dar (a ma újra
Magyarországon élő Kádár József) és Vera Molnár irány-
mutatásait követve vált műgyűjtővé. Válogatásuk egysé-
ges képe módszeres munka eredménye, önálló szellemi
termék. Megtalálhatóak benne az emigrációban élő ma-
gyar művészek mellett rangos külföldi alkotók, húsz or-
szágból.

Kevésbé ismert a szintén figyelemre méltó fotógyűjteményük. A
közel 300 művet számláló kollekció nem kapcsolódik közvetle-
nül a képzőművészeti anyaghoz, mégis több ponton köthető
hozzá. Egyrészről a külföldön élő, magyar származású fotósok
nagy számban képviseltetik magukat, másrészről a képzőművé-
szeti anyagban szereplő számos alkotóról készített portré is a fo-
tókollekció része.

Néhány meghatározó eseménynek, találkozásnak köszön-
hetően alakult ki érdeklődésük a fotó iránt. Párizsba érkezésü-
ket követően rövid idő alatt megismerkedtek az ott élő magyar
művészekkel, így eljutott fülükbe a Galerie Franka Berndt meg-
szűnése miatt szervezett aukció híre. Az 1994 júniusában meg-
tartott kiárusító árverésen az 1930-as évekbeli magyar avantgárd

alkotók képei is képviselve voltak. Itt jutottak hozzá olyan mű-
vészek vintage fotóihoz, mint Étienne Beothy, Sugár Kata, Ka-
tona István vagy Hevesy Iván. Ettől kezdve kezdték tudatosan
fókuszba helyezni a fotográfiát is.

Rövidesen megismerkedtek az Elkán László néven született
Lucien Hervével és feleségével, Judithtal, akikkel jó barátságot
ápoltak. A beszélgetések, a művész ajánlásai nevelték a gyűjtő-
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ket. Vásárlás vagy ajándékozás útján gyarapodtak Paul Nadar-al-
kotással, André Roginak a Szittya Emilről készített portréjával,
valamint Lucien és Judith korán elhunyt fia, Rudolf Hervé mun-
káival. Szintén nagy jelentőségű volt a fotógyűjtemény alakulása
szempontjából az Hervé-életművet feldolgozó Sarkantyu Illés és
akkori párja, Miskolczi Emese barátsága. A két fiatal művész Pá-
rizsban nehéz anyagi körülmények között élt és tanult, a gyűjtő
házaspár vásárlások útján segítette őket, ezt később ajándéko-
zások is követték. Illés munkássága szempontjából sem elha-
nyagolható a gyűjtőházaspár barátsága, hiszen ők mutatták be
Lucien Hervének, Anna Marknak és Vera Molnárnak azzal a
szándékkal, hogy fotósorozatot készítsen a franciaországi intel-
lektuális közeg életéről.

1999-ben nagyobb mennyiségű fotóhoz jutottak, amikor
használt autójukat felajánlották a szintén Franciaországban élő
Somlósi Lajosnak, aki nem engedhetett volna meg magának egy
autóvásárlást. Viszonzásképpen saját felvételeket, továbbá első-
rangú nemzetközi munkákat (František Drtikol) kaptak tőle.

Bevallásuk szerint a fényképgyűjtés a képzőművészeti kol-
lekciójukhoz képest kevésbé tudatos koncepció mentén haladt,
míg 2004 őszén a Magyar Villamos Művek Fotógalériájában a
gyűjteményükből rendezett kiállításra készülve felfedeztek fon-
tos irányvonalakat, melyek összekötik műveiket. Az egyik a már
említett művészportré; a másik az ember által végzett munká-
hoz köthető. A kéz teremtő tevékenysége, annak eredménye és
vizsgálata fedezhető fel számos alkotáson. A koncepció tuda-
tossá válását követően a további szerzeményezések már ezek
mentén haladtak tovább.

A gyűjteményben nem található digitális kép, minden eset-
ben vintage példány vásárlására törekedtek. Egyetlen kivétel Lu-
cien Hervé 1939-es Önarcképe; a negatív elkallódása miatt egy
dedikált reprodukció került a gyűjteménybe.

A munkához köthető fényképek és a portrék ma már közel
sem fedik le a teljes gyűjteményt. Jelentős számban találhatunk
természetfotókat is, valamint az ember és ember közötti kap-
csolatokkal foglalkozó alkotásokat. Számos további mű e négy,
szándékosan sarkított kategóriából (portré, munka, természet,
emberi viszonyok) is kilóg. Ráadásul kérdést vet fel, hogy e ka-
tegóriák utólagos kialakítása érvényes-e, miközben maga a gyűj-
tés az alkalmi vételek, ajándékozások révén inkább spontán,
mintsem tudatos volt?

Ez az utólagos osztályozás igenis szükséges a feldolgozás-
hoz, ezzel az eszközzel válhat letisztult, átlátható rendszerré a
gyűjtemény, és így derülhetnek ki az esetleges hiányosságok –
az aktív gyűjtői páros folyamatosan igyekszik ezeket pótolni.
Ezt szolgálja a 2017-re tervezett kiállítás és katalógus is, amely a
szakmai nyilvánosság révén reális tükröt tart majd az anyagnak.

Összességében értékelve, a művészportré-sorozat már je-
lenleg is figyelemre méltó válogatás. A gyűjtők szándéka szerint
a Szöllősi-Nagy–Nemes Gyűjtemény valamennyi művészéről

Sarkantyu Illés: Vizit, No. 4., 2000, 50,5×40,5 cm

Nadar: Főbíró díszruhában, 24 ×17 cm

Sarkantyu Illés: Fejtő Ferenc: 
Diskurzus az ördögről 
(François Fejtő: Discours sur le 
diable) 2004, (7×)12,5×9 cm
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szeretnének portrét vagy önarcképet beszerezni. Lucien Hervé
elkötelezetten fotózta művésztársait, így megbízójáról, Le Cor-
busier-ről megismerkedésükkor, 1949-ben készült portrét őriz-
nek a gyűjtők. Emellett Kassák Lajos, Pier Luigi Nervi, Utrillo,
Zadkine, valamint Walter Gropius és Breuer Marcell fotóját is
Hervé készítette. Lucienről fia, Rudolf Hervé, Joseph K’dar, to-
vábbá Hervé idős korából Sarkantyu Illés és Somlósi Lajos port-
réja található meg a gyűjteményben.

Joseph K’dar festőként és mail art művészként a gyűjtemény
képzőművészeti egységében képviselteti magát, de jelentős a
művészeket megörökítő fényképsorozata is: André Kertész, Sze-
nes Árpád, Nicolas Schöffer, Pierre Székely, Rozsda Endre, Mé-
hes László, Vieira da Silva, Kolosvary Zsigmond, Anna Mark
portréja került a gyűjteménybe. Sarkantyu Illés szériájának több
darabja is megtalálható a kollekcióban, így magáról a gyűjtőről,
Nemes Judithról, valamint Vera Molnárról, a gyűjtőknél vendé-
geskedett Fejtő Ferencről, Anna Markról, Marta Panról, Hollán
Sándorról őriznek arcképet.

Somlósi Lajos 1964-ben készült Kassák-portréját és Vattay
Elemér Bálint Endréről készített, 1970-es arcképét azért is érde-
mes még megemlíteni, mert a házaspár első képzőművészeti vá-
sárlása egy Bálint Endre-mű volt 1972-ben. A művészportré-so-
rozat folyamatos bővüléssel hiánypótló gyűjteménnyé válhat Ma-
gyarországon.

A munkavégzéshez kapcsolható felvételek lazán kapcsolód-
nak egymáshoz. Megtalálhatóak benne a munka gesztusát meg-
örökítők, mint Sugár Kata 1935 körül készült, Vonat című alko-

tása a sínek és árnyékok ritmusát megtörő munkással; vagy He-
vesy Iván Hordógurítói, a felülnézetből komponált képen a
macskakövek egyenletes mintázatában jelenik meg a hordókat
maguk előtt gurító két férfi. A Halász Gyula néven született Bras-
sai Aratás (La moisson) című alkotásának három képterében a
munkafolyamat különböző fázisai jelennek meg. Lucien Hervé-
nek a párizsi UNESCO-székház vagy az indiai Chandigarh épí-
tésekor készített fotóit is megtaláljuk a gyűjteményben. Lugosi
Lugo László egykor virágzó dél-dunántúli bányák elhagyatott,
pusztuló épületeit örökítette meg a Szén című sorozatában,
amelynek hatvan darabja Szöllősi-Nagyék egyik legfrissebb szer-
zeménye. A sorozat 2017-ben, a fotóanyag általános bemutatko-
zásával párhuzamosan tervezett önálló kiállítása (az újpesti
Széchenyi Művelődési Ház volt ipari környezetében) bizonyára
jól érvényesül, és lehetőséget biztosít majd Lugo Mecsek-mű-
veinek.

A teremtő kéz előtti főhajtás a célja Fejér Ernő Hommage à
cselekvő kéz című, 1986-ban készült fotómontázsán. Hasonló
szándékkal született a japán Jun Sato alkotása, melyen a képme-
zőt egy tenyér részletének szuper plán kivágata tölti ki. Somlósi
Lajos két képén is főszerepbe kerül a kéz, az egyik villákat, a
másik egy kanalat tart összegyűrve-csavarva.

A gyűjtemény harmadik egységében az ember és ember vi-
szonyával, a szeretetvágy, önzés, elidegenedés küzdelmeivel
foglalkozik Sarkantyu Illés Vizit sorozata. Az élet érzelmek nél-
küli regisztrálásának és a szereplők jelen-nem-levésének tanúi
lehetünk saját életük történeteiben.

Lucien Hervé: Breuer és Gropius, 1954, 23×16,5 cm Joseph K’dar: Pierre Székely, 1980-as évek, 23×17,5 cm

Miskolczi Emese Önarcképein rejtőzik el a világ szeme elöl.
Kompozícióin távoli pontként vagy a nemzeti ünnepen a tömeg-
ben elvegyülve van jelen alkotásain. Az Én bizonytalansága mu-
tatkozik meg a Rudolf Hervé által készített ülő férfi-portrén, aki-
nek arca a felismerhetetlenségig elmosódott.

A természetfotók erős jelenléte Paul Almásy perui tájképei-
nek köszönhető. A világot bejáró Almásy politikai, kulturális,
gazdasági, szociális témájú, dokumentarista munkássága hatal-
mas hagyatékká állt össze. Az UNESCO hivatalos fotósaként is
dolgozott, innen került Szöllősi-Nagy Andráshoz a perui táj sok-
színűségét megörökítő tizenegy kép. Jean-Frederic Ittel két, höm-
pölygő vízfelszínről készített közeli beállítása, Gink Károly ba-
dacsonyi tájat megörökítő műve, Joseph K’dar indiai Udaipur-
ban készített fotója található még a gyűjteményben.

A házaspár díszdobozban, kartonra kasírozva vásárolta meg
Kerekes Gábor tizenkét darabból álló Megfigyelések sorozatát
Párizsban, amely a művésztől megszokott természettudomá-
nyok vizsgálódásaiból ragad ki egy-egy példát. Láthatunk kris-
tályokat, békacsontvázakat, elektromosságot vagy akár agyunk

Brassaï: Aratás (La moisson), 1945 előtt, 21,5×29,3 cm

érhálózatát, is homályos megvilágításban. A szériából 2008-ban
és 2009-ben is nyílt önálló kiállítás Budapesten.

Szöllősi-Nagy András és Nemes Judith fotógyűjteménye Ma-
gyarországon nagy jelentőségű, a külföldi magyar művészekre
koncentráló anyag, amely kiváló kvalitású műveket rejteget. A
hazai, fotóművészettel foglalkozó intézmények munkáját a ma-
gánkezdeményezések kiválóan kiegészíthetik, azonban privát
fotókollekcióval Magyarországon ritkán találkozunk. Döntő fej-
lemény Szöllősi-Nagyék gyűjteményének 2004-es kiállításához
képest, hogy míg akkor a képzőművészeti anyag mutatkozott be
átfogóan (a szentendrei MűvészetMalomban), és csak mellék-
szálként volt látható egy szerény fotós szelekció a fővárosi MVM
Galériában, a fotóművészeti merítés most önálló tárlattal és kü-
lön katalógussal kerül a nyilvánosság elé. 

Ráadásul Szöllősi-Nagy András és Nemes Judith a párizsi
élettapasztalataikkal természetességnek tekintik a magyar és
nemzetközi alkotások egymás mellé helyezését a képzőművé-
szeti és fotóanyagukban egyaránt, mely kiemeli kollekciójuk szel-
lemi értékét. ■

¨
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Katona István: Madarak, 1980, 39×25,5 cm

Miskolczi Emese: Önarckép (aug. 20.) 2001, 32,5×43 cm
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Sugár Kata: Vonat, 1935 körül, 23,7×18 cm Lugosi Lugo László: A pécsbányai gróf Széchenyi István akna (a Mecseki szénbányák című sorozatból)
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Fejér Ernő: Hommage à cselekvő kéz, No. 8., 1986, 25,3×18,8 cmSomlósi Lajos: Kéz villával, 1994, 25,7×12,6 cm
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Pillanatképek 
a Vidámpark múltjából
DEMETER ZSUZSANNA

2013. szeptember végén bezárt a városligeti Vidámpark,
ezzel eltűnt a fővárosból egy szórakozási forma, egy olyan
népszerű szórakoztató hely, amelyről szinte mindenkinek
vannak személyes emlékei, és nem ritkán fényképei is a
családi fotóalbumokban. Számtalan képet találunk róla az
interneten is, múltjáról blogokban olvashatunk. Történe-
tének emlékeit, dokumentumait több közintézmény (le-
véltár és múzeum) gyűjti, az alábbiakban a Budapesti Tör-
téneti Múzeum Kiscelli Múzeum Fényképgyűjteményének
városligeti fényképei közül válogatunk.

