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E SZÁMUNK SZERZŐI

Albertini Béla (1940) 
Fotótörténész, fotóesztétikai egyetemi doktor (1979),  
a művészettörténet kandidátusa (1984), professor emeritus 
(Kaposvári Egyetem), Apáczai Csere János-díjas (2009), 
Németh Lajos-díjas (2010).

Bordács Andrea
Esztéta műkritikus, független kurátor. Jelenleg az ELTE SEK 
Vizuális Művészeti Tanszék vezetője. Korábban a Dorottya 
Galéria vezetője volt és 18 évig az Új Művészet szerkesztője. 
2014-ben megkapta a Németh Lajos-díjat. Kutatási területe 
a kortárs művészet: a női művészeti tendenciák, a köztéri 
művészet, a street art, az új médiumok szerepe, a fotó. 
Könyve jelent meg Tót Endréről, Várady Róbertről, Illés 
Barnáról és Szilágyi Lászlóról.

Cséka György (1972) 
Esztéta, kritikus. Egyetemi tanulmányai: 1989–1994: magyar 
nyelv és irodalom, 1994–1999: esztétika szak. 2009-től 
a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának titkára. 2013–14: 
a Kunsztblog (Origo) munkatársa. 2015-től az Artportal 
munkatársa. Érdeklődési köre: kortárs fotó, képzőművészet.

Ébli Gábor (1970)
Esztéta, az ELTÉn szerzett PhD fokozatot. Kutatási területe 
a múzeumügy és a kortárs művészet magángyűjtése. 
Múzeumánia. Egy kulturális élménygyár európai modelljei című 
könyve 2016-ban jelent meg a L’Harmattan kiadónál. 2006 
óta a MOME Elméleti Intézetében tanít.

Farkas Zsuzsa (1957)
Művészettörténész. A Szépművészeti Múzeum – Magyar 
Nemzeti Galéria Fotóarchívumában dolgozik. Kutatási 
területe a 19. századi magyar képzőművészet. Többek között 
a Festő-fotográfusok 1840–1880, Embermásoló című kötetek, 
valamint számos fotótörténeti cikk szerzője.

Fejér Zoltán (1951)
Szabadúszó fotós. 1968 óta foglalkozik a fényképezés 
különféle alkotó módozataival. 1985 óta folytat fotótörténeti 
kutatásokat, ezekből eddig kilenc könyvet publikált. Lapunk 
munkatársa.

Kincses Károly (1954)
A fotótörténet és a fotótechnika-történet kutatója.  
1991-től 2006-ig a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója. C
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Pfisztner Gábor (1967)
Történelem–német szakon végzett az ELTÉ-n, és két 
félévig az Iparművészeti Főiskola vizuális kommunikáció 
szakán volt vendéghallgató. Gimnáziumi tanár. Budapesti 
Metropolitan Egyetem Média Intézetének oktatója.

Somogyi Zsófia (1978)
2003-ban végzett az ELTE művészettörténet–esztétika 
szakán. 2003-2007 a Dorottya Galéria munkatársa. 
2007-2009 az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai-
ösztöndíjasa. 2007 óta a Bálint Ház munkatársa. 2007-ben 
a Frac Lorraine (Metz, Franciaország) ösztöndíjasa. 2008-
óta a KREA Iskola óraadó tanára. Kurátori és műkritikusi 
tevékenységének fókuszában a személyes fotó és az 
emberi jogi kérdéseket, társadalmi problémákat felvető 
kortárs fotográfia áll.

Surányi Mihály (1959)
A BME Vegyészmérnöki karán diplomázott 1982-ben. 
2005 és 2008 között a MOME művészeti menedzser 
képzésére járt. A magyar fotográfiai életben a Nessim 
Galéria vezetőjeként vált ismertté: 2006 óta több, mint 
negyven budapesti és külföldi kiállítást rendezett. 2017-től 
a FOTÓMŰVÉSZET magazin főszerkesztője.

Szentirmay Réka 
Kiadványszerkesztő, szabadúszó projektmenedzser. 
Szociálpolitikai diplomáját az ELTÉ-n szerezte. 2011 nyara 
óta érdeklődése a fotó felé fordult: 2017-ben fotóesztétika 
szakon szerzett diplomát a Leideni Egyetemen. Fő 
érdeklődési területe a dokumentarista fotográfia és a 
médiaarcheológia.

Telek-Nay Ágnes (1987)
Magyar-művészettörténet szakos bölcsészként 
diplomázott 2011-12-ben a Pázmányon (PPKE-BTK).
Szakdolgozatát a Mai Manó Ház tervezőiből, a Nay és 
Strausz párosból írta - azóta használja a Nay-t (is) mint 
írói nevet.Két fő érdeklődési területe, a századforduló 
építészete és a kortárs fotóművészet iránti elköteleződése 
innen datálható. Szabadidejében gyakran publikál 
kortárs fotó- és képzőművészetről, szervez vagy nyit meg 
kiállításokat, néha konferenciákon ad elő. Munkaidejében 
Budapest Főváros Levéltárában a terv-, térkép- és fotótár 
csoportvezetője, a Time Machine Project - Budapest 
Időgép munkatársa. 
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CSÉKA GyöRGy:

Rémálomra hangolt pixelek
David Lynch: Small stories

SOMOGyI ZSÓFIA: 

A nem fontos és a lényeges
Hermann Ildi fotóiról

PFISZTNER GÁBOR: 

Mi szeretnél lenni?
Gőbölyös Luca: Árnyékutazó Sanghajban

ÉBLI GÁBOR: 

Tudatos ösztönösség
A fotó mai műtárgypiaci pozíciójáról  

a Hetényi–Gonda Gyűjtemény kiállítása kapcsán

FARKAS ZSUZSA: 

Magyar fényképgyűjtők 
Beszélgetés Philpott Beatrix-szal

SZENTIRMAy RÉKA: 

És a pávák vajon hová tűntek?

BORDÁCS ANDREA: 

Barátok közt
Beszélgetés Dallos Lászlóval a 2K-ról,  

a szombathelyi undeground csoportról 

KINCSES KÁROLy: 

Életjelek a Semmi partjáról

ALBERTINI BÉLA: 

Magyar fotótörténet
1919. augusztus–1941. június / Harmadik  rész 

TELEK-NAy ÁGNES: 

Audiovizuális stimulus – egy város szerkezete

SURÁNyI MIHÁLy – DOBOKAy MÁTÉ – CSÉKA GyöRGy: 

Mediális boncolás: a Fotográfia anatómiája Győrben
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CSÉKA GyöRGy

Az immár három éves Budapest FotóFesztivál gerincét 

általában két kiemelt kiállítás alkotja, az egyik egy 

nemzetközi „sztárkiállítás”, bármit jelentsen is ez, 

a másik egy hazai esemény. 2017-ben a Magnum 

fotóügynökség egy kevésbé ismert fotósának, inkább 

a második vonalba tartozó Alex Webbnek a képeit 

láthattuk, 2018-ban Sandro Millert, aki bár elvben 

„bő három évtizede meghatározó alakja az amerikai 

fotográfiának”,1 ez inkább az alkalmazott fotóra áll, és 

amíg Webb-et a Magnum neve „adta el”, addig Sandro 

Miller John Malkovich neve nélkül valószínűleg nem 

jutott volna sztárkiállításhoz. 2019-ben David Lynch-

re és fotográfiáira hárult a szerep, hogy a fesztivál 

húzóneve legyen. Erre minden további nélkül alkalmassá 

tette eleve filmtörténeti jelentőségű életműve, de a 

szélesebb közönség körébe is újra berobbant és sikert 

aratott Twin Peaks sorozat folytatása miatt.

David Lynch kikerülhetetlen filmes életműve 

mellett számtalan művészeti ágban is tetemes 

mennyiségű munkát alkotott. Festészeti munkássága 

a legterjedelmesebb, hiszen eleve festészeti pályán 

indult. A festészet mellett a fotográfiába, zenébe, 

könyvírásba, videóklip-készítésbe, főzésbe, saját 

termék eladásába stb. belekóstoló alkotó azonban, 

ha a teljes életművét nézzük, majdhogynem 

tipikusnak nevezhető pályaképet mutat. Azoknak az 

alkotóknak a csoportját, példáját erősíti, akik egyetlen 

művészeti ágban tudtak igazán korszakfordítót és 

R É M Á L O M R A 
  H A N G O L T 
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Fotóművészet 2019•1. 5

egyénit alkotni, egyéb művészeti tevékenységük 

ennek inkább csak magas színvonalú utózöngéje, 

derivátuma. A befogadásban persze előbb-utóbb a 

korszakalkotó művész egész életműve része lesz a 

kánonnak, mert minden egyéb alkotás „a nagy művet” 

értelmezi, értelmezheti, ezért érdekes, izgalmas, 

figyelemreméltó. Különösen, ha egy ilyen hírhedten 

homályos, nyugtalanító, a logikát, az egyszerű 

narratívát elkerülő, komplex, többértelmű filmeket 

megalkotó, és művét explicite soha nem magyarázó 

alkotóról van szó, mint Lynch.

Amit Lynch tisztán fotográfiai munkáiból jelenleg 

ismerünk, egyéb elszórt publikációk mellet, amelyekben 

képzőművészeti tevékenységét mutatja be,2 az a 2014-

es The Factory Photographs3 címmel megjelent és 

1980 és 2000 között készült fekete-fehér gyárfotóit 

tartalmazó könyv, amelynek a képei nem mutatnak 

különösebben eredeti fotós tehetséget, inkább a műfaj 

szokványos stilisztikai jegyeit hordozzák, némileg 

komorabb tónusra hangolva. 2017-ben jelent meg az 

aktfotóit tartalmazó Nudes.4 Ez az album sem sokkal 

több a jól ismert, alapesetben szexista fotográfiai műfaj 

klasszikusainak utánérzésénél, bár helyenként már a 

filmes lynch-i stilisztikával.

A Small stories képei a Maison Européenne de la 

Photographie-val való együttműködés során, annak 

2014-es kiállítására5 születtek 2013-ban. A tárlat 2014 

óta Európa különböző városaiban vándorol, 2015-ben 

Brüsszelben, 2017-ben Belgrádban, 2018-ban pedig 

Lisszabonban volt látható.

Az anyag nagyobb sorozatokra és kisebb egységekre, 

egyedi képekre tagolódik. Nagyobb sorozatok a Fej 

1-15, Enteriőr 1-11, Ablak, fejjel (11db), Csendélet 1-5. A 

szóló művek között van a Nő az ablakban, pisztollyal, 

és a Nő pisztollyal, amelyek ugyanazt a valószínűleg 

Lynch által megformált női alakot ábrázolják, majdnem 

teljesen identikus módon, így együttes szerepeltetésük 

több mint kérdéses. Egy másik munka, a Hét gyertya 

pedig színvonalát tekintve lóg ki az egyébként 55 képet 

számláló tárlatból.

A képek Lynch filmes univerzumának kontextusát meg-

idéző installálásában jelennek meg. A munka, Szarka  

Klára kurátor kijelentése ellenére („ez a fotóanyag 

azért is nagyon különleges, mert olyan értelemben 

nevezhető retrospektívnak, hogy David Lynch teljes 

alkotói pályájára visszatekint”6) nem retrospektív, betű 

szerinti értelemben sem lehet az, hiszen egyetlen évben, 

2013-ban keletkezett. Emellett a fotók stilisztikailag, 

megformálásukban, mondandójukban sem tekintenek 

vissza a teljes életútra. Kérdés, hogy milyen életútra 

tekintenének vissza, a filmesre vagy a fotográfiaira? 

Van-e egyáltalán önmagában is megálló fotográfiai 

életmű? Ezt mintha a kurátor is kétségbe vonná, hiszen 

a munkákat a teljes életműben próbálja elhelyezni, 

„teljesen” értve a filmekkel keretezett egyéb műfajokat, 

amelyek közül itt a festészetet emeli ki: „Lynch örökifjú, 

de mégiscsak elmúlt hetven, és hetven felé közeledve 

visszatekint az életútjára. A korai kísérleti fekete-fehér 

filmjeitől kezdve a képzőművészeti munkásságán át a 

Twin Peaks elemeiig szinte minden itt van.”7
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6 Fotóművészet 2019•1.

A bemutatott fotók Lynch fotográfiai életművének 

eddigi legjobb alkotásai, kevésbé bevett műfajok, 

stílusok utánérzései. Mindössze saját filmes és fes-

tészeti munkáinak atmoszféráját, alak- és jelkészletét 

működtetik egy másik műformában. Érdekes azonban, 

hogy a pálya kezdetéiig nyúlnak vissza inspirációért, 

és alapvetően abban a világban is maradnak meg, 

ez pedig a Radírfej (1977), és persze, a korai kisfilmek 

univerzuma. 

Mint oly sok alkotó, Lynch is mintha ugyanazt a művet 

fogalmazná újra és újra, így alapvetően mindegy, 

a fotók mely korszak kontextusának látványát 

idézik. Bár hangsúlyos, hogy Lynch számtalan 

interjúban megemlíti, hogy filmes életművéből 

a Radírfejet tartja a legtökéletesebb művének. A 

fotográfiák világa, ahogy a Radírfejé is, a nyomasztó, 

groteszk, megmagyarázhatatlan, a rémületesség és 

otthontalanság atmoszféráját jeleníti meg. Ennek a 

világnak a szereplői a kísérteties és torz, embernek 

alig tekinthető alakok, vagy inkább Beckett figuráihoz 

hasonló véglények, vagy ezek testrészei, és a 

meghatározhatatlan borzalmat közvetítő rovarok és 

egyéb, a valóságban tisztán pozitív képzeteket keltő 

állatok, mint egy játék nyúl. A művek világa, egyes 

motívumai, különösképp a rovaré, az animalitásé, 

Beckett mellett, ha további irodalmi párhuzamok után 

kutatunk, a Lynchre egyébként nagy hatást gyakorló 

Franz Kafka műveit is eszünkbe juttatják. A formák, 

a mániákusan visszatérő fej stilisztikailag hol Francis 

Bacon festészetére, hol a szürrealista festészetre, 

Giorgio de Chirico-ra emlékeztetnek. Bacon 

munkásságának hatását mutatja az Ablak, fejjel sorozat 

színpadi tere, a tér rácsai között lebegő, immár test 

nélküli, amorf, krumplira, de a Radírfej csecsemőjére is 

emlékeztető valami. 

Figyelemreméltó a képek megformáltsága, az alkotó 

látványosan nem él az egyik bevett fotográfiai 

eszközzel, az élességgel, és szinte mindegyik képen 

egyfajta festészeti textúrával dolgozik, homállyal, 

életlenséggel, puha körvonalakkal, továbbá, a digitális 

David Lynch: Megérkezés valahová / Arriving somewhere 2013 © David Lynch  Courtesy MEP, Paris, Item Gallery, Paris
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technika alapanyagával, a pixelekkel. Ezeket különböző erősségben, fokozatban keveri, rétegezi egymásra, azaz 

nem homogén életlenséggel vagy elpixelesítéssel dolgozik, arányuk sorozatonként, de akár képenként is változik.

Befogadói, sőt, szakmai visszajelzések is meghökkentségről tanúskodnak és hibaként emlegetik a képek 

pixelességét, holott ez jelen esetben tudatos döntés következménye, érdekes kísérlet egy másfajta textúra 

megalkotására, amely nem az analóg film szemcsézettségét próbálja felhasználni. Másik jellegzetesség a nyílt 

montázsjelleg, az alkotó nem dolgozza el, nem tűnteti el az össze nem illések jeleit, ami mindenképp a fotók javára 

szolgál. A képek világa ebben az értelemben is meghatározhatatlan térben és időben, minden elem, figura minden 

helyen és időben megjelenhet, előúszhat, ami az alkotások álomjellegét erősíti.

David Lynch ezekkel a képekkel sem mond azonban mást vagy újat, mint amit legjobb filmjeiben már jóval 

komplexebben, gazdagabban, fantasztikus virtuozitással megformált, vagy éppen dekonstruált. A valóság nem 

az a ki- vagy megismerhető, békés és jó szándékú közeg vagy televény, aminek hisszük, ahogy a benne élő, belőle 

kinövő emberi, állati lény sem az. Homályban tapogatózunk, és nem egymásért, hanem egymás ellen, és alig 

van valami, ami reményként felcsillanna ebben az egyszerre sötét, ellenséges, de vidám, abszurd, sőt esetenként 

békés, kedves, ártatlan, de mindenképp (rém)álomszerű, és rekonstruálhatatlan narratívájú univerzumban.

1  http://www.budapestphotofestival.hu/sandro-miller-malkovich-malkovich-malkovich-tisztelet-a-kamera-mestereinek/ 2019.03.14.
2  Lynch, David: Images, Hyperion, 1994., Uő.: Someone is in My House, Prestel, 2019.
3  GiLoy-hirtz, Petra: David Lynch: The Factory Photographs, Prestel, 2014.
4  Lynch, David: Nudes, Thames & Hudson, New york, Ny in association with Foundation Cartier pour l’art contemporain, Paris, 2017.
5  https://www.mep-fr.org/2014/01/13/david-lynch-small-stories/ 2019.03.14.
6  https://24.hu/kultura/2019/03/01/david-lynch-kiallitas-fotokiallitas-mucsarnok/ 2019.03.14.
7  Uo., 2019.03.14.

David Lynch: Enteriőr #7/ Interior #7 2013 © David Lynch  Courtesy MEP, Paris, Item Gallery, Paris
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SOMOGyI ZSÓFIA 

A nem fontos 
és a lényeges1

Hermann Ildi fotóiról

NEHÉZ LEZÁRT ÉLETMŰNEK 

TEKINTENI EGy FIATALON ÉS TRAGIKUS 

HIRTELENSÉGGEL MEGHALT 

FOTÓMŰVÉSZ SOROZATAIT. 

ELEMZÉSüK, A MŰVÉSZI úT KIBONTÁSA 

FOLyAMATOSAN HIÁNyÉRZETBE üTKöZIK: 

A MEG NEM SZüLETŐ úJ TÉMÁK,

úJ MÉLySÉGEK, úJ öSSZEFüGGÉSEK 

NEM-LÉTÉNEK KIJÓZANíTÓ 

TUDATOSULÁSÁBA. ÉS IGAZÁN úJ, 

SOSEM LÁTOTT KÉPEKÉBE: 

„HERMANN ILDI UGyANIS KÉPES ARRA, 

AMIRE CSAK A LEGJOBB FOTÓSOK: 

OLyAN KÉPEKET ALKOT, AMILyENEK 

KORÁBBAN NEM LÉTEZTEK.”2Hermann Ildi: Lányaink, 2012 © Hermann Ildi
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Hermann Ildi munkásságát díjak és kiállítások sora is-

merte el.3 Számon tartották, értékelték, és generáci-

ójának egyik legtehetségesebb alkotója lett. Ahogy 

többen kortársai közül, ő is a szubjektív dokumenta-

rista hagyományból indul. Fekete-fehér, az embert és 

környezetét bemutató képei jól elkapott pillanatokat 

emelnek ki a mindennapok zajlásából, illetve a készí-

tővel való interakcióból. Olyan látványokat mutat meg 

fotóin, amelyek magukba sűrítik az adott hely és életek, 

az atmoszféra, a közeg általános jellemzőit és/vagy a 

képi együttállásokban megragadott mikro-történése-

ket, amelyek esetleg „csak” humorosak vagy izgalmas 

vizuális élményt hoznak. Már a poprádi romatelepen 

készített fotóin4 felfedezhető, hogy hogyan komponál, 

és megérezhető alkotói empátiája is. Az első komolyabb 

sorozata is ebben a szellemben készül: Bence Ottó Lát-

vány körút könyvének5 képanyagát fotózza Hermann, 

akit több fotográfus közül választ a szerző. A kötetben 

hetven fotó kíséri az ötven tárcát, és izgalmas összjáték 

alakul ki a szöveg és a kép között.6

A látásmód, amely Hermannra azután szinte védjegy-

ként jellemző lesz, a Közeg című sorozatában tűnik fel, 

amelyben a „80-as éveket idéző, üres belső tereket lá-

tunk, melyeken a tárgyak egymáshoz való viszonyában 

a geometriai elrendezettség és szimmetria kap hang-

súlyt”.7 Az ember alkotta terek és berendezéseik önálló 

rendje és világa válik láthatóvá ezeken a képeken, meg-

mutatkozik sajátos esztétikai minőségük, és mindez ép-

pen az emberi alak jelenléte nélküli teljes csendben és 

mozdulatlanságban tud megvalósulni.  

Ez alakul tovább a Közegben című sorozatban, ahol a 

hasonló szemlélettel láttatott tereket mintegy belakják 

a tárgyak, és megjelenik benne az azokat létrehozó/

használó ember is, aki azonban ekkor még staffázs-fi-

gura. Mintázatként simul bele közegébe: nem a tör-

ténete, személyisége a fontos (akkor sem, amikor be-

állított pózban néz bele a kamerába), hanem mintegy 

irányjelzőként mutatja, hogyan viszonyul(hat) egymás-

hoz tér és ember. Nem írja felül a látványt, nem takarja 

ki megtalált és láthatóvá tett saját-világukat, inkább 

tovább részletezi azt, és egy új dimenziót, az abszurdi-

tásét hozza bele, vagy erősíti fel. A két forma (közeg és 

ember) találkozásának szürreális példái tárulnak elénk. 

A beállítások látszólagos keresetlensége és evidenciája 

mögött nagyon érzékeny komponálás van, amely meg-

találta és kivágta8 a látványból azokat az együttálláso-

kat, amelyek csak így, e nagyon erős kiemelő gesztus 

által lettek érdekessé annyira, hogy képekké váljanak. 

A jelentéktelen, nézegetésre, és főként megörökítésre 

általában nem érdemesített tárgyaink és tereink kap-

nak itt egészen új keretezést. Miközben alapvetően 

határozzák meg hétköznapjainkat mint azok díszletei, 

szemlélődésünk tárgyaiként nem, vagy ritkán jelennek 

meg. Ezt a váltást végzi el Hermann.9 Annyira erős ez a 

látásmód, hogy sok Hermann Ildi fotó megnézése ala-

kítani képes a mi világra vetett saját pillantásunkat is. 

Hermann Ildi: NHL, 2007 © Hermann Ildi
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Ez az az alapvető képi nyelv, amely Hermann szinte 

minden művében meghatározó lesz, miközben tartalmi 

szempontból lényegi változásokon megy át. A fentiekkel 

ellentétben, a későbbi sorozatokban az első ránézésre 

ugyanolyan, vagy legalábbis hasonló látvány komolyabb, 

olykor egészen súlyos tartalmakkal töltődik fel. 

Az első ilyen a Közeg és Közegben anyagok után követ-

kező Nyaralók10 sorozat, ahol ez a képi világ mintegy ki-

teljesedik és tökéletesedik. A Nyaralók sorozat első része 

a Szentendrei szigeten az 1960-os, 1970-es években 

egyen-alaprajzokkal épült kis nyaralók világába merí-

ti alá a nézőt, amelyeket anno, a Kádár-rendszerben a 

„saját” és a „szabadság” kis szigeteiként rendeztek be a 

nyaralók az otthon már nem kell, de-a-nyaralóba-még-

jó-lesz, kiszolgált bútorokkal és tárgyakkal, amelyek 

így a korszak „buhera-kultúrájának” lenyomatait is őr-

zik. Sokaknak a fiatal-, vagy éppen gyermekkori nyarai 

teltek itt, s mint ilyenek, komoly emlékhelyek, amelyek 

azóta is folyamatosan használatban vannak, és ezál-

tal egyszerre konzerválták és életben is tartották ezt a 

múltat: egyszerűen tovább működtek ennek a múltnak 

a jegyében és keretei között. Egy reflektálatlan, a hét-

köznapok dimenziójában tovább haladt idő és kor pár-

huzamos valóságaként jelennek meg Hermann képein 

a nyaralók, és a bennük nyaralók.11 A sorozatot képhár-

masokban állította össze az alkotó, amelyek egymással 

Hermann Ildi: Nyaralók, 2006-2007 © Hermann Ildi
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is izgalmas képi játékban vannak, s erősítik a látottak vizuális 

összefüggéseinek mintázatként való értelmezését. A pörköltma-

radékos, virágos porcelántányér a virágos abroszon a dinnyema-

radékokkal szinte egymaga mutatja fel az elmúlt évtizedeinkben 

változatlanul maradt szocialista ízű nyaralások lényegét, ugyan-

akkor a színek és formák összjátékában különleges kompozíció-

vá is válik. Bár több képen szerepel a házak lakója,12 akár éppen 

annak használata közben, és hiába tudjuk, hogy a fotókon látott 

teret és tárgyakat persze ő rakta össze, és azok az ő létének le-

nyomatai – mégis cserélgethetőnek tűnnek a képhármasok da-

rabjai. Az egyenszocializmus nem csak az alaprajzokban, hanem 

a tárgyi és vizuális kultúrában, éppen így a nyaralási szokásokban 

is megnyilvánult, és hozott létre egyen-emlékeket is.13  Hermann 

emberábrázolása művészetének másik aspektusa, amelynek vál-

tozásai mentén elemezhetjük sorozatait. A már látott szemlélet, 

vagyis az emberi alak staffázs-figuraként való kezelése későbbi 

sorozataiban, a Tetoválásokban14 és az utolsó, New york-i és lon-

doni sorozatában15 jelenik meg ismét, és nagyon nagy utat jár be: 

az ember mint mintázattól eljutunk a nagyon fókuszált, az áb-

rázolt személyt minden mozzanattal, történetének, személyének 

megragadható lényegével együtt középpontba állító alkotásokig.  
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A tárgyak és terek jelentés-hordozásának szempontjá-

ból, valamint az emberi alak konkrét személyként való 

megjelenése tekintetében is a fordulat Hermann művé-

szetében az NHL sorozat. 