A BTM gyűjteményében lévő legkorábbi „vurstli” fényképek1 al-
kotója a fővárost a 19. század utolsó harmadától szenvedélyesen
fényképező Klösz György. A felvételek (1 vizitkártya és 3 szte-
reókép) a vizitkártya verzóján lévő német nyelvű felirat alapján2

1878-ban készültek, akkor, amikor a Városliget rendezése és
parkosítása következtében kitelepült és elsősorban az alsóbb
néprétegek szórakozási igényeit kielégítő mutatványosokat (kör-
hintásokat, céllövöldéseket, tűznyelőket, erőművészeket, bábjá-
tékosokat stb.) a Hermina út mellé, a tűzijátéktérnek nevezett te-
rületre költöztették.3 Az 1870-es években oly közkedvelt sztereó-
képek a pavilonokról és Kühn „nyíl lövőldéjé”-ről itt készültek.

A vurstli fénykoráról – az 1890-es évektől az 1900-as évek
elejéig – kevés fényképet ismerünk. Ennek oka valószínűleg ab-
ban rejlik, hogy a fotográfusok számára a Városligetben ekkor
kifizetődőbb volt fényképezni a millenniumi kiállítás impozáns
épületeit, pazar ünnepségeit, a kiállítás részeként megépített új
szórakoztató negyedet, az Ős-Budavárát vagy a középosztály ki-
kapcsolódásának olyan hagyományos helyszíneit, mint a kor-
csolyacsarnok és a csónakázótó. A gyűjteményben mindössze
egy kép található az 1900-as évek elejéről, a hagyományos ring-
lispil egyik új keletű vetélytársáról, a Hullámhintáról. A múze-
um 1906-ban vásárolta a képet Kiss Ferenc4 fotográfustól, egyéb
budapesti zsánerképeivel együtt, akinek ekkor már folyamato-
san jelentek meg riportképei az Uj Idők című hetilapban.

A Városliget története során folyamatos átalakuláson ment
keresztül, és a fővárosi lakosság komplex szórakoztató köz-
pontjává vált. A 20. század első évtizedének végén a Székesfő-
városi Tanács az Állatkert nagyszabású megújításával, illetve az
Artézi (Széchenyi) fürdő építésével párhuzamosan egy új, de te-
rületileg kisebb Mutatványos-telepet5 hozott létre (a mutatvá-
nyosok egy részét a Népligetbe telepítették). 1911-ben a Vurstli-
ban barlangvasutat üzemeltető, német származású Meinhardt
testvérek megnyitották nagyszabású vállalkozásukat, az Angol
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Parkot6 mulatókkal, kávéházakkal, varieté színházzal és olyan új
játékokkal, mint a Tobogán vagy a Csodakerék. Az Angol Parkot
elsősorban a középrétegek látogatták, míg az alsóbb néposz-
tályok szórakozására továbbra is maradt a Vurstli.

A gyűjteményben egy ismeretlen eredetű, a Vurstli főutcáját
ábrázoló, 6×13 cm-es sztereó-üvegnegatív őrzi a Mutatványos-
telep látképét. A kép készítésének időpontja az Uj Idők 1918. áp-
rilis 28-i száma alapján volt azonosítható, ahol az ezzel a képpel
láthatóan egy időben készült felvétel „Révész Imre fényképe”
aláírással jelent meg.

A Fővárosi Múzeum (a BTM elődje)7 vezetőinek a múzeum
megalapításától kezdve egyik alapvető célja volt, hogy doku-
mentálják, az utókor számára megörökítsék a városképi válto-
zásokat, illetve a fővárosban zajló eseményeket. Tulajdonkép-
pen ennek a korszerű szemléletű gyűjtési koncepciónak az ered-
ménye a Fényképgyűjtemény. Folyamatosan vásároltak fényké-
peket a kor neves fotográfusaitól, többek között 1910-től Müllner
János fotóriportertől. 1915-ben, amikor a Székesfőváros Tanácsa
határozatot hozott a háborúra vonatkozó tárgyak, képek, filmek
stb. gyűjtésére, az intézmény vezetése őt bízta meg a különbö-
ző események lefényképezésével. A háborús főváros életéről,
majd a forradalmakról készült közel ezer fényképe között van-
nak a Nemzeti Parkban (az Angol Parkot a háború kitörését kö-
vetően, hazafias megfontolásból keresztelték át) megrendezett
jótékonysági Újságíró nap 1918. szeptember 10-i felvételei, ahol
a virslievőverseny egyik zsűritagjaként Karinthy Frigyes látható;
illetve az a sorozat, amelyet Müllner az 1919. június eleji Prole-
tárnapról és annak közönségéről8 készített.

A múzeumi leltárkönyvben 1912 után többször találkozunk
a „házilag készült felvételek” bejegyzéssel. Ez arra utal, hogy
már ekkortól saját fényképészt alkalmaztak, talán elsőként a
magyar múzeumok közül. Nok Gyula, aki hosszú évekig volt a
múzeum fotográfusa, 1919 késő őszén fényképezte le – szinte
leltárt készítve – a Vurstli területén lévő épületeket: a körhinta
sort, a The Royal Vio mozit, a Beketow cirkuszt, a Cirkusz kávé-
házat és a Városliget legendás fényképészének, Helfgott Sámu-
elnek a műtermét. A képek a közelgő tél miatt bezárt épületeket,
az emberek nélküli üres utcát mutatják. Nem véletlenül: a cél –
mivel ekkor a Vurstli Városligetből való kitelepítése folyamato-
san a közbeszéd tárgya volt, az újságok évek óta a haldokló
vurstliról cikkeztek –, az esetleg lebontásra kerülő épületek do-

Mutatványos bódék és céllövölde a Vurstli Hermina úti telephelyén, 1878. Klösz György felvétele

Mutatványos bódék a Vurstli Hermina úti telephelyén, 1878. 
Klösz György felvétele

kumentálása volt. A képek 21×27 cm-es üvegnegatívokról ké-
szült másolatok.

A húszas, harmincas évekből alig vannak képek a gyűjte-
ményben, mindössze három ismeretlen fotográfus által felvett
utcakép a Vurstliról, illetve egy az Angol Park 1926-ban elké-
szült új bejáratáról.

A negyvenes évek Angol Parkjáról készült képek két neves
fotográfus életművéből származnak. 1940-ben Inkey Tibor, aki
filmgyári fotósként is dolgozott, fényképezte a parkban Tasnády
Fekete Mária és Csikós Rózsi színésznőket. A dívák rendszeres
szereplői voltak az itt rendezett revüműsoroknak, a képek az
ünnepelt sztárokról minden bizonnyal reklámcéllal készültek. A
többi, negyvenes években készült Angol parki képek a legnép-
szerűbb attrakciókkal, a siklóval, versenyautóval, hullámvasút-
tal, óriáskerékkel Szendrő István9 felvételei.

A második világháború a Vurstlit és az Angol Parkot (1942-
től Hungária Park) sem kímélte, a főváros bombázása során a
park több épülete találatot kapott, tulajdonosa pedig elmenekült
a front elől. 1945 májusában a részben szovjet tulajdonba került
park részlegesen újra kinyitott, megkezdődtek a helyreállítások
és átalakítások, majd több éves jogi procedúra után a park a ma-
gyar állam, később a főváros tulajdonába került10, és az Angol
Park és a Vurstli egyesítésével létrejött a Fővárosi Vidám Park
Községi Vállalat. Az új intézményt 1950 májusában nyitották
Budapest dolgozó népének szórakoztatására. Az ötvenes évek
elején készült fényképek egyike akár a Tanú című film egyik je-
lenete is lehetne, egy másik pedig a felújításra megérett repülő-
körhintáról készült.

A Vurstli és az Angol park egyesítése 1953-ra fejeződött be,
ekkor már állt a Vidámpark ikonikus bejárata, amelyről akár
már saját emlékeink is lehetnek. ■

Jegyzetek
1 Ismereteink szerint a vurstliról ennél korábban készült felvételek nincsenek ma-
gyarországi közgyűjteményben.
2 „1878 Ungarn Budapest Stadtwäldchen Ringelspiel”–1878 Magyarország Budapest
Városerdő Körhinta. A Városliget neve a 19. század első felében még Városerdő
volt.
3 A Vurstli történetéről bővebben: Granasztói Péter: Tömegszórakozás a Városli-
getben – A Vurstli. Budapesti Negyed, 1997. 2–3. sz., 163–190. oldal.
4 Kiss Ferenc munkásságáról bővebben: Fotóriporter, 2004. 3.–2005. 1. sz., 340. ol-
dal.
5 A telep építéséről bővebben: Perczel Olivér: A Mutatványos telep – avagy a Vurstli
születése. Budapest. A városlakók folyóirata, 2013. augusztus, 24–26. oldal.
6 Az Angol Park történetéről bővebben: Perczel Olivér: Az Angol Park történetet
(1911–1945). Tanulmányok Budapest Múltjából, 40. kötet. Budapesti Történeti Mú-
zeum, 2015., 265–300 oldal.
7 A múzeum megalapításáról 1887-ben hozott határozatot Budapest közgyűlése, a
gyűjtemény anyagát a millenniumi kiállításon láthatta először a nagyközönség, a
múzeum pedig 1907-ben nyitotta meg kapuit a Városligetben, az 1885. évi orszá-
gos kiállítás műcsarnokának épületében.
8 A két törpe bohóc előadásáról készült fényképet évekkel Müllner halála után az
Uj Idők 1931. május 10-i számában újra közölte. „Tavasz Budapesten. A városlige-
ti vurstliban megindul az élet: gyermeksereg örül a törpekirályok párbajának”.
9 Szendrő István munkásságáról bővebben: Fejér Zoltán: Felhőfejes. Fotóművészet,
2006. 1–2. sz. 128–129. oldal.
10 Az államosításról: Perczel Olivér: Az Angol Parktól a Vidám Parkig. Archívnet,
2014. 4. sz. http://www.archivnet.hu/hetkoznapok/az_angol_parktol_a_vidam_
parkig.html.
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Kühn „nyíl lövöldéje” a Vurstli Hermina úti telephelyén, 1878. Klösz György felvétele

A hullámhinta, 1905 körül. Kiss Ferenc felvétele A Vurstli „főutcája”. Balra a Scheffner-féle körhinta, mögötte 
a Feszty-körkép rotundája, 1918. április. Ismeretlen felvétele.
Sztereó-üvegnegatív fele

A „Zabálóverseny” bejárata. Jótékonysági újságírónap a Nemzeti Parkban, 1918. szeptember 10. Müllner János felvétele

Virslievőverseny az Újságírónapon. 
Karinthy Frigyes mint zsűritag a színpadon. Müllner János felvétele
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A Nemzeti Park bejárata a Proletárnap alkalmával, 
1919. június eleje. Müllner János felvétele

Mutatványosok szórakoztatják a közönséget a Proletárnap 
alkalmával. Müllner János felvétele

Törpe bohócok előadása a Proletárnapon. Müllner János felvétele

A Tenger titkai mutatvány épülete és a Scheffner-féle körhinta,
1919 ősze. Nok Gyula felvétele

A Beketow Cirkusz, 1919 ősze. Nok Gyula felvétele A Cirkusz kávéház és Helfgott Sámuel fényképüzlete, 1919 ősze. Nok Gyula felvétele

A The Royal Vio mozi, 1919 ősze. Nok Gyula felvétele
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Az Aeroplan körhinta és a hajóhinta, 1920-as évek. Ismeretlen felvétele. Sztereó-üvegnegatív fele

Angol parki részlet, 1930-as évek eleje. Ismeretlen felvétele Az Angol Park új bejárata, 1930-as évek eleje. Ismeretlen felvétele.
Sztereó-üvegnegatív fele

Tasnády Fekete Mária és Csikós Rózsi az Angol Parkban, 1940. Inkey Tibor felvétele

Tasnády Fekete Mária és Csikós Rózsi a Fecske elnevezésű körhintán, 1940. Inkey Tibor felvétele
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A hullámvasút, 1940-es évek. Szendrő István felvétele

A sikló, 1940-es évek. Szendrő István felvétele Az óriáskerék, 1940-es évek. Szendrő István felvétele

A versenyautó, 1940-es évek. Szendrő István felvétele Felül: Sztálint és Rákosit éltető feliratok a Vidámparkban, 
1950-es évek eleje. Ismeretlen felvétele 
Alul: „Hullámvasút a levegőben”, 1950-es évek. Ismeretlen 
felvétele

A Vidámpark bejárata, 1960 körül. BUVÁTI felvétel



jának és tipográfiájának terve Kozma Lajostól származik. Érin-
tőlegesen: a magyar kiadáskor a borítóról „elspórolták” az ere-
deti német változatban szereplő piros színt. (1–2. kép)

Nemcsak az album, hanem annak még a híre is lassan jutott
el hozzánk: 1989-ben a 150 éves fotótörténti jubileumi kiállítás-
sorozat Pécsi-tárlatának katalógusszövegében a 12 aktról még
nem esett szó,3 s a Pécsi Józsefről 1967-ben készült első kismo-
nográfia sem adott információt a létezéséről.4

A berlini W. J. Mörlins Verlag, ahol Pécsi József aktalbuma
1922-ben eredetileg megjelent, 1919. május elsején kezdte meg
működését, és 1926-ban bekövetkezett csődjéig – tehát viszony-
lag rövid idő alatt – 43 könyvet adott közre.5

Úgy tűnhet, hogy ebben a könyváradatban a Pécsi-aktképek
összeállítása úgy pattant elő, mint a görög mitológiában Pallasz
Athéné Zeusz fejéből, a valóság azonban más. Az összehasonlító
– elegánsabban: komparatív – fotótörténet-írás módszerével élve
láthatóvá válik, hogy ezek a képek s a belőlük lett album milyen
helyet foglaltak el a fotóélet akkori nemzetközi folyamatában.

Ha körülnézünk a Mörlins Verlag „háza táján”, szembeötlik
egy, a Pécsi-albumhoz hasonló kis könyv: Karl Schenker Zwölf
Bildnis-Aufnahmen című kép-összeállítása. Ez 1919-ben jelent
meg, és a kiadó által tervezett sorozat első kötete volt. A Staats-
bibliothek zu Berlin állományában megtalálhatjuk a finom
nyomtatású fotográfiákat (Signatur: 2” Nt 7979). (3–4. kép)
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Egy fotóalbum előzményei
Pécsi József: Zwölf Aktaufnahmen, Berlin,
W. J. Mörlins, 1922
Karl Schenker: Zwölf Bildnis-Aufnahmen,
Berlin, W. J. Mörlins, 1919
ALBERTINI BÉLA

A magyar fotográfia múltja iránt érdeklődők tudják, hogy ez a
kis album igen nagy késéssel érkezett meg Magyarországra. A
hazai változat 1995-ben jelent meg a Pelikán Kiadó gondozásá-
ban, az egykor Willi Warstat által írt előszóval. Meg kell említe-
ni, hogy Warstat az aktfényképezésről 1929-ben kiadott mono-
gráfiájában, amelyben a példatár felvételeit számos ország foto-
gráfusainak munkáiból válogatta, nem idézett képet Pécsi Jó-
zseftől.1 A német szakíró jó érzékkel felmérhette, hogy az általa

korábban dicsért festői stílusú Pécsi-féle aktfotográfiák ekkorra
már fotótörténeti emlékekké váltak. Ismeretes, hogy Pécsi 1922
után szép számmal készített nem festői felfogású aktfotókat is,
azonban valószínű, hogy Warstat ezeket már nem ismerte. Az ő
1929-es két magyar kép-példája Angelótól származott.2

Az 1995-ös magyarországi kiadvány végén Beke László esz-
mefuttatása szólt az aktfényképezésről és Pécsi József vonatkozó
munkásságáról. Beke arról is írt, hogy az album eredeti címlap-
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1. kép. A Pécsi-album magyar kiadásának borítója, 1995 2. kép. A Pécsi-album eredeti kiadásának borítója, 1922

Franz Blei*: Karl Schenker arckép-fényképeihez
In: Zwölf Bildnis-Aufnahmen, Berlin, W. J. Mörlins, 1919. 4–5.

A művészet barátainak ama halk reménye, hogy egy bizonyos fajta konvencionális arcképfestészet – amely csak anyagában azo-
nos a festészettel – teret veszít majd az arcképfotóval szemben, mígnem végül teljesen el nem tűnik; ez a remény most egy fia-
tal berlini fényképész munkáiból meríthet friss erőt, amelyek a lehető legtöbbet nyújtják, amire az arckép fotó korunkban ké-
pes. Rögtön észrevehető, hogy Schenker tehetséges ember, azaz a szakmai ismeretein túl még valami mással is rendelkezik,
mint pusztán jó ízléssel, amelynél többet fényképészektől többnyire nem várunk. Festőként a szeme megbízhatóan konstruk-
tív, érzékeli a képi elemeket, és a felületeket nem bontja meg egy-egy tetszetős ötlet, avagy véletlen kedvéért, legyen az egy szín,
vagy egy pusztán kellemes vonal. Ő arcképeket készít, amelyeket bizonyos értelemben összeállít, „megépít”. Nem kérkedik úgy-
nevezett lelki kifejezéssel, nem képzeli azt, hogy ismernie kell modelljeinek úgymond belső karakterét és azt vissza kell adnia.
Szolidan és lelkiismeretesen inkább a felületnél marad, amely sokkal inkább kötődik a mélységhez, mint azt sokan tévesen gon-
dolják, mindenesetre erősebben, mint az egyén tudatosított jelleme, amely többnyire jogosulatlan igény. Schenkernél világossá
válik: a jó anatómia sokkal fontosabb a fotográfus számára, mint a kétes „lélektan”, amely a lefényképezett természettudósnak
gondolkodó arckifejezést, az irodalmár kezébe tollat, a nagyvilági hölgynek egy bizonyos mosolyt ad; a jegyespár ajkára komoly
hűségesküt csal, a fiatal édesanyának pedig meghitt pillantást kínál a csecsemőjére. Ezt a mókát ma nem olyan durván űzik,
mint tíz évvel ezelőtt, most diszkrétebben. A lefényképezett személyt még mindig foglalkozásának egy-egy attribútumával hip-
notizálják a „szellemi” vagy „lelki” kifejezésnek ebbe a dermedtségébe, amely azonban sem egyik, sem másik, hanem csak ko-
mikus. A fiatal anya inkább öntelt, mint bensőséges; a természettudós sokkal jobban a moseli bor, mint a természetkutatás ked-
velőjének tűnik. Egészen rendkívüli, mennyire lélekkel teltek Schenkernek ezek a levegőtől átitatott, levegővel körülölelt, súly-
talan arcképei, mert ő a modell fiziognómiájához igazodik, és nem annak lelki vagy szellemi becsvágyához. Azt mondhatjuk,
ő sokkal megfelelőbben portrézik, mert tisztességesen annál marad, amit látunk. Kétségtelenül jó művészi szemmel kell ren-
delkezni ahhoz, hogy valaki olyan sokat lásson, mint ő. Egy még olyan jó objektív sem helyettesíti ezt. Sem az expozíció, sem
a megvilágítás, sem a lemez vagy a lenyomat kezelésének trükkjei ezt nem pótolhatják. Mindezek a technikai dolgok, ha még-
oly tökéletesek is, a második vonalba tartoznak, segédletek, pont úgy, mint a festőnek a szín; nem cél, hanem eszköz, amit ő
inkább elrejt, mint megmutat (Rembrandtnál nem vizsgáljuk a színeket). Még egy dolog fontos és sokatmondó Schenker arc-
képeinél: ő megtalálja és hangsúlyozza a modell idő- és fajkarakterét.* A mai emberek között gyakran találkozunk olyanokkal,
akiknek az arca, alakja nem a mai korra jellemző. Szerencse, ha a villamoson egy olyan nővel ülhetünk szemben, aki egy kora
gótikus madonna – lehet, hogy telefonoskisasszony, ez azonban egy foglalkozás modern jelentéktelen véletlene –, a lényeg az,
hogy ő egy gótikus jelenség. Ha megszólal, talán egy lány Berlin keleti részéből, azonban a beszéde sem fontos, viszont a fény-
képésznek, aki a külsőt rögzítette, elsősorban megfelelő. Schenker nem a berlini telefonosnőt fogja fényképezni, hanem a gó-
tikus madonnát. A 15. századi firenzei nőt, és nem X kurfürstendammi fogorvos feleségét. Ő arcképeiben a művészi valóságot
és nem a szociális véletlent adja. Mint már mondtam: az úgynevezett felszínnek nagyobb mélysége van, mint a tudatos állító-
lagos mélységnek. A vis suprema formae az igazi isteni. De művésznek kell lenni ahhoz, hogy ez megnyilvánuljon, s aki rosszul
és elégtelenül látja a formát, az a lelket és a szellemet csalja el. Ez a forma nem a külsőségekben rejtőzik! Nem a kosztümben
vagy a kulisszákban! Schenker, aki egy Boltraffio, átengedi ennek az asszonynak minden mai eszközét, pedig semmi mást nem
ad neki, mint a testéből áradó mozgást, és ez Boltraffio vagy Goya vagy Guys. Ő nem másol képeket és festőket, hanem felvéte-
leivel megállapítja, hogy ez él és van.

Lektorálta: DR. KIRÁLY EDIT germanista, ELTE

*Megemlítendő, hogy Blei 1931-ben a nemzeti szocializmus ellenzőjeként az Amerikai Egyesült Államokba menekült – A. B.



lólevél), 2014 nyarán pedig a németországi Ahrenshoopban, az
Északi-tenger partján üdülők és kirándulók láthatták munkáit a
Lardon Galerie-ben. A kölni Ludwig Múzeum, „a szépség mes-
tere”-ként aposztrofálva a szerzőt, 2016. szeptember 10. és de-
cember 30. között száz Schenker-képet mutat be az érdeklő-
dőknek.

Ha megnézzük a Schenker-album képeinek itt felidézett egy-
harmadát, bepillantást nyerünk a tízes évek németországi foto-
gráfiai ízlésvilágába.

Az első felvétel a diszkréció érdekében csak nevének kezdő-
betűivel jelzett (már ha egyáltalán valós szignóhoz van szeren-
csénk) hölgy gondosan megkomponált portréja volt. (6. kép)

A már említett Lucy Kieselhausen képén a nagy, világos fe-
lület tónusgazdagsága – milyen intenzív lehetett ez eredetiben,
ha még a többszörös, nyilván hatásgyengített másolaton is „át-
jön” – a fényképész technikai, szakmai felkészültségét dicséri.
(7. kép)

A vonósokat ábrázoló kép esetében érdemes felfigyelni a
korszak-jellegzetességet megtestesítő, a képfelületbe beépített
képalára is; ezt a megoldást Pécsi – korábban keletkezett – mun-
káiról is ismerjük. (8. kép) Ez a kép ugyancsak elnyerte az oszt-
rák szaksajtó érdeklődését: 1920-ban a Photographische Korres-
pondenz is bemutatta.7 Megemlítendő, hogy ebben a műfajban
ismerünk egy 1938-ra datált Pécsi-féle fotográfia nyomatot is. (9.
kép)

Az ágaskodó gyermek Schenker-féle aktfotóján a nyilvánva-
lóan tudatosan megválasztott csíkos terítő-háttér keretezi a tes-
tet. Milyen nemű volt a gyermek, nem tudható, talán ennek
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A tizenkét fénykép elé Franz Blei (1871–1942) írt kísérő szöve-
get. (Magyar nyelvű fordítása az előző oldalon olvasható.) Az
osztrák származású író, esszéista érdeklődése ebben az idő-
szakban kiterjedt a fényképekre is.

A fényképész Karl Schenker Pécsi kortársa volt, nála pár év-
vel korábban, 1886-ban született. Műtermében számos színész-
nő, színész, táncosnő, divatmodell s a társasági élet szépe meg-
fordult. Dolgozott a sajtó számára, és a Mörlins Kiadó egy sor ál-
tala fényképezett képes levelezőlapot is forgalmazott. Említést
érdemel, hogy egy olyan felvétel, amely ebben az albumban a fi-
atalon elhunyt, osztrák származású Lucy Kieselhausent (1900–
1926) ábrázolja, a Schenker-féle képes levelezőlapok sorában is
megjelent. Ennek egyik példányát Szerencsen, a Zemplén Mú-
zeum gyűjteményében őrzik 005678 szám alatt. Ezt a lapot 1919.
március 10-én írták meg egy budapesti úrleány számára.

Érthető, hogy Lucy Kieselhausen egy másik, Schenker által
készített képe is népszerű volt Ausztriában, ezt 1920-ban közöl-
te a Photographische Korrespondenz. (5. kép)

Schenker munkássága annak idején általában sem volt is-
meretlen a magyar fotográfus-társadalom számára. Wessely Já-
nos mérnök, újító szellemű amatőr fotográfus, aki az objektív
rajzának lágyítása érdekében végzett hatékony kísérleteket, 1921
októberében így írt: „A »Deutscher Lichtbildkunst« [helyesen:
Deutsche Licthbildkunst – A. B.] legutóbbi számában látunk
reprodukciókat K. Schenker képeiről, melyek ilyen lágyan dol-
gozó műszer segítségével készültek [Wessely fentebb a 30 cen-
timéteres gyújtótávolságtól felfelé használható félachromatokról
szólt], ezen képek valóságos kis műalkotások.”6

Elmondható, hogy az utóbbi időszakban Schenker-rene-
szánszt lehet tapasztalni; az 1954-ben elhunyt fotográfus képei-
ből Cindy Sherman kurátori munkája nyomán 2013-ban szere-
pelt egy válogatás az 55. Velencei Biennálén (ami igen jó aján-

3. kép. A Schenker-kötet címoldala 4. kép. A Schenker-kötet műtárgyjegyzéke

5. kép. Karl Schenker: Lucy Kieselhausen, 
Photographische Korrespondenz, 1920/714. 
98. oldal utáni első műmelléklet

6. kép. Karl Schenker: M. F. asszony 

7. kép. Karl Schenker:
Lucy Kieselhausen



nincs is jelentősége, mert itt a meztelenség a lágy tónusátmene-
tek által inkább a 19. századot idézi, semmint az időben nem
sokkal később kibontakozott Freikörperkultur előhírnöke lenne.
(10. kép)

Az albumnak annak idején jó szakmai visszhangja volt. A
havonta közreadott osztrák Photographische Korrespondenz re-
cenziójával megelőzte a főként amatőröknek szolgáló Photo-
graphische Rundschau und Mitteilungen című, kéthetente meg-
jelent német szaklap bemutató írását. Az osztrák orgánumban
a csak „N.” szignóval jelzett recenzens bevezetőben a Schenker-
album megjelenését is felhasználta, hogy a fotográfia művészeti
lehetőségéről meditáljon. Lehet, hogy Alexander Niklitschek
(1892–1953) volt a szerző, aki mind fotográfusként, mind szak-
íróként igen aktívan működött abban az időszakban a német
nyelvterületen. Ő utalt arra, hogy a lap olvasói már korábban
meggyőződhettek Schenker fotográfusi képességeiről. E kissé ré-
gebben publikált képek közül kettő itt is megtekinthető. (11–12.
kép) (Csak zárójelben: látható, hogy az albumban megjelenített
modellek beállítása természetesebb, mint a két évvel korábban
közreadott felvételeken.) Az albumbeli Schenker-képek mélta-
tója úgy ítélte meg, hogy a fotográfus fő alkotói területét, a nő-
ábrázolásokat virtuóz meglátások jellemzik. A muzsikustrióról
készült kép esetében a recenzens a lágyan megtört élességet di-
csérte. „Mindent összevetve: csak gratulálni tudunk a berlini
mesternek ezért az összeállításért” – fejezte be írását az osztrák
lap szerzője.8

A német „Rundschau” – ahogy annak idején a magyar szak-
mában emlegették – szintén csak egy betűvel jegyezte recenzió-

ját. Valószínű, hogy a „H.” jelzés mögött Paul Hannecke, a lap
tekintélyes felelős szerkesztője állt. Ő szintén ismert fotográfus-
nak minősítette Schenkert, akinek portréi szak- és amatőr körök-
ben egyaránt tetszésnek örvendenek. Az album képeiről szólva
azok technikai kivitelét emelte ki. Bőven idézte az előszót író
Franz Blei sorait. A recenzens „H.” végül nyomatékosan tanul-
mányozásra ajánlotta a szép mappát.9
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8. kép. Karl Schenker: A Deman–Pozniak–Beyer-trió 

9. kép. 
Pécsi József: 
A Léner-
kvartettről 
készített nyomdai 
levonat 
(Forrás: Pécsi 
József fényképes-
könyv, bev. 
Kincses Károly, 
Budapest, Magyar
Fotóművészek 
Szövetsége, 
Magyar 
Fotográfiai 
Múzeum, 2006. 
135.)