2007-ben, kislánya születése után pár hónappal 

diagnosztizálnak a fotósnál non-hodgkin limfómát, egy 

viszonylag sikeresen gyógyítható rákfajtát. A betegség, 

értelemszerűen, Hermann egész életét változtatja 

meg, ráadásul a felnőtt élet egyik legmeghatározóbb, 

és önmagában is nagyon nehéz fejezetét is átírja:  

a gyermek születése utáni, gyakran hosszú és nehéz 

anyává-válás lehetőségét ő nem kapja meg. A gyermek 

megszületése utáni szorongás, amelyet egy másik lény 

életben tartásának felelőssége és súlya okoz, nála a 

saját életéért folytatott harccal szövődik egybe. 

A sorozat képpárokban jelenik meg: azok magyarázzák, 

keretezik egymást, és így nem azonnal zuhanunk az 

egyes képek jelentette drámai pillanatok és az általuk 

keltett érzések mélyébe. És valamelyest Hermann 

sem. Ahogy a halálfélelemben átértékelődik minden 

és megváltozik a világra vetett pillantás, úgy válik a 

képkészítés kapaszkodóvá ezekben a hónapokban. 

Amely eltávolít, automatikusan behív egy „külső” 

nézőpontot, ahogy a fotózás cselekvő, aktív alanya 

egyszer csak a saját tekintetének tárgyává válik.  

A történetét nem csak benne-lévőként éli meg, hanem, 

egy képi napló erejéig, rendezheti is. Megalkothatja 

róla az emlékké tehető képet, létrehozza a betegség 

elbeszélhető történetét magának, és nekünk.16 

A fotókon a hétköznapinak tűnő pillanatok, a korábban 

megismert szemlélettel készült, látszólag semmitmondó 

enteriőrök csendéletek és életképek váltakoznak a 

betegség drámai, sokszor egyúttal annak szimbólumait 

is jelentő momentumainak, helyszíneinek, kellékeinek 

Hermann Ildi: NHL, 2007 © Hermann Ildi
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képeivel, így előbbiek minden esetben a betegséggel 

járó, a terápia során átélt tapasztalatokkal keretőzednek 

és értelmeződnek át.17 így érzékelteti a sorozat, hogy a 

halálfélelem és reménykedés mélypontjai között időről 

időre teret kapott, visszaférkőzött a mindennapok 

zajlása, mert nem volt más lehetőség. 

Az egyik képpáron a haj leborotválását látjuk.  

A nőiesség jelképétől való megválás egyúttal az 

életerő testből való kifoszlásának szimbóluma, 

és magának a rákos betegségnek az egyik 

toposza is. Hermann Ildinek egy barátja tette 

meg azt a szívességet, hogy ne magának kelljen 

elvégeznie a borotválást, és ne maradjon egyedül 

a folyamatban. Ahogy az arcot keretező, vonásait 

lágyító, erőteret is képező hajtincsek lehullanak, 

úgy bukkan ki egy ismeretlen, egy keményebb, 

szikárabb, mezítelenebb Hermann Ildi arca.18 Aki 

beteg, fájdalmakat él át és küzd, és akit mindez 

kívül és belül megváltoztat. 

Az egész helyzetet megrázó erővel magába sűrítő 

képpáron kislányával látjuk. Az első (bal oldali) képen 

hátulról látszik a kisbaba, fején azzal a puha babahajjal, 

amit addig ideje volt megnöveszteni. Édesanyja kezében 

van, aki éppen a kép belseje felé néz, így őt is hátulról 

láthatjuk – pontosan ugyanolyan hajjal. Csakhogy az 

övé épp ellenkező okokból ilyen, nála ez az életből való 

távozás jele.  Egy pontban találkoznak. Itt még kérdés, 

hogy merre mennek tovább. Ugyanakkor hasonlóságuk 

és a póz is hozza, hogy egynek, egy szétbonthatatlan 

egységnek érezzük őket. Erre erősít rá ennek a képnek 

a párja, ahol szintén ők láthatók, csak épp mindketten 

felénk néznek: a kisbaba, aki minden porcikájával az 

életet jelenti – a mögötte mosolygó, ám elmosódott 

foltként éppen hogy kivehető, eltűnő anyukájával.19 

Hermann Ildi: NHL, 2007 © Hermann Ildi
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A rögtön ez után következő sorozat, a 3 hónap 3 nap ismét nagyon fájdalmas 

témát dolgoz fel:20 egy baráti család váratlanul meghalt kisbabájának állít 

emléket. Egészen pontosan, az elveszítését követő elmondhatatlan hiányt 

tematizálja: az ember nélküli üres terek, csendéletek ismét csak a háttér 

ismeretében kezdik el kiárasztani a családot sokkba fagyasztó iszonyatot. 

A falon gyermekrajzok – a kisbaba nővérének öccse halála napján készült 

rajzai. Egy gyógyszeres doboz – amelyet az édesanyának kellett szednie, 

hogy elapadjon a teje. A letakart tükör és televízió sorozatban megjelenő 

fotói azok, amelyek képi szinten adják meg a többi, látványon túli kontextust. 

Hermann Ildi: 3 hónap 3 nap, 2011 © Hermann Ildi
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A Lányaink Hermann MOMÉ-s diplomamunkája21, ez 

hozza meg számára a szélesebb nyilvánosság figyelmét. 

Ez a témának is köszönhető, annak ellenére, hogy a 

munka nem a kislányok világára hazudott rózsaszín 

máz jegyében készül. A sorozat a kisgyermekkel 

való együttélés szürreális pillanatai közül az egyik, 

és ezek közül is az egyik kiemelkedőbb pillanatban 

indult el: egy gyerekek számára készített szafariban, 

ahol óriási karton állatokat lehetett felfedezni, ahol 

„Ott állt a lányom egy óriási, szürke papírbölény 

előtt”.22 Talán itt vált bizonyos értelemben először 

Hermann számára képpé a saját lánya: itt vetette rá 

azt a fajta fotós-pillantást a szülői helyett, amely a mű 

létrehozásához kellett. Erre az elképesztően abszurd 

világra amúgy is érzékeny volt a fotós: a már korábban 

megismert, alapvető látásmódját elevenítette fel és 

hozta működésbe az ilyen helyzetek képekként való 

értelmezéshez és megörökítéshez.23 
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Hiába látjuk a fotókon, hogy ez egy táncóra, ez egy 

szülinapi zsúr, ez egy kirándulás, ez meg az esti fürdés 

során készült, mégis messze vagyunk a hétköznapitól 

és az ünnepitől, tehát például a privátfotóinkban 

kiemelésre és megőrzésre szánt pillanatoktól is. Nem az 

került a képre, hogy milyen ügyesen balettoznak a tütüs 

kislányok, hanem az, ahogyan izgalmas mintázattá válik 

alakjuk sora és mozdulataik szimmetriája a korlátnál. 

A fürdéskor nem az a lényeg, hogy mennyire fokozza 

a víz és a hab a gyermek „aranyos” mivoltát, sem az, 

hogy ezt a meghitt/vagy idegesítő helyzetet mint olyat 

megörökítse. A kádban fekvő Rozi mintegy szoborrá 

változik, vörös haja lebeg körülötte a vízben, miközben 

a műanyag kisállatok ebben a haj-tengerben úsznak, 

rendeződnek arca köré, egy egészen elképesztő látványt 

hozva létre.24 Az állatvilág25 tehát kiemelt szerepet kap 

a sorozatban, és nem csak az induláskor.26 

Éppen azért, mert inkább a fotográfus, mintsem az anya 

tekintete érvényesül, nem nevezhetjük egyértelműen 

személyes naplónak a sorozatot. Bár követhető rajta 

Rozi változása, események részletei, és bár a képeken 

szereplőknek várhatóan kedves emlékeket jelentenek a 

fotók, mégis inkább sokféle típusú kép montázsaként 

értelmezhető a sorozat. Olyan pillanatok soraként, 

amelyek szinte az aktuális témától függetlenül, 

de képként, látványként kiviláglottak a zajlásból, 

önmagukban állókká váltak, kiléptek térből és időből. 

Mintha ezt húzná alá a sorozat Család a ködben című, sok 

szempontból különleges darabja. A téli, ködös tájban 

kiránduló baráti társaság mintegy védő-közegként övezi 

a háttérben az elöl álló, egyenesen a kamerába néző 

Rozit. A ködben feloldódó alakok gyönyörű látványa a 

közösen megélt időtlen valóságba vezet.27
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A Lányaink után a Finn Remake-ben28 fordul a helyzet, s 

Hermann Ildi mint lány jelenik meg. Logikusnak tűnik a sor-

rend. Az ember szülőként újra értelmezi gyermekkorát, és 

új kontextusban kezdi látni saját magát: kiknek a történetét 

folytatja? A Finn Remake elkészítéséhez szülei régi nyaralá-

sának útvonalát követte végig, megkereste a közben készí-

tett fotóik helyszíneit, ám nem csak a rájuk vetett pillantást 

ismételte meg, hanem a be is állt szülei helyére. A képpárok 

nem teljesen szimmetrikusan illeszkednek, s az idő múlását 

több elem is jelzi, például az újak erősebb színei, a környezet 

és részleteinek változásai. Mint a „találd meg a különbséget 

a két kép között” játékokban, úgy cikázik a szemünk pontról 

pontra a képek között, hogy mindent az eredetijével vessünk 

össze. A szülők utazása idején a fotós nagyjából olyan korban 

volt, mint saját lánya akkor, amikor az anyagot készítette. Ez 

még szorosabbra húzza a generációk közötti folytonosságot 

és kapcsolatot.29 

A HátraArc sorozat az első fotós-munkája, amellyel a holo-

kauszt-téma felé fordul. A Saul fia film standfotósaként maga 

is alámerül abban a közegben, amelyet a filmkészítők terem-

tettek.30 A portrésorozat Nemes-Jeles László rendező és az 

operatőr Erdély Mátyás koncepciója alapján jött létre,31 akik 

Tomasz Kizny lengyel fotós kötetét adták Hermann kezébe, 

amely a Szovjetúnióban a 30-as években halálraítéltek gyak-

ran nem sokkal kivégzésük előtt készült portréit tartalmaz-

za.32 Az analógia nyilvánvaló volt, hiszen a haláltáborok lakói 

mind halálraítéltek voltak, noha nem lehettek biztosak abban, 

hogy még mennyi idejük van, és végül pontosan hogyan vég-

zik majd ki őket. Hermann életnagyságnál valamivel nagyobb, 

álló, háromnegyed alakos portréi a tábor lakóit33 alakító szí-

nészekről készültek, még jelmezben-sminkben, közvetlenül 

a forgatás után, amikor még „benne voltak a szerepben”, és 

annak megidézett rettenete még nem ment ki belőlük, még 

ott ült arcukon, tartásukon, tekintetükben.34 A sorozatot néz-

ve felmerül, hogy ezek a portrék tulajdonképpen azok képei 

helyett is állnak, akikről nem készülhettek el. Akiket már soha 

nem ismerünk meg, nem nézhetjük meg őket közelről. Már 

nem tudhatjuk, hogy kik is vesztek oda valójában. Méltósá-

guk mellett személyiségüktől is megfosztották őket, így a 

róluk való megemlékezés lehetőségét is elvették.35 Ugyanak-

kor tükörként is működnek ezek a portrék: olyan érzésünk is 

támadhat, mintha mi is szerepelhetnénk azokon a képeken, 

amelyeket kvázi pótolnak. A film portréiból bemutatott tárlat 
ennek a fiktív dimenziónak, vagy másként, a konstruált em-

lékezésnek a formái mellé beemelte a haláltáborok valóságát 

is:36 három olyan fotó is szerepelt egy külön teremben, ame-

lyek egy Auschwitz-ban elásott fényképezőgépből kerültek 

elő.37 Ezeket sűrű szövetbe ágyazza a kiállítás: körülöttük a 

terem falain kézzel írva jelentek meg a haláltáborban befőttes 

üvegekben elásott noteszekből származó idézetek.38 H
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Az iszonyatos, valódi világot elbeszélő szövegek mint-

egy hálóként tartják meg az őket kiegészítő képeket. És 

itt, a valóság, és a szöveggé változtatott emlékezet két 

pontján is összeér a HátraArc a következő, utolsó nagy 

sorozattal, a Hiányzó történetek-kel.39 Ebben Hermann 

New yorkban élő, holokauszt túlélő magyar zsidókkal 

készített interjúi és a róluk készült portrék szerepel-

tek. Az inspiráció részben személyes volt: nagyma-

mája történetének hiánya adta a kezdő lökést, amire 

sosem kérdezett rá, mert azt hitte, van ideje rá. Nem 

volt. New yorkban járva magyar zászlókat fedezett fel 

néhány zsinagógán,40 ám végül, azok zártsága miatt, 

nem a vallásos magyar közösségek tagjaival dolgozott, 

hanem ismerősök segítségével, majd a portréalanyok 

továbbajánlása nyomán megtalált szereplőkkel. Akik 

nem ismerik egymást, a történeteik, és érdekes módon 

az otthonaik is, ahol a fotós lefotózta őket, mégis hor-

doznak hasonlóságokat. Előbbiek a közösen megélt ret-

tenetes kornak, utóbbiak részben a beállításoknak kö-

szönhetően is: általában nappalijukban, a kanapéjukon, 

tehát a lakás kiemelt helyszínén készültek a képek az 

azokon kényelmesen ülő szereplőkről. Izgalmas tapasz-

talat, hogy ezek az enteriőrök mennyire hasonlítanak 

egymásra: egy polgári, jól szituált közeg egészséges, 

jól-lévő lakói néznek velünk szembe. Hermann csen-

déleteket is készített ahol lehetett, olyan tárgyakról, 

amelyek valamiképp az emlékekhez, a magyar múlthoz 

kapcsolják az alanyokat. De talán még ezeken sem le-

Hermann Ildi: Hiányzó történetek, 2017 © Hermann Ildi
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hetne felfedezni annak a borzalomnak a nyomát sem, 

amely a szövegekből mégis kibontakozik. Szöges ellen-

tétben a HátraArc sorozattal, itt éppen, hogy alaposan 

megismerhetünk néhány személyes történetet, bele-

nézhetünk néhány arcba – olyanokba, amelyek akár 

a korábbi széria képei (által helyettesített eredetiken) 

szerepelhettek volna. Mondhatni, halálra ítélteket lá-

tunk, de a végül be nem következett kivégzésük után. 

Dermesztő olvasni, milyen kevésen múlt, hogy így lett.41 

És éppen úgy, ahogy a HátraArc portrékon, itt sem ak-

ció közben fotózta le alanyait Hermann. Egyenesen a 

kamerába néznek, arcukon nincs semmi különös kife-

jezés – a tekintetekből áradó rettenet (HátraArc), illetve 

a megidézett múltra vetett pillantás súlya adja meg a 

portrék lényegét. A túlélők emlékei itt nyomtatott szö-

vegként folytak rá a kiállítótér falaira, teljesen beszőve 

azt, rájuk simultak42 a majdnem életnagyságú fotók. 

Utóbbiak méreteikkel és fekvő formátumukkal is segí-

tették az érzést, hogy nagyjából el tudjuk képzelni: mi 

ültünk velük szemben. A szöveg nem körbefolyja őket, 

hanem kitakar belőlük részeket, ami utalás arra is, hogy 

az emlékeink létrehozásakor, a történeteink megalkotá-

sa és azok felidézései során el- és feltűnnek belőlük ill. 

bennük mozzanatok. Az installálás módja modellezte, 

hogyan hozza létre az emlékezet az egyén kontextusát, 

hogyan tartja meg és írja körül őt saját története, amely 

akkor is ott van és működik, ha a másik ember nem is-

meri annak minden részletét.43 

Hermann Ildi: Hiányzó történetek, 2017 © Hermann Ildi
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1  A cím Csizek Gabriella szövegének felhasználásával született, amelyet 
a cikk végén pontosan idézünk és amelyre hivatkozunk. Egyúttal ezúton 
köszönöm Csizek Gabriellának a cikk megírásához nyújtott segítségét.
2  MéLyi József: „Becsillanó Fény. Hermann Ildi: Lányaink”, Artmagazin, 
2012/6. 34-37. http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/becsillano_feny.1768.
html?pageid=119 , 2019. 03. 02. 
3  Többek között: 2006–2008. Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj, 
2011. Dunaújvárosi Fotóbiennálé fődíja, 2011. Budapest Galéria ösztöndíja 
Helsinkibe, Finnország, 2012. Lucien Hervé és Rodolf Hervé díj – a zsűri 
különdíja (Nyaralók), 2018-ban a New york-i Asylum Arts ösztöndíj (Hiányzó 
történetek), 2019-es Capa-nagydíj ösztöndíj (Az utolsó túlélők – itthon maradt 
magyar zsidók hiányzó történetei pályaműve).  Bővebben itt: https://capa-
nagydij.capacenter.hu/capaSite/fellowship, 2019. 02. 15. 
4  Poprád, 2002. 
5  Bence Ottó - herMann Ildi: Látvány körút. Budapest az ezredfordulón. 
Palatinus Könyvesház Kft., Budapest, 2003. 
6  Lásd: Dukai naGy Ádám: „Bence Ottó - Hermann Ildi: Látvány körút. 
Budapest az ezredfordulón”, Szépirodalmi Figyelő, 2004/6.  http://www.
szepirodalmifigyelo.hu/pdf/2004/04-6-035-Bencze-Hermann_Dukay.
pdf?PHPSESSID=77c2f84410fdf5fd77a03bbfeb30e5f5, 2019. 01. 21., és 
SoMoGyi Zsófia: Bence Ottó: „Látvány körút. Budapest az ezredfordulón. 
Hermann Ildi fotóival”, Fotómozaik. 2004. március.
7  CSatLóS Judit: „A nosztalgia nyomában. Hermann Ildi: Nyaralók, Dorottya 
Galéria”, Fotóművészet, 2007/4. http://www.fotomuveszet.net/korabbi_
szamok/200704/a_nosztalgia_nyomaban , 2019. 01. 15. 
8  „Jobban megfigyelve a mesével szemben mégis minden közelebb áll a 
valósághoz: a tárgyak élesen és hidegen válnak ki környezetükből. Ez inkább 
Hermann Ildi fotósvilága; nem a mesebeli kivágás, hanem a valóságból 
kimetszés, más környezetből indulva és máshová érkezve, de az a szemlélet, 
amely legkegyetlenebbül a 3 hónap, 3 nap című sorozaton jelenik meg.” 
MéLyi: I.m. 
9  Nem csak Hermann fotózza így környezetét, de nála lesz a legerősebb és 
legkonzekvensebb ez a szemléletmód. Pl. Puklus Péter, Hangay Enikő, Elek 
Judit korai munkái is eszünkbe juthatnak e fotó-látás kapcsán. 
10  Nyaralók I-II. Az I. részből az önálló első tárlat: Dorottya Galéria, 2007. 
augusztus 21 – október 6. A második részében az oroszlányi hűtőtó partján, 
egy működő gyár árnyékában, a vízre épült nyaralók szerepeltek, olykor 
panoráma képekben, olykor normál arányú, önálló képekben, hasonló 
vizuális szemléletmóddal. Ehhez lásd: horváth András Dezső: „Hermann 
Ildi: Ott állt a lányom egy nagy papírbölény előtt”, Fidelio, 2012.12.20. 
08:04, https://fidelio.hu/vizual/hermann-ildi-ott-allt-a-lanyom-egy-oriasi-
sotetszurke-papirboleny-elott-55690.html, 2019. 02. 25.
11  „Hermann Ildi azonban azzal is erőteljes kontrasztot teremt a jelen 
realitásával szemben, amiként az egykori - egyébként sokak által 
gyűlölt és megvetett – nyugalmat, látszólagos békességet, lassúságot, 
változatlanságot – tehát az időtlenséget megtapasztalhatóvá teszi. 
Mindazt, ami csalárdul biztonságba ringatta az akkori kortársakat, és ami 
ma teljességgel és sokak számára fájón hiányzik a jelenből, ami pedig az 
adott körülmények között, a meglévő rendszerben és annak logikája a vég 
biztos előjele – amit ma ismét egyre kevesebben szeretnének tudomásul 
venni.” PfiSztner Gábor: „Totális kikapcsolódás. Hermann Ildi Nyaralók című 
kiállítása”, Új Művészet, 2007. november, 46-47. 
12  „Az első sorozatban három részre osztott képek voltak: a ház, a 

tulajdonos, és egy életkép a nyaraló enteriőrjéből”. horváth András Dezső: 
I.m. 
13  „A Nyaralók című fotósorozat és a kiállítás azáltal tudott fontossá válni, 
hogy magában hordozza egy bizonyos korhoz, annak maradványaihoz 
fűződő, eltérő viszonyulásokat. Ezek a nyaralók, a bennük található 
számtalan eszköz és kellék kulturális rétegeket hoznak felszínre, amelyek a 
mi emlékezetünkben, a mi fejünkben is megvannak.” cSatLóS, I. m.  
14  kLáG Dávid-Barakonyi Szabolcs: „A strandon minden tetkó egyedi, 
de mindegyik ugyanolyan”, Index, Nagykép, https://index.hu/
nagykep/2016/08/27/a_strandon_minden_tetko_egyedi_de_mindegyik_
ugyanolyan/, 2019. 03. 02. és kLáG Dávid – ajPek Orsi: „Oda van írva, hogy 
bűn az élet”, Index, Nagykép, https://index.hu/nagykep/2018/09/18/nezd_
ez_az_uj_tetkom/ 2019. 03. 02. 
15  Ezekből Hermann Ildi halálakor egy válogatás megjelenése volt éppen 
előkészületben egy internetes portálon. A sorozat több fotóját Hermann 
saját Facebook és Instagram oldalán is közzétette. 
16  Horváth András Dezső: I.m. 
17  „Nem inkább arról van szó, hogy Hermann Ildi elképesztő biztonsággal 
adagolja a tárgyszerűt és a személyest, az anekdotisztikust és a szigorúan 
komponáltat? És közben mindvégig megmarad a betegség-stációk 
ismerőssége és így átélhetősége? És így az ismeretlen nőhöz is személyesen 
lesz közünk? Nekünk is fontos lesz jólléte? Ám minthogy a képek sorrendje 
nem a betegség és gyógyulás idejének narratíváját követi, minden 
ismerősségével együtt is kiszámíthatatlan a következő állomás. Tárgyszerű 
és személyes, ismerős és váratlan pulzálása egy képpárba sűrűsödötten lesz 
önmagában is sebzővé.” in: horányi Attila: „Kiszámítható és kiszámíthatatlan 
határán” Bevezető szöveg, Megfigyelések. Folyamatos jelen VI., Mai Manó Ház, 
2013. 
18  A képpárok mellett folyamatosan készültek ön-portrék is. Ezek 
időrendben, vetítés formájában Csizek Gabriella rendkívül szép és érzékeny 
kurátori koncepciójának köszönhetően létrejött kiállítás keretében voltak 
csak láthatóak. Ezeken így az átváltozás lassabb folyamatait követhetjük 
végig, amelyek romló állapotának, majd a terápia során és után a felépülés 
stációit mutatják. Az említett kiállítás: 2012-ben a Mai Manó Házban volt 
látható, NHL/Privát képek címmel, Hermann és M. Horváth Judit közös 
tárlatáról van szó. Horváth sorozata izgalmas ellenpont volt képi világában 
az NHL-hez képest: költőibb, lágyabb, érzelmesebb, más típusú intimitást 
behozó mivolta jobban kidomborította Hermann sorozatának látszólagos 
szenvtelenségét. Lásd még: SoMoGyi Zsófia: „Ahányan így együtt vagyunk… 
NHL/Privát képek”, Műértő, 2012. május.
19  „Talán éppen az emberek és tárgyak kimetszettségéből következően 
a Lányainkból is kihallható egy tragikus mellékzönge, mert mindenen rajta 
ül a mulandóság gondolata. Az érzés – ami valóban inkább érzés, semmint 
a fotó képi elemeiből kiinduló elemzés eredménye – hátterében pedig 
önkéntelenül is ott van Hermann Ildi saját, súlyos betegségéről készített 
korábbi sorozata is, amelyben az élet vonatkozási pontját szintén a gyermek 
jelölte ki.” MéLyi: I.m. 
20  Lásd: a 9. jegyzetben más miatt idézett, de ide is vágó Mélyi-idézetet. 
21  2012.
22  Horváth András Dezső: I.m.
23  Uo. 
24  „A műanyag állatok a kád vízében fürdés után, vagy Rozi tincsei között 
a mindennapi folyamatból egy-egy olyan pillanatot mutatnak meg, 

Hermann Ildi fiatal kora ellenére gazdag életműve 

további elemzéseket igényel. Ezek életében nem 

születtek meg,44 részben, mert nem volt valódi 

apropójuk (átfogó kiállítás, kötet stb.), illetve, mert azt 

hittük, van rá időnk. Nem volt. 