10. kép. Karl Schenker: Gyermek akt

11. kép. Karl Schenker: Tanulmány, Photographische 
Korrespondenz, 1917/676. [7.]

12. kép. Karl Schenker: Tanulmány, Photographische 
Korrespondenz, 1917/676. [9.]



ekkor –, és mai kifejezést használva menedzselte őt mind itthon,
mind Németországban.

Mellékelem a Deutsche Kunst und Dekoration által hozott
Hoffmann-írásban illusztrációként szerepelt aktképet. (13. kép)
A német nyelvű olvasótábor számára tehát már egy évtizeddel
az aktalbum megjelenése előtt felvillant Pécsi aktfotográfusi
munkássága is.

Az 1922-es Deutsche Kunst und Dekoration Pécsi-cikkének
kíséretében négy képet publikált a magyar szerzőtől, most ezek
egyikét idézem, (14. kép) némileg előzetesként az aktalbumhoz
– bár maga a cikk a portrézásról szólt. Aki a Pécsi-szöveg tartal-
mára kíváncsi, magyar nyelven is elérheti: a Fotóművészeti Hírek
1922. évi negyedik, áprilisi száma ugyanis ezzel az írással kez-
dődik, Az arcfényképezés mai helyzete címmel.16 Arról eddig
még nem esett szó, hogy a Fotóművészeti Hírekben megjelent
szöveg a német nyelvű cikk magyarított másodközlése volt. Kis-
sé élesen fogalmazva: itt a lefokozott változat látható, mert kép-
melléklet(ek) nélkül jelent meg. Az akkor alig egyéves múlttal
rendelkező Fotóművészeti Hírek 1922-ben időnként már képeket
is közölt, de az infláció szorításában élő lap számára egy cikk-
hez négy képet lehozni, a kliséárak miatt, bizonyára luxus lett
volna. Végül az is számba jöhet, hogy maga Pécsi sem akarta a
teljes egyezést a darmstadti megjelenéssel.

A magyar fotográfus aktalbumát lapozgatók láthatják: a Pé-
csi-képek szervesen illettek az 1910-es és az 1920-as évek elején
Németországban és Ausztriában virágzó fényképfelfogásba. A
megjelenés nemzetközi viszonyításban tehát nem kivételesnek,
hanem egy folyamatba történt beilleszkedésnek tekinthető. A
kivételességet az jelenti, hogy a magyar fotográfusok közül al-
bumalkotási szinten erre Pécsi József volt képes. Az ő kötetéről
a német szaksajtóban a Schenker-munkákhoz képest egyébként
sokkal szűkszavúbb, csak pár soros híradás tudósított (bár Ka-
merameisterként szólt Pécsiről)17 – ebben természetesen része
lehetett annak is, hogy nem hazai szerző képeiről volt szó.

Kiegészítésül megemlítendő: a Schenker- és a Pécsi-féle
„Zwölf”-kiadványoknak – bár annak idején sorozati elemként
jöttek létre – a Mörlinsnél nem lett folytatása, bár mint arról fen-
tebb szó esett, a kiadó 1926-ig még működött. Ennek oka egy-
előre – legalábbis számomra – nem ismeretes. ■

Segítőim a tanulmány megírásában:
Dr. Király Edit, Magyar Fotográfiai Múzeum, Nemzeti Kulturális Alap,
Országos Széchényi Könyvtár; Österreichschische Nationalbibliothek,
Prof. Dr. Klaus G. Saur, Staatsbibliothek zu Berlin, Szépművészeti Mú-
zeum Könyvtára
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Az eddigiek bizonyára érzékletessé tették az 1910-es évek vé-
gének jellegzetes fotográfiai látásmódját; a festőiség, a lágy rajz
dominanciáját és egyúttal a mesterségbeli tudás szinte követel-
ményszerű megnyilvánulását. A megidézett Schenker-képek jel-
zik, hogy milyen felfogású fotográfiákra volt vevő mind a szak-
ma, mind pedig a nagyközönség. A Schenker-albumot kiadó
Mörlins cégnek erre figyelni eminens érdeke volt. Korszakjelző
Franz Blei „felvezető” szövege is, ahogy a festői és a fényképészi
mesterség viszonyáról beszél, s az új művészeti jövevény lehe-
tőségeit latolgatja a konvencionális festészet ellenében. Ebbe a
környezetbe, ebbe az ízlésvilágba érkeztek tehát Pécsi József
aktfényképei. Az ő albumából szintén érdemes a Warstat-szöve-
get összevetni Blei előszavával (itt az is kiderül, hogy a korabe-
li fotóélet részeseként működő szakíró miben gondolkodott ha-
sonlóan, illetőleg eltérően, mint a kultúra szélesebb területein
aktív esszéista Franz Blei).

Arra a kérdésre, hogy hogyan került kapcsolatba Pécsi Jó-
zsef a W. J. Mörlins kiadóval, jelenleg nem ismerem a választ.
Ha az album-megjelenés előzményeit átfogó módon Pécsi né-
metországi szereplései oldaláról nézzük, az eredmény impo-
záns. Az egykori müncheni fotográfusnövendék már nem sok-
kal hazatérése után közreadott képeket német szakmai fórumo-
kon. Szerepelt az egyik legtekintélyesebb német szakíró, Fritz
Matthies-Masuren szerkesztette Die Photographische Kunst im
Jahre 1911 kötetben,10 továbbá voltak felvételei egy, a Magyar

Amatőrfényképezők Országos Szövetsége által kiküldött kép-
anyagban (Photographische Rundschau und Mitteilungen,
1912/23., 2. és 9. tábla), illetve egyénileg a hivatásos fotográfu-
sok folyóiratában (Das Atelier des Photographen, 1915/3., 6. és
7. műmellékleti tábla).

Ezeknél sokkal jelentősebb, hogy 1922 januárjában saját ké-
peivel illusztrált cikke jelent meg a darmstadti Deutsche Kunst
und Dekoration című folyóiratban, Zur Porträt-Photographie un-
serer Tage címmel.11 Ez az Illustrierte Monatshefte für moderne
Malerei, Plastik, Architektur, Wohnungskunst und künstlerisches
Frau-Arbeiten alcímű, 1897 októberében indult lap minden bi-
zonnyal előképként szolgált a Lyka Károly által 1902-ben indí-
tott Művészet című folyóirathoz is. Nagyon valószínű, hogy Ly-
ka későbbi, a fotográfia iránt tanúsított nyitottsága innen nyert
indítékot. Érdemes megemlíteni, hogy az angolszász területen is
szokásos volt ekkor képző- és iparművészeti orgánumokban fo-
tográfiai témák befogadása. A londoni Penrose’s Annual például
1920-ban teret adott a prágai dr. Viktor Teissler cikkének, amely-
ben a frissen támadt „csehszlovákizmus”-tól fűtött szerző azt ál-
lította Petzvalról, hogy ő Kelet-Szlovákiában született.12

Az a tény, hogy egy külföldi fényképész – jelesül Pécsi Jó-
zsef – a saját műveire építve publikálhatott a Deutsche Kunst
und Dekoration hasábjain, az alkotó/cikkíró szakmai tekintélyét
tükrözi. Itt kell megjegyezni, hogy Pécsi már régóta ismerős volt
a német képzőművészeti orgánum szerkesztői számára. 1911-
ben ugyanis V. Hoffmann, négy Pécsi-kép kíséretében, bemu-
tatta a lapban az ifjú fotográfust.13 Bizonyos, hogy a „V. Hoff-
mann” név mögött Hoffmann Viktor, maga is kiállító fotográfus,
A Fény szerkesztője állt, aki az 1911. évi októberi számban 11
Pécsi-képet közölt (a januári számban is volt Pécsi-kép), majd
ezeket kommentálva méltató sorokat írt az ifjú fényképészről.14

A Pécsit Németországban bemutató Hoffmann-cikk összes ké-
pe megjelent A Fény 1911. évfolyamában is.15 Itt Pécsi József va-
lamennyi lapszám élén a „munkatársak” között szerepelt. Hoff-
mann Viktor tehát korán, igen jó szemmel felismerte a fiatal pá-
lyatárs tehetségét – ne felejtsük el, Pécsi még csak 22 éves volt

13. kép. Pécsi József: Akt-tanulmány, Deutsche Kunst 
und Dekoration, 1911–1912. Bd. 29. [448.]

14. kép. Pécsi József: Fénykép-tanulmány, Deutsche Kunst 
und Dekoration, 1921. Bd. 49. 221.
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Elment csendesen. Hatalmas űrt hagyott maga után. Ő élt legtovább a Magyar Fotóművészek
Szövetsége alapító tagjai közül. Neve legenda volt már évtizedekkel ezelőtt. Ötven valahány éve
még kezdő voltam Szombathelyen, amikor a fotóklubban először hallottam a nevét: a „ceglédi
Tóth”. Húsz évvel később, a kölni photokinán kérdezték, honnan jöttem. Mondtam, Magyar-
országról.

Á, akkor biztos ismerem a ceglédi Tóthot! Akkor már büszkén mondhattam, igen, ismerem.
Pedig akkor még csak felületesen ismertem. Tudtam, hogy több ezer kiállításon vett rész a világ
minden táján, Amerikától Indiáig, tudtam, hogy sok száz érmet, serleget, kitüntetést nyert
szerte a világban, de mint embert csak később volt szerencsém tényleg megismerni. Mérhetetlen
tudásához képest rendkívül kedves, segítőkész és közvetlen ember volt. Nyilván ez a közvetlen,
barátságos természete is hozzájárult ahhoz, hogy modelljeihez ennyire közel tudott férkőzni, 
és professzionista tudásával meg is tudta örökíteni azokat az emberi érzéseket, jellemeket,
amikkel aztán sikert sikerre halmozott világszerte. Színészekkel kapcsolatban gyakran hallani
jellemábrázolásról. De hogy Tóth István hogy’ tudott egyetlen képbe belesűríteni egy embert?
Neki teljesen mindegy volt, hogy parasztember, cigányember vagy éppen festőművész. A kép
láttán szinte mindent lehetett tudni arról az emberről, aki a fényképezőgépe elé állt. Fárad-
hatatlan volt, rengeteget dolgozott. Csak szeretett felesége halála után tört meg, egyre ritkábban
fotózott, otthonában festészettel múlatta az időt. Ha vendége érkezett – márpedig sok barát 
és fotós felkereste –, rendre előkerült a szintén világhíres dióágyas pálinkája, és ekkor egy időre
újra a régi volt. Mesélt élményeiről – de tervekről már nem.

Cegléd, szeretett városa – melyhez minden csábítás ellenére hű maradt – kétszer is dísz-
polgárává választotta; itt temették el november harmadikán.

Nyugodj békében, Pista Bácsi!
MÓDOS GÁBOR

Tóth István (1923–2016)

Pista Bácsi
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A Middlemiss kamera
FEJÉR ZOLTÁN

Az 1880-as évek végén gyártott favázas fényképezőgép-
ben két szabadalom a gyakorlatban is megvalósult.

Előzmény

Az angol rendszerű kamerára egy nemzetközi árverési ház auk-
cióján, 2015 telén figyeltem fel. A katalógus összeállítói jelzés
nélküli, ismeretlen gyártmányként határozták meg az általuk
12×16 centiméteres képméretűnek mondott, angol rendszerű,
de német objektívvel felszerelt favázas fényképezőgépet.

További vizsgálódásra 2016 januárjában nyílt lehetőségem.
A gépvázon valóban nem szerepelt felirat, ezért először az ob-
jektívet vettem szemügyre. Ennek gyártói „R.O.J.A.”-ként ne-
vezték ugyan meg magukat, de a réz hengerbe a cég korábbi ne-
vét (Emil Busch) és székhelyét (Rathenow) is belegravírozták.

A rendkívüli alaposságáról ismert német szakíró, Hartmut
Thiele könyvei most is segítségemre siettek. A német fotóipart
taglaló szakmunka1 szerint August Duncker 1801-ben Németor-

szágban elsőként alapított optikai céget. Kezdetben szemüvege-
ket, távcsöveket és más optikai műszereket gyártott. 1820-ban a
vállalat vezetését Duncker Eduard nevű fia vette át. Leszárma-
zott nem lévén, az üzem 1845-ben oldalági öröklés révén Emil
Busch tulajdonába került. Az új cégvezető céltudatosan átépí-
tette és bővítette a gyárat; egy gőzzel hajtott présgép beállítása
után a napi termelés ezer darab szemüveglencsére nőtt.

FOTÓTECHNIKA

William Middlemiss kamerája állványon

1844-ben Busch a képkészítés felé is nyitott, elkészített egy
daguerrotyp kamerát és 1850-től fényképészeti objektíveket is
gyártott. (Ezek 1857-től már akromatikusak voltak.) 1863-ban
– Dallmeyer konstrukciója alapján – forgalomba hozott egy há-
rom lencsetagból álló Tripletet; két évvel később pedig piacra
dobta a Pantoskop nevű, első nagylátószögű objektívjét is.

Mivel Busch tőkéje kevésnek bizonyult a további fejleszté-
sekhez, 1872-ben cégét részvénytársasággá alakította át. Rövid
ideig a meglehetősen hosszú Rathenower Optische Anstalt AG.
megnevezést; később annak kezdőbetűit (R.O.J.A.) és a piacon
már jól ismert Vorm. (= korábban) Emil Busch feliratot tüntet-
ték fel a termékeken. 1908-ban a gyár visszavette az Emil Busch
AG., Optische Anstalt nevet. Ezek a szakirodalomban2 rögzített
időpontok természetesen sokat segítenek egy-egy termék gyár-
tási idejének meghatározásakor.

A Middlemiss kamera becsukva
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Az általam tanulmányozott, német gyártmányú objektíven a
gyújtótávolság nem metrikus mértékegységben, hanem az an-
golszászoknál szokásos inch-ben („Foc 8 ins”) szerepelt. Mivel
a géphez két dupla kazetta is tartozik, 2016. február 1-én készí-
tettem egy próbafelvételt. (A 18-as fényrekesszel exponált nega-
tívnak még a széle is meglehetősen éles lett, ez az objektív jó
minőségére utal. A viszonylag egyszerű, városképi jellegű téma
miatt a kép bemutatásától ezúttal eltekintek.)

Meglepetésemre a kazettába nagynak bizonyult a 13×18 cen-
tis nyersanyag, azt 12,1×16,7 centiméteresre le kellett vágni. A
mérőszalag inch-es beosztásán ez a méret viszont 4 3/4×6”-et
mutat, így az a meggyőződésem alakult ki, hogy a fényképező-
gép angol gyártmányú.

Ezután McKeown alapművének „szétlapozása” következett,
ami először nem járt sikerrel. A fogalomszerűen híressé vált
irányárjegyzékben az Egyesült Államok-béli szakíró nem keve-
sebb, mint 1248 A/4-es oldalon ismerteti a gyűjthető fényképe-
zőgépeket a gyártók neve szerinti alfabetikus sorrendben. Mivel
a negyvenezer tárgy leírását „csak” tízezer fotó illusztrálja, a mű
nem minden esetben alkalmas ismeretlen eszközök azonosítá-
sára. A nyomtatott forrásokat ezúttal internetesekkel kellett ki-
egészítenem. Két komoly gyűjtő tesz közzé angol gyártókról
adatokat. Az egyik az earlyphotography.co.uk; a másik pedig a
woodandbrass.co.uk. Gyűjtői szerencse: ez utóbbinál olyan gép-
fotókat találtam, amelyek egyértelmű hasonlóságokat mutattak
az általam vizsgált fényképezőgéppel. E-mailben felvettem a
kapcsolatot a honlap tulajdonosával, de levélváltásaink nem
eredményeztek a korábban már közzétetteknél több adatot.

Middlemiss

Az angol honlapon tanulmányozható fényképeken többek kö-
zött William Middlemiss bradfordi manufaktúrájában készített
favázas fényképezőgépek láthatók. Mr. Middlemiss 1851-ben
született; egy harminc évvel későbbi statisztikai összeírás pedig
már 4 gyermekkorú és egy felnőtt alkalmazottat foglalkoztató,
fényképészeti eszközöket gyártó iparosként írta le, aki Brad-
fordban, a Priestman Terrace 44.-ben lakott. A rendkívül kicsi-
nek mondható üzem szintén a yorkshire-i Bradfordban műkö-
dött, a Nesfield Streeten.

Middlemiss két angol szabadalmat nyújtott be, az egyiket 15
887-es számon 1884-ben, a másikat 5450-es számon, az előző
kiegészítéseként, 1886-ban. Mindkét leírás egy angol rendszerű,
favázas fényképezőgép részmegoldásaira vonatkozott. Ezeket a
három3 forrás egybehangzóan ismerteti, de a rendelkezésemre
álló kamerán is megtalálhatók.

Az angol rendszerű fényképezőgépeken az objektívet tartó
lap 90 fokos elfordítás után az alaplapba illeszthető. Az objektív
ilyenkor az alaplapon található állványrögzítő kivágásából kan-
dikál ki. Ez alól a meghatározás alól Middlemiss kamerája kivé-
tel, mert annak alaplapja tömör, tehát a fényképezőgép csak az
objektív eltávolítása után csukható be. Ebben az esetben a gép-
váz mérete 21,3×21,3 cm. A mattüveg 12×16,7 cm-es; a kazetta
belméretét, azaz az inches képméretet korábban már említet-
tem.

A szigetországi vetélytársak fényképezőgépeinek mattüveg-
tartó része az alaplap felett „lebeg”, azt rögzítő csavarok és az
alaplaphoz kapcsolódó réz lapok tartják (derékszögben) a helyén.

Magyar forgalmazói címke, blank objektív-lapon

A Middlemiss kamera a szabadalom szerinti megoldással, 
nagylátószögű objektívhez történő kihuzat-beállítással

A MIDDLEMISS KAMERA

A filmsík előre-hátra döntésekor is ezeket a mozgatóelemeket
kell használni. William Middlemiss szabadalma szerint az alap-
lapba beépített fém csap (rúd-csonk) egy, a hátlapot tartó réz-
lapba fúrt furatba illeszkedik. A feltaláló szerint ily módon nor-
mál- vagy teleobjektív használata esetén a hátlap a szokásosnál
jobban, megbízhatóbban rögzítődik az alaplaphoz. A kiegészí-
tő szabadalom szerint a normálnál rövidebb vagy nagylátószö-
gű objektív használatakor a hátlapot az alaplaphoz rögzítő két
réz csavar egy-egy, az objektívtartó laphoz közelebb eső csa-
varmenetbe hajtható be, így a kihuzat mértéke jelentősen csök-
ken. Érdekes, de ebben az esetben a hátlap-rögzítésben a kis
fém csap már nem játszik szerepet…

Middlemiss kamerájához hozzáilleszthető egy ki nem fúrt,
„blank” objektívtartó lap, amit becsukáskor az objektív helyére
tehetünk. A mellékelt fotókon bemutatott példányon ezen egy
magyar forgalmazó fém táblácskája található. Ez minden bi-
zonnyal későbbi, mint az 1880-as években gyártott kamera; va-
lószínűleg az 1920-as évekből származik.

A woodandbrass.co.uk honlap gazdája három, egymástól
némileg eltérő kivitelű Middlemiss-kamerát tesz közszemlére.
Ezeket ő Criterion Patent (0067-es nyilvántartási szám), Patent
Field (0048) és Popular (0090) megnevezéssel illeti. A Patent Field
kb. 8×10 inch képméretű, a másik kettő ennél kisebb.

Mr. Middlemiss fő termékének a Koresco nevű, fényképező-
géphez meglehetősen hasonlító napfény-nagyítógép számított.
Kérdés, hogy kameráit milyen mennyiségben tudta gyárta-
ni/értékesíteni az 1880-as évek végén? Az azonban bizonyos,
hogy termékei árusítási lehetőségét átadta a jól ismert Marion
cégnek. Az 1850-ben alapított londoni vállalat 1887-ben költö-
zött southgate-i telephelyére. McKeown szerint legkevesebb tu-
catnyi, karakteres kivitelű fényképezőgépet a saját nevük alatt
forgalmaztak. Az 1920-as években a vállalatot megvette a leedsi
Kershaw and Sons Ltd.; a korábbi árucikkek pedig szinte telje-
sen a feledésbe merültek.

Konklúzió

A jelenleg elérhető információk szerint a nagyobb képméretű
Middlemiss kamerából egy példány ismert, a kisebb negatívmé-
retűekből pedig alig fél tucat. Ráadásul ezek kivitele is minimá-

lis módon különbözik egymástól. Ily módon a képeinken látha-
tó és a másutt bemutatottaktól némileg eltérő William Middle-
miss favázas fényképezőgép nem tartozik a gyakorta kézbe ve-
hető, XIX. századi műtárgyak közé; képekkel illusztrált ismerte-
tése pedig gyűjtői exkluzivitásnak mondható.

Ezek után felmerül a kérdés, hogy az árverési ház alkalma-
zottai vagy külső szakértői miért nem agnoszkálták a műtár-
gyat. Nekik érdekükben állt volna, hiszen a tétel – gyártó és már-
kajelzés nélkül – járulékkal együtt is csak az alsó becsérték 80
százalékáért kelt el. A cikkben ismertetett módszerű azonosítás
után a kamera a becsérték felső határát meghaladó összeget is
elérhetett volna. Ez a példa is mutatja, hogy egyes nyugat-euró-
pai alkalmazottak „azért a pénzért” nem látják értelmét szelle-
mi teljesítményt felmutatni, elegendő, ha két-három nyelven be-
szélnek, és a munkahelyükön az elvárt módon viselkednek. A
hazai, hosszú idő óta nem változó, nebich4 helyzetről pedig ne
is beszéljünk… ■

Jegyzetek
1 Hartmut Thiele: Die Deutsche Photoindustrie, Wer war Wer, München, 2002,
35–36. oldalán.
2 Thiele másik könyvében, a 150 Jahre Photooptik in Deutschland 1849–1999, Mün-
chen 2001. a 8. oldalon szintén megtalálható a Busch cég rövid története.
3 Azért három, mert az egyik netes forrás fotója alapján már azonosított Middle-
miss kamerát a másik honlapon és Jim McKeown alapművében is meg lehet talál-
ni, de csak szöveges ismertetésben, kép nélkül. Lásd: Jim McKeown: Price Guide
to Antique and Classic Cameras, 12. kiadás, Grantsburg, 2004, 670. oldalán.
4 Idegen szavak kéziszótára, Szerk. Bakos F., Terra, Budapest, 1965, 482. oldal. Jid-
dis kifejezés, sajnálatra méltót, sanyarú helyzetben lévőt jelent.

A MIDDLEMISS KAMERA

Inch-es gyújtótávolság-adat az objektíven Az alaplapban lévő kis tengely és a hátlaptartó réz lap csatlakozása
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Elöljáróban

A sorozat befejező részének sem az a célja, hogy „művészi” ér-
tékek generálásához szükséges recepteket adjon közre. Ez csak
egy régebbi sorozatban megemlített helyzethez vezetne, azaz a
Kínában műanyagból préselt matyó fafaragások készítésének
titkait árulná el. Ezért a közölt képek csak véletlenszerűen ki-
választott jelzések, azzal a céllal, hogy a saját célokat kijelölő
meggondolások fontosságára utaljanak.

Ez a rész tulajdonképpen arra tesz kísérletet, hogy kiindulá-
si pontot szolgáltasson a fotográfiai technológia tényleges szere-
pének a széles körű vizsgálatára, átgondolására.1 A dolog mesz-
szebbre vezet a technológiák gyerekes összehasonlítgatásánál
vagy a gép rituális megsemmisítésénél. Kicsit komolyabban vé-
ve a dolgot, a sokszor idézett Sontag és Barthes elképzeléseivel
szemben, amelyben a fotó mint az idejétől megfosztott valóság
másolataként játszik szerepet, itt a Bourdieu- és a zseniális McLu-
han-féle gondolatok követése a cél.

Kiindulási pontként álljon itt McLuhan alapvető jelentőségű
mondata: The new electronic interdependence recreates the
world in the image of a global village („Az új, általános, elektro-
nikus függőség újrateremti a világot egy globális falu képé-
ben”).2 Pedig abban az időben a Global Village jellegzetes reali-
zációi, a Flickr, a Facebook vagy akármelyik webes csatorna,
még az elképzelésekben sem léteztek. Hogyan lehetne az adott
folyamatnak a vizuális közlés, a vizuális kultúra fejlődésére gya-
korolt hatásait letagadni, figyelmen kívül hagyni?

Tehát 

Itt az ideje a tudatos címválasztás okainak kifejtésére. Az indo-
kok közül itt csak kettő megemlítésére kerülhet sor.

Az első a gyakori „száz ISO hány megapixellel egyenlő?”
kérdés. Hogyan lehet két, technológiai elveiben nem össze-
egyeztethető folyamat (visszautalva a sorozat második részében
leírt tényekre) azonosságát vizsgálgatni? Az azonos célú vég-
eredmény – a látható, képszerű megjelenítés – nem lehet indok.
Ezt a logikát követve miért nem lehet azt kérdezni: tíz görög-
dinnye hány krumplival azonos?, hiszen a végeredmény mind-
két esetben ehető.

A másik megemlítendő indok az interneten, sajtóban törté-
nő, vizuális alapú összehasonlítgatás.3 Az eredmények sok eset-
ben nem tekinthetők méréselméleti szempontból elfogadható-
aknak, és így nem meggyőzőek. Miután az Internet ma még
nem alkalmas fotópapírok, filmek továbbítására, az analóg fel-
vételeket digitalizálni kell, majd azokat az átviteli körülmények-
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Hány megapixeles volt
Michelangelo kalapácsa?
Avagy alkotói eszköz-e 
a fotótechnológia? 3. rész
MONTVAI ATTILA

Az „analóg világ digitális képe”. Egy Orwocolor diafilmre készített,
véletlenszerű fotó kis részletének fényképe mikroszkópra szerelt
Pentax géppel (Fortecolor). Az így kapott negatívot szkennelve 
keletkezett ez a kép. Az adott struktúra kialakulása igen komplex,
bonyolult optikai, bináris folyamat eredménye

FOTÓELMÉLET

re kell alkalmassá tenni4. Az analóg kép alapján kerülő úton ka-
pott digitális képet kell összehasonlítani a közvetlenül digitális
úton nyert verzióval. Így azután a digitális rendszer rá van kény-
szerítve saját hibainak a kimutatására? Nem beszélve az egyéb
hibákról.5

Éppen ezért az egyik cél bizonyos dolgok tisztázása, vala-
mint néhány kiindulási pont bemutatása. Technikai értelemben
a helyzetet tovább bonyolítja, hogy egy konzisztens, tudomá-
nyos alapokon végrehajtott vizsgálat igen messzire vezet. Ha a
fotografáló személyt nem érdekli az alapul szolgáló matemati-
ka, fizika, az egyáltalán nem probléma. A fotó egészen másról
szól. A segítségül nyújtott információk terjesztése átkerül a mo-
rális, etikai területre. Érthetőbben fogalmazva: amiről korláto-
zott ismeretekkel rendelkezünk, arról csak a magánszférában
beszélgessünk. Sajnos sok publikáció ennek az ellenkezőjét mu-
tatja. A címválasztás a jelenleg ezen a területen uralkodó fe-
szültségekre, félreértésekre utal.

Végül meg kell jegyezni, hogy az „analóg(kép)” illetve a „di-
gitális(kép)” megjelölés a hordozó rendszerre, illetve a látható-
vá tételhez vezető manipulációs és egyéb numerikus fázisokra
vonatkozik. A láthatóvá vált kép vizuális jelenség, ami esetleg
magán viseli az ide vezető lépések egyes következményeit.