Csizek Gabriella a Lányaink sorozat kapcsán írt sorait 

Hermann egész alkotói világára is vonatkoztathatjuk: 

„[…] a lényeges és a nem fontos között nincs különbség, 

mert mindkettő az élet része, maga a folyamat. Ki tudja 

megkülönböztetni ugyanis ebben a pillanatban, hogy 

majd a jövőből visszatekintve mi is volt sorsdöntő?”45

Hermann Ildi tudta, mi lényeges, és mi nem fontos, 

és azt is, hogy hogyan képes összeolvadni a kettő, és, 

hogy a látszólag lényegtelen hogyan válhat a jelentős 

tapasztalatok legerősebb hordozójává. És nem csak 

tudta, hanem arra is képes volt, hogy ezt nekünk is 

megmutassa. 
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amelyikben a személy, a helyzet beazonosíthatóságán túl jelentésrétegek 
sokasága él. A kádban fürdő kislány portrévá válik, a habfoltok között úszó 
állatok csendéletté lesznek, már nem csak önmagukat jelentik. Minden kép 
egészében meglepő, bár közismert helyzeteket, szokásos cselekvéseket, 
mindennapi tárgyakat, ismerős helyszíneket láttatnak.” In: cSizek 
Gabriella: „Hermann Ildi fotósorozata. Lányaink”, Fotóművészet, 2013/1. 
http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/201301/hermann_ildi_
fotosorozata?PHPSESSID=5bdec882eafe9290ddac638e4f9fb67f, 2019. 02. 
10. 
25  horváth András Dezső: I.m.
26  „[…] az aprócska játékállatok, amelyek többször is felbukkannak, hol 
a vízben lebegve, hol a kád szélén sorakozva, hol pedig a gyerekszobában 
életképpé rendezve, teljesen felborítják a dimenziók rendjét. Élethűek 
és kicsik, mozgásuk mintha valamerre irányulna, s így belakják a teret. 
Mellettük a gyermek is egy új valóságba metsződik be: naggyá változik. 
De persze ebben a naplószerű világban nincs egyértelmű dimenziórend 
vagy felfejthető történet, még csak linearitás sincs, csak a történeteitől 
megfosztott puszta időt látjuk.” MéLyi: I.m. 
27  „Van azért egy időtlen kép, amely kilóg a sorból. Egy ködös tájban, 
valószínűleg egy kiránduláson az előtérben áll a gyermek, mögötte lazán 
csoportosulva, mintha éppen a kamera felé haladva érkezne, hat felnőtt, 
férfiak és nők a ködben. Kicsit olyan ez a kép, mint Sándor Pál híres 
filmjének, a Régi idők focijának zárójelenete, ahol Minarik a pályaudvaron 
a megmerevedett várakozók között egyedüliként mozogva utat keres 
magának. Mindenütt életének egyes szereplői között halad el, akik úgy 
állnak ott, mint egy panoptikumban. Hermann Ildi kísérteties és ugyanakkor 
meghitt képén is ott van ez a generációk közötti időutazás és a panoptikum-
hatás, miközben a mozgást a kislány egyszerű kiemelése helyettesíti. A 
ködből egy tulajdonképpen bárki által megkomponálható kép bontakozik ki, 
amely a sorozat-összefüggésben hirtelen összetett jelentést kap, és tágabb 
időbeli dimenzióba helyezheti az első látásra talán csak a gyermeki világot 
megjeleníteni látszó további fotókat.” MéLyi: I.m.  
28  2011. 
29  Lásd még: SoMoGyi Zsófia: „Közegek és emberek”, Magyar Lettre, 84. szám, 
2012. tavasz. (A szöveg Hermann addigi sorozatainak átfogó ismertetése.) 
30  Amely minden mesterségessége ellenére erős atmoszférát teremtve 
idézte meg az auschwitzi haláltábort, olyannyira, hogy a fotósnak saját 
elmondása szerint a forgatás első napjaiban az járt a fejében, hogy milyen 
lehetett mindez a valóságban a nagymamájának. Lásd: neMényi Márton: 
„’Nem mosolygott senki’. így készültek a Saul fia portréi”, 24.hu, 2015. 12. 
15. https://24.hu/kultura/2015/12/15/nem-mosolygott-senki-igy-keszultek-
a-saul-fia-portrei/, 2019. 03. 02. 
31  A fotók pontosan arra az alapanyagra, 35 mm-es filmre készültek, 
mint a Saul fia film – ez pedig rendkívül izgalmas módon szövi össze e két 
mű valóságát, amelyek így még szorosabban egészítik ki és tartják meg 
egymást. Lásd például: cSizek Gabriella kurátori szövegét, http://maimano.
hu/kiallitasok/hatra-arc-portrek-a-cannes-i-nagydijas-saul-fia-cimu-
filmbol/, 2019. 03. 02. 
32  cSizek: I.m. 
33  Egészen pontosan a Sonderkommando tagjairól, amely a későbbiekben 
külön elemzési szempont lehet. 
34  „Ezek a fotográfiák  a köztes időben, különös határmezsgyén készültek. 
A színészek nem játszanak éppen, de a szerepüket még nem hagyták el 

és az sem hagyta el őket. Ők maguk és a filmbeli énjük eggyé válva néz a 
kamerába. A portrék így utat nyitnak a múlt irányába, a szerepek szerinti 
valóságba, ugyanakkor egy teremtett-konstruált világban, a film színterében 
is léteznek. Különös erejük többek között ennek a kettősségnek a művészi 
megörökítéséből fakad.” cSizek: I.m. 
35  Több nemzetközi program igyekszik szembe menni a feledéssel. Az 
egyik kiemelkedő hazai példa a Saul Gyermekei Emlékprogram, amelyet a 
film készítői és a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár indított el 2018-ban, 
hogy összegyűjtse a holokauszt magyar gyermekáldozatairól fellelhető 
információkat. https://www.milev.hu/blog/saul-gyermekei-emlekprogram , 
2019. 03. 02. 
36  Lásd például: cSizek: I.m. 
37  herMann Ildi: HátraArc – Portrék a Cannes-i Nagydíjas Saul Fia című filmből. 
Kiállítás a Mai Manó Házban. 2015. november 22. – 2016. január 3. http://
maimano.hu/kiallitasok/hatra-arc-portrek-a-cannes-i-nagydijas-saul-fia-
cimu-filmbol/, 2019. 03. 02. Kurátor: cSizek Gabriella.  
38  LiBor Anita: „Nemhogy nincs vége, még csak most kezdődik”, Index, 
Nagykép, 2015. 12. 07., https://index.hu/nagykep/2015/12/07/hermann_
ildi_-_hatraarc/ , 2019. 01. 18. A szövegeket legnagyobb részben Hermann és 
Csizek festették fel a kiállítótér falára. 
39  Első kiállítás: herMann Ildi: Hiányzó történetek. 2b galéria, 2017. július 
6 – augusztus 6. Kurátor: SoMoGyi Zsófia. A sorozatból Hermann Ildi még 
életében elkezdett egy kötetet előkészíteni a Scolar Kiadóval. Ezt a munkát 
halála után Fabricius Anna koordinálásával be is fejezik, s a kötet még 
2019-ben meg fog jelenni (lásd …oldal ebben a Fotóművészet számban.) A 
történetek gyűjtését pedig folytatni szerette volna: Az utolsó túlélők - itthon 
maradt magyar zsidók hiányzó történetei című munkatervével nyerte el a 2019-
es Capa-nagydíj ösztöndíját. 
40  Bihari Ágnes: „’Megtisztelő, hogy elmondták nekem’ – Interjú Hermann 
Ildivel”, Artportal, 2017. 07. 23. https://artportal.hu/magazin/megtisztelo-
hogy-elmondtak-nekem-interju-hermann-ildivel/, 2019. 02. 12.
41  „Most a szereplők valóságosak, arcuk saját, egyéni történeteiket 
tükrözheti. A kitakart szövegekből viszont képzeletbeli filmek lesznek, 
amelyekbe mindenki saját ismerős, de kizökkent világát vetíti bele. A 
Sonderkommandósok álló formátumú, nagy sorozatképei és a New yorkban 
lakó holokauszt-túlélők fekvő papírkép-hatású portréi a néző szemében 
egymásra másolódnak, és élesebben teszik láthatóvá a hiányt.” MéLyi József: 
„A teljes kép és a hiány”, Élet és Irodalom, MŰBíRÁLAT - TÁRLAT - LXI. 
évfolyam, 30. szám, 2017. július 28.
42  „Ha képen látjuk az installációt, olyan, mintha hatalmas könyvoldalak 
nyílnának meg, s a fotók épp csak ott feküdnének a lapokon.” MéLyi: I.m. 
43  A szövegek ugyanis még ekkorára nagyítva sem voltak olvashatóak 
a falakon, ami nem is volt szándék. A történetek hossza és nehezen 
befogadható tartalmuk miatt is külön füzetként voltak elvihetőek. 
44  Hermann tárlatairól, anyagairól aktuálisan jelentek meg elemző (Pfisztner 
Gábor, Horányi Attila, Csizek Gabriella, Somogyi Zsófia) és kevésbé szakmai 
írások, ajánlók egyaránt. A sorozatokat egyben-látó elemzés jelen tudásunk 
szerint egy született, lásd 30. jegyzet. Csatlós Judit idézett cikkében kitért 
az azt megelőző sorozatokra (8. jegyzet), ám aki egy-egy anyagról szóló 
mélyebb elemzésébe beemelte Hermann addigi munkáit, és egymásra 
vonatkoztatta azokat, az Mélyi József volt, lásd szintén az itt korábban 
idézett írásait (2. és 43. jegyzetek). 
45  CSizek: I.m. e
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PFISZTNER GÁBOR

Mi 
szeretnél 

lenni?

Furcsa, beazonosíthatatlan helyszínek, 

kulisszajellegű városi látképek, kisebb-

nagyobb csoportokban pózoló alakok, semmi 

különös. Vagy talán mégis? Nem vagy csak 

alig látszanak az arcok, elfedik őket a külön-

féle motívumok: sapkák, maszkok, orrok, 

fülek, bajszok. Nagyon is ismerősnek hat 

mindez: a tipikus helyzetek, beállítások, a 

vicces kis rajzos formák, minták. Mindenfelé 

ilyen képekkel találkozhatunk a közösségi 

médiafelületeken, amelyeket „applikációk” 

formájában használhatunk, illetve válhatunk 

azok részévé mobileszközeinknek köszön-

hetően instant módon és megszakítás nélkül. 

Ha követjük barátaink, ismerőseink vagy 

hozzátartozóink ilyen jellegű tevékenységét, 

akkor mindenképp jól ismert az, ami itt 

feltárul. Legalábbis első látásra.GőBölyöS luCA: ÁRNyÉKuTAZó SANGhAjBAN G
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Gőbölyös Luca 2017-ben hosszabb időt töltött 

Sanghajban, ahol egy korábbi munkáját, az Árnyékutazót 

gondolta újra, pontosabban az újragondolás inkább 

folytatást jelentett, vagy jelentett volna, ha minden 

az előzetes elképzelések szerint alakul. De mégsem 

egészen így lett. Ahhoz azonban, hogy közelebb 

kerüljünk ahhoz, amit látunk, és értsük is azt, ami a 

képek létrejöttekor történt, érdemes felidézni Gőbölyös 

korábbi projektjét. 2001-ben egy New york-i tartózkodás 

idején fogalmazódott meg benne az „árnyékutazó”, egy 

olyan figura, aki a turisták által előnyben részesített 

helyeken fel-felbukkan a háttérben, így később 

szükségszerűen épp ezeknek a turistáknak a felvételein 

részévé válik emlékeiknek, családi történetüknek. A 

fényképek segítségével „virtuálisan” beutazta a világot, 

képe eljutott számos olyan helyre, ahol fizikailag soha 

nem járt, megjelent olyan terekben, amelyek amúgy 

ismeretlenek maradtak volna számára. Az árnyékutazó 

feltűnése ugyanakkor lehetőséget adott új kapcsolatok 

kialakítására, a párbeszédre, az ismerkedésre.

A helyszínek, ahol az árnyékutazó felbukkant, sokszor 

felismerhetetlenek, máskor inkább csak sejtetik, hol 

is járt, bár az ott lévő sokaságból látszik, hogy kedvelt 

célpontok lehettek. Mégis, sematikusak maradnak, 

konkrétságuk jelentőségét veszti, de érdektelen is. A 

fontos a fényképhez kötődő elbeszélés, az ott átéltek 

felidézésének a lehetősége, a történet, amely gazdagítja 

a családi archívumot és a belőle táplálkozó emlékezetet.

A New yorkban megkezdett munka Budapesten 

folytatódott. Az előbbi helyszínen Gőbölyös még 

maga is csak egy lehetett a számtalan turista közül, 

míg az utóbbin épp a turista ellenpólusát testesítette 

meg. Helyszínnek mindkét városban az odalátogató 

turisták számára az útikönyvek által kijelölt fontos, 

ezáltal előnyben részesített pontokat választotta, 

ahol a felvétel készítésének pillanatában „belesétált” 

a főleg egymást fényképezgető látogatók készülő 

képének a terébe. A turista adott esetben nem is vett 

észre semmit az egész akcióból. A legtöbbször úgyis 

megjelentek a háttérben az ott mászkáló idegenek, és 

gyakran akaratuk ellenére is egymást fényképezték. 

A lényeg a „pillanat igézetének” rögzítése volt, 

amely pillanatba belehelyezték hozzátartozóikat és a 

helyszín fragmentumait. A jól megkomponált – azaz 

a szokásos sémákat nem felülíró, azokat elfogadó, 

sőt alkalmazó – felvételt az árnyékként felbukkanó 

Gőbölyös így elrontotta, hisz a klisék közé belekerült 

egy zavaró tényező, amelynek jelenléte a képen pózoló 

családtagokban csak akkor tudatosult, amikor később 

maguk is láthatták a felvételeket. A készítő számára 

az emlékezést segítő, a pózolók számára pedig 

helyettesítő kép így kiegészült egy olyan részlettel, 

amely szándékuk ellenére más irányba terelte az 

emlékezést.

Gőbölyös Luca: Árnyékutazó NewYork 2002 No1, 9x13cm giclée 
print, Bienfang foam board

Gőbölyös Luca: Árnyékutazó Budapest 2002 No26, 9x13cm giclée 
print, Bienfang foam board
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Az alkotó az akcióval nem csak a turista rituális cselek-

vését destruálta, kizökkentve a fotografáló és pózoló 

embereket megszokott és rutinná vált tevékenységük-

ből, de az emlékezés későbbi folyamát is megzavarta 

intervenciójával, mivel ettől kezdve ő is része lett azok-

nak a történeteknek, amelyek a felvételekhez tapadtak. 

Az alkotó jelenléte és ennek a jelenlétnek a konstitutív 

funkciója, egyben saját szerepe a mű létrehozásában, 

ugyanúgy beleíródott ezekbe a történetekbe, mint az 

utazás és a fényképkészítés pillanatának emléke.

Az akciót, a művészi beavatkozást azonban nem csak 

a turistafotók örökítették meg. A helyszínen jelen volt 

egy további személy is, akinek az volt a feladata, hogy 

rögzítse a nála lévő fényképezőgép segítségével azt a 

pillanatot és helyzetet, amikor a helyszínen lévő utazó 

elkészíti saját fényképét. így ezeken a felvételeken 

nem csak a más képterébe behatoló művész lett 

látható, hanem a „családi fénykép” és annak 

közvetlen kontextusa a fényképet készítővel együtt. A 

szándékosan „amatőrnek” ható képek így megidézték 

a turista felvételeinek sematikus kompozíciós elveit, 

az előképek hatását a helyszín megválasztásában, a 

technikai hiányosságokat és a kisebb-nagyobb hibákat 

is. Lényegüket tekintve hasonlóvá váltak a turista 

felvételeihez, aki szintén a helyzetet akarta általa 

megmutatni, és a jelenlét bizonyságaként felmutatni, 

„megörökíteni”, a pillanat élményét megtartani, 

felidézhetővé, újra elevenné, átélhetővé tenni, 

működésbe hozni valamit, ami csak elevenségében 

érvényes igazán.

A korábbi mű folytatása szempontjából Sanghaj 

jelképes. New york az ezredfordulón még meghatározó 

pénzügyi és kulturális központnak számított, úgy tűnt, 

hogy a World Trade Center tornyainak lerombolását 

követő sokkot is kiheveri. Budapest annyiban játszott 

fontos szerepet, hogy Gőbölyös itt otthon volt, nem 

kívülálló, nem egyike az idelátogatóknak, hanem az a 

helybéli, aki a turisták számára valójában láthatatlan, 

a díszlet, a kellék része. Sanghaj ez alatt a csaknem 

két évtized alatt a gazdasági folyamatok átalakulása 

és a technológiai változások okán nemzetközi szinten 

is meghatározó központtá vált. A helyszín választása 

azonban nem csak emiatt fontos. Kínában, mint ahogy 

más ázsiai országokban is, a fényképezés eredendően 

idegen, a nyugati kultúra részeként jelent meg. 

Kétségtelen, hogy az itt élők közel százötven év alatt 

teljes mértékben adaptálódtak hozzá, és elsajátították 

azokat a „társadalmi gyakorlatokat”, amelyek szorosan 

hozzátapadnak ehhez a „kulturális formához” 

(Peter Osborne). Minden bizonnyal megfigyelhetők 

különbségek is, elsősorban a „személyes használat” 

során, hisz számukra talán kevésbé van jelentősége 

annak a „mágiának”, amely a múltat a mostban is 

mindig jelenvalóvá teszi. K
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Gőbölyös Luca: Árnyékutazó Budapest 2002 No15, 9x13cm giclée 
print, Bienfang foam board

Gőbölyös Luca: Árnyékutazó Budapest 2002 No12, 9x13cm giclée 
print, Bienfang foam board
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A helyszín megválasztása így különös, de nagy jelentő-

ségű a projekt folytatása szempontjából. Míg a korábbi 

tapasztalatok alapján az tudható volt, hogy a „nyugati” 

turisták miként viselkednek ilyen helyzetekben, addig 

csak a nyugaton már tapasztalatokkal rendelkező kí-

nai utazók magatartásából volt az levezethető, hogy 

ők miként reagálnak a sajátjuknak, megszokottnak, 

jól ismertnek tekintett környezetükben. így előzetesen 

fontossá váltak azok a kérdések, hogy mi módon lehet 

láthatatlannak maradni, észrevétlenül beavatkozni? 

Tudható-e előre, miként reagálnak majd, miként műkö-

dik az intervenció, amelynek lényege a korábbi akciók 

során is a kritikai viszony lehetőségének a megterem-

tése volt? Az is fontos különbségnek tekinthető, hogy 

az eltelt csaknem két évtizedben a „nyugati” utazók 

„fényképhasználata” is lényegesen átalakult, bizonyos 

szempontból tudatosabbá, átgondoltabbá vált. Ezért 

releváns volt az is, hogy hogyan lehet „megzavarni” 

most ezeket a helyzeteket, miként lehet előidézni azt, 

hogy a beavatkozás hatékony legyen. 

A turisták (ebben az esetben kivétel nélkül kínai 

állampolgárokról van szó, akik saját országukon belül 

utazva keresték fel Sanghajt) természetesen váratlan 

módon reagáltak Gőbölyös Luca, az „európai ember” 

jelenlétére. Az intervenció most is megtörtént, de nem 

az előre elgondolt módon, arra ugyanis nem is nyílt 

lehetőség. A művész puszta feltűnése (természetesen 

a „külföldi turista” álcáját viselve) az adott helyszínen 

elegendő volt ahhoz, hogy megváltoztassa a jól 

rögzült, örökölt, átvett viselkedésmintákat (vagy épp 

Gőbölyös Luca: Árnyékutazó Shanghaiban No4, 28x21cm giclée print, aludibond 2019
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ellenkezőleg, éppen ezeket hívja elő). A titokban, 

észrevétlenül, csak utólag felfedezett árnyékutazó itt 

akaratlanul is az események – és a szó szoros értelmében 

a helyzet – középpontjába került. A jelenlévők, őt 

meglátva, meginvitálták, hogy legyen ő is az élmény, 

a képkészítés élményének részese, így viszont azonnal 

kiemelték az észrevétlenségből. Bár a művész láthatóvá 

vált, mégsem lepleződött le. Az őt körülvevők csupán 

a szórakozási faktor növelésének lehetőségét látták 

benne, az élmény fokozásának, a szórakozás egy 

lehetséges módozatának eszközét. Gőbölyös Luca, 

továbbra is inkognitóban, az idegen, a távoli szerepét 

játszotta, aki hirtelen kuriózumként, szokatlan és 

érdekes elemként tűnt fel, akit a fényképezkedők ki- és 

felhasználva játékuk részévé tették.

A projekt továbbgondolásakor szintén nem volt elő-

re sejthető, hogy az utóbbi években elterjedt, a mo-

bileszközökre tervezett és programozott „applikációk” 

teljesen átformálják a „fényképezés gesztusát”. Ezek 

az „applikációk” ugyanis a felvételkészítés sajátos 

meghosszabbítását jelentik, kiterjesztését annak az 

élménynek, amelyet a fényképezés jelent, egy újabb 

funkciót tesznek hozzáférhetővé, a játék továbbjátsz-

ható. Ezek az „appok” valójában a „képfeldolgozás” 

fázisát hozzák időben közelebb a képrögzítéshez, 

helyben elvégezhető, a kép a pillanatnyi hangulatnak, 

a helyzetnek megfelelően kiegészíthető, továbbgon-

dolható, újraalkotható. Ebben az esetben pedig az 

utóbbi néhány évben népszerűvé vált megoldásokról 

volt szó, amelyek segítségével az emberi test, az arc K
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 Gőbölyös Luca: Árnyékutazó Shanghaiban No9, 28x21cm giclée print, aludibond 2019
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megváltoztatható, eltorzítható, átalakítható, illetve 

kiegészíthető, végső soron a felismerhetetlenségig, 

az azonosíthatatlanságig. Az „applikáció” így, szük-

ségszerűen, fölszámolja a bizonyítékjelleget, amely a 

fényképkészítés eredeti célja, tehát a jelenlét tényének 

alátámasztása, igazolása. A helyszínek ismét, sőt még 

inkább lényegtelenné, de legalábbis másodlagossá 

válnak, ezáltal nem is igazán felismerhetők, de sem-

miképp sem karakteresek. A mobilapplikáció által fel-

kínált „filterek”/szűrők/matricák – lényegében parányi 

képelemek – elfedik az arcot, átalakítják a személy 

testi megjelenését, átformálják fizikai adottságait, 

aki így egy kölcsönzött külső mögé húzódik vissza. Az 

csak a felhasznált „applikáción” múlik, mennyire tűnik 

„valószerűnek” az így átváltoztatott test és arc. Min-

dennek szükségszerű következménye, hogy már nem 

a jelenlét igazolásán van a hangsúly, hanem a pillanat-

ban átélhető pozitív érzés maximalizálásán, amelynek 

része lehet a közös, illetve magányos játék lehetősége.

A külső segítő ezúttal is részt vett az akcióban, de most 

kulturális mediátorként is. Szerepe hasonló volt, mint 

korábban. Jelen volt a helyszínen, rögzítette a felvételek 

létrejöttének pillanatát, körülményeit, dokumentálta 

a művész jelenlétét a helyzetben. Egy kívülállói 

pozícióból leleplezte, egyúttal pedig egy új formában 

meg is konstruálta az egész helyzetet. Lényeges 

viszont, hogy a korábbi változatnál az ő felvétele nem 

különbözött a turista fényképétől (technikai értelemben 

természetesen lehettek akkor is eltérések pl. színes/

fekete-fehér, dia/negatív és papírkép), a jelenlegi 

akció során azonban a turista, mint egyben user-

felhasználó, az „applikáció” alkalmazója a helyszínen, 

a felvételkészítés újabb fázisaként nyúlt azokhoz a 

„filterekhez”, amelyekkel azonnal módosította is a 

rögzített látványt. így az átfedés nem volt megoldható a 

segítő által készített és a helyszínen a turista kamerájával 

megalkotott felvétel között, míg a korábbi verzióban 

a segítő pozíciójától függően, ennek legalábbis elvi 

lehetősége adott volt. Utólag természetesen az 

„applikáció” használatával a mobileszközre feltöltött 

képek módosíthatók, kiegészíthetők, amivel utalni 

lehet az eredeti gesztusokra, de ez már egyértelműen 

egy másik szinten léphet csak működésbe.

Sanghajban az árnyékutazó kilépett a fénybe, utólag 

felfedezett „zavaró tényező” helyett főszereplővé 

vált mások felvételein, ezáltal magába integrálta a 

Gőbölyös Luca: Árnyékutazó Shanghaiban installáció, 2019 január 2B galéria, Budapest
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„rendszer”, így lehetetlenné téve a kritikai viszony megteremtését, az 

utólagos reflexiót. A másfajta nézés és értelmezés horizontja teljességgel 

beszűkült, pontosabban ki sem nyílt. A művész szándéka az eredeti 

elképzelés szerint nem realizálódhatott, ez mégsem kudarc: éppen 

azért nem, mert rávilágít arra, miként változnak viselkedési mintáink, 

attitűdjeink, szándékaink a technikai változások függvényében, ezzel 

leleplezve saját naivitásunkat, másrészt rámutatva a technológia valójában 

evidens módon jelenlévő, bár sokak által még így is alábecsült hatalmára.

Gőbölyös Luca sanghaji intervenciójából újabb felismerések és 

következtetések adódtak, miközben ráirányította a figyelmet lényeges 

változásokra (is), és rámutatott arra, hogy a korábbi akció abban a 

formájában ott már nem kivitelezhető. A fénykép szerepe mint bizonyíték, 

az ahhoz való viszony átalakulása, a turista fényképezési szokásainak 

megváltozása, az „emlékképkészítés” jelentőségének csökkenése, 

a pillanatnyi élmény tapasztalatának intenzívebb megélése, akár az 

emlékkép jövőbeni meglétéből fakadó információtöbblet feláldozása 

árán is, amely során már képkészítési helyzet is élményforrás (korábban 

ez inkább nyűgnek számított), kiegészítve azzal, ahogy az alkalmazás 

használata újabb élményeket generálhat (a választás folyamata, a 

döntések, a komikum megjelenése az alkalmazásnak köszönhetően) –

mind része ennek.
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ÉBLI GÁBOR

Kortárs fotóművészet a Hetényi–Gonda Gyűjteményből címmel 

nyílik kiállítás a harmadik Budapest FotóFesztivál keretében 2019 

áprilisában a FUGA Budapesti Építészeti Központ alagsorának 

Trezor terében. Az egykori pénzintézeti épület széfként szolgáló, 

öles nyersbeton falakkal határolt, természetes fény nélküli 

bunkerében stílszerűen fekete-fehér neoavantgárd (Perneczky 

Géza, Szirányi István) illetve annak programját továbbvivő munkák 

láthatók (Kis Varsó, Ősz Gábor).