A fototechnika és az alkotó személy 
együttműködése

A fénykép tulajdonképpen a szerző intencióinak vizuális reali-
zálását jelenti a rendelkezésre álló jelkialakítási lehetőségek se-
gítségével. A szemlélő sokszor kiindulásként az általa érzékel-
hető valóságra vetíti6 az értelmezett helyzetet. A folyamat alap-
jául két időszerű paraméter szolgálhat, amelyeket külső és bel-
ső időparamétereknek lehet nevezni.7

Példa lehet erre Lartigue 40 Rue Cortambert című fotója
(1905), hiszen a szemlélő természetesen nem tételezi fel, hogy
a hölgy még most is a levegőben lebeg, hanem a nyilvánvaló fo-
lyamat alapján (belső idő) kezdi el interpretálni a képet, és he-
lyezi bele saját intellektuális környezetébe.

A külső idő fontosságára utalhatnak Atget párizsi felvételei
az 1900-as évek elejéről. A már akkor is elavultnak tartott tech-
nikával készült képek ma az emberi kultúra kincsei közé tar-
toznak. A megváltozott világ, a Montmartre megváltozott szere-
pe és jellege eredményezte ezeket a változásokat. Következés-
képpen az adott pillanat kulturális, tudati környezete alapvető
szerepet játszik az értelmezés folyamán.

Itt kell visszautalni az első rész tartalmára. A fotográfus tu-

Kiindulási kép a további ábrák számára 
(Nikon Coolpix L340, 20 MP, 200 ASA szenzor méret: 6,17×4,55 mm)



lajdonképpen egy alapvető választás előtt áll. Rögzítheti a jelent
(sajtófotó), vagy visszavetíti magát a múltba, hogy a máról
mondhassa el véleményét.8 Új megjelenítési formákat kifejleszt-
ve esetleg a jövő felé vezető út jelzése a cél. Bármelyik választás
technikai döntéseket von maga után. Ezért érdemes átgondolni
az első részben elmondottakat. Az adott rész feladata a mai in-
tellektuális körülményeknek a vázolása volt, amelyekben a fotó-
nak életteret kell keresnie.

Miután a fototechnika a vizuális művészetek területén szé-
leskörűen alkalmazott eszköz, a fotográfus ebben a kérdésben
is jelentős problémával áll szemben. Andy Warhol, a hiperrea-
lista festészet és még sok más, fotografáláson alapuló akció jelzi
a helyzetet. Ebben a rendszerben a fotósnak olyan irányba kell
haladnia, amely a felvázolt területen azonosítható, egyéni jelen-
létet eredményez. Ez újabb, a technológia tudatos kialakításának
fontosságára utaló tény.

A végső cél: egy, a szemlélő személy számára jelentőségtel-
jes, látható kép generálása nyilvánvalóan nem csak a vizuális,
technikai síkon történik. Igen jelentős az adott pillanatban ural-
kodó kontextuális és érzelmi háttér szerepe is. Miután a látható
végeredmény – amint azt a második részben vázoltuk – bonyo-
lult, sokszor az alkotótól független fázisokon keresztül alakul ki,
a technológiai szintű választások eredményei közvetlenül befo-
lyásolják a befogadó rétegben kiváltott reakciókat. Így az alkotó
és a kialakító eszköz kapcsolata alapvető fontosságú.

Ezen a ponton két megjegyzés szükséges. Az első az lenne,
hogy a folyamatot teljes egészében kell felfogni és vizsgálni, il-
letve az elérhető eredményeket minősíteni. Nincs sok értelme
egyetlen paraméternek önmagában való alakítgatásával foglal-
kozni, ha ezt egy másik lépés később megváltoztatja. Ezzel kap-
csolatos a második pont is. Miután az egymást követő fázisok
együttműködése nehezen irányítható, esetleg véletlenszerű kap-
csolatban áll egymással,9 a végső eredmény stabilitása csak kon-
zekvens, stabil alkalmazási módszerekkel biztosítható.

A folyamat – érthető mélységig lebontva és a hangsúlyt a
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végeredmény szempontjából jelentős befolyásolási lehetősé-
gekre téve – globális értelemben a következőkben írható le:

A kiindulási pont az, hogy a rögzíteni, láttatni kívánt jelenet
által meghatározott környezet szín- és intenzitási fényeloszlását
egy megtervezett, tudatosan választott optikai rendszer vetíti10 a
fényeloszlást detektáló rendszerre.11 Az ott kiváltott változásokat
utólagos akciók – előhívás, numerikus akciók – transzformálják
tárolható formára (negatív, archaikus úton előállított pozitív for-
mák, bitmap fájl stb.). Ezt követően további manipulációs lépé-
sek következnek (nagyítás, numerikus képfeldolgozás, nyomta-
tás, vetítés stb.) Sok esetben ezen a ponton az analóg rendszer-
nek nevezett kép tulajdonképpen elérkezik analóg létének vég-
pontjára. Itt természetesen ismét a hordozó, tároló és manipulá-
ciós rendszerre vonatkozik a megjelölés, miután az esetleges to-
vábbi lépések, például a jelenlegi nyomtatási rendszerekre való
transzformálás, vetítés, WEB stb., egy digitalizálási lépést köve-
telnek meg.12

Ez az utóbbi megjegyzés rögtön tompítja az itt is emlegetett
szembenállás intenzitását. Itt tulajdonképpen két bemeneti csa-
tornáról van szó, és a végeredményt tekintve két lehetőség kö-
zött lehet, illetve kell választani. Egyedi vagy kisszámú kép, eset-
leg tömeges hozzáférhetőségű jelenség (vagy sokszor mindkét
eset) létrehozása a cél? Megjegyzendő, hogy a digitális képké-
szítési folyamatba egy véletlenszerű manipulációs lépést beik-
tatva egy megismételhetetlen kimeneti kép alakítható ki. Ez a
szituáció tulajdonképpen hasonlít egyes archaikus fizikokémiai
alapokra helyezett képek létrehozásnak jellegzetességeihez.

A dolgot így megközelítve igen széleskörű választási lehető-
ségekkel áll szemben a fotográfus. Első lépésként az optikai
rendszer jellemzői vizsgálandók meg. Ugyanis az optikai rend-
szerek tulajdonságait – különösképpen a leképezés korlátozott-
ságait – fizikai törvények határozzák meg (néhány szempontot
a függelékben lehet megtalálni). Ezen a területen mindkét kiin-
dulási vonal – analóg, digitális – azonos korlátokba ütközik. Az
optikai korrekciós tulajdonságok és a gyártási színvonal rend-

A jelenlegi körülmények között lehetséges, az archaikus módszerek
eredményeit (albumin eljárás), vizuális megjelenését reprodukáló
kép létrehozása. Nyilvánvaló, hogy ez a kép kísérlet az adott irány-
ba, nem pedig eredmény. Miután minden fotográfiai folyamat – a ma
színvezérlésnek hívott folyamat technikai hátterére támaszkodva –
szín- és intenzitás átviteli tulajdonságainak statisztikus vizsgálatával
elegendő pontossággal meghatározható, a további lépések meg-
tétele után az eredmény meggyőző lehet

Ez a változat viszont megfelelő. A hetvenes évek végén, a nyolcvanas
évek elején alkalmazott BBC Micro számítógép (egy meghatározott
beállítás mellett) által kialakított, kép jelleget felélesztő kísérlet. 
A még ma is működő darabokkal az átviteli tulajdonságok pontosan
meghatározhatóak, így nincs akadálya a kielégítő eredmény 
elérésének. Egy eddig még nem gyakran alkalmazott lehetőség 
az archaizáló fotográfusok számára?

szerint az árban jelentkeznek.13 Van azonban egy korlát, amit
így sem lehet megkerülni, ez pedig a diffrakciós limit.14 Az ideá-
lis eset, az úgynevezett diffrakció határolt rendszer a szokásos
fényképezési gyakorlatban nem érhető el.

A másik, a leképezés minőségét behatároló tényezők az op-
tikai korrekciós hibák. Sajnos a diffrakciós határ a nagy blende-
nyílások esetében vezet magasabb minőségi értékekhez, míg a
korrekciós hibák ebben az esetben jelentenek alacsonyabb mi-
nőségi értékeket. A fényképező rendszerekben kialakított komp-
romisszumokat ezért az elérni kívánt cél15 és a felvételi körül-
mények határozzák meg. Nem csoda, hogy a Hubble teleszkóp-
ban nem Linhof Technikát alkalmaztak.

A két bemeneti folyamat a leképezett fényeloszlás regisztrá-
lásának, rögzítésének fázisában tér el egymástól. Éppen ezért
alapvető fontosságúnak látszik a megjelenési körülmények (ki-
állítás-e vagy pl. Flickr), illetve az esetleg fellépő eltérések ob-
jektív megítélése. Ez talán tudatos és nem emocionális elhatáro-
zásokhoz vezethet.

Az analóg eljárások közül a negatív-pozitív folyamatok ese-
tében még egy fázis szerepel a pozitív képek előállításában.
Ilyenkor egy sík tárolón elhelyezkedő képet kell vetíteni vagy
kontakt módon átvinni a fényérzékeny alapra. Ekkor általában a
fogadó réteg messzebb van az objektívtól, mint a leképezendő
réteg, így a diffrakciós viszonyok is megváltoznak. Az ennek kö-
vetkeztében fellépő hatások csak extrém nagyítási esetekben je-
lentősek. Ismét meg kell jegyezni, hogy digitalizálás után a lát-

ható kép az alkalmazott bináris technológia eredményeként je-
lenik meg.16

Míg az analóg folyamatokban takargatásokkal, az előhívási
lépések kémiájának változtatásával lehet a végeredményt alakí-
tani, a digitális technológia ennél sokkal szélesebb lehetősége-
ket kínál. Például a második részben jelzett, a színértékek el-
oszlásának tudatos változtatása útján vagy az itt látható, globá-
lis átviteli függvény manipulálása segítségével.

A digitalizálási ponttól kezdve a két kiindulási helyzet nyil-
vánvalóan egy rendszerré alakul. A megjelenítési folyamat, il-
letve az eredmények azonos körülmények között keletkeznek.
Természetesen az eltérő bemeneti tulajdonságok a végered-
ményben is eltéréseket idézhetnek elő. Annak az eldöntése,
hogy van-e ezeknek az eltéréseknek értelme vagy intellektuális
jelentősége, nem a JPEG-szintű, sokszor gyerekesnek mondha-
tó összehasonlítgatások kérdése17.

Azok az archaikus eljárások, amelyek üvegen, fémlapon, pa-
píron stb. közvetlenül pozitívokat produkálnak, bizonyos kivé-
telt képeznek. Miután a folyamatok sok paramétere közül nem
mindegyik tartható kézben, a látható eredmény egyedi produk-
tum, sok esetben vizuális értelemben megismételhetetlen tény.
A publikálás, nyomtatás, webre való átvitel azonban szintén di-
gitalizálási lépést követel meg, szkennelés, reprodukálás stb. Így
a nagyobb nyilvánosság számára csak az analóg képnek egy di-
gitális feldolgozási fázison átesett képe hozzáférhető. Ezek szin-
tén beállnak a digitális csatorna tagjai közé.

Az alapkép egy (a második részben említett) dpi/lpi kívánalmak
alapján felnagyított képének 10×10 cm-es másolata. Az alkalmazott
nagyítás vízszintes oldalának másfél méteres értéke mellett a kép-
ernyőről készített közvetlen nyomat. Itt emlékeztetni kell az adott
körülményeket tárgyaló második részre. Az alkalmazott érték 
150 dpi volt, ami jelentősen meghaladja az adott méret esetén 
ajánlott értéket

Az albumin kísérlet struktúrája hasonló körülmények között. 
(Az alkalmazott eljárás itt sem a szokásos Photoshop-lépés-
sorozat volt.) Ezek az eredmények előrejelzik a várható, további 
fejleményeket



Ez után a pont után az analóg rendszer megszűnt analógnak
lenni, és a párhuzamos feldolgozási csatornák tulajdonságai lé-
nyegében azonosak. A színtér, a gamut és a sorozat második ré-
szében jelzett színértékeloszlás változtatása semmifele különb-
séget nem mutat fel. Fontos szempont, hogy a manipulációs fo-
lyamatok célja nem lehet az esetleges kiindulási eltérések meg-
szüntetése. Éppen ellenkezőleg, ezek jellemzőinek értelemsze-
rű megtartása a feladat.

Ez egy további érv az értelmetlen összehasonlítások ellen.
Miután általában nagyméretű (4×5 inchtől felfelé) filmes kame-
rákat hasonlítanak össze, sokszor még nem is „full frame” for-
mátumú digitális mérettel, a dolog nem érdemel túlzott figyel-
met. Javaslat: egy 6,17×4,55 mm filmméretű kamerát készítve
kell az összehasonlítást elvégezni, ha csak az optikai, színátvi-
teli paramétereket nézzük. Biztosítani kell az azonos leképezé-
si arányt is. Ha viszont a végleges megjelenési formáról van szó,
kiállítás, könyv stb., a kérdés nem JPG-szintű – amint arról már
szó esett.18

Nem csoda, hogy a sorozat első és második részében leír-
takra utalva a bemeneti csatorna választása egy igen széles kö-
rű meggondolásokon, intenciókon alapuló folyamat.

Az esetleges választás alapjai

A fizikai, optikai, matematikai érvek érvényessége relatív. Ami
matematikailag, fizikailag igaz, annak a vizuális, intellektuális
értéke még bizonytalan. A meghatározó tények a fotográfia kon-
textuális, kulturális rétegeiben keresendők. Ezen a ponton válik
alapvető jelentőségűvé McLuhan a fentiekben idézett víziója, il-
letve az első részben vázolt változó kulturális, publikációs kö-
rülmények szerepe.

Miután nem a megoldás tételes meghatározása, hanem a fi-
gyelem felkeltése a cél, csak néhány fontosnak tartott pont meg-
említésére szorítkozunk.

Alapvető jelentőségűek az egyéni ismeretek, a belső, szemé-
lyes indíttatások. A stabil, sajátos meggyőződés sokkal inkább
célravezető, mint a hirdetések vizsgálgatása.

Ennél közvetlenebb hatású a felvételi körülmények és a fel-
használási terület átgondolása. A választott cím következtében
talán nem érdektelen megjegyezni, hogy Michelangelo a Sixtus
kápolnát festve nem kalapácsot használt, viszont a Pietà sem
hozható létre ecsettel.

Az itt vizsgált helyzetre szorítkozva, az analóg tájfényké-
pészek nagyformátumú kameráit helikopterrel vagy serpákkal
kell felvitetni a Mount Everestre az egyedi szépségű tájkép ké-
szítése érdekében. Ez a nevetségesnek tűnő megjegyzés sajnos
gyakran kimarad a meggondolásokból. Egy adott alkotói folya-
mat nem hagyhatja figyelmen kívül az alkalmazási körülmények
hatásait.

Ugyanilyen direkt módon lehet az eredményül kapott kép
felhasználását meghatározó terület(ek) igényeit figyelembe ven-
ni. A hírfotó esetében például a közvetlen, elektronikus kapcso-
lat a szerkesztőséggel sok esetben igen fontos, azaz meghatáro-
zó tényező az eszköztárat tekintve.

Van azonban egy sokkal nehezebben átlátható terület: a tö-
megesen hozzáférhető publikációs csatornák, a tömegesen gya-
korolt személyes célú vagy széles körű hozzáférhetőséget célzó
fotografálási tevékenység hatása (itt ismét vissza kell utalni az el-
ső részben említettekre). Ezek következtében a fotográfiai meg-
jelenítés technikai alapjainak meghatározása egyértelműen nem

technikai kérdés. A közlés által elérni kívánt célcsoport kulturá-
lis, intellektuális jellegzetességei a meghatározó tények.

Visszatérve a technológiai oldalra, alapvetően fontosnak kell
tekinteni az egyéni tapasztalatokat és a megbízható, iránymu-
tató vélemények szerepét. Sajnos ezen a területen még sok a ja-
vítani való. Álljon itt egy nyomtatásban megjelent, a digitális
rendszert értékelő, értelmező példa.

„A végső konklúziót tekintve a fotográfiai kép fel lett szele-
telve sok-sok egyenlő, valamilyen mértani rendszerben elhe-
lyezkedő részre, majd számokká lett alakítva. Még tovább sar-
kítva: a kép adatokká, számokká vált, tehát megszűnt képnek
lenni. Digitális tárolás esetén a kép már elvesztette anyagszerű-
ségét, puszta adattá vált.” Maradva ennél a színvonalnál egy, a
lábjegyzetben megadott megfogalmazás is jogos.19 Miután egyik
kijelentés sem teljesíti a tényszerű, szakmai analízis alapvető kö-
vetelményeit, a dolog közvetlenül átvezet a már említett morá-
lis, etikai területekre. Ki képes alapvető irányelvek meghatáro-
zására? Mi a szerepe a háttérben uralkodó érdekeknek? Meny-
nyire erős a személyes irányultságok meghatározó szerepe? És
így tovább…

Tulajdonképpen egy kicsit másképpen kellene a dolgokhoz
állni. Fel kellene hagyni azzal, hogy melyik a nagyobb művé-
szet, az analóg vagy a digitális eljárás. ■

Jegyzetek 
1 „Egyszer majd rituálisan elégetem az összes digitális gépemet :) Addig is csak
munkához használom. Szabadidőmben pedig megpróbálok minél bonyolultabb
módon fényképeket készíteni” – ez az Interneten található, talán viccnek szánt
mondás nem tekinthető kiindulási pontnak. A feltűnést kereső megfogalmazáskor
figyelembe kellett volna venni, hogy az Albumin papír jobban ég, mint a digitális
Canon.
2 Marshall McLuhan: The Gutenberg Galaxy, 1962 – a mi esetünkben a Neumann
Galaxy!
3 Itt említendő meg az előzőekben ismertetett honlap esete vagy az Interneten szá-
zával található kísérlet. Egy példa az adott területen aktív weblapra: 
http://www.kenrockwell.com/tech/filmdig.htm – ahol megkísérlik a tudományos
látszat keltését, méréselméleti megközelítésben számos pontatlansággal terhelt
dolgokra támaszkodva.
4 A részletek a második részben találhatók.
5 Ha a sorozat szerzője vizsgálná a helyzetet, lehet, hogy az eredmény az ellenke-
zőjére fordulna – lásd a mellékelt „analóg” képet – de hát idáig nem fog elfajulni a
helyzet.
6 Montvai Attila: Is the photograph Really Real? - meghívott előadás, 11th Interna-
tional Photographic Conference. Kolkata, Proceedings – megjelenés alatt.
7 Ezzel a problémával részletesen foglalkozó közlemények: Montvai Attila: Foto-
gráfia és kultúra, ISBN 9630926032. Montvai Attila: Dynamic standstill – meghí-
vott előadás, 9th International Photographic Conference, Kolkata.
8 Az archaikus technológiáknak a mai körülményekre transzponált formái mutat-
ják ezt a a tendenciát.
9 Ezt a tudományos területen nem lineáris kapcsolatoknak nevezik – egy ilyen
rendszerben egy meg egy nem mindig kettő!
10 Nem kivétel ez alól a lyukkamera esete sem!
11 Extrém helyzetek, pl. egy fényérzékeny alapanyagra fekvő hölgy esete itt nem ke-
rül tárgyalásra.
12 Egyes esetekben már a negatív előállítása után közvetlenül megtörténik a digita-
lizálási lépés. Minek ellenségeskedni? Inkább együtt kellene dolgozni!
13 De sajnos sokszor a márkanév is szerepet játszik.
14 Ez az úgynevezett Fresnel/Frauenhofer limit, a leképezés geometriai tulajdonsá-
gaitól függően.
15 Illetve az anyagi lehetőségek! 
16 Jobb lenne fizikát, bináris technológiát tanulni, mint analóg zászlót lobogtatni.
17 Az úgynevezett szaksajtóban gyakran primitív, fizikát nem ismerő kijelentések
jelennek meg.
18 Egy másik javaslat: tesztelni kell a kollódiumos eljárassál készített sportfotók tu-
lajdonságait a Nikon D750 kamera által készített sportfotókkal, pl. a magasugró vi-
lágbajnok a léc fölött.
19 A digitális fotó magas, Shannon által (Shannon a formális információelmélet
megalapozója) definiált információtartalmú adatrendszererével szemben az ana-
lóg fotó egy jellegtelen fém- vagy festékszemcsékből eszkábált kotyvalék.
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Szombat Éva: Practitioners 
– Boldogság a Gyakorlatban
147 oldal 87 képpel, 19×24 cm
A szerző kiadása, a Pécsi József ösztöndíj
támogatásával
ISBN 978-963-12-5781-6

Van egy kis bizonytalanság Szombat Éva
képeinek, munkásságának megítélése kö-
rül. Karakteres, koherens, trendi, ezért el-
fogadják, és még (talán, és ha igen, sze-
rencsére) futtatják is. Ennek fényében ér-
dekes volt pár nappal ezelőtt látni, hogy

a Pécsi József ösztöndíj 25 éves fennállá-
sa apropóján a Capa Központban (ex-
Ernst Múzeum) rendezett kiállításon, új-
ságíróknak tartott kurátori tárlatvezeté-
sen hogyan söpörtünk át azon a termen,
amelynek felét ezek a képek töltötték meg.
Pedig egy sajtómunkás próbálta a féket
behúzni, sikertelenül. A trendiség ugyan-
is csak részleges, és amiben gondoljuk, ott

is csak látszólagos. De ez egyáltalán nem
baj, sőt: a szememben kifejezett érdem.

Én úgy látom, ma Magyarországon az
igazán trendi fotográfia komolykodó, fel-
lengzős, tudálékos – és meglehetősen üres.
Évtizedekkel ezelőtt fájlaltuk a szakma
szellemi hátterének hiányát, és azt hit-
tük, ennél a hiánynál a bármi is jobb len-
ne. Pedig az aranyfedezet nélkül kimon-
dott szónál nincs rosszabb.

Nyilván boldog pillanat volt, amikor
a művészeti főiskolákat egyetemekké ne-
vezték ki. Nagyot ugrott a presztízs, gyö-
nyörű új névjegykártyákat lehetett nyo-
matni. De utóbb a dolognak elég komoly
hátulütői is lettek. Például a minősítési
rendszer, ahol a nem doktor már nem is
nagyon ember, de mert alapvetően nem
neurobiológiáról és részecskefizikáról be-
szélünk, a tudományos jelleg leginkább
kamuzással, habosítással érhető el. Nem
ez volna az egyetlen lehetőség, de vala-
hogy mégis ebbe az árokba csúsztunk,

pedig a fotográfiát a „nyelvi” eszközei al-
kalmassá tennék, teszik arra, hogy pon-
tos fogalmazással, értő szerkesztéssel a
szokottnál sokkal gazdagabb ismeretanya-
got igen árnyaltan közvetítsen.

Az az érzésem, hogy a fotográfiai te-
vékenység megítélésekor manapság gya-
korta kimarad az első lépés, a képek gon-
dos megtekintése, elolvasása. A fotográfia
látvány-része tudománytalan, ezért szin-
te alantas. Az előkelő a fogalmi sík, ahol
a verbális kifejezőkészség (hogy ne mond-
jam: belemagyarázás) szabadjára enged-
hető. Márpedig vizuális művek esetén
mindennek az alapja a látvány. Persze nem
a „szépség”, nem az „esztétikum”. De ami-
nek a képen látható-azonosítható jele nin-
csen, azt a képpel kapcsolatban emleget-
ni nem más, mint üres hablatyolás.

Szombat Éva munkássága számomra
üdítően profán ebben a fontoskodó, tu-
dományoskodó közegben. Ez a szemte-
len profánság nem akarja másnak láttat-
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ni a dolgokat, mint amik – és érdekes mó-
don, a felületes szemlélő talán mégis mást
lát. Mert aki nem figyel, azt hiszi, hogy
Szombat Éva képei egyszerűen jópofák.
Hogy trendi módon sugározzák azt a bul-
város, celebes, agyatlan heppiséget, ami
az egyszerű (értsd: primitív) embereknek
a sajtó, a rádió és a televízió által szolgál-
tatott napi betevője. Pedig, amiről ez az
egész szól, az az emberiség egyik legfon-
tosabb kérdése: hogy ugyanis a lelki egyen-
súly mindennek az alapja, és a lelki egyen-
súlyért mindenki maga tehet (és kell is
tegyen) a legtöbbet. Bizonnyal Magyaror-
szág erre az egyik legkiválóbb negatív pél-
da. Ez a nyugati világban elképzelhetet-
lenül általános szerencsétlenség-érzés
nyitja meg a kaput az emberek lelkében
az ostobaságnak, az agresszivitásnak, a
kirekesztésnek, gyűlöletnek, és nem mel-
lékesen sok betegségnek is. A szerencsét-
lenség-érzés ellen nem a sok pénz és a jó
állás fog tenni, mert a soknál is van több
és a jónál is van jobb, efelől tehát az elé-
gedetlenség mindig indokolt marad. Szom-
bat Éva képei ezek helyett azt sugallják,
hogy az elérhető, megvalósítható apró
részletekben, játékosságban is ott lakoz-
hat a lelki béke. Ennek a százötven ki-
nyomtatott (és ebből száz a megvásárol-
ható) példányos terápiának a lényege ál-
talánosítható: mindenkinek meg kell ta-
lálnia a saját mániáját, beteljesíteni saját
őrültségét, hogy normális boldog életet
élhessen.

Déri Miklós: Arcok/Faces
226 oldal 164 képpel, 19,2×22 cm
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 
és Deák Erika Galéria, 2016
ISBN 978-615-80232-9-0

A portré a képzőművészet egyik alapvető
műfaja, a fotográfiának pedig ezen túl is
szinte a létjogosultságát jelenti, és ennek
fényében szinte megdöbbentő, hogy a vi-
lág összes arcképfelvétele milyen szűk
mezsgyén, milyen kevés eszköz felhasz-
nálásával készül. Bármerre indulunk, fé-
nyekkel, hátterekkel, technikával, kom-
pozícióval, rövid idő alatt elfogynak a le-
hetőségek, és visszajutunk a kiinduló
pontra. A dolog megunhatatlanságát va-
lójában a modellek állandóan megújuló,
kimeríthetetlen tömege adja. Ebben a
konkrét esetben Déri Miklós barátainak
tömege, jellemzően szuverén gondolko-
dásukra és szabadságukra kényes értel-
miségiek. Ez a két dolog jó közelítéssel ki

is jelöli az ember helyét a társadalomban,
és ez egy igen vállalható hely, anyagilag
persze nem annyira, mint erkölcsi oldal-
ról nézve.

Ha hű akarok lenni a bevezetőhöz, a
megvalósítás technikai részével nem is
törődöm sokat. A barátokat udvariasan
előre engedi az ember, és itt is ez törté-
nik: nem látom nyomát olyan erőszakos
fotográfusi önmegvalósítási szándéknak,
ami azt a lehetőséget, hogy a modell lel-
ke-sorsa kiüljön az arcára, veszélyeztet-
né. A végeredmény pedig szerintem egy
szomorú korrajz. Ahogy a modellek a
társadalom egy jól körülírható, igen érté-
kes szeletének reprezentánsai, úgy fá-
radt, elhasznált arcuk – merthogy leg-
többször fáradt, elhasznált arcokat lá-
tunk – azt mutatja, hogy a társadalom-
ban a szuverén gondolkodó, szabadságá-
ra kényes ember pozíciója mostoha pozí-
ció. Ennek a típusnak szokása a két vé-
gén égetni a gyertyát, mértéktelenül dol-
gozni, éjszakázni, dohányozni és olykor inni is, és ez kiülhet az arcra, de ettől

nem tűnik el a szemből a fény. Ez az el-
lenkultúra sorsa, mondhatnánk tévesen,
de nem, ez a kultúra sorsa. Nem is azért,
mert az ellen csupán nézőpont kérdése.
Sokkal inkább, mert Lukács György állí-
tása – ha zárójelbe téve elhagyjuk az ő
ideológiai közegének szánt pontosítását –
általánosan is igaz: a (párt)költő sohase
vezér vagy sorkatona, hanem mindig par-
tizán.