Tudatos
A FOTÓ MAI MŰTÁRGyPIACI POZíCIÓJÁRÓL A 
HETÉNyI–GONDA GyŰJTEMÉNy KIÁLLíTÁSA KAPCSÁN

ösztönösség
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A válogatás a fotóművészet önállóságát hirdeti – az 

alkotók rendre kísérleteznek ezzel a technikai mű-

fajjal, a művek egymásnak felelgetnek, távolságot 

tartva mind a képzőművészeti műfajoktól, mind a 

nem művészi fotótól. Művészfotók, egyszerre tech-

nikai és művészeti meghatározottságú alkotások, 

üzenetük révén a képzőművészet más ágainak ro-

konai, egyúttal különböznek azoktól, ezért is állítják 

ki őket külön, saját szövegkörnyezetükben.

Ezzel párhuzamosan a Vízivárosi Galéria is bemu-

tat egy merítést a negyvenes éveiben járó közgaz-

dász és felesége által gyűjtött művekből – kortárs 

képzőművészeti alkotásokat (festészetet, grafikát, 

plasztikát) és ennek részeként fotókat is. Kezdettől 

tudatos szándék eredménye, hogy a fotó-specifi-

kus tárlat mellett szerepeljenek fotók a tágabb kor-

társ művészeti kiállításon is. Kifejezetten a fotó két 

lehetséges olvasatát kívánták ezzel kidomborítani 

a szervezők. Kapjon rangot ez a műfaj a saját belső 

logikája alapján, valamint egy szélesebb festészeti, 

képalkotási, műtárgy-kiállítási diskurzusban is.

Az, hogy ugyanabból a gyűjteményből kétféle 

kiállítás is készült, számos gyűjtő hozzáállását 

tükrözi. A szigorúan fotóra specializálódott 

anyagoktól eltekintve, a legtöbb kollekcióba 

egyaránt bekerülnek fotók azon az elven, hogy 

maga a kép meggyőző, és ehhez viszonyítva 

másodlagos, hogy valamilyen fotográfiai 

eljárással hozták létre, illetve azon az elven, 

hogy a tulajdonos bizonyos műfaji tudatossággal 

külön fejleszti gyűjteményében a fotóművészeti 

vonulatot. A két megközelítés szétválasztása 

végett a Vízivárosi Galériába stilárisan is más 

irányzatok kerültek. Ott a képzőművészeti 

anyag is csak érintőlegesen kapcsolódik az 

egykori experimentális munkákhoz, inkább 

oldott, a tömegkultúra jelenségeihez is kötődő, 

esztétikumában a markáns színhasználathoz, 

narratívákhoz, szimbólumokhoz is bátran nyúló 

koncepciót képvisel, amelyhez a gyűjtemény 

fotóanyagából is más művészek társíthatók 

(Bakonyi Bence, Barakonyi Szabolcs).
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Lényeges, hogy nem generációk különbségéről van 

szó, a gyűjteményben lévő fiatal vagy középgenerációs 

(fotó)művészek – mint Ember Sári vagy Zalavári András 

– ugyanúgy kísérletező szemléletűek, mint a hetvenes-

nyolcvanas évtized nagy alakjai.

Mondani sem kell, hogy szintén irreleváns az ábrázoló 

vagy nem ábrázoló különbségtevés. Szilágyi Lenke 

ismert művészportré sorozatából a gyűjteményben 

található Víg Mihály montázs ugyanannyira szuggesztív 

arckép, egy legendás figura megörökítése, mint 

amennyire kísérlet éppen a montázs jellegéből 

adódóan, a kubizmus többprofilú portréit felelevenítő 

esztétikai állítás.

Ugyancsak sokféle szerepet játszhat a „valóság”, a 

szociológiai referencia. Stalter György és Horváth 

M. Judit fotói egyszerre dokumentumok a Kádár-

korszak vidéki perifériájáról, portrék egyénekről és 

közösségekről, lírai vagy éppen feszült helyzetképek, 

vizuális naplóbejegyzések a cigány hétköznapokról, 

valamint a kompozíció képkivágásától a sötét-

világos kontrasztokig tudatos művészi döntések 

végeredményei.

Társadalmi és művészi vetület egymásba játszása 

szemléltethető számos női alkotó munkái kapcsán 

is. Ujj Zsuzsi képein feminin kényszerszerepekkel, a 

férfitekintet szexuális sztereotípiáival nézünk szembe, 

egyúttal műfajilag a performansz határára érünk, amit a 

fotó ráadásul nem csupán passzívan megörökít, hanem 

maga is értelmez és a mulandó előadói helyzetből, 

tudatos kompozícióval, tárgyiasult esszenciává sűrít. 

Nehogy ez a tematika eközben tévesen nőművészeti 

ügynek tűnjön: Vékony Dorottya éppen harminc 

évvel későbbi, mai, Oltárok című sorozatának a 

gyűjteményben található, testépítő tematikájú 

darabja feltérképezi a konditermes „erőférfi” identitás 

elengedhetetlen toposzait, aktuális szociológiai leletet 

közöl egy szubkultúráról, miközben – hasonlóan az 

előző performansz és fotóművészeti kombinációhoz 

– interdiszciplináris, mert egyszerre installációs és 

fotóművészeti projekt.

Zalavári András: Kísérlet egy kocka eltüntetésére, 21x29,7 cm egyenként, giclée print, 2015
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Stalter György: Más világ (Berettyóújfalu), 40x30, zselatinos ezüst nagyítás, 1980 (Manufaktúra sorozat)
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Szilágyi Lenke: Vígh Mihály, 27x28, ezüstzselatinos fotómontázs, 1982
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Vető János: Mutáns randevú, 18,2x18, zselatinos ezüst nagyítás, 1973



Fotóművészet 2019•1. 39

A gyűjtemény nem von mesterséges határt analóg 

és digitális eljárások között sem. Míg a frissen (2018) 

Balogh Rudolf-díjjal kitüntetett, eddig inkább csak a 

fotós szakmán belül jegyzett Vécsy Attila deklaráltan 

a vintage világában érezte otthon magát, így tőle egy 

ilyen 1977-es munka szerepel, addig például a kollekció 

jelenleg még kevés külföldi alkotója közül a szarajevói 

Bojan Stojčić képe számítógépes nyomat – megfelelően 

a kép által közvetített mai életérzésnek.

Az új eljárásokat alkalmazó művek nem csak a mai 

tematikákhoz társíthatók. Mátyási Péter lightboxa 

kifejezetten festői, a kollekció számos olaj-vászon 

képével párbeszédbe állítható, míg az időközben 

felbomlott Société Réaliste alkotópáros múltfeldolgozó 

lightboxa a budai Attila úton Kiss István szobrászművész 

által tervezett Dózsa-emlékmű (1953) koncepciójának 

átalakulását ábrázolja. Ez a mű így a gyűjteménynek az 

emlékezettel, a történelmi tudattal foglalkozó további 

alkotásaival, például a Havas Bálint – Gálik András duó 

által archív Rákosi Mátyás-fotókból készített, művészet 

és hatalmi reprezentáció viszonyát taglaló művével 

rokonítható.

A számra nem nagy, összességében húszegynéhány 

alkotó negyven-ötven munkáját tartalmazó fotós 

gyűjteményi egység nagyon sokrétű, számos irányból 

értelmezhető, az elvontan filozofikus véglettől (Joseph 

Kosuth), a hol rejtőzködő, hol feltárulkozó önarcképeken 

(Baranyay András) át a rejtélyes narratíváig (Kerekes 

Gábor) kitűnő műveket sorakoztat fel, hátterükben 

gyakran a vétel személyes motivációival. Vető Jánosnak 

a hetvenes évekbeli lemezborítója, amely 2017-ben 

Antoine és Désiré címmel fényképregényként könyv 

formában is megjelent, önálló fotó a gyűjteményben, 

egyben Hetényi Csaba számára a fiatalkori, családi 

Bereményi Géza- és Cseh Tamás-kultusz emléke is.

Vécsy Attila: HECI, 18x24, matt karton bromofort papír, 1977
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Ez a sok olvasatú fotókollekció a gyűjtő házaspár tanulási fo-

lyamatának is a lenyomata. A kollekcióból már 2011-ben is lát-

ható volt egy válogatás a Godot Galéria magángyűjteménye-

ket bemutató sorozatának tizenhetedik állomásaként, de eb-

ben még egyetlen fotó sem szerepelt; az összes fotóművészeti 

alkotás az elmúlt öt évben került Hetényi Csabáékhoz. Kettős 

nyitásnak vagyunk tanúi: a tulajdonosok – akik egyébként hi-

teles szerénységgel berzenkednek a „gyűjtő” besorolás ellen 

– felfedeztek egy új művészeti világot, és koncentrált, színvo-

nalas döntéseket hoztak a képzőművészeti vételek tanulságai 

alapján.

Szilágyi Sándor 2015-ben megjelent könyve a neoavantgárd 

tendenciákról1 kulcsszerepet játszott abban, hogy a fotó felé 

fordultak, illetve döntő volt a 2016 januárjában megnyílt 

kiállítás is a Mai Manó Házban, amelyet Alföldi Róbertnek a 

lényegében szintén erre a könyvre építő fotógyűjteményéből 

hoztak létre. A fotó szisztematikus gyűjtését ugyanakkor 

nem vallják Hetényi Csabáék sem szenvedélyüknek, sem 

feladatuknak. Autonóm gyűjtői magatartás a céljuk, amelynek 

részeként nyitottak új irányokra, így most már a fotóra is, 

de nem állnak be egy műfaj, egy generáció, egy művészkör 

vagy egy műtárgypiaci érdekközösség mögé. Igyekeznek 

az ösztönükre hallgatni, a kortárs művészettel együtt élnek 

otthonukban vagy a munkahelyi irodában, ami ajándék 

és lehetőség számukra, és ami révén szellemi táplálékot, 

új vizuális tapasztalatokat szereznek, és kifejezhetik 

személyes kötődésüket legszorosabban a lírai munkákhoz, 

de véleményüket is az aktuális társadalmi, politikai ügyek 

kapcsán.

Ehhez hozzájárul a fotó pozíciójának erősödése a magyar 

műtárgypiacon. Néhány munka ugyan műteremből került 

a gyűjteménybe, de lényegesen több a közvetítőn, a piac 

intézményesült csatornáin keresztül történt beszerzés. 

Ez tudatos a házaspár részéről: míg erőltetettnek tartják, 

ahogy ma számos műtárgypiaci szereplő befektetési 

érvekkel igyekszik új gyűjtői réteget generálni, a piac, főleg a 

másodlagos piac átlátható működését nagyon is támogatják, 

hiszen éppen a stabilan funkcionáló árverések biztosítanák a 

művek reális értékelését. Ezért három-négy budapesti galérián 

túl Hetényi Csabáék aukciók alkalmával történt vásárlásai 

meghatározóak.

Ki kell emelnünk a jótékonysági árveréseket is, ahol a 

szervezők, a művek kiválasztói manapság tudatosan emelik 

be a fotóművészetet, ezen belül is bizonyos trendeket, konkrét 

alkotókat. Hetényi Csabáék vettek egy-egy fotót kisebb 

jótékonysági aukciókon, például Telek Balázs halálát követően 

az ArtBázis finanszírozása céljából megrendezett 2015-ös 

árverésen vagy a Művészek a Heti Betevőért elnevezésű 

kezdeményezés legutóbbi, harmadik, 2018. karácsonyi 

árverésén, és rendszeres vásárlók a Bátor Tábor árveréseken. Vé
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Ezek sikerében a nemes cél, a magas presztízsű szervezők, a hatékony előkészítés és a jó 

minőségű művek mellett az is számít, ahogy a szervezők igyekeznek felkelteni a vevőkben a 

kiválasztottság érzését.

Ezekre az árverésekre (az Autistic Art-tól az OFF Biennálét finanszírozó árverésig négy-

hat projekt sorolható még ide) rang meghívást kapni, ott vevőként aktívan részt venni. Az 

itt mozgósított társadalmi cél, a gazdasági és társadalmi elitből verbuvált közönség és a 

színvonalas műtárgyanyag olyan kombinációt hoz létre, amely erős hatást fejt ki az első 

vásárlókra, a potenciális gyűjtőkre és a már gyakorlott vevőkre egyaránt.

Ez a felállás kiváló alkalom az árverések művészeti anyagát kiválasztó műtárgypiaci szereplők 

számára, hogy a művek szelekciója révén befolyásolják az ízlést, alakítsák a piaci trendeket. 

Az egyik ilyen üzenet, amelyet számos ilyen árverés közvetített szisztematikusan az elmúlt 

évek során, éppen a „progresszív” fotóművészet beemelése a hazai piaci kánonba. Mivel az itt 

elkelt alkotások a magyar társadalom kulturálisan fogékony közegén belül a véleményformáló 

elit tulajdonába, gyűjteményeibe kerülnek, ott hamar követendő példát állítanak mások elé. 

A jótékonysági ügyek finanszírozásán, az egyes események sikeres lebonyolításán felül a 

műtárgypiaci szereplők szempontjából ez a tétje ezeknek az aukcióknak: olyan referenciaértékű 

eladásokat generálni, amelyek a bevont műfajok, a kidomborított művészetfelfogások, a 

képviselt alkotók, az elért árak tekintetében maguk után húzzák a piacot. Ez a folyamat része 

a fotó mai magyarországi felfutásának, és az egyre nagyobb számban létrejövő budapesti 

kortárs fotógyűjteménynek is.A folyamat ellentmondásainak ugyanakkor Hetényi Csabáék 

tudatában vannak: a pártolandó társadalmi cél mellett egyre markánsabb a művészeti piac 

befolyásolása. Megtanulták kezelni a Thorsten Veblen amerikai teoretikus The Theory of the 

Leisure Class című könyvében a kultúra terén már több mint száz éve (1899) definiált distinction 

érzést, eltávolodtak tőle, és nem véletlen, hogy amikor vásárolnak is ezeken a jótékonysági 

árveréseken, egyre ritkábban jelennek meg személyesen. Mérlegelik azt is, ha az adott árverés 

által támogatott ügy kiemelten fontos, és ebben az esetben a civil énjük vásárol, még ha a 

kommunikációs hype-tól vagy a tendenciózus művészeti kánonképzéstől idegenkednek is.Ő
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A civil kiállás a szociális támogatás mellett közéleti 

jellegű is lehet: vételekkel segíteni olyan művészeket, 

csoportosulásokat, folyamatokat, amelyek a mai 

magyarországi feltételek között nem kapnak sem 

morális, sem anyagi értelemben megfelelő hátteret. 

Ennek a felfogásnak a jegyében Hetényi Csabáék 

barter (például anyagok, műterem) útján vagy 

havi fix összeggel járulnak hozzá egy-egy alkotó 

megélhetéséhez, és ezért műalkotást kapnak. Nevek 

említése nélkül hadd tegyem hozzá, hogy kiemelkedő 

minőségű művek kerültek így a kollekcióba, tehát 

legkevésbé sem alibi viszonzásról van szó.

A két műtárgypiaci közvetítőintézmény – a reklám 

elkerülése végett tudatosan név nélkül említett néhány 

fővárosi galéria, valamint az aukciók – tanulságos elegye 

az a kezdeményezés is, ahonnan Hetényi Csabáék 

szintén számos fotót vásároltak: egy viszonylag 

kicsi budapesti kortárs galéria külön márkanév alatt 

neoavantgárd és kortárs anyagból árveréseket is 

szervez, galériás és árverező szerepében is nagy teret 

adva a fotónak.

Ugyancsak hozzájárul a fotóművészet hazai 

státuszemelkedéséhez, hogy egyre több galéria 

viszi ezeket a műveket nemzetközi vásárokra, és 

ezt a pedigrét érvényesíteni tudják a magyarországi 

eladásoknál is. Ebben a gyűjteményben is számos 

Szirányi István: Transzparencia I.: 24x30, 2 db, vintage ezüstzselatinos nagyítás, 1979
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Szirányi István: Transzparencia II.: 24x30, 2 db, vintage ezüstzselatinos nagyítás, 1979

fotó van – zömmel nemzetközileg még felépíthető 

fiatal alkotók munkái –, amelyek akár négy-öt nyugat-

európai művészeti vásáron is szerepeltek már.

A Hetényi–Gonda Gyűjtemény összességében 

szemléletes példa arra, hogy a tágan vett kép-

zőművészeti gyűjtés hogyan alakul át színvonalas, 

„sűrű” fotóművészeti gyűjtéssé (is). Látható, ahogyan 

egy gyűjtői páros fejlődik, bővíti a szerzeményezési 

kört, a gyűjtői életpálya egy dinamikus új szakaszába 

lép – azt is bizonyítva, hogy a fotó egyre markánsabb 

helyet foglal el a hazai műtárgypiacon.

1  SziLáGyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben  
1965–1984, Budapest, új Mandátum Kiadó, 2015. G
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Baranyay András: Hommage á Csiky Tibor, 28x40, vintage ezüst zselatin, dokubróm papíron, színes ceruza, 1989
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FARKAS ZSUZSA

Magyar 
fényképgyűjtők 
Beszélgetés Philpott Beatrix-szal.

Mióta gyűjtöd a fényképeket? Mekkora a gyűjte-
ményed?
Először akkor találkoztam századforduló előtt 

készült fényképekkel, amikor egy ismerősömnek 

családfakutatást végeztem, és kiderült, hogy az 

egyik dédapja egy ismert budapesti fényképész 

volt. Érdekesség, hogy tíz évvel később – amikor 

már gyűjtöttem régi fotókat – hozzám került egy 

önarckép erről a fényképészről, Brunhuber Gézáról. 

Később persze más fényképészek önarcképeivel is 

bővült a kollekcióm, többek között az itt bemutatott 

Koller Károlyéval. 2012-ben vettem meg az első fotót, 

és attól kezdve folyamatosan gyűjtöm. Nem tudom 

pontosan számszerűsíteni, hogy jelen pillanatban 

mekkora a gyűjteményem, de nagyságrendileg 

tízezer fotóm lehet, és folyamatosan bővül.

hogyan gyarapítod? Milyen képeket vásárolsz?
Elsősorban 1870 előtti magyar vonatkozású képeket 

gyűjtök, és kifejezetten vonzódom a Budán vagy 

Pesten készült 1860 előtti papír hordozón lévő, illetve 

különleges technikával készült képekhez. Persze 

vannak később készült képek is a gyűjteményemben 

az 1980-as évekig bezárólag, de ez jóval ritkább. 

összességében elmondható, hogy ami megtetszik, 

azt lehetőség szerint megveszem, de a fényképekben 

elsősorban a koraiságot értékelem. Igyekszem 

szép, korai darabokat, kuriózumokat megszerezni. 

Egy ilyen különlegesség a pozsonyi Kozics Ede 

műtermében készült, egy idősebb hölgyet ábrázoló 

kétrétegű chromotípia, amely egy ülés alkalmával 

készülhetett azzal a képpel együtt, ahol egy 

vizitkártyán ugyanez a hölgy látható. 

jellemző képeket mutatunk be a beszélgetés 
illusztrálására, miként és milyen szempontok 
szerint válogattál?
Mivel kifejezetten – de nem kizárólagosan – érde-

kelnek a korai képek és a fotótörténet, így a vizit-

kártyákon felül számos technikatörténeti jelleggel 

bíró képet is tartalmaz a gyűjteményem. Talbotí-

Koller Károly önarcképe, 1880-as évek, cabinet 16x11 cm

Kozics Ede: Ismeretlen nő portréja, 1865 k. Pozsony, chromotípia 21,6x17,5 cm
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piák, chromotípiák, pannotípiák, mindegyikből egy 

– a gyűjteményemre jellemzőbb – számomra kedves 

darabot választottam. A bemutatásra kerülő panno-

típiát a 20. században keretezhették be, de sérülé-

kenysége miatt ezt a darabot nem vettem ki a keret-

ből, így nem tudom, hogy rejt-e jelzést a kép valahol. 

így csak annyi állítható, hogy az öltözék jellegzetes-

ségei okán feltehetően Erdélyben készült. Amikor 

megvettem, még nem tudtam pontosan, hogy mi ez, 

csak azt láttam, hogy szokatlan hordozón van, korai 

és különleges. Persze hamar kiderítettem, hogy a vá-

szonanyagon lévő fotó egy pannotípia. Ez volt az első 

pannotípiám.   
A fotóporcelánokat is nagyon szeretem, bár ezek tá-

rolása törékenységük miatt nagyon körülményes, így 

óvatosan vásárolom őket, a kevesebb több jeligével. 

Itt most két különleges darabot mutatok be, melyeket 

nemrégiben vásároltam. A valószínűleg egy időben, az 

1870-es, 80-as évek tájékán készült porcelán tányé-

rokon a Lánchidat és a Nemzeti Múzeumot láthatjuk. 

Érdekes az az Achtzehner József műtermében készült 

vizitkártya is, amely egy férfit ábrázol női öltözékben. 

Ez persze nem tűnt fel elsőre, de amikor részletesebben 

megvizsgáltam a képet, akkor vált gyanússá a legyező 

feltűnő takarásában lévő arc részleteinek és a kilátszó 

alkaroknak a férfias jellege. A képen lévő monogram 

alapján azután a személyazonosságot is sikerült nagy 

valószínűséggel megállapítani az elmebetegség miatt 

a döblingi őrültekházába zárt Wenckheim Gyula 

személyében. 

elkezdtél gyűjteni, majd rájöttél bizonyos mennyiség 
után, hogy számodra a legérdekesebbek az 1855–
1873 között készült képek?
Inkább az 1839–1870 közötti időszak érdekel 

kifejezetten. Valahogy megfogott a korai képek 

egyszerűsége, letisztultsága, és egyúttal számomra 

több bennük a történelmiség is. Sosem tudtam jól 

megfogalmazni azt, hogy miért érdekel jobban egy 

1870 előtt készült fénykép egy 1890-es években 

készült fényképnél, úgyhogy erre nem tudok egzakt 

választ adni. Talán a divat. Talán a történelem, talán a 

misztika. Eleve a biedermeier stílus közelebb is áll az 

ízlésemhez, mint mondjuk a díszes szecesszió. Érdekes, 

hogy tapasztalataim szerint a régi fotók gyűjtésében 

vagy ismeretében kevésbé jártas emberek éppen, hogy 

ezeket a korai, színezett képeket kedvelik kevésbé, de 

nyilván ők más, – valószínűleg vizuális – szempontok 

alapján értékelik őket, avatatlan szemnek valóban 

amatőr akvarellnek tűnhet némelyik. Egy ilyen korai 

színezett fénykép a gyűjteményemből az itt bemutatott, 

Kramolin Alajos által 1848-ban készített talbotípia, 

amely egy karosszékben ülő századost ábrázol.

Ismeretlen fényképész: A Lánchíd a pesti oldal felől, 1880 k., porcelántányér, átmérője: 17 cm

 Ismeretlen fényképész: A Magyar Nemzeti Múzeum homlokzata, 1880 k porcelántányér, átmérője: 17 cm
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Nemcsak a portrékat gyűjtöd, bár az aukciós és 
antikvárius piacon főleg ezek bukkannak fel. A portré 
és az egyéb ábrázolási téma: táj, életkép, városkép, 
műtárgy milyen arányban van a gyűjteményedben?
Ha van lehetőségem, megveszek mindent, ami megtet-

szik, legyen az élet-, városkép vagy műtárgyábrázolás. 

Aki gyűjt, az tudja, hogy ezekből eleve kevesebb van, 

mivel kevesebb kép is készült például műtárgyakról, hi-

szen a fényképészek elsősorban portréfényképezésre 

voltak berendezkedve. Külföldi élet-, városkép és mű-

tárgy-ábrázolások csak nagyon mérsékelten érdekel-

nek, magyar kvalitásos anyag pedig viszonylag kevés 

bukkan föl. Ilyen különlegesség a gyűjteményemből az 

1876-os budapesti árvíz egy pillanatfelvétele az újpes-

ti (ma Árpád) úton állott Sturser-gépgyár környezeté-

ről, amelyet Mayer György pesti fényképész készített. 

Mayer György fényképeit egyébként is nagyon szere-

tem, véleményem szerint kiváló fényképész volt és több 

rendkívül érdekes témát és eseményt is megörökített, 

róla és egy általa készített aktfotó-sorozatról közöltem 

is egy cikket az előző számban.

Az állatokat ábrázoló képek sem túl gyakoriak, az 

állat és ember közötti interakciót bemutató fotók 

pedig kifejezetten ritkák, és szerintem érdekesek is. 

Ezen a nagyon szép állapotú – Borsos és Doctor által 

készített – felvételen például három kutya is látható, 

amint gazdájukra, egy lezseren szivarozgató férfira 

figyelnek.

Az általad megvásárolt albumok anyagát egyben 
tartod, vagy kiemeled a képeket és a mesterek 
szerint tárolod azokat?
Lehetőség szerint egyben tartom az albumokat. Meg-

látásom szerint az album egy információs egység. Az 

a rendszer, ahogyan a képeket elrendezték benne, na-

gyon sokat elárul a képek keletkezéséről, és segít a ké-

peken lévő személyek azonosításában is. A házaspárok 

tagjait ábrázoló képeket például legtöbb esetben egy-

más mellé helyezték. Az albumok és a képek érdekében 

is hosszú távon azonban mindenképp az lenne célszerű, 

ha a képeket az albumokból kiemelve tárolnánk, azok 

csomagolásán egyértelműen megjelölve a kép helyét, 

ahonnan azt kiemeltük, hogy a képek elrendezése 

bármikor újra rekonstruálható legyen. Ez elsősorban 

az albumok épségének megőrzését szolgálná, hiszen 

ezek az öreg albumok a gerincük mentén megrogy-

gyanhatnak a lapozgatástól. Ez a fajta rendszerezés az 

egyik hosszú távú célom. Ami nem albummal együtt 

kerül hozzám, azokat a képeket pedig a fényképészek 

vezetékneve szerinti sorrendben tárolom, három nagy 

tájegységen belül: külföld, Nagy-Magyarország, Bu-

dapest. És van persze egy negyedik egység a jelzetlen 

képeknek is. Vannak még a nagyobb méretű, és külön-

leges hordozón lévő képek, ezeket nyilvánvalóan nem 

tudom besorolni a fenti kategóriákba, tárolásuk külön 

egységekben történik attól függően, hogy milyen táro-

lást kíván a hordozóanyag.

Mayer György: 1876-os budapesti árvíz, 1876 február, vizitkártya
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Kialakult a főváros egyesítése (1873) előtti pest-
budai gyűjteményed, amelyet elkezdtél lexikon-
szerűen összeállítani. hány mestert jelent ez, ábécé 
rendszerben dolgozol velük?
Igen, 2014 környékén kezdtem el gondolkodni – és 

dolgozni is – a magyar főváros fényképészetének 

első három évtizedében (Pest-Buda egyesítéséig) 

itt működött fotográfusok összeírásán és életrajzuk 

kidolgozásán, verzó-katalógussal kiegészítve. 

Ez nagyságrendileg 270 fényképészműtermet 

jelent. Nagyon zavart, hogy nincsen egy átfogó, 

teljességre törekvő szakirodalom, amely ezeket az 

adatokat legalább a főváros területére vonatkozóan 

összefogná. Sokat tudunk a kiemelkedő magyar 

festőkről vagy építészekről, de ugyanez sajnos nem 

mondható el a fényképészekről. A 19. századi magyar 

fényképészek nagy része – ráadásul a legkiválóbb 

része – egyáltalán nem ismert, nem kaptak semmilyen 

– vagy csak nagyon kevés – fényt és elismerést az 

utókortól. Persze van olyan, hogy egyszer-egyszer 

felkapnak egy magyar fényképészt, mint például 

Mai Manót, vagy legújabban Veress Ferencet. 

Szeretném, ha legalább ennyire megbecsülnék a 

szegedi Landau Alajost, a pesti Simonyi Antalt, vagy 

a budai Alkér Edét. Gondolkodnunk kellene a mai 

határokon túl működött művészekre is, a pozsonyi 

Kozics Ede felvételei például az én szívemnek 

nagyon kedvesek, és róla például tudomásom szerint 

eddig csak Szlovákiában volt valamilyen kiállítás 

szintű megemlékezés, és rémlik, hogy valami 

szlovák nyelvű kiadvány is napvilágot látott. Itthon 

csend övezi. Nagyon-nagyon hosszú a hazánkban 

munkálkodott, de elfeledett fényképészek szomorú 

listája.

Adatokat is kezdtél gyűjteni, a korábbi családfa 
kutatásaid módszereit követve. Anyakönyvi és más 
levéltári dokumentumok alapján tisztáztad, hogy ki 
mikor született és mikor halt meg.
Az alapvető életrajzi adatok ezzel kezdődnek, és ez 

egyben az egyik legnehezebb része is a kutatásnak, 

hiszen a szabadidődben mást sem csinálsz, csak 

kilométer hosszúságban lapozgatod az anyakönyveket. 

Viszont vitathatatlan ezeknek az adatoknak a 

fontossága, hiszen egy fotográfus működésének 

kezdetét és végét pontosíthatják, ami meghatározza 

működési időszakukat. G
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A fényképészek életrajzi adatainak felderítése 
akkor igazán nehéz, ha valakinek nagyon „gyakori” 
neve van. ezt mutatja Mayer György halálának 
kinyomozhatatlansága is, amelyről a Fotóművészet 
2018/4. számában írtál.
Mayer György halálának dátuma nem a névgyakoriság 

miatt maradt ismeretlen, hanem mert egyszerűen 

még nem találtam meg. A Szabó Lajos és Kovács 

Károly nevű fényképészek ebből a szempontból 

sokkal nehezebbnek bizonyulnak. Mayer György 

egyébként egy nagyon hálás téma, hiszen egy hosszú 

ideig működött élvonalbeli fényképészről beszélünk, 

izgalmas fotóhagyatékkal.

Rendkívüli kapcsolati hálóra tudsz rámutatni, amely 
a fényképészek szoros barátságát tükrözi. Nemcsak 
a rokoni, hanem a keresztszülők láncolata által a 
tágabb kapcsolatokat is feltártad.
Valóban szemmel látható a 19. századi fővárosi 

fényképészek közötti erős kapcsolati háló, sőt 

egészen gyakran familiáris viszonylatokról beszélünk. 

Nyilvánvalóan tudja, sejti az ember, hogy valakitől 

mindannyian tanulták a mesterséget, de egészen más 

ezt kézzel foghatóvá tenni és konkrétumok segítségével 

meghatározni a klikkeket.

legendák keringenek arról, ahogy címkézed (ismert 
idegen szóval: tageled) besorolod a portrékat. ez azt 
jelenti, hogy kigyűjtötted a háttereket, berendezési 
tárgyakat. ezek alapján meg tudod határozni a kü-
lönféle műhelyeket akkor is, ha a felvétel hátoldalán 
nincs jelzés, vagy az tönkrement (beragasztották 
az albumokba). A műtermi berendezések ismerete a 
mindenkori időrendi tagolást is segíti.
A legenda-részéről nem tudok, de tény, hogy annak 

idején felcímkéztem a képeken található bútorelemeket, 

így ha mondjuk csak a posztamenset ábrázoló képeket 

szerettem volna látni, akkor a címke segített csak azokat 

lehívni. Ez a módszer hasznosnak bizonyult a jelzetlen 

képek azonosításában, a képen lévő bútorelemek 

összevetésével más, jelzett képeken. Ez azonban 

már csak múlt idő, hiszen a kis gyűjtői közösségünk 

otthonát adó oldal – ahol a címkézést megcsináltam –, a 

mostani formájában megszűnik létezni. De szükségem 

sincsen már rá, hiszen a címkézés és rengeteg 

visszakeresés folyamán eleget tanulmányoztam az 

egyes bútorelemeket ahhoz, hogy jó részükről fejből 

tudjam, melyik fényképészhez kötődnek. A műtermek 

felismerésében egyébként Borda Márton gyűjtőtársam 

is nagy virtuóz. Ez a képesség nem jön egyik napról 
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a másikra, rengeteg időt töltöttünk mindketten a 

fényképek tanulmányozásával, kutatásával. Ehhez 

persze kell egy bizonyos mértékű hibbantság is, épeszű 

ember ugyanis nem fut annyi – gyakran felesleges – kört 

egy-egy kép azonosítása érdekében, mint amennyit mi.

A levéltári kutatások kapcsán érdekes dokumentu-
mokra is rábukkantál: végrendeletek, búcsúlevelek, 
szerződések, peres ügyek. Mondj néhány példát.
Nagyon emlékezetes felfedezés volt, amikor 

kiderítettem, hogy két, társulásban működött 

fényképész között a szétválást egy féltékenységi 

ügy váltotta ki. Az egyik fényképész egyszerűen 

csak elszerette társának a feleségét, és meglépett 

vele. Sokat foglalkoztam Mayer György pesti 

fényképész életrajzával is, ott pedig egy végrendelet 

tette érdekessé az amúgy sem egyszerű családi 

konfliktust. A pénzt fényképező és azt gazdasági 

forgalomban felhasználó fotográfus története pedig 

okozott pár derűs percet számomra. Szeretem ezeket 

a történeteket a megmaradt iratokon keresztül 

szemlélni, úgy vélem, sokkal közelebb hozza őket 

hozzánk, ha látjuk és kézzelfoghatóvá tesszük, hogy 

az akkori fényképészek is emberek voltak hétköznapi 

vagy akár bonyolultabb problémákkal. 

Dinamikusan gyűjtöd a képeket, technikai kuriózu-
mok is vannak nálad, jól írsz, egyes képeidnek törté-
netéről már megjelentek tanulmányaid, segítetted a 
tavalyi Országh Antal kiállítást is. További céljaid?
A fővárosi fényképészek összegyűjtését leszámítva 

nincsenek kitűzött konkrét céljaim, általában improvi-

zálok attól függően, hogy mire van szükség, vagy épp 

mihez van kedvem. Jó lenne például egy egységes ma-

gyar képmegosztó oldalt létrehozni, ahol magángyűj-

tők mutathatnák be a gyűjteményi darabjaikat. Ren-

geteg dolgot tudnék csinálni most is, ha lenne időm. 

Sajnos a nap nálam is csak 24 órából áll, és ebbe bele 

kell, hogy férjen a hobbik mellett a munka és a magá-

nélet is. 

Miért kedveled a fényképet, mit jelent számodra egy 
ismeretlen arc 150 év távlatából?
Nagyon szeretem, amikor egy fényképnek, vagy az azon 

szereplő személynek vagy objektumnak van története. 

Külön öröm, ha ezt a történetet én magam fedezem 

fel. Ugyanakkor egy fotó önmagában is, történet vagy 

információ nélkül is lehet szép, vagy különleges. Eugène 

Delacroix francia festő (1798–1863) feljegyzését idézve: 

„A kép első kötelessége, hogy ünnep legyen a szem 

számára.”1
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Kramolin Alajos: Egy magyar százados 
portréja, 1848, színezett talbotípia

Achtzechner József: gróf Wenckheim Gyula 
női öltözékben, 1862, vizitkártya 10x6 cm

Ismeretlen fényképész: Ismeretlen férfi 
portréja, 1855 k., talbotípia

1       BárDoS Artúr (ford. és bev.): Delacroix naplója, Budapest, Officina, 1942, 124. Utolsó feljegyzés, 1863-ban.
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2011. március 11-e átlagos 

napnak indult, mígnem kora 

délután 9,1-es magnitúdójú 

földrengés rázta meg Japán 

keleti partvidékét. Minden 

idők egyik legerősebb 

földmozgását hamarosan 10 

méteres hullámokkal érkező 

szökőár követte. A közvetlenül 

a tengerparton elhelyezkedő 

Fukusima Daiicsi atomerőmű 

biztonsági rendszere az aktív 

reaktorokat a rengést követően 

azonnal leállította, a cunami 

azonban ellehetetlenítette 

a hűtést végző generátorok 

működését. A természeti 

katasztrófát követő néhány 

napban három reaktorban 

történt teljes zónaolvadás, 

négy blokk szerkezete pedig 

olyan mértékben károsodott, 

hogy végül nagy mennyiségű 

radioaktív anyag szennyezte be 

az erőmű több tíz kilométeres 

környezetét. 

És a pávák vajon hová tűntek?
SZENTIRMAy RÉKA

Miho Kajioka: BK0057, 2012, színezett 
zselatinos ezüst, © Miho Kajioka, az 
IBASHO jóvoltából
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A katasztrófát követően két hónappal Miho Kajioka 

(1973) újságíró az erőműtől mintegy 300 kilométerre 

északra található Kamaisi városában dolgozott, 

hogy megemlékezzen a több, mint 800 helyi 

áldozatról. A Japánban felnőtt művész 18 évesen 

vette nyakába a világot, hogy festészetet tanuljon 

Kaliforniában és Kanadában. Tanulmányai után 

hazatérve a nemzetközi hírek világában helyezkedett 

el, a földrengést követő óriási hullámok lerombolta 

épületek mellett zavartalanul virágzó rózsák azonban 

akkora hatást gyakoroltak rá, hogy újra kezébe vette 

az egyetemi évek óta elhanyagolt fényképezőgépét. 

Szenvedélyesen kutatni kezdte a fukusimai 

katasztrófa témáját, így talált egy blogbejegyzésre 

a leolvadt reaktorok 20 kilométeres körzetében élő 

pávákról. A japán kultúrában a szeretetet, kedvességet 

és törődést jelképező madarak hamarosan munkája 

szimbólumává is váltak: „A megörökített pávák a 

fejemben kavargó képeket hivatottak megtestesíteni. 

Egy-egy szimbólum olykor sokkalta hatásosabb 

a valóságnál.”1 [BK0056] Később más állatok, 

hátrahagyott haszonjószágok vagy vadmadarak 

is fontos részévé váltak a projektnek. A távolkeleti 

filozófiának megfelelően a bárányok a boldog 

családi életet, míg a madarak a hosszú életet és a 

jószerencsét jelképezik. [BK0180 és BK0370]

És a pávák vajon hová tűntek?

Kajioka alkalmazottból szabadúszóvá vált, hogy több időt tölthessen új küldetésével, a fukusimai csapás vizuális 

feldolgozásával. „Nem a történteket szeretném megosztani a nézőkkel, hanem a hangulatot”: az a maréknyi túlélő, 

aki sosem hagyta el a lezárt területet, legalább annyira vidám és optimista, mint amennyire áldozat. Annak ellenére, 

hogy augusztusban még soha olyan üres strandokat nem látott, mint akkor, 2011 nyarán, Kajioka célja, hogy ne 

csak a tragédia emléke éljen tovább. [BK0057] A munkát gyönyörűen összefoglaló And, where did the peacocks go?  

[És a pávák vajon hová tűntek?] című album 2018 végén jelent meg 440 példányban.2
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Miho Kajioka: BK0180, 2015, színezett zselatinos ezüst, © Miho Kajioka, az IBASHO jóvoltából
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A könyvvel megegyező című kiállítás 2015 óta járja a vi-

lágot, magam a 2018-as rotterdami Haute Photographie 

során ismerhettem meg az anyagot. A kortárs konceptu-

ális fotográfia ritkán hat meg, Kajioka képei azonban első 

látásra lenyűgöztek. Mindez alighanem a „tálalásnak” kö-

szönhető: habár a műfaj az utóbbi majd fél évszázadban 

határozottan a falra alkot,3 ritkán látok ennyire átgondolt, 

harmonikus megoldásokat. A japán művésznő viszont épp 

olyan természetességgel készíti falra szánt összeállításait, 

mint albumait. ízléssel, mindenféle erőfeszítés legkisebb 

látszata nélkül, a felkelő nap országának kulturális ha-

gyományait ösztönösen követve: egyszerű eleganciával, 

sejtelmesen, mégis sokat mondva. Hervadó virágai nem 

pusztán a balszerencse motívumai: a változás az élet ré-

sze, legyen az születés vagy elmúlás. [BK0065] A motívu-

mokat körülvevő csend szinte buborékot alkot a szemlélő 

körül, a fénykép határain kívül és belül egyaránt. Az üveg 

mögött levitáló, megszokott formátumokat semmibe 

vevő ezüst zselatin nyomat és a keret közötti lélegzetvé-

telnyi pihenő épp annyira szerves része az alkotásoknak, 

mint a fotókon első ránézésre meglepő, szinte hiányzó 

elemeket bújtató alacsony kontraszt, vagy éppen teljes 
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Miho Kajioka: BK0370, 2018, színezett zselatinos ezüst, © Miho Kajioka az IBASHO jóvoltából
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fehérség/sötétség. A felvételek egyenként is figyelemre 

méltók, de együtt kiállítva hatásosak csak igazán. Talán 

nem is váltam volta rajongóvá, ha csak egyik fotográfiáját 

látom valahol magányosan. 

A halványsárgás-barnás fényképek valójában színezett 

fekete-fehér felvételek, amelyeket a fényképész a sö-

tétkamrában csiszol vonneguti borostyánná; pillana-

tokat, s olykor rovarokat rabul ejtve az örökkévalóság-

nak. [BK0289] A mindennapokban rejlő örömöt akarja 

konzerválni és mindezt másokkal megosztani: Kajioka, 

saját bevallása szerint, a „főzést” élvezi igazán. A fény-

képezést magát egyszerűen kertészkedésként éli meg: 

egy-egy kép akár egy érett zöldség, amit ő kosárba szed. 

A munkának ez a része szükséges ugyan, de sokkal ke-

vésbé élvezetes számára, mint a sötétkamrában töltött 

órák, amikor is képeit szimpla tényekből ékszerekké 

alakítja. Susan Sontag alighanem az instant romantika4 

élvonalába sorolná képeit: az alkotások minden egyes 

részlete arra ösztönzi a nézőt, hogy a tényektől elte-

kintsen.5 A művész célja pedig éppen ez: a katasztrófa 

újraértelmezése és eddig ismeretlen mélységek felfe-

dezése. [BK0173]
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„Elképzeltem azokat a pávákat, ahogy az üres várost járják gyönyörű, kitárt 

farktollaikkal.”6 Ez a tragédiára fittyet hányó szépség, akár csak Kamaisi 

rózsái, olyannyira eltért a sajtóban keringő képektől, hogy a fotográfus 

egymástól jól elkülönülő, mégis elválaszthatatlan rétegekben kezdte el látni 

a szerencsétlenség helyszínét – és 2011 óta szinte minden mást is. [BK0074]  

A sorozat képei között éppúgy akadnak korábbi, külföldön készült fotográfiák, 

mint a katasztrófa után, Japánban született felvételek. Témájuk többnyire 

a mindennapi élet, összetartozásuk első ránézésre nem nyilvánvaló.  

„A [fényképeim közötti] különbségek lényegtelenek. Boldogság és szomorúság, 

szépség és tragédia – ezek mind csak a fejünkben léteznek. A dolgok simán 

csak olyanok, amilyenek.”7 [BK0185]

Itt van például az átszellemülten rágógumit pukkantgató lány [BK0340].  

A 19x19, illetve 31x31 centiméteres verzióban létező játékos nyomat épp 

úgy állít emléket a lét szinte elviselhetetlen könnyűségének, mint Eadweard 

Muybridge vágtázó lovának, vagy éppen meztelenül birkózó férfialakjainak – 

csak hogy egy párat említsek a híres fotográfus ikonikus sorozataiból. Talán 

azzal nyert meg magának a művésznő, hogy az életet csak épp annyira veszi 

komolyan, amennyire feltétlenül szükséges.

Az elkészült fotók erősen manipulált mivolta teljes szinkronban áll az alkotó fenti 

filozófiájával – és festői múltjával. A falon csoportos egységben, majdhogynem 

szobrászati alkotásokként bemutatott művek szépen rímelnek az érzelmeket 

társadalmi konstrukcióként megélő Kajioka gondolataival. Szimbolikus 

üzenetek arról, milyen szép is embernek lenni; sorscsapások ide vagy oda.

1  Videointerjú az alkotóval: 
Miho Kajioka’s Interview - And 
where did the peacocks go?, a cikk 
szerzőjének saját fordítása, vimeo.
com/174489615, 2017, hozzáférve: 
2019. Március 19.
2  kajioka, Miho: And, where did the 
peacocks go?, the(m) editions, 2018. 
3  chevrier, Jean-François: „The 
Adventures of the Picture Form in 
the History of Photography (1989)”, 
ford. Gilson Michael, szerk.: 
foGLe, Douglas: The Last Picture 
Show: Artists Using Photography 
1960–1982, Minneapolis, Walker Art 
Center, 2003, 113-128.
4  SontaG, Susan: On Photography, 
Pinguin Modern Classics, London, 
2008.
5  Habár Sontag erről nem pozitív 
értelemben beszél, én az állandósult 
negatív hírzápor Kajioka-féle 
ellensúlyozását és elmélyítését 
nem csak hogy fontosnak, hanem 
határozottan szükségesnek 
látom. Sőt, Sontag itt elsősorban 
a sajtófotóról beszél, amely igen 
messze van szépművészettől.
6  aMaGLio, Michele: „And, where did 
the peacocks go? | Miho Kajioka”, 
a cikk szerzőjének saját fordítása, 
www.ardesiaprojects.com/en/senza-
categoria-en/and-where-did-the-
peacocks-go-miho-kajioka, 2016, 
hozzáférve: 2019. Március 19.
7  kajioka, Miho: „As it is”, a cikk 
szerzőjének saját fordítása, www.
lensculture.com/articles/miho-
kajioka-as-it-is, hozzáférve: 2019. 
Március 19.

A Miho Kajiokát képviselő IBASHO Galéria fala az Haute Photographie során, Rotterdam, 2019 © az IBASHO jóvoltából
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Miho Kajioka: So it goes, IBASHO Galéria, Antwerpen, 2018 © az IBASHO jóvoltából
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BORDÁCS ANDREA

BaráTok 
közT

BESZÉLGETÉS DALLOS LÁSZLÓVAL A 2K-RÓL,  
A SZOMBATHELyI UNDEGROUND CSOPORTRÓL 
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AZ UTÓBBI ÉVEKBEN 

KüLöNöSEN KIEMELT 

FIGyELEM VETüL 

A KöZÉP-EURÓPAI 

ORSZÁGOK 70-ES, 80-AS 

ÉVEKBELI MŰVÉSZETÉRE, 

AZ EGyÉNI ÉLETMŰVEK 

MELLETT, AZ EKKORIBAN 

MŰKöDŐ KüLöNBöZŐ 

CSOPORTOK ÉS 

TENDENCIÁK IRÁNT 

MEGNŐTT AZ 

ÉRDEKLŐDÉS.  

AZ EDDIG IS 

JELENTŐSNEK TARTOTT 

ALKOTÓK MELLETT 

úJABBAN MÁSOK IS A 

FÓKUSZBA KERüLNEK. 

A MŰVÉSZETI 

VÁSÁROK ÉS GALÉRIÁK 

SZÁMÁRA IS KIEMELT 

JELENTŐSÉGGEL 

BíRNAK, HISZ MA EZ 

A LEGKERESETTEBB 

IDŐSZAK A GyŰJTŐK 

SZÁMÁRA. 
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Budapest-centrikus művészeti életünkben gyakran 

elkerülik a figyelmünket a más városokhoz köthető 

kezdeményezések. Ilyennek számít a szombathelyi 2K 

csoport (Bonyhádi Károly, Dallos László, Liszy János, 

Rosta József), amely a 80-as években működött. A 

csoport a Dallos László által vezetett fotószakkörből 

alakult. A 2K-ról az alapítóval beszélgetünk. 

Bordács Andrea: Kitől tanultál fotózni, és egyáltalán 
mióta csinálod? 
Dallos lászló: Körülbelül a gimnáziumi éveim óta. Az 

egész talán azzal kezdődött, hogy a képekben való 

gondolkodást a gimnáziumi filmszakkörben kezdtem el 

megtanulni. A film nagyon érdekelt ezeken az években, 

részben a szakkör és a tanárnőnk, Gróf Edit hatására. 

És mindenképp rendező vagy operatőr akartam lenni. 

Mégis az ELTE magyar-orosz szakára jelentkeztem, 

ezt a nyelvet tudtam volna abszolválni, de nem vettek 

fel. Akinek nem volt legalább egy diplomája, annak 

esélye sem volt, hogy bekerüljön a Filmművészetire, 

ráadásul minimális volt a felvehetők száma, szóval elég 

reménytelennek tűnt. De elkezdtünk amatőrfilmezni, 

és csináltunk filmeket. A Savaria Karneválon volt az 

első bevetés, egy AK 8-as gépet kaptunk kölcsön. Az 

eredmény siralmas lett, én egyszerűen kétségbe estem 

attól a képi minőségtől, amit a vásznon láttam viszont.

B. A.:  Mik voltak ekkor a kedvenc filmjeid? emlékszel 
még?
D. l.:  A teljes francia újhullám, de Godard volt az első 

helyen, a világa számos meglepetést hordozott. Az ő 

személyiségét és jellegzetességét kedveltem legjobban. 

Truffaut-tól Alain Resnais-ig mindenkit, valamiért 

minden mozit szerettem, az orosz és a közép-európai 

filmeket is.

B. A.:  Kit? Tarkovszkijt?…
D. l.:  …Igen Tarkovszkijt, de szerettem a lengyeleket, 

Wajdát, Cybulskiért meg rajongtam. Olyan szemüveget 

akartam, mint neki volt a Hamu és gyémántban. Aztán 

a Masszinak1 lett hasonló, amiért nagyon irigyeltem. 

És szerettem a magyar mozikat is. Azok annyira 

testközeliek voltak, hogy azt hivatalból is szeretnem 

kellett. Azután Fellini, Pasolini, Antonioni. A Nagyítást, 

amit különben nyolcszor láttam, először Pesten néztem 

meg a Filmmúzeumban, kifejezetten ezért utaztam 

fel. Azt hallottam akkor, hogy a Mokép nem fogja 

forgalmazni, csak a Filmmúzeumban vetítették. Az 

volt az első, de még láttam nyolcszor. Azt szoktam 

mondani, hogy kilencszer láttam, mert az utolsó az 

duplán számított. Azidőtájt lett kedvenc gépem a 

Nikon F Thomas módra. Az utolsó előadásra két jegyet 

vettem és elvittem magammal a gépemet is, övé volt a 

másik hely. A Nagyítás rituális programmá vált, minden 

év szeptemberében „levetítettem” a fotószakkör első 

összejövetelén. Persze csak szóban, mert akkor még 

nem volt sem videó, sem kópia.  

B. A.: úgy tűnik, hogy szemléletileg a képeidre jobban 
hatott a film, mint a fotó. De hogy jött akkor a fotó?
D. l.:  Mivel a filmezés technikai adottságai és a lehe-

tőségeim nem elégítették ki az igényeimet, adta magát 

az a lehetőség, hogy fotózzak, laboráljak, a kópiáim 

tónusaira pedig magam legyek a garancia. Eladtam a 

bélyeggyűjteményem legértékesebb darabjait, vettem 

egy Praktisixet és nekivágtam a kalandnak. Jártam a 

Savária Fotóklubba nálam idősebb és lelkes emberek 

közé, sok technikai tanácsot kaptam, mindenhol biza-

lom és segítőszándék vett körül. Jákfalvi Elemér, a Vas 

Népe fotóriportere – nekem akkor még bácsi volt, ha fel-

Rosta József: Tájkép Ribivel (1983), fénykép, 28x12 cm
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Dallos László: Utcán (1981), foto, 40x30 cm
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Dallos László: Kézfogásaim (1979), foto, 30x40 cm
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mentem a szerkesztőségbe, hogy kellene egy 50 

mm-es Flektogon nagylátószögű objektív, de ha 

kiderült, hogy aznap este neki is kell, akkor azon 

gondolkodott, hogy hogyan oldhatja meg más-

sal, hogy oda tudja adni az objektívet.

B. A.:  És milyennek képzelted a jó fotót? 
Téged miért érdekelt ez a médium?
D. l.: úgy képzeltem el, hogy minden 

képemmel mondani akarok valamit, olyan 

felelősségtudattal, hozzáállással és intenzitással 

csinálom és készülök rá, hogy szavakkal 

megfogalmazható tartalmak jöjjenek ki belőle. 

Mondanivalót akartam a képekben, olyat, 

amilyet a versekből, az irodalomból tanultam. 

Sokat olvastam. Nagyon sok verset, sokat 

tudtam kívülről is. Az is lehetne akár az embernek 

egyik életcélja, hogy József Attila összes versét 

tudja, és elzarádokoljon Párizsba a Rue du Vieux 

Colombier-i hotelba, ahol József Attila élt 1926-

ban, vagy leülhessen szemben a járdaszegélyre 

és elmondhasson néhány József Attila verset 

magában vagy félhangosan.  

B. A.:  A mai napig is eléggé különválik az, amit 
te szerettél volna, és csináltál is, vagyis az, ami 
szól valamiről, ezt szokták konceptuális fotó-
nak nevezni.. Amit te csinálsz az más, mint a 
puszta látvány, a fény megtörése és csillogása. 
Szombathelyen voltak mások is, akik így gon-
dolkoztak? Vagy, hogy jött össze a 2K?
D. l.:  Noha jó emberek voltak, és szerettem 

beszélgetni velük, a munkáikat látni, és részt 

vettem abban, amit akkor is „megvetettem”, 

azaz hogy beadtuk a képeket, mindenki a heti 

vagy havi termését vitte magával, majd az okos 

emberek összedugták a fejüket, és kielemezték a 

képeket. Én életkorilag is még kis taknyos voltam 

akkor, de olyasmi instrukciókat adtak, hogy 

például vágjak le ebből egy centit stb. Nekem 

nem erről szólt a fotográfia. Nem a kompozíció 

tudatossága volt a fontos, ahogy az esztétikai 

normafelelősöknek. Engem az teljesen hidegen 

hagyott, hogy például a havas tájban megy egy 

ember és a kép mely pontján helyezkedik el 

éppen.

B. A.:  Te melyik képeddel voltál megelégedve, 
hogy azt mondtad, ez jól sikerült, és megvere-
getted a saját vállad?
D. l.:  Volt olyan, szinte mindegyik… Ez így elég 

fellengzősen hangzik, de később elmagyarázom, 

miért és hogyan értem.
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B. A.:  Szombathelyen kik foglalkoztak komo-
lyan a fotóval akkoriban, amikor te belekezdtél?
D. l.:  Kevés fotóst ismertem, alapvetően csak 

a fotóklubból. Volt a szakmai rész, és voltak a 

riporterek a például a Vas Népénél, mint Nagy 

Ottó, aki fiatalon veszítette el a látását. Akkor 

még az említett Jákfalvi Elemér, Tóth Imre 

– ők is jártak a fotóklubba –, Bundi, Szabó 

Endre, Keppel Miklós – ők mind Fényszövösek 

voltak. 1968-ban kerültem közéjük mint színes 

laboráns, ezt mi kezdtük el Bundival. Az is elég 

siralmas dolog volt, de legalább a szakmában 

dolgoztam, és ez nem vált hátrányomra, csak 

később unalmassá. 1968-tól 1976-ig voltam ott. 

Ennek az a jelentősége, hogy ott megtanultam a 

szakmát. Riportot is csináltam, műszakit is, meg 

műtermit. 

A Fényszövben mindenki részt vehetett szakmai 

kiállításokon, és aki díjat hozott el, azoknak 

növelték 1 forinttal az órabérét. Aztán mikor én 

is elhoztam pár díjat, akkor ez már megszűnt, 

soha egy fillért nem kaptam érte. 

B. A.: Milyen képeidért kaptál díjat?
D. l.:  Hát fényképeztem koncerteket, Omegát, 

Koncz Zsuzsát, szóval ilyeneket. Meg főleg 

riport jellegűeket. Ja, és be kellett adnom a 

Súlyemelőt is. Ott kegyesek voltak hozzám, 

az elnök is. 1970-ben Szombathelyen volt a 

Súlyemelő Európa Bajnokság, és megbíztak a 

plakátja fotójával. A plakát jelentős sikert aratott 

a szakmában is, meg a közönségnél is. Az ilyen 

munkáim saját, személyes megbízásaim voltak. 

B. A.:  ez a kép megvan még, vagy van róla 
másolatod?
D. l.:  Van, ráadásul millió élményem fűződik 

hozzá. Az egész különleges esemény volt 

számomra. Az MTI-n, a Vas Népén és rajtam 

kívül senki sem fotózhatta a versenyeket. 

Én megfogadtam a főnökömnek, hogy 

minden nap végigfotózom a versenyt, és 

másnap reggel legkésőbb 10-kor a képek a 

szolgáltatóház sarkán a kirakatban lesznek. A 

szakma, a riporterek, akik itt voltak, kollégának 

tekintettek, és befogadtak engem maguk 

közé, hívtak is, hogy menjek velük zsánerezni. 

Ráadásul beléphettem a laborjukba, ott 

lehettem, amikor az egyik hírügynökségtől 

bérelt képtávíróval küldték a képeket az MTI-

be, onnan szerte a világba, láthattam azt a 

technikai parkot, amivel dolgoztak a háttérben.
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Liszy János: Interakció I. (1980), színezett fotómontázs, 50x70 cm



64 Fotóművészet 2019•1.

B. A.:  Azért alapvetően ez más világ, mint amit te 
szerettél volna, ez alkalmazott munka. 
D. l.:  Persze, de annyira nyitott és annyira kíváncsi vol-

tam mindenre, ami a fényképezéssel kapcsolatos, hogy 

mindent tanultam, amit lehetett. Ez hozzátartozott, 

ahogy most is, érdekel minden, mert a technika ott van 

a mindennapjaimban, szinte naprakész vagyok, minden 

technikai újdonságban, számítógéppel dolgozom. így 

történhetett meg, hogy új szerelmemet, a Nikon legújabb 

csodáját a tokiói megjelenés napján megkaphattam. 

Számomra a fotózás – technikai sport lévén – szorosan 

összefügg az eszközeivel is. Kölcsönösen hatnak 

egymásra. Egy jó technikai háttér inspiráció, akár egy 

hangszer. Mint egy hegedű vagy egy zongora! A szakmai 

felkészültség hangszerismeret!

B. A.:  Miért és hogyan léptél tovább?
D. l.:  Idővel hiányérzetem kezdett lenni a fotóklubbal 

kapcsolatban, kicsit csappant is az aktivitásom, főleg, 

amikor a Módos Gábor elment, meg hát privát sértődé-

seim is voltak. Kiállítást szerveztek Grazban, többször is 

volt ilyen tartományon2 belüli tárlat. Közülünk én szere-

peltem a kiállításon, de nem én mentem a delegációban 

a fotóklubot képviselve. Akkor nagy jelentősége volt, ha 

valaki kimehetett nyugatra, és ez nekem nagyon rosz-

szul esett, hogy én szerepelek, és más megy képviselni 

a klubot. No, nem örök harag, de dacra mindig szüksé-

gem volt. És akkor kezdtem érezni a szükségét, de na-

gyon határozottan, hogy csinálni akarok valamit. Egy-

szerűen hiányzott, hogy nincs még egy ilyen közösség, 

ahol hasonlóképp gondolkodnak, mint én.  
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B. A.:  hogy találtál ilyen közösséget?
D. l.:  Arra gondoltam, hogy az MMIK-ban,3 akkor még 

Ifjúsági házban, kellene egy ellen- fotóklubot csinálni. 

Bejelentkeztem, és igent mondtak rá, sőt örültek neki. 

Közművelődési programként meghirdették: hímző 

szakkör, kerámia szakkör, aztán népi tánccsoport és ott 

volt közöttük a fotószakkör. Egy klubhelyiség minden 

szerdán a rendelkezésünkre állt.

B. A.:  Az eszközöket is fizették, ami kellett hozzá?
D. l.:  Hát igen, de nagyon szerény módon kell 

elképzelni. 

B. A.:  És hogy működött?
D. l.: Szerintem jól, illetve nagyon rosszul. Ez a két vég-

let azért van, mert voltunk páran, akiknek ez bejött, de 

volt egy csomó ember, akinek nem. Sok fiatal, közép-

iskolás meg felnőtt is eljött párszor, aztán lemorzsoló-

dott, mert nekik nem ez kellett.

B. A.:  Tehát ők olyasmit szerettek volna, amit te 
konzervatív szemléletűnek tartasz?
D. l.:  Igen-igen, én meg azt hangsúlyoztam, hogy ez 

ne olyan legyen, hanem legyünk kicsit „kortársak”, 

vagy kicsit merészebbek.

B. A.:  Voltak, akikkel jól tudtál együtt dolgozni 
ebben a fotószakkörben? Meddig csináltad ezt a 
fotószakkört?
D. l.:  12-13 évig. Az előbb kérdezted, hogy az MMIK-

ban megvoltak-e az anyagi feltétételek. Hát az 

alapvető technikai felszerelést meg tudtuk venni, 

a labor-felszerelést. Gépe mindenkinek volt, de a 

laborunk szerencsétlen módon együtt működött a 
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kerámiaszakkörrel. Képzeld el, a rendkívül kényes, 

tisztaságot igénylő nyersanyag, együtt a kerámia 

szakkörrel, ami tiszta agyag, föld, homok, sár. Ott 

laborált először Joci4 is. 

B. A.:  A fotóban voltak olyan technikai újdonságok 
akkor, amit meg kellett tanulnod?
D. l.:  Hogyne, bár sokkal lassabban fejlődött a 

technika, csak keleti gépek voltak, az amatőr fél életén 

át azt használta. Nyálunkat csak a könyvtárban található 

fotómagazinok képein, hirdetésein csorgattuk. Kevés 

és szegényes volt a szakirodalom, de tanulnivaló mindig 

akadt.  

B. A.:  Mikor jöttek azok az emberek, akik hasonlóan 
gondolkodtak a képről, a fotográfiáról, mint te?
D. l.:  De hiszen, ott voltak. A szakkörben, csak 

meghatározóbbak voltunk, a foglalkozásokat követően 

elvonultunk, beültünk valahova. 1978-ben rendeztük az 

első FMK kiállítást, én akkor már tag voltam, de a kiállítás 

nagyon gyatrára sikerült, szánalmas volt a fogadtatása 

mert csak egy kis vidéki, amatőr fotószakkör voltunk. 

De a második kiállításunk 1980-ban nyílt, azon már 

mind 2K-ként szerepeltük, és ennek a kiállításnak már 

olyan volt a fogadtatása, amit vártunk. A 2K, ez volt „a 

mi kis négyesünk” – én így neveztem magunkat, mert 

a Trabantomba négyen fértünk be. És mindenhova 

elmentünk. 

B. A.:  És ti intellektuálisan is szorosabban együtt 
működtetek, mint másokkal?
D. l.:  Igen, meg barátilag is. Olyannyira, hogy ez okozta 

végül a konfliktust is, a fotószakkör megszűnését, 

vagyis a lemorzsolódásokat, mivel mi ott egy külön 

frakció voltunk.

B. A.:  És ki is volt a négy barát?
D. l.:  Liszy János, Bonyhádi Karesz, Rosta Joci, és én. 

Liszy volt szerintem a legkarakteresebb közöttünk, és 

neki volt a legsajátságosabb a képi és szellemi világa 

és egy nagyon egyéni életformát közvetített. Most így 

visszagondolva már akkor voltak olyan tulajdonságai, 

amelyek nem egészen voltak „egészségesek”, a 

viselkedése és a megbízhatatlansága. 

B. A.:  A képei alapján talán teátrális figurának tűnik, 
a képei eléggé színpadiasak. 
D. l.:  Ez abból adódhatott, hogy amikor az új MMIK 

megnyílt, akkor azért kaptunk ott egy jó műtermet, 

meg egy jó labort, amelyet tulajdonképpen egyedül 

a János használt. Neki nem volt más lehetősége… Őt 
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amúgy már korábban is ismertem, tudtunk egymásról. 

Vegyésztechnikusi végzettsége volt, és a Köjálnál 

dolgozott.

B. A.:  őt vegyészeti szempontból érdekelték a 
fotónak ezek a folyamatai?
D. l.:  Igen, ezért emeltem ki, és ez jön vissza a 

képein, a belenyúlásokban, színezésekben, meg a 

képkorrekciókban.

B. A.:  A színezés is ebből fakad,  és az is, hogy 
szerepjátékok vannak benne?
D. l.:  Igen, a teátriális jelleg pedig azért van, mert 

tényleg nagy helyiségben volt a fotószakkör, János 

mindig ott tartózkodott, és a hely adta magát. Szép 

fehér fal, meg az egész környezet inspirálta, néha 

félrelépett, ivott, és érdekesen gondolkodott. így találta 

ki mindezt, különösen, hogy nem okozott problémát 

neki, hogy megszólítson egy lányt vagy felvigye oda. És 

volt is egy kis nyüzsgés ott a házban.

B. A.:  Igen, a képeken is látható ez, mármint hogy 
rendelkezik pszichedelikus élménnyel. 
D. l.:  Igen, és ezt azért tartom fontosnak, mert János 

volt a leghitelesebb, egészen különleges dolgot csinált.

B. A.:  Rosta joci hogy került a képbe? Vele hogy 

ismerkedtél meg? Tanítványod volt? 
D. l.:  Igen, ő az első pillanattól kezdve járt a 

fotószakkörbe. Láthatóan érdekelte a fotózás, lelkes 

volt, termékeny, hiteles és őszinte.

B. A.:  Miben volt más, mint a többi diák, hogy így 
feltűnt neked?
D. l.:  Volt egy sajátságos életérzése, volt egy baráti 

köre a saját korosztályából, de befogadtak engem is, 

csak én nem tartottam velük szombatról vasárnapra. 

Nem mondhatom, hogy eleinte lett volna bármilyen 

fotós szemlélete. Ezeket a srácokat, ezeket a bulikat, 

ezeket az életformákat fényképezte, és ennek olyan 

bája, meg hitelessége volt, amitől az ember feltételezte 

róla az érdeklődést… Később Jocit felvetettem a suliba 

magam mellé, mert én nem győztem egyedül a sok 

feladatot. Főleg, amikor felvettek engem a Szövetségbe, 

akkor utána kaptam munkaidő-kedvezményt, nem 

nyolcóráztam, csak 6 órát dolgoztam.

B. A.:  Bonyhádi Karesz mit csinált, vagy hogy került oda?
D. l.:  Ez is jó kérdés. Tulajdonképpen őket kéne 

megkérdezni. Nem tudom szétválasztani, hogy ott 

mélyült-e el a kapcsolatunk. Karesz animációs filmmel 

foglalkozott, mármint filmkészítéssel…
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Bonyhádi Károly: „1” (1979), 4 színezett fotó egyenként, 20x13 cm
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B. A.:  …Azt hittem, grafikus volt.
D. l.:  …És grafikus, csak a képi világában. A fotó addig 

is jelenthetett neki valamit, mert az emlékeim megcsik-

landozása után kiderült, hogy a húgommal együtt járt a 

gimnáziumi fotószakkörbe, sőt még bábozott, és a hú-

gommal közösen jártak bábszakkörbe is.

B. A.:  Az rögtön nyilvánvaló lett, hogy ti négyen nem-
csak a fotószakkörön belül, de egyébként is nagyon 
hasonló módon gondolkoztok? Szóval ez látványos 
volt, ez a „mi négyen”, mert ez egy csapat volt?
D. l.:  Igen, ez látványos volt, amikor az FMK-ban 

bemutatkoztunk, ami nagyon fontos életrajzi adat 

mindannyiuk számára, mert ezután a kiállítás után, 

mind a hármukat felvették vendéghallgatónak a 

Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójába. (Csak a történeti 

hűség miatt említem, én akkor már alapító stúdiós 

voltam.) 

B. A.:  Az elnevezés hogyan jött? Mit jelent? 
Valaminek a rövidítése?
D. l.:  Ez az elnevezés úgy jött, hogy a mi kis négyesünk 

először Fotókör néven futott, mert sem fotóklub, se 

fotószakkör nem akartunk lenni…

B. A.:  De azért úgy éreztétek, hogy kell egy név is…
D. l.: Pestre mentem és Városföld környékén utat 

építettek tele útburkolati jelekkel, és megláttam 

ezt a 2K felfestést. Megálltam, nagyon szép őszi 

idő és táj volt különben, beálltam úgy, hogy látszik 

az árnyékom meg az autóé, és megcsináltam ezt a 

képet.

B. A.:  jó is az a fotó…
D. l.:  Amúgy rendszeresen mutogattuk egymásnak 

a képeinket, akár szervezett formában, akár csak úgy, 

foglalkozáson kívüli alkalommal. Egymásba folyik, amit 

én fényképeztem és a 2K-s dolog…

B. A.:  Igen, de hát mind a négyetek számára ez 
az időszak az, amikor a saját fotóitok a 2K fotói 
is voltak. A 2K után azután folytatódott a saját 
pályátok. Mondtad, hogy olyan fotót akartál 
készíteni, amelyet tudatosan csinálsz…
D. l.:  Az nagyon az elején volt, és akkor olyanokat is 

csináltam. Az volt az elhatározásom, hogy mindenáron 

valami megfogalmazható tartalmat keressek a képben. 

Ilyen a Vakablakok, ilyen a Kapcsok. A Súlyemelő kilóg 

ebből.  

Bonyhádi Károly: Csapatkép szólóval (1978), fotó képpár egyenként, 20x20 cm
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B. A.: A Kapcsok miről szól tulajdonképpen? Tudom, hogy nagyon népszerű. A tömegtől 
való különállás? Vagy társkeresés?
D. l.:  Millió ember van egyedül a tömegben, de kell, hogy legyen közöttük kapocs. Ez az 

ember párkeresési igénye… Igen, most is népszerű ez a kép. Pados5 is szeretné megvenni, de 

nem adom.

B. A.:  Nekem ez egyszerre az összetartozást, és a másoktól való különbözőséget jelenti. 
Ahogy az egyformaságban a különállók összetartozását.
D. l.:  Az is hozzátartozik a történetemhez, hogy a Népművelési Intézet volt az amatőr 

mozgalmaknak, az amatőr fotómozgalomnak is a központi helye, ahol Réti Pál volt az előadó, 

aki nem tudni miért, nagyon szeretett engem, szerette a munkáimat. Ők láttak rá az amatőr 

mozgalom minden területére, Réti Pali bácsi látta, hogy a fotószakkört is én csinálom. A 

Népművelési Intézetnek volt egy központi alkotótábora, amelyik minden nyáron mindig 

más városban ütötte fel a fejét. Salgótartjántól Szegedig, Miskolctól Pécsig és így tovább… 

Létezett egy ingyenes központi telep, ahol két hétig együtt voltuk, dolgozhattunk, és kiváló 

előadásokat hallhattunk minden nap. Társművészetekről, zenéről, képzőművészetről és 

filmről. Mindenből kaptunk előadást, Féja Sanyitól kezdve, Földes Imréig, Vekerdi Tamástól, 

Horányi özsébig stb., szóval mindenki tartott nekünk előadást. A kis telepeken más is volt, az 

is jó volt, de a filmről itt hallhattunk a központi telepen.
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B. A.: Mely városokban voltak jelentős amatőr mozgalmak?
D. l.: Nagy fotóklubok elsősorban Pesten, a Bem 

rakparton, másodsorban Vácott működtek, a 

szombathelyinek (Savaria Fotóklub) is jó híre volt 

egyébként. Aztán sokan kerültek ki Debrecenből, 

Szegedről és Pécsről, ahol a Mecsek fotóklub nagyon jó 

nevű volt, na meg Baján, Sopronban, Győrben.

B. A.:  Abból nem volt hátrányotok, hogy nem pestiek 
vagytok? A pestiek nem voltak jobban láthatók a 
szakma számára? Vagy az nem számított?
D. l.:  Szerintem nem, én legalábbis nem éreztem 

belőle semmi hátrányt. A hátrányok olyanok voltak, 

hogy az ember kevésbé tudott elmenni minden olyan 

rendezvényre, ami érdekelte volna, a pestieknek erre 

több volt a lehetőségük, mert ezeknek a programoknak 

a jó részét Pesten rendezték.

B. A.:  Mit tudsz, mennyire van feldolgozva szakmailag, 
fotótörténeti szempontból ez az amatőrmozgalom? 
D. l.:  Azt nem tudom, hogy most mennyire van, de azt 

tudom, hogy az én időmben, mennyire volt feldolgozva, 

ugyanis nekem stócban van még a mai napig az az anyag, 

amit anno a Népművelési Intézet adott ki, stencilezett, 

és amit mindig megküldtek nekünk. Albertini Béla és a 

felesége (aki könyvtáros volt) egy alapos bibliográfiát 

szerkesztett, amely minden cikket feldolgozott, ami 

adott évben megjelent. Most ilyesminek nyoma sincs.

B. A.:  ezek mennyire kerültek be a fősodorba, és 
benneteket érdekelt egyáltalán, hogy bekerültek? 
Vagy így értelmetlen a kérdés?
D. l.:  Végül is foglalkoztunk vele, és be akartunk 

kerülni, de nem azért akartunk csak bekerülni, hogy 

írjanak rólunk, hanem ez volt az egyetlen megvalósulási 

lehetőség. És így kerülhettünk kapcsolatba olyan 

emberekkel, akik engem is felvettek az FMK-ba. Nagyon 

jó érzés volt Vetővel és másokkal találkozni. 

B. A.:  Mennyire foglalkoztak veletek azontúl, hogy 
Albertini Béláék ezt így feldolgozták? Megjelentek 
rólatok cikkek ezekben a fotós szakmai lapokban?
D. l.:  Nem tudom, mennyire foglalkoztak, bár nem 

hiszem, hogy érdemeinknek megfelelően. Velem igen, 

velem nagyon sokat, ahhoz képest, hogy mennyi képet 

mutattam be. Pali bácsit említettem az előbb. Volt egy 

bemutatkozásom Szekszárdon, a telepen belül, ahol 

kiválasztottak 5 embert, és akkor az az 5 ember volt 

a program. Egyszer azt mondtam Pali bácsinak, amíg 

nem tudom, hogy a kép az enyém, amíg nem vagyok 

biztos abban, hogy kiadhatom a kezemből mint az 

én képemet, addig nem adom ki. így kevés képem 

van tulajdonképpen. Míg mások több száz fotóról 

beszélhetnek, nekem van 20-25-30. Nem is tudom, 

mennyi, de nem több. De amit kiadtam, azokről tudom, 

hogy jók, és szeretem őket.

B. A.:  ez a csoport meddig működött együtt, és mi 
okozta, amikor már nem? 
D. l.:  Két dolog miatt ment szét: egyrészt János 

meghalt, másrészt Joci Bécsbe „utazott”.

B. A.:  liszy mikor és hogyan halt meg?
D. l.:  Még a főiskolán dolgoztam, reggel azzal a hírrel 

jöttek be hozzám, hogy hallottam-e, hogy meghalt. 

Agydaganata volt.

B. A.:  És ezt tudtátok? Vagy váratlanul halt meg?
D. l.:  Igen, váratlanul, noha előtte már volt kórházban, 

de egyáltalán nem gondoltunk arra, hogy ez ilyen súlyos. 

Ráadásul Jánossal annyi minden történt, máskor is. 

B. A.:  Visszatérve a te munkáidra… úgy emlékszem 
Kincses Károly is foglalkozott veled, meg emlékszem 
homályosan valami történetre, amikor filmet 
cseréltél kabátra.
D. l.:  Ez régen volt, még a stúdiós korszakban. Nagyon 

szerettük egymást Kerekes Gáborral, aki foglalkozását 

tekintve pincérként dolgozott, és fotográfusnak 

meg olyan volt, amilyennek a munkáit ismerjük. A 

nagybácsim minden évben, amikor hazajött, hozott 

valamit. Kértem, hogy hozzon nekem 2 tekercs Ilford 

filmet, HP5-öst, nálunk akkor reménytelen volt ilyenhez 

hozzájutni. Hozott 2 darab 17 méteres tekercset. Volt 

egy kedvenc, régi, szakadt kabátom. Kerekesnek meg 

volt egy irhabundája. Április volt, és ebben a kabátban 

érkezett a galériába a megnyitóra, nagy volt a felhajtás, 

Bereczki Loránd nyitotta meg a kiállítást. Minket, 

stúdiósokat, a felsőfokú fotósképzés képviselőiként 

hívtak meg a kiállításra. A megnyitó délelőtt 11 órakor 

kezdődött. A nagybácsimat akkor előtte hoztuk el 

a repülőtérről, a film mindjárt elő is került. Az egyik 

tekercset bevittem a megnyitóra a kabátom lyukas 

zsebében. A megnyitó szövege alatt benyúltam a 

zsebembe, kivettem – a doboza még mindig megvan 

–, és mutogattam, Kerekes pedig el akarta cserélni a 

kabátunkat, de nem jutottunk az alku végére. 

B. A.:  Végül mely munkáidat csináltad arra a filmre?
D. l.:  Már nem tudom. Inkább sokat bohóckodtam vele. 

Élveztem, hogy akkor az volt a világ legérzékenyebb 

filmje. Szélsőséges helyzetek, rossz fényviszonyok 

közt fotóztam vele. Szóval inkább kísérleteztem vele 

technikailag. 

B. A.: A bemozdulásos képeidet nem azzal 
csináltad? Az erdős képedet például, ami szintén 
bemozdulásos, vagy az nem ez a film?
D. l.:  De, de, és is, is. A Melódia, az az erdős képem a 

hegedűs lánnyal.
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Bonyhádi Károly: Foncsortkép (1978), fotószekvencia egyenként, 18x18 cm
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B. A.:  Aztán több pályázaton és versenyen is indultál…
D. l.:  Amikor volt képem hozzá. Albertini Bélától őrzök 

egy levelezőlapot, amire az volt írva, „Ne felejtsd, az or-

szágos beadási határideje szeptember 3.” Akkor adtam 

be a Melódia című képem, többek között. Addigra már 

megbarátkoztam vele. És itt visszatérnék Pali bácsira 

(Réti Pál), aki azt kérdezte, hogy mikor döntöm el, hogy 

egy képet nyilvánosságra hozok-e vagy sem. Pali bácsi, 

válaszoltam neki, először barátkozom velük. Ő felemelte 

az ujját, és azt mondta a közönségnek: – Tetszenek halla-

ni?! Barátkozik velük. Ez úgy megmaradt bennem. Alber-

tini rugdosott engem, és azt mondta, hogy mindenképp 

adjak be képet. Akkorra tehát már megbarátkoztam ez-

zel a képpel, és úgy döntöttem, feladom az országosra, 

meg még mást is tettem hozzá, azt hiszem a Párizsi lányt, 

meg a Cigányportrét. Vittem a postára a hónom alatt, és 

az jutott eszembe, hogy ez a kép legalább olyan szép, 

mint egy József Attila-vers. Ilyen szerényen.

B. A.:  Végül is ez volt a célod, hogy olyan képeket 
csinálj, mint ezek a versek.
D. l.:  Igen. Mindenben fel is mentettem magam, hogyis 

merem magam József Attilához hasonlítani, hogy nem 

is József Attilához hasonlítom magam, hanem azokat 

az érzéseket indította el bennem, vagyis az érzés olyan, 

mintha egy versben találtam volna meg. Akkor tudtam, 

hogy ez a kép tényleg az enyém.

B. A.:  És a versenyen milyennek találták? 
D. l.:  Megkaptam a Budapesti Fotóklub tiszteletdíját.

B. A.:  ezek szerint ők is jónak találták.
D. l.:  Igen, sőt a múltkor megtaláltam, hogy ez az 

egyetlen egy fotó jelent meg a Fotó című újságban, ahol 

ennek a kiállításnak a kritikája is megjelent. 

Rosta József: Priko és Pit (1981), fénykép, 38x26 cm R
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B. A.:  ez a Melódia című kép hogy készült? 
D. l.:  Ennek az 1975-ös képnek a története, 

hogy szerelmes voltam a hegedűs lányba, akit itt 

ismertem meg Szombathelyen, itt láttam meg a 

Nyári játékokon a zenekarban hegedülni. Amikor 

Fertőrákoson játszottak, az unokatestvéremmel 

elmentünk a koncertjükre, és a végén nem a zenekari 

busszal ment haza, hanem velük jött. Volt egy közös 

esténk, s este, a koncert után, hazafelé bementük az 

erdőbe. Kértem, hogy hozza magával a hegedűjét, 

és a fellépőruhájában az ösvényen befelé sétálva 

hegedülni kezdett, a beszűrődő fényektől egészen 

félelmetes volt, még most is lúdbőrzik a hátam az 

egésztől. Akkor éreztem, hogy ezt muszáj lefotózni, 

de ember nincs, aki azt az élményt meg tudja ragadni. 

Akkor még technikailag sem lehetett volna. Azután 

elkezdett foglalkoztatni, hogy ezt az élményt, hogyan 

tudnám megjeleníteni. Csak úgy, hogy valahol, 

ugyanígy reprodukálni kell a szituációt, csináltam 

róla egy olyan képet, amikor világos, nappal látható 

fényviszonyok között, egy erdei ösvényen hegedűlve 

szembe jön velem. Majd ezzel a képpel kísérleteztem, 

először kimaszkoltam az alapot, csináltam egy 

maszkot az alakról, lefedtem azzal a maszkkal a 

figurát, majd utána elkezdtem a képet elforgatni a 

nagyítógép alatt, és csináltam belőle sokat, hogy az 

esetleges hibákat, pontatlanságokat minimalizáljam. 

De a készítése mindegy is… 

Amikor az országos kiállításon feltették a falra a képet, 

Balla András barátom azt írta, hogy „gratulál a világ 

első hangosított fotójához.” Ez nagyon szép elismerés 

volt.  K
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B. A.:  Mennyiben változtatott a munkáidon, amikor 2K voltál, és amikor már nem. egyáltalán változtatott-e?
D. l.:  Talán semmit. Nem tudom eldönteni, és csak a magam nevében tudok beszélni, mert a csoport doppingként 

működött, amikor közösen állítottunk ki, volt ennek valami sármja. Mindenki a saját stílusában dolgozott, de a 

csoport inspirálólag hatott a munkánkra és a kiállítási lehetőségekre.

B. A.:  hosszú idő után újra a szakmai érdeklődés fókuszába került a 2K és a te munkásságod…
D. l.:  Részben az új Irokéz Galériában6 volt egy 2K kiállítás, amihez más művészek is csatlakoztak. 

B. A.: Igen, ez egy izgalmas kiállítás volt, mivel a munkáitokat a kor konceptuális kontextusába helyezte. 
De külön-külön – azaz nem 2K-ként – szerepeltetek Alföldi Róbert fotógyűjteményének kiállításán,7 majd 
2017-ben a Szombathelyi Képtárban a Fotó/Szintézis kiállításon is láthattuk az emblematikus műveiteket 
és egy beszélgetés kíséretében.
D. l.:  Igen, újabban többször is érdeklődtek irántunk. 

B. A.: Köszönöm a beszélgetést!

1  Masszi Ferenc szombathelyi képzőművész.
2  Ausztria, Észak-Magyarország, Jugoszlávia részvételével.
3  Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ
4  Rosta József
5  Pados Gábor, műgyűjtő, galériatulajdonos, a szombathelyi Irokéz Galéria és a budapesti acb Galéria tulajdonosa.
6  Irokéz Galéria, 2015, Szombathely.  
7  Mai Manó Ház, 2016.

Dallos László: Erdő (1981), fotó, 40x30 cm
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KINCSES KÁROLy

Életjelek 
a Semmi 
partjáról
A MAGyAR FÉNyKÉPEZÉS 

TöRTÉNETE TELE VAN  

FIGyELEMRE MÉLTÓ 

SZEMÉLyEKKEL, ÉLETMŰVEKKEL, 

ESEMÉNyEKKEL. ŐK ÉS EZEK  

A HONI GyAKORLATBAN ÉPPEN 

UGyANúGy ELFELEJTŐDNEK, 

KIHULLANAK A KöZTUDATBÓL, A 

KöZBESZÉDBŐL, MINT A NÉVTELEN 

FÉNyKÉPEZGETŐK. EZEN A TÉREN 

NINCS LÉNyEGI KüLöNBSÉG. ÁM, 

AHOGy NEM ÉPüLHET MASSZíV 

úJ HÁZ MEGFELELŐ ALAPOK 

NÉLKüL, NEM LEHET ÉS NEM 

IS LESZ IGAZÁN JÓ A MAGyAR 

FOTÓ EZEK ALAPOS ISMERETE 

NÉLKüL. AKAD UGyAN NÉHÁNy 

MEGSZÁLLOTTNAK NEVEZETT 

SZEMÉLy, AKI HAJLANDÓ úJRA ÉS 

úJRA HÁNyNI A BORSÓT  

A FALRA, DE LÁTHATÓAN NEM  

TúL NAGy HATÁSFOKKAL SIKERüL 

EZ NEKIK. NEKüNK.

Volt egy fotós, aki költő volt. Volt egy műfordító, 

aki a klasszika-filológia tudója volt. Volt egy 

tanár, aki művészettörténész lett. Egyik sem 

igazán és mégis mindegyik. Rácz Istvánnak 

hívták, magyar volt, de a mai Szlovákia 

területén született, politikai meggyőződése 

miatt vegzálták a magyar hatóságok, később 

Csehországban, Finnországban élt. Baloldali 

volt, hitt a kommunizmus eszméiben, de habozás 

nélkül beállt önként a finn hadseregbe, hogy a 

Suomit megtámadó, agresszor szovjet hadsereg 

ellen harcoljon. Skandinávia volt a választott 

tágabb hazája, de a finn, svéd, norvég, lapp 

mellett megírta, lefényképezte Svájc középkori 

művészetét, a primitív népek által ránk örökített 

tárgyakat, és még mennyi mindent! Megjelent 

könyveinek száma csaknem nyolcvan, puszta 

felsorolásuk is meghaladná cikkünk terjedelmét.

Rácz István: Elpusztult otthonok, ezüst zselatinos nagyítás © 
Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye
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Mai történetem róla szól. Róla, aki nem halt meg még 

olyan régen, hogy indokolt lenne az ismeretlensége a 

szakmai és nem szakmai köztudatban. Ha valaki most 

azzal tromfolna, de hiszen éppen mostanság volt ki-

állítása a Fugában, éppen most avattak emléktáblát a 

lakóházán, attól megkérdezném: a több tízezres fotós, 

szépírói, műfordítói szakmából hányan tudnak erről, 

netalán hányan voltak ott személyesen? Könyvespol-

cunkon hány könyve van a megjelent több tucatnyiból, 

és ha akad is, vajon forgatjuk-e őket megfelelő gyako-

risággal? Meggyőződésem szerint minden egyes ilyen 

újraélesztési kísérlet – mint az emléktábla, a kiállítás, 

a róla időről időre megjelenő szövegek, újra kiadott 

könyvei – hosszabbít csak fizikai értelemben véget ért 

életén, és újabb esélyt jelent, hogy az utánunk követke-

ző generációk is tudják majd mihez kötni a Rácz István 

nevet. És akkor hal meg végleg és visszavonhatatlanul, 

ha már nem lesz, aki emlékezzen rá.

Különleges ember volt Rácz, számos olyan dolog esett 

meg vele, ami velünk, közönségesebb halandókkal nem. 

Nemcsak hogy megélte ezeket, de megadatott neki az 

a képesség is, hogy a vele megesett történeteket leírja, 

lefényképezze, személyes emlékezetét így integrálva a 

közösségi tudatba. Míg erre az írásra készültem, gyors 

egymásutánban újraolvastam mindhárom önéletrajzi 

könyvét, végignéztem sok száz képét. Nem túlzok, de 

olyan ajtót nyitott ki előttem, amin betekinteni, bizony 

mondom, felettébb érdekes volt. És a történetek, képek 

mellé társult még ez a végtelenül szerény, jó humorú, és 

öniróniára is hajlamos ember, s ez már több mint elég, 

hogy megint, újra a szívembe fogadjam. Anno, múze-

umigazgató koromban leveleztem vele, és már akkor 

meghatottak nagy ákombákom betűkkel írt postai kül-

deményei, melyeket egyre gyérülő látása még lehetővé 

tett számára. Sokat tudó, de tudásával nem kérkedő, 

közvetlen embert ismerhettem meg személyében.

Rácz István: A jövő szimbóluma: a gyermek egy halott város utcáin © Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye

B
e

M
u

T
A

T
V

A



78 Fotóművészet 2019•1.

Bár filosznak készült, és voltaképpen kényszerűségből 

lett választott új hazájában autodidakta módon 

fotográfus, mégis sikerült egy új fotós műfajt kitalálnia. 

Addig (és nagyjából most is) a művészeti könyveket 

többnyire műtörténészek, esztéták írták és írják,  

melyhez az illusztrációkat innen-onnan válogatták  

össze. Csak ritkán fordul elő, hogy ugyanaz a 

személy mindkét területen egyformán jártas legyen, 

fényképezőgépével írja meg egy-egy kor művészetét. 

Rácz könyveiben ezt kapjuk. Az ókortól napjainkig, 

Európától Óceániáig, tárgyaktól a képzőművészet 

különböző műnemein át az építészetig, szinte minden 

művészeti ágban és korban jártas volt, látta az 

összefüggéseket, látta a tárgyalkotó embert a műtárgy 

mögött, és ettől könyvei, képei mind tárgyi tudásban, 

mind vizuális megjelenésben nagyon mívesek, 

kidolgozottak, és nem győzöm ismételni, hihetetlenül 

alázatosak. „Az volt a törekvésem, hogy a bemutatott 

tárgyakról – legyen az kővéső, bronzékszer, középkori 

templom vagy annak freskói, esetlenül faragott 

szentkép vagy a népművészet alkotása – olyan képekkel 

számoljak be, hogy az alkotójuknak, ha látná, ne kelljen 

megrovó pillantást vetnie rám, mondván: ejnye, ejnye, 

amit én olyan szépen megcsináltam, azt te hanyagul 

fényképezted […].”1 

1959-ben jelent meg az első könyve A finn 

középkor műkincsei címmel, és ennek sikere sok-

sok évtizeden keresztül megalapozta a további 

életét. Ezek után felhagyott az addig megélhetését 

jelentő fotóriporterkedéssel, a továbbiakban már 

nem is csinált mást, csak a saját fényképeivel 

illusztrált művészettörténeti könyveket. Azt viszont 

elképesztően széles palettán. Kezdődött a finn 

középkorral, majd korszakról korszakra haladva 

eljutott a teljes finn képzőművészet bemutatásáig. 

Sikerült neki a legnagyobb finn könyvkiadóval olyan 

megegyezést kötni, hogy megrendeltek tőle egy 

általa illusztrált, nyolc nagy formátumú könyvből 

álló sorozatot. Könyvenként 200-240 egész oldalas 

kép mutatta a műtárgyakat, s egy tömör bevezetés 

magyarázta el mindegyik stíluskorszak történetét, 

jellegzetességeit. Ezzel létrejött az a piacról addig 

hiányzó könyvtípus, amelyben az érzéki benyomások 

domináltak, a mívesen fényképezett képek, tárgyak 

vezették át az embereket az adott korszak művészetén. 

A pontosan fogalmazott képaláírások segítettek az 

orientációban, s a szövegek csak helyükre illesztették 

a képekből nyert ismereteket, érzeteket. Méltán volt 

sikere ezeknek a könyveknek, és ne feledjük, ezelőtt 

csaknem hatvan esztendővel ezelőtt született meg 

Rácz István: Istenanya 
trónusán, novgorodi iskola, 
1500 táján, Ermitage, 
Leningrád, 1975, ezüst 
zselatinos nagyítás © 
Sárospataki Református 
Kollégium Tudományos 
Gyűjteménye

Rácz István: A megfeszített Krisztus, 
Részelt a churi ereklyeládáról, ezüst 
zselatinos nagyítás © Sárospataki 
Református Kollégium Tudományos 
Gyűjteménye

Rácz István: Oszlopfő a payernei 
templomban: apát szerzetesekkel, 1986 
ezüst zselatinos nagyítás © Sárospataki 
Református Kollégium Tudományos 
Gyűjteménye

Rácz István: Mauritius rex ezüst 
hermája, Reichnau, ezüst zselatinos 
nagyítás © Sárospataki Református 
Kollégium Tudományos Gyűjteménye
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erről Rácz ideája. A finn lapok, miközben dicsérték a 

könyveket, így summázták véleményüket: „Lám, egy 

külföldről jött embernek kellett felfedezni azt, hogy 

nekünk milyen értékeink vannak, amelyek mellett 

szinte vakon mentünk el.”2 Miután első finn művészeti 

könyvét megcsinálta, egész hosszú életét Európa 

különböző múzeumaiban töltötte. Szaktudásával, 

hiteles személyiségével, szerénységével elérte, hogy a 

legnagyobb múzeumok tárlói, raktárai is megnyíljanak 

előtte, s az általa választott tárgyak a saját fényképein 

keresztül álljanak össze Művekké. Művészeti tárgyakról 

készített művészi felvételeket, mégsem gondolta magát 

Művésznek. „Mi az ilyen műtárgy-fényképezésnek az 

alapelve? Én a magam tevékenységét legfeljebb úgy 

tudnám művészeti munkának nevezni, ahogy egy 

hegedűst, vagy zongoristát is művésznek nevezünk. 

Ezek az előadóművészek nem alkotói a zeneműnek, ők 

reprodukálják, tolmácsolják azt. Az előadóművészek 

első kötelessége a tökéletes hűség. Egyetlen 

hangjegyet sem szabad kihagyniuk, rosszul játszaniuk. 

– Ha igazán megérdemlik a művész nevet, akkor éppen 

ez az alázatos, átélt tolmácsolás lesz a fő törekvésük. 

[…] Ugyanez áll az én mesterségemre is. Ha egy 

témakörrel foglalkozni kezdtem, igyekeztem azt minél 

jobban megismerni. Rengeteget olvastam hozzá, és 

amikor egy egyiptomi szobrot, vagy osztyák fa-fétist 

fényképeztem, éreznem kellett, hogy ezt alkotója 

milyen lelkülettel, elgondolással csinálta. Bele kellett 

élnem magam az ő gondolatvilágába, és alázattal, 

a részleteket, a műalkotás anyagának minőségét is 

hangsúlyoznom kellett […].” 3 Nem gondolom, hogy 

ma tanulság nélküliek lennének ezek a mondatok. 

Göncz Árpádtól származnak ezek a gondolatok: „Soha 

nem készült fotósnak. S aztán mégis az lett, világhírű 

fotográfus. Műtárgyfotóiból készült albumai tették 

ismertté idehaza, Finnországban, Svédországban, 

Norvégiában, Dániában és Svájcban, ahol könyvei 

kiadóra találtak […]. A világ a műtárgyfényképezés 

egyik legavatottabb mestereként, annak művészeként 

tartja számon. Ő magát a műtárgyak alázatos, átélt 

tolmácsolójának tartja […].”4 De nem csak fotográfus 

volt, hanem mindenekelőtt művelt, tudós ember, 

aki személyiségével hitelesítette az általa készített 

képeket, könyveket. Életműve szétbogozhatatlan 

módon fon össze eltérő művészeti ágakat, s miközben 

szépíróként olvasmányos könyvekben ír magáról, 

koráról, az általa választott művészeti témákról, értő 

szemmel válogat a művészettörténet mindmegannyi 

tárgya között, készít róluk  műtárgyfotókat, sőt még a 

műfordítás sem idegen tőle.

„Vejnemöjnen ujja pengett, hárfájának húrja zengett,  

hegyek rengtek, dombok döngtek, sziklaszirtek is dörögtek,  

kövön csillogó víz csobbant, hullám ringott homokparton,  

vén fenyőfák vígan voltak, még a tuskók is táncoltak.”5 B
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Kalevala fordítása úgy jelent meg, hogy a kalevalai 

korból, tehát a kereszténység felvétele előtti két 

évszázadból származó tárgyak általa válogatott és 

fényképezett színes fotóival illusztrálta a könyvet. 

Szöveg és kép hihetetlen összhangba került egymással. 

Rácz célja az volt, hogy ezúton is bizonyítsa, hogy a 

Kalevala címen ránk hagyományozódott nemzeti eposz 

nem a képzelet szülte mesevilág, hanem a régmúlt 

korok szóbeliségen alapuló dokumentuma. Amikor az 

énekmondó arról regél, hogy Ilmarinen a csodakovács 

miket kalapál, akkor ő megmutatta, hogy milyen szép 

kovácsoltvas fegyverek és ékszerek maradtak ránk a 

régmúlt időkből. Sikerült Rácz Istvánnak egy könyvben 

egyesítenie az amúgy persze szervesen összetartozó 

tárgyi és a szellemi kultúra emlékeit, nekünk csak be 

kell ülnünk a kényelmes fülesfotelbe, ölünkbe venni a 

könyvet, s máris időutazunk… Mielőtt persze nagyon 

beleélnénk magunkat, és túlzó módon lelkesednénk, 

olvassuk csak el, mit írt 1984-es önéletrajzában 

Rácz: „Már beléptem a 76. évembe. Ez lenne tehát a 

nyugodalmas, derűs öregség kora. Valamicskét még 

mindig dolgozgatok, hiszen épp a svájci felvételeimből 

sikerült még több könyvet összeállítanom. Ilyen 

»nyugdíjas kori« vállalkozás volt, hogy nekiálltam a 

Kalevalát lefordítani. Tulajdonképp puszta hobbiból 

csináltam, bebizonyítani magamnak, hogy tudok-e még 

magyarul? Nagyon meglepett, hogy erre odahaza kiadó 

is akadt, ami azt jelentette, hogy odahaza megjelenő 

könyveim tiszteletdíjával Márta húgomat tudom 

segíteni.”6 Hát, ilyen ember volt Rácz István.

Ennek az alapjában véve nyugodt, filosz típusú embernek 

hosszú élete csupa vándorlásból, küzdelemből állt, ami 

többnyire nem saját akaratából, hanem a kényszerítő 

körülmények hatására következett be. Elég, ha 

csak életének színtereit sorolom, aki a részletekre 

is kíváncsi olvassa három önéletrajzi elemekkel 

jócskán átszőtt, képekkel illusztrált könyvét, vagy 

az ide szerkesztett, zanzásított, keretes kronológiát. 

Tőketerebesről Budapestre, onnan Szegedre, onnan 

Sárospatakra, onnan Budapestre, majd Pozsonyba 

vitt az útja. A következő helyszín Prága, majd Helsinki, 

onnan Budapest újfent, csak közben lezajlott egy 

világháború. Pestről Sárospatak, majd az ország másik 

vége, Békéstarhos, vissza Budapestre, de ez sem 

igazán jószántából. Helsinki, Hilterfingen, Bern, azután 

Svájcból vissza az utolsó állomásra Helsinkibe. öt 
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ország, számos város, kilencven év, átszőve szinte az 

egész huszadik század oly sok történésével. Hogyan 

vélekedett erről a leginkább érintett? 1963-ban 

kezdte írni a Semmi partján címet viselő emlékiratát, 

amelyet ezzel fejezett be: „Akárhogy nézem, 

akárhogy forgatom: sem értelmét, sem magvát nem 

találom, hogy minek éltem. S ennek az életírásnak 

aligha lesz más tanulsága, csupán annyi: szeszélyes 

véletleneknek, vakon sodró történelmi erőknek, 

meglepő okoknak és kiszámíthatatlan okozatoknak 

kusza szövevénye az élet, amelyben szándék, okos 

terv, mértéktartó józanság, helytálló becsület ugyan 

keveset számít. Nem arra tart az én ladikom, amerre 

hajósa irányítaná, hanem ahová az ár sodorja.”7 Hogy 

ezeknek a kiábrándult, keserű mondatoknak van-e 

létjogosultsága általában, vagy Ráczot illetőleg, ki-ki 

döntse el maga. 

1  rácz István: Egy fotográfus vallomásai, Békéscsaba 1988. 10–11. 
2  Rácz István: A Semmi partján, Magvető Könyvkiadó Budapest, 1991. 545. 
3  rácz István: Egy fotográfus vallomásai, Békéscsaba 1988. 13–14.)
4  rácz István: Csöndes vizeken, Polar Könyvek, Budapest, 1998, 5.
5  Kalevala, Negyvennegyedik ének, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980.
6  Önéletrajz, 1984, a szerző adatbázisában.
7  rácz István: Csöndes vizeken, Polar Könyvek, Budapest, 1998, 8. R
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Rácz István: Madaras korsó, Peru, 1968 ezüst zselatinos nagyítás 
© Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye
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1908. július 11. Tőketerebesen született. 
1914-ben kezdte az elemi iskolát szülőfalujában.
1918  Szülei Pestre küldik, beiratkozott a Lónyay Református 

Gimnáziumba.
1919  A gimnázium második osztályát Szegeden járta a piaristáknál. 
1919  A csehszlovák hatóságok kitelepítették a családot. 

Sárospatakra költöztek.
1920-ban meghalt édesapja, neki családfenntartóvá kellett válnia. 

Magántanítványok.
1926-ban érettségizett a sárospataki református kollégiumban.
1926  Első olaszországi útja. Hat hetet töltött Firenzében. 
1926–31 között a Pázmány Péter Tudományegyetemen latin–

görög–olasz szakos tanári diplomát szerzett, mint Eötvös-
kollégista. 

1932–1933 Olasz nyelvet tanított Budapesten, a Markó utcai 
Berzsenyi Dániel Reálgimnáziumban. 

1933  Megházasodott. Felesége Zvoleszky Józsa, egy 
huszárezredesnek a lánya. Rövid ideig tartott, a kiszabadulása 
után elváltak.

1933 (?) 14 hónapra ítélték, csaknem egy évet ült baloldali 
szervezkedés miatt, egészségi állapota miatt kiengedték. A 
további börtön elől Csehszlovákiába menekült.

1934–1935 Pozsonyban élt illegálisan, a kommunista párt magyar 
tagozata lapjánál lett szerkesztő. 

1934  Lefordította Egon Erwin Kisch: Amerika, Kína, Oroszország 
könyvét. Phőnix, Budapest. 

1936  Prágában lett újságíró, műfordító. Tartózkodási engedélyt 
kapott mint politikai menekült. Itt a Prager Jenő Kiadónál 
kapott munkát. Németből antifasiszta könyveket, 
szépirodalmat fordított, majd a német nyelvű képeslapnál a 
Prager Illustriertnél lett képszerkesztő.

1938  A Müncheni Egyezmény után Finnországba költözött. 
Fotóriporterként kezdett dolgozni.

1939  novemberétől 1940 márciusáig a finn–szovjet háborúban 
önkéntesként haditudósító és fotóriporter volt. 

1941-ben újabb finn–szovjet háború, ekkor is jelentkezett 
katonának, ezúttal kiképzést kapott és a frontra került. Nyolc 
hónapot töltött ott, meg is sebesült. 

1941  Megjelent könyve, a Bizánci költemények Mánuel császár 
magyar hadjáratairól – Magyar–görög tanulmányok 16. 

1942  februárjában leszerelték, Helsinkiből a magyar követ odahaza 
kieszközölte, hogy a büntetését töröljék.

1942  Ismét megházasodott, finn felesége: Anna-Maria Lipsonen. 
1943-ban visszajött Magyarországra, tíz év után. 
1944  Ilyenek a finnek könyvéhez Kodolányi János írt előszót. 

Budapest, Misztótfalusi /Főiskolai nyomda, Pápa 
1944  Megjelent a Karjalában harcoltam könyve is, melyben leírja 

frontélményeit. Turul, Budapest.
1944  novemberében behívták katonának, A Szigetközben kapott 

kiképzést, majd áprilisban Ausztrián át Bajorországba vitték, 
útközben megszökött.

1945  Sárospatakon népfőiskolát indított, múzeumot, alkotóházat, 
képtárat alapított.

1948-ban a fordulat éve után kitették állásából, csaknem három 
évig Tarcalon, Vissen általános iskolai tanár. 1953–54-ben a 
békéstarhosi zeneiskolában tanított művészettörténetet. 

1954–1956 között a Kiadói Főigazgatóság munkatársa Budapesten. 
Lefordította a finnek klasszikus regényét, Alexis Kivi: Hét 
testvér című művét. 1956-ra lett kész a finn népköltészeti 
gyűjtemény, a Kanteletár fordításával, amit 1956-ban először, 
majd 1977-ben és

1985-ben újra kiadtak. 
1956  novemberében feleségével kitelepültek Finnországba. 

újrakezdte a fényképezést. A fotóriportázsról fokozatosan 
tért át a művészettörténeti könyvek készítésére.

1960  Suomen keskiajan taideaarteita. (A finn középkor műkincsei.) 
Helsinki, 1960, 1966, 1970; Franciául: Art de la médiéval 
Finland. Paris, 1963; Svédül: Skatter ur Finlands konst och 
Sjörgen; Angolul: Art Treasures of Medieval Finland. New york, 
1967. Ezzel a könyvével megnyerte az év legszebb könyve 
díját.

1962  februárjától 1968 októberéig Svájcban éltek. Ez idő alatt 20 
könyvet jelentetett meg. 

1962  Suomen kansantaiteen aarteita (A finn népművészet kincsei), 
Helsinki.

1967  Suomen renesanssin ja barokkin taideaarteita (A finn reneszánsz 
és barokk műkincsei), Helsinki. 

1968  Suomen rokokoon ja uusklassismin taideaarteita (A finn rokokó 
és újklasszicizmus műkincsei), Helsinki. 

1968  Bernben, a Hallwag kiadónál megjelent a Kunst in Tibet.
1969  kitüntették a Kalevala Finn Állami Díjjal.
1969  Kiállítása a Finn Nemzeti Múzeumban. 
1970  Megjelent a Der unbekannte Gott Zürich-Köln. 
1971  Kiállítása Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetem 

hangos olvasójában.
1971  Suomen taiteen kultakausi (A finn művészet aranykora), 

Helsinki. 
1972  Saamelaista kansantaidetta (Lapp népművészet), Helsinki. 
1974  kiállítása a Kulturális Kapcsolatok Intézetének  

kiállítótermében, Budapest. 
1975  Norsk folkekuonst (Norvég népművészet), Oslo.
1975  Perun taide (Peru művészete), Helsinki.
1976  Kalevala (fordítás), Helsinki, 1976. Saját kiadás. 
1977-ben jelent meg a Nagyszentmiklósi kincs című albuma László 

Gyulával közösen. 
1977  Suomen taidetta 1940-1975 (A finn művészet 1940 és 1975 

között), Helsinki.
1978  A finnugor népek művészete (Valonen Niilo-val), Bp. - Helsinki. 
1979  Suomalainen uskontunnutus (A finnek hitvallása), Helsinki. 
1980  Kalevala-fordítását 48 színes felvételével illusztrálta, így 

adta ki az Európa Könyvkiadó.  1983 A vikingek öröksége. 
Képzőművészeti Kiadó, Budapest.

1984-ben a VIII. Henrik udvarában című albuma jelent meg a Helikon 
Kiadónál.

1985  Vanhan-kansan kirja (öreg emberek könyve) Helsinki.
1988  kitüntették a Magyar Népköztársaság Csillagrendjével. 
1988  Rácz István: Egy fotográfus vallomásai. (önéletrajzi fotóalbum) 

Békéscsaba, Kner Nyomda.
1989  júliusában vetítette a MTV a Gránitország című portréfilmjét.
1991  Rácz István: A Semmi partján (önéletrajzi regény), Magvető 

Könyvkiadó, Budapest. 1998 Rácz István: Csöndes vizeken. 
(önéletrajzi fotóalbum) Budapest.

1998. december 6-án a Gellért Szállóban bemutatták Rácz István 
Csöndes vizeken című, fotókkal illusztrált önéletírását és Eifert 
János, a Magyar Fotóművészek Szövetsége elnöke adta át az 
Életmű-díjat az őt képviselő húgának. 

1998  A Magyar Köztársaság Emlékérme. 
1998. december 14-n halt meg Helsinkiben. 
2000  kiállítása a Sárospataki Református Kollégium Tudományos 

Gyűjteményei Repozitóriumában. 
2018  Csöndes vizeken – életmű kiállítás a FUGA-ban. Emléktábla 

avatás a Tátra utca 4. sz. alatt.

rácz IsTván  Életrajzi kronológia
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Köztudott, hogy a trianoni békeszerződést 1920. június 

4-én írták alá.1 Trianon után az ország területének alig 

egyharmada (32,8 %), a népességből pedig 7 980 143 fő 

maradt meg.2 Az erről szóló történeti irodalom gazdag,3 

a hazai fotóéletre vonatkozó következmények elemzése 

azonban még nem történt meg. Terjedelmi okokból ezek 

itt csak vázlatosan jelezhetők.

Amatőrvilág: odaveszett több 20. század elején alakult és 

virágzásnak indult fotóklub (egyesület). Erre a sorsra jutott 

az 1912-ben megalakult Photo-club Pozsony. A Fény című 

budapesti szakmai folyóiratot az első világháború előtt a 

pozsonyi klub mellett hivatalos közlönyének tekintette 

az 1911-ben létrejött Eperjesi Amatőr Fényképezők 

Egyesülete, a Losonczi Amatőr Fényképezők Egyesülete, 

a nagyváradi és az aradi fotóklub.4 Az eperjesi egyesület 

1912 márciusában már országos kiállítást is rendezett 

– Szinyei Merse Pál védnökségével.5 A Losonczi Amatőr 

Fényképezők Egyesülete 1912 januárjában nyitotta meg 

első kiállítását.6 A Photo-Club Nagyvárad 1913-ban 

alakult újjá.7 Ott adták ki 1911 és 1914 között Faragó 

Géza szerkesztésében a Művészi fényképezés évkönyve 

című sorozat három kötetét.8 Az 1906-ban alapított 

Aradi Fotóklubnak a tízes években olyan nemzetközileg 

is ismert alkotói voltak, mint Matusik Márton és Faix 

Jacques.9 Utóbbi életéről és munkásságáról egy az 

utóbbi időszakban keletkezett monográfia is olvasható.10 

Az aradi Foto-Club 1907-ben rendezte meg I. országos 

művészi fényképkiállítását, amelyen a budapesti Photo-
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1. Vármegyei fényképész ellátottság 1910-ben – grafikai munka: Kovács Zsófia
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Club 39, a Magyar Amatőrök Országos Szövetsége 270 

[!] képpel szerepelt. A tíz tiszteletdíj egyikét Budapestről 

Balogh Rudolf nyerte.11 1911-ben már a második 

országos művészi fényképkiállítást rendezték Aradon. 

„Az ország egyetlen aktív vidéki egyesülete az Aradi Foto-

Klub ismét tanujelét adta életrevalóságának” – kezdte 

beszámolóját A Fény akkori szerkesztője, Hoffmann 

Viktor.12 Az Aradi Fotóklubnak 1916-ban 55 tagja volt.13 

A Zombori Műkedvelő Fényképészek Egyesülete 1906. 

november 11-én alakult meg, vezetői a Felvidék és Erdély 

klubjaihoz hasonlóan főként a középosztály képviselői: 

ügyvédek, tanárok, takarékpénztári tisztviselők voltak.14

Sajátos helyzet alakult ki a hivatásos fotográfusok 

esetében. Az 1910-es népszámláláskor a történelmi 

Magyarországon két olyan vármegye volt, amelyben 

nem működött önálló (műteremmel bíró) fényképész: 

Győr és Abauj-Torna. A sok kis településsel rendelkező 

Győr vármegye lélekszámbeli adottságai bizonyára nem 

vonzották hivatásos fényképészek letelepedését. Abauj-

Torna egy része maradt meg Trianon után. 1910-ben 

százezernél több lakos jutott egy önálló fényképészre 

Hont, Kolozs, Maros-Torda, Kis-Küküllő; ötvenezernél 

több Árva, Nyitra, Trencsén, Borsod, Ung, Zemplén, 

Bihar, Szatmár, Szilágy, Arad, Szolnok-Doboka, és Torda-

Aranyos vármegyében. A gyengén ellátott vármegyék a 

Felvidéken illetőleg Erdélyben nagyobbrészt egymással 

összefüggő területeket képeztek.15 (1. kép) 

A viszonyítás kulcsa, hogy 1910-ben Magyarországon 

(Horvát-Szlavonországot ezúttal nem számítva) egy 

önálló fényképészre átlagosan 20 755 lakos jutott.16 

A trianoni veszteségnek paradox módon „pozitív” 

következménye is volt: a megcsonkított Magyarországon 

kisebb lett a fényképészekkel gyengébben ellátott 

területek aránya. Az érem másik oldala: odavesztek jól 

ellátott városok is; Pozsony 13, Kassa 12, Nagyvárad 10, 

Kolozsvár 10, Marosvásárhely 4, újvidék 7, Temesvár 16 (!) 

önálló fényképésszel bírt 1910-ben. Az egy fényképészre 

jutó lakosságszámot tekintve valamennyi fenti városnak 

jobb volt az ellátottsága, mint Budapestnek. 

Frissen létrejött északi szomszédunkban a 

„csehszlovákizmus” eszméjének fellobbanása a 

magyar fotókultúra szempontjából is következménnyel 

járt. A matematika-fizika szakot végzett prágai dr. 

Viktor Teissler (1883–1962) a londoni Penrose’s Annual 

hasábjain 1920-ban azt állította, hogy Petzval József 

csehszlovák származású volt.17 Ezzel a vélekedéssel 

szemben a bécsi Eduard Kuchinkának (1878–1930), aki 

a Graphische Lehr- und Versuchsanstaltban szerzett 

képesítést, ezt követően ott lett a szertár „őre”, nem volt 

nehéz dolga. Leszögezte, hogy Teissler állítása, miszerint 

Petzval egy kelet-szlovákiai tartományban született 

volna hamis, mivel Petzval szülőhelye, Szepesbéla a 

feltaláló születésekor a Magyar Királysághoz tartozott.18 

Kuchinka viszont a másik végletbe esett. Mivel Petzval 

nevezetes optikai fejlesztése bécsi egyetemi működése 

idején történt,19 a bécsi szakember Petzvalt osztráknak 

minősítette. Petzval apai ágon cseh (esetleg morva), anyai 

ágon szepességi német (cipszer) származású volt, és a 

Magyar Királyság területén született. (Meg kell jegyezni, 

hogy 1807-ben Magyarországon az állampolgárság, mint 

tipikusan polgári jogi kategória még nem volt kodifikálva, 

erre csak 1879-ben került sor.) Igazi kelet-közép-európai 

„olvasztótégely” történet Petzvalé, értelmetlen dolog 

volt és most is az lenne nacionalista fűtöttségű vitákat 

kreálni származását illetően. Ismeretes, hogy Petzval egy 

dokumentumban „magyar honunk hű fiá”-nak nevezte 

magát, de az is köztudott, hogy manapság különbséget 

teszünk a származás és a nemzeti identitás között.20 

A jelen történet szempontjából az a lényeges, hogy 

a londoni és a bécsi fórum szakírói között 1920-ban 

végbement pengeváltás a magyar fotográfusok feje fölött 

zajlott; mai ismereteim szerint nincs nyoma annak, hogy 

a hazai szakmából bárki is reagált volna a történtekre. 

1920 nyarán jelent meg Szekfű Gyula történész 

(1883–1955) Három nemzedék című könyve, amely a 

következő két évtizedben hat kiadást ért meg (1942-

ben pedig a hetediket), igen erős hatást keltve a 

hazai közgondolkodásban. Meg kell jegyezni, hogy 

már Móricz Zsigmond is fenntartással élt Szekfű 

munkájával szemben: „[…] ez a harmadik könyve, 

[a Rákócziról szóló műve és A magyar állam életrajza 

után] melyben a keresztény-kurzus egész ideológiáját 

egybeállítja, s fölépíti rá a családfát Széchenyiig. A 

régi kurtanemesosztály sírvavigadó, nekem nagyon 

rokonszenves, nagyon szeretetreméltó, de bizony mit se 

lendítő tempója lesz itt tudományos elvvé. […] Bizony 

jobb lett volna, ha Szekfű Gyula ezzel az energiával, 

ezen a 333 nagy oldalon feldolgozta volna a Bécsben 

levő történelmi emlékeket […].21 „Nem komoly és nem 

könyv”, vélekedett itt a Három nemzedékről Móricz. 

Szekfű munkájáról az utóbbi időszakban Romsics 

Ignác nyújtott történettudományi nézőpontú elemzést, 

Dénes Iván Zoltán pedig a Szekfű monográfiájában 

eszmetörténeti szempontból foglalkozott vele.22 

Fotótörténeti közelítésben Szekfű munkájának 

legjellegzetesebb hatás-tényezője – mondhatjuk ma 

– a liberalizmus-ellenesség és az antiszemitizmus23 

sulykolása volt – az illiberalizmus eszmei gyökerei többek 

között ide nyúlnak vissza –, továbbá a nemzeti motívum 

dicsőítése, figyelmen kívül hagyva azt a nemzetközi 

erőteret, amely Magyarország akkori sorsára (a trianoni 

békeszerződésre) döntő hatást gyakorolt. M
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A hivatásos fényképezés presztízsének erősítését 

szolgálta, hogy a szakmát művelők számára a fotográfusi 

képesítés megszerzése 1920-ban kötelezővé vált. 

Július 30-án kelt a 61.752 számú kereskedelemügyi 

miniszteri rendelet. Ennek értelmében „A fényképészipar 

[…] kézműves természeténél fogva csak hosszabb 

gyakorlás útján lévén elsajátítható, az 1884. XVII. t.-c. 

5. §-ában foglalt felhatalmazás alapján és a fennállott 

földmívelés-, ipar és kereskedelemügyi minisztérium 

által 1884. évi augusztus hó 26-án 39.266 sz. alatt 

kiadott rendelet 2. §-ában foglalt jegyzék kiegészítéséül 

elrendelem, hogy hivatkozott törvénycikknek a képesítés 

igazolására vonatkozó rendelkezéseit a fényképésziparra 

is alkalmazni kell, vagyis a fényképészipart a képesítés 

igazolásához kötött mesterségek közé sorozom.”24 

A bürokratikus fogalmazású mondatok a fotográfus 

mesterség igényesebb műveléséhez adtak alapokat, és 

ez előrelépésnek minősíthető. Ezzel a szakmabeliek régi 

vágya teljesült; Kiss József, a Fényképészek önképző- és 

Segélyegyesületének elnöke már 1906-ban így kezdte 

Fontos kérdések című cikkét: „Akarunk szakiskolát. 

Akarjuk szakmánk képesítéshez kötését.”25 

Az 1920-ban Magyarországon működő hivatásos 

fényképészek képzettségüket tekintve jól elkülöníthető 

csoportokat képeztek. A hazai fényképész szakma 

története még nincs megírva, hiányzik számos 

hivatásos fényképész életútjának és munkásságának a 

feldolgozása is. 

A hivatásos fényképészek többsége (szakmai iskolába 

nem járva) idősebb, tapasztalt hazai és külföldi 

fényképészek műtermeiben sajátította el a mesterséget. 

Példaként csak ketten a jelentősebb hazai karriert 

befutók közül: a fentebb már érintett Székely Aladár és 

Máté Olga (1878–1965).26 

A hazai intézményes képzést illetően eddig kevés szó 

esett az 1909 őszén a Kőfaragó utca 7. szám alatt indult 

Magyar Fotográfiai Szakiskola és Kísérleti Laboratórium27 

működéséről, főként az ott végzett növendékekről.

„Személyi hírek. Szaktanári megbízások. A Továbbképző 

Női Iskola (Budapest VI., Aréna u. 17.) újonnan alapított és 

berendezett fényképészeti osztályának vezetőtanárává 

Hoffmann Viktor urat, lapunk szerkesztőjét és 

társtanárnőnek Csillag Erzsi fotoművésznőt hívták 

meg, akik osztályaik tanítását szeptember 16-án 

2. Az Iparrajziskola felvételi főkönyve az 1916–1918/19-es tanévekben – BFL, VIII. 106. b. 87

3. Az Iparrajziskola fényképészeti első osztályába felvettek 1916-ban – BFL, VIII. 106. b. 87, számozatlan oldal

4. A Chmura fényképészeti üzlet hirdetése, Fotóművészeti Hírek, 1921/3. (júl.!) címoldal
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megkezdték” – olvasható A Fény 1915 elején megjelent 

egyik számában.28 Az ilyen típusú kezdeményezésnek – 

hogy ugyanis az általános női iskoláztatás folyamába a 

fotográfusképzést is be lehet iktatni – szintén van ismert 

külföldi előzménye: a berlini Lette Verein már a 19. 

század végén folytatott ilyen – Pécsi József által egykor 

kissé leszólt – de szakmát adó oktatást.

Mindkét budapesti képzés végzettjei sorsát, szakmai 

működésük eredményeit felkutatni még az 1919 előtti 

időszakra vonatkozó hazai fotótörténet-írás adóssága.29 

Jobb a helyzet a Pécsi József által 1914 őszén a Fővárosi 

Iparrajziskola képzési rendszerében elindított oktatás 

ismeretét illetően. (2–3. kép) Ha csak gépiratban, 

még kiadatlanul is, de létezik egy feldolgozás az 

ottani képzésről, amely általában is érinti a hazai 

intézményes fotográfusképzés kérdéseit.30 A Magyar 

Nemzeti Múzeum Történelmi Fényképtárában vannak 

az intézmény egykori növendékeinek munkásságáról 

keresztmetszetet nyújtó fényképek is.31 Pécsi legelső 

osztályának 12 növendéke volt; valamennyi lány, és egy 

kivétellel az izraelita hitfelekezethez tartoztak.32 Ezek 

a tények még társadalomtörténeti elemzésre várnak. 

Ebből az osztályból a kecskeméti születésű Halász Vilma 

(1888–1938) futotta be a legnagyobb szakmai karriert; a 

későbbiekben látható lesz, hogy több képe németországi 

képes magazinokban is megjelent. Pécsi első fotográfus 

osztályába járt Chmura Sarolta is – a Chmura fotócikk 

kereskedés mind szakmai, mind amatőr körökben jól 

ismert volt a tárgyidőszakban. (4. kép)
Ritkán és kevés szó esik nálunk arról, hogy két jeles – annak 

idején nem főiskolai vagy akadémiai szintű – külföldi 

fotográfusképző milyen szakmai gazdagodással szolgált 

Magyarország számára is. Az egyik a fentebb már érintett 

bécsi K. k. Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie 

und Reproduktionsverfahren, ez 1888 márciusában 

kezdte el munkáját. Az intézmény neve a továbbiak 

során változott, (5. kép) de állandó jellemzője maradt, 

hogy szinte a világ minden tájáról voltak növendékei. 

Kevéssé ismert, hogy dr. Szombathy József (1853–1943) 

régész, aki a Willendorfi Vénusz megtalálásáról (1908) 

vált szakmai körökben nevezetessé, és aki 1887-ben 

részt vett a soproni halomsíros temető feltárásában is,33 

a kilencvenes évek elején doktori címmel a tarsolyában 

beült a fotográfusképzőbe szakmát tanulni. (6–7. kép) 

5. A bécsi fotográfusképző levélpapír fejléce a 19–20. század fordulóján

6. A bécsi fotográfusképző katalógusa, 1892 nyári szemeszter

7. Dr. Szombathy József a bécsi fotográfusképző katalógusában – 1892
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Nyilvánvalóan azért tette ezt, mert fényképek által 

gyorsabban és hitelesebb régészeti dokumentumokat 

lehet létrehozni, mint rajzolással. Szombathy doktor 

az alkalmazott fotográfia egy speciális területének 

művelőjévé vált ezáltal.34 A Klösz monográfiában a 

nyomdászati lexikonra történt hivatkozásban arról 

olvashatunk, hogy a hírneves Klösz György fia, Pál  

„[...] a bécsi grafikai főiskolát végezte el”.35 Az helytálló, 

hogy a fotográfusképző neve 1897-től, miután könyv- és 

illusztrációs osztállyal bővült K. k. Graphische Lehr- und 

Versuchsanstalt-ra változott, de Klösz Pál ottani tanulása 

idején (8. kép) még nem felsőfokú tanintézet volt. 

Klösz Pál hivatalosan 1903-ban lépett be apja cégébe.36  

(Az pedig már régóta ismert, hogy minden vonatkozó 

mítosz ellenére Balogh Rudolf nem volt növendéke 

ennek az intézménynek, semmilyen ottani iratanyagban 

nem bukkannak fel az adatai.)

Az 1900-ban indult müncheni Lehr- und Versuchsanstalt 

für Photographie Chemiegraphie Lichtdruck und Gravüre 

(9. kép) szerepe abban, hogy Pécsi József pályára 

került, széles körben köztudott. A folyóirat-szerkesztő 

Hoffmann Viktor jó kapcsolatot ápolt ezzel az iskolával; 

nagyon valószínű, hogy Pécsi József az ő tanácsára ment 

oda, és nem a közelebbi bécsi intézménybe.

Az viszont itthon kevéssé ismert, hogy Pécsin kívül 

1918 előtt voltak ott a Magyar Királyság területéről 

érkezett más növendékek is. Pár tanulót említve a 

teljes napi oktatás résztvevői közül: Fuchs Erzsébet, 

aki 1894-ben született Szigetváron, gondviselője 

kereskedő volt, az 1914–15-ös tanévben a mind a téli, 

mind a nyári szemeszterben Münchenben tanult.37 

Neumann Emmy – sz. Békéscsabán 1891-ben, 

gondviselőjének foglalkozása egyelőre nem ismert, 

előképzettsége: leány- és polgári iskola –, az 1915–16-

os tanévben vett részt a téli és nyári szemeszteren.38 

Elek Mária, gondviselője: „vállalkozó”, sz. Bp. 1884, 

előképzettsége: felső leányiskola, az 1916/17-es 

tanévben volt jelen ugyancsak mind a téli, mind a nyári 

időszakban.39 Fontos tény, hogy többen részt vettek 

az intézet által szervezett ún. mesterkurzusokon is. 
Ezeken a mesterkurzusokon részt vett 1907. március 

21. és 30. között a Besztercebányán dolgozó Alpár 

Henrik és a debreceni Némethi József;40 1909. április 

1. és 10. között a győri Glück József;41 1912. március 

28. és április 6. között pedig a szombathelyi Farkas 

Géza.42 Utóbbiak neve felbukkan a Szakács Margit-

féle jól ismert, a hazai fényképészekről és műtermekről 

készített kimutatásban is.43 
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Valamennyi (a történelmi) Magyarországon született növendék, illetőleg mesterképzésben résztvevő fotográfus kö-

zül Pécsi József lett szakmailag a legjelentősebb, róla azonban ebben a feldolgozás-részben nem esik több szó, mert 

készül egy részletes tanulmány Pécsi József Münchenben címmel, ahol mind az előzményeket, mind a következmé-

nyeket tekintve a bővebb kifejtés megtörténik.

Köszönet a tanulmány előkészítéséhez nyújtott segítségért: Bibliothek der Staatlichen Fachakademie für Fotodesign 

München, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Kovács Zsófia Budapest, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára, Országos 

Széchényi Könyvtár, österreichhische Nationalbibliothek, Dr. Suba János Budapest, Universitätsbibliothek TU Berlin, 

Magister Klaus Walder – Bibliothek und Sammlungen der Graphischen Wien.

1  Mítosz vagy siker? A magyaros stílus, [Kecskemét], Magyar Fotográfiai 
Múzeum, 2001, 40. – A „történelmi tény” 
fogalmát illetően lásd Gyáni Gábor: „A történetírás fogalmi alapjairól: Tény, 
magyarázat, elbeszélés”, Bevezetés a társadalomtörténetbe: Hagyományok, 
irányzatok, módszerek, szerk. BóDy Zsombor, Ö. kovácS József, Budapest, Osiris 
Kiadó, 2003, (Osiris tankönyvek), [11]–53.
2  Az 1920. évi népszámlálás: Első rész: A népesség főbb demográfiai adatai, szerk. 
és kiad. Magyar kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, Pesti Könyvnyomda-
Részvénytársaság, 1923. 1., 4. Ritkábban szokott szó esni arról, hogy mindössze 
10 vármegye és 10 városi törvényhatóság volt, amelyek területe érintetlen 
maradt – Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Borsod, Békés és Hajdú vármegye, valamint Pécs, 
Székesfehérvár, Győr, Sopron, Baja, Hódmezővásárhely, Budapest, Kecskemét, 
Miskolc