Kollányi Péter: Memento 
(Nádas Péter szövegével)
30 oldal 25 képpel, 22,5×24,4 cm
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, 2016
ISBN 978-615-80232-4-5

Az én emlékezetemben a 2006. augusz-
tus 20-i budapesti vihar volt az első,

130 Fotóművészet|2016. 4.

KÖNYVESPOLC KÖNYVESPOLC

amely természeti csapásból a politikai
haszonszerzés lehetőségévé lépett elő.
Az ok persze egyszerű, az ötvenes évek-
ben még túl kicsi voltam. De felnőttko-
romban például semmi nyomát nem lát-
tam annak, hogy az 1983. június 22-én az
oroszlányi bányában bekövetkezett súj-
tólégrobbanást – harmincheten haltak
meg, és az eseménysor elindítója szintén
egy hatalmas éjszakai vihar volt – a bel-
politikai helyzet fokozására akarták vol-
na felhasználni.

A vörösiszap-katasztrófa bekövetkez-
te után zavarba ejtően hamar kirajzolód-
tak a belpolitikai érdekek. Pedig ez na-
gyon nem jó. A biztonság ugyanis még
normális állapotok között sem egyszerű
kérdés, hanem egy sereg összetevő kény-
szerű és célszerű kompromisszumokkal
terhelt, bonyolult halmaza. A biztonság a
legjobb esetben sem „teljes”, hanem csak
„elvárható” mértékű. Erre jön még – ha
jön – a körülmények előre nem látható
vagy a feltételezett legrosszabbnál is rosz-

szabb együttállása, és erre jöhet még rá
az emberi felelőtlenségek esetleges sora,
és a vakszerencse, ha éppen el nem fogy.
De megfontolandó példa a repülőgép-sze-
rencsétlenségek kivizsgálása, ahol hát-
rébb szorul a büntetés szempontja és elő-
térbe az okok felderítése: mert aki bünte-
téstől fél, attól nem remélhető, hogy őszin-
te, feltáró vallomást tegyen. Ha viszont a
kiváltó okok nem derülnek ki, fennáll a
katasztrófa megismétlődésének veszélye.

A 2010-es ajkai vörösiszap-katasztró-
fa megdöbbentő méretű és megdöbben-
tően látványos szerencsétlenség volt.
Nem nagyon emlegették, mert a hangu-
lat felszításába nem illett bele, hogy a ka-
tasztrófa által sújtott terület „alumíniu-
mos” vidék volt. Generációk éltek ott ab-
ból, ami végül a vesztüket okozta. A ki-
ömlő iszap által elsodort házak jó része
valószínűleg az alumíniumon szerzett jö-
vedelemből épült. Az alumíniumiparnak,
amiben Magyarország a rendszerváltásig
világhatalom volt, sok környezetvédő kö-
szönheti a csecsemőkori, dollárért vásá-
rolt liberóját, hogy popsiját ki ne marja a
pisitól átázott textilpelenka. Mindez per-
sze semmit nem ment, de az egészhez
hozzátartozik.

Hogy egy nagy és látványos kataszt-
rófára rárepülnek a fotográfusok, több
mint természetes. Robert Polidorinak Cser-
nobilban, Pripjatyban és a Katrina hurri-
kán utáni New Orleansban készült képei
örök mementók és művészi értékeik sze-
rint is érdekfeszítő remekművek.

A 2005 és 2012 között MTI-s Kollányi
Péter szépen dekorált kiállítási díjakkal,
mellékesen Junior Príma díjas is. Ma már
inkább határainkon kívül muzsikál. Hon-
lapja szerint a világ vezető lapjai hoz-

zák képeit, olyanok, mint a The New York
Times, a The Washington Post, a Los An-
geles Times, a The Guardian, a The Times,
a Telegraph, a Stern Magazin, a Time, a
Frankfurter Allgemeine Zeitung, a Die
Zeit vagy éppen a The Wall Street Jour-
nal. Nem kérdés tehát, hogy a képei si-
kerrel tükrözik fotográfusi szándékát.
Nádas Péter az előszavával csak tovább
emeli a szintet: okos és szép szöveget írt
arról, amit egyébként nagyrészt szenzá-
cióhajhász lihegés vett körül – őnála ez
így természetes.

Maga a könyv, minden tehát együtt,
számomra mégis megdöccen kicsit. Az
egyik megjegyzésem a szöveg formájára
vonatkozik. Egyértelmű a tudatosság és
itt helyénvaló is, hogy a szöveget, mint
valami verset, rövid sorokra tördelik, de
verset sem szoktak középre zárni. Azért
nem, mert így olvashatatlan. Na jó, ne-
hezen olvasható. A cipő se törje a lábam
a szépsége kedvéért, és a kabátzsebet
sem tudom szépnek látni, ha nem fér bele
a tárcám. Ha akarom, ez nem is komoly
gond, de ha valaki félúton feladja az ol-
vasást, mert fellázadt a szeme, az veszte-
ség. A másik megjegyzésem csak annyi,
hogy nekem a nyomás mintha kicsit sö-
tét, beégett lenne néhol. Itt ingoványos
talajra kerültem, mert nem ismerem az
alkotó véleményét, és ha ő így akarta, ak-
kor nekem nem kell okoskodnom. Ez a
sötétség ad egy hangulatot, ez akár rend-
ben is lehetne, de valahol ott motoszkál
bennem, hogy ennek a katasztrófának
egyik sajátossága, hogy az iszap szép vö-
rösre festett mindent. Hogy ez az egész
egyfajta maró, pusztító, halálos szépség.

TÍMÁR PÉTER
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Vol. 2016/4 of Fotóművészet begins with an interview made by Sándor
Bacskai with photo artist Gábor Máté head of department at the Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem (Moholy-Nagy Art University): “I was not at all
up-to-date, I was not trend follower. I love clear photography free from any
subsequent intervention. If only because of conceit I did not pay attention
to trends, I did not like the idea to have a regard for what’s trendy at the
moment in the world, and how I ought to make photos so that an adver-
tising agency would give me an order or a gallery would buy my cool pic-
tures.” ■

In Balance between the two extremes Rita Somosi reviews Attila Haid’s
photos: “The majority of Attila Haid’s pictures are black and white pic-
tures, colours are more embarrassing for him. This angular, abstracting im-
age world is the closest to his minimalist form of expressing. On his land-
scape photographs you see compositions inclined to abstraction that are
embarrassing, intentionally. He tries to alienate us from the concrete scen-
ery, while he integrates classical landscape traditions into his pictures. He
shows found scenes, he doesn’t intervene in the scenery, everydayness of
the sceneries provides among others the strength of the series. ■

“It doesn’t happen too often that literature and photograph come across in
such a context that poems are written under the inspiration of photos. –
points out János Palotai. At the Mari Mahr photo exhibition in Mai Mano
Ház one could see a couple of examples through the poems by Jenny
Bornholdt and Gregory O’Brien. Although picture-poems were already
published in the avant-garde era as negation of the traditional typography,
but this time it is not the case, we are talking not about illustrations but
about metaphors which replace the missing true while not giving up the
possibility of finding it.” ■

In Ambivalent situations Judit Gellér reports on Anna Fabricius’s exhi-
bition “Subject, predicate, not names of secondary importance”: “As far as
the contents of the series is concerned it is present and at the same time
imperishable while some are playing with time lines. The photos are in-
door still lifes, nature close scenes based on snapshot aesthetics, they ap-
pear like side notes or diary excerpts, they rise from the line of every days,
while captions under them are dialogue-fragments of exchanging short
text messages… Photo from every days, messages from the past”. ■

In Through the eyes of a through passenger Anna Szilágyi reports on Mik-
lós Mátrai’s photos he made in Asia: “While staying abroad his days are al-
ways spent according to the same routine. During the day he is busy doing
business, in the night he throws himself with his camera into the nightlife
of Chinese towns. During his business trips he makes photos with special
linking in other cities, too in Asia. He has a keen interest in and he feels ir-
resistible impulse to take a photo of what he sees. His preferred artistic
form, namely the portrait turned out to be most suitable ‘to condense’ the
countless fantastic experiences he has had in his life, in a photo. ■

György Szegő visited Martin Parr’s exhibition in Vienna: “Conclusions
visitors of the exhibition would draw from the photos communicating in
contemporary image language, not that the British or the Austrians are
like that, but that we are like that. Using English humour I would say his
colour pictures are – beyond the bizarre subject – unique because he com-
poses a key colour, an inevitable dominant colour matching, colour con-
trast in the focus and thus the viewer of the photo is unable to be freed
from the influence of the photo. ■

In The whole of the part Károly Kincses writes about László Horváth
who lives in France: “Have I earlier written that he has a special talent to
cut pictures, to highlight parts in the whole; well, this time I am going »to
surpass« myself, because on top of it he has an architect’s eyes even if he
hasn’t got this kind of education. He constructs his pictures by means of
precise main lines and small fine auxiliary lines. He takes special care to
keep the balance of elements, the harmony of colours, he knows and
respects the rules of perspectives, and he pays attention to the fitting of
straight, inclined lines and curvatures. ■

In Lovely girls, lovely dresses, lovely pictures Rita Somosi reports on the
Chanel fashion-photo show: “It has become an elegant, timeless profes-
sionally designed material, built up mostly relying on classical traditions,
trying to balance on the safe borderland in all fields (by selecting the
dresses, models, scenes) without any particular risking, instead of un-
usual setting in, using static, even theatrical poses, classical picture cut-
tings.” ■

Anne Kotzan commemorates Hilla Becher (81) passed away in 2015:
“»Bernd and Hilla Becher belong to the most distinguished contemporary
artists« – Susanne Lange writes in the introduction of the memorial vol-
ume published in 2002, when the couple was rewarded with the Erasmus-
Prize for their life-work. The Bechers are usually known as couple, and

their work is also regarded this way despite that after the death of Bernd
in 2007 his wife went on archiving his life-work and photographing
alone.” ■

In his series Gábor Pfisztner tries to analyse the relationship between
photograph and contemporary arts. The title of the 3rd part of this series
is The form of the medium or the medium of the form… “Therefore, if you
want to talk about »photo art« then you ought to be able to define what
those characteristics are, what is the uniqueness of photographing (in
mental sense). Since photography is a »technical medium«, a technical
means, this implies that it is changing, »developing«, transforming, not
only the camera but »photographic materials, as well« .Then what is based
on which the mediality of photographing and its specifics can be inter-
preted, which distinguishes it from other »media«”? ■

The meaningful title of György Cséka’s article is “Selfie or the rule and the
burying of pictures. “We are living under the ruling system of digital life.
A signal must be given so as others should see and sense it because the
presence is existence. I am present if as many as possible, acknowledge it.
I am the best, the most successful, and indeed: I exist if I am seen. The
law of quantity is that rules. Presence, existence means posting, acknowl-
edgement means liking, sharing. The quickest, the most amusing picture
is the coolest.” ■

Judit Nevelő reports on the photo-artistic selection of the Szőllősi-
Nagy–Nemes Collection: By their own admission their collecting photo-
graphs, compared to their art collection, was made according to a less
conscious conception, as long as in autumn 2004 while preparing for an
exhibition using their own collection in the Photo Gallery of the Hungar-
ian Electricity Works they discovered important guidelines coupling their
works. One of them was the portrait of an artist mentioned above; the oth-
er one can be connected to the man-made work.” ■

Zsuzsanna Demeter revives snapshots from the past of the Amusement
Park: “Photos made of the (so-called) English Park in the forties are part
of the life-work of two famous photographers. In 1940 Tibor Inkey who
worked as film studio photographer, too, photographed actresses Maria
Fekete Tasnády and Rózsi Csikós in the Park. The other pictures made in
the forties are photos of the most popular attractions in the Park, such as
the funicular, the racing car, the roller-coater, the Ferris wheel, made by
István Szendrő.” ■

Béla Albertini compiled a very well-documented essay on the publishing
circumstances of the book Zwölf Aktaufnahme by József Pécsi edited in
1922 in Berlin. “Those flicking through the nude album of the Hungarian
photographer can see: Pécsi’s pictures fit in well in the interpretation of
photographing in the 1910s and in the early 1920s in Austria and Germany.
Therefore, publishing this book should be regarded – in international com-
parison – not as exceptional but as one fitting in well in a process. Excep-
tionality means that on album compiling level among Hungarian photo-
graphers József Pécsi was the only one able to accomplish it.” ■

In Pista bácsi (Uncle Steve) Gábor Módos bids farewell to photo artist Ist-
ván Tóth: “His unreserved, warm manner also helped him to get so close
to his models, and by means of his professional skill he was able to im-
mortalize those human feeling, characters with which he then piled suc-
cess upon success all over the world.” ■

Zoltán Fejér’s photo-historical article presents the Middlemiss wooden-
frame camera made in England: “Focussing screen retaining part of the
cameras manufactured by British competitors is »suspended« above the
base plate; it is retained in its place by locking screws and copper plates
secured to the base plate. These driving elements shall be used when
moving the focal plane back-and-forth. According to William Middlemiss’s
patent the metal stud [rod-stub] built in the base plate is fitted into the
bore in the copper plate holding the back plate. According to the inventor,
when using normal or telephoto lens, the back plate is fastened better,
more securely to the base plate, as usual.” ■

Excerpt from the third part of Attila Montvai’s series “How many mega-
pixel had Michelangelo’s hammer? Or is photo technology a creator instru-
ment?”: “Neither the last part of this series of articles is meant to provide
recipes needed to generate  »artistic values«. Therefore, pictures published
here are randomly selected signals in order to refer to the importance of
considerations determining own objectives. As a matter of fact this part
aims to provide starting points to comprehensive investigation and care-
ful examination of the actual role of photographic technology.” ■

Three new albums on Péter Tímár’s Bookshelf: Éva Szombat: Practition-
ers – Happiness in Practice; Miklós Déri: Arcok/Faces; Péter Kollányi: Me-
mento (with Péter Nádas’s words). ■

SUMMARY
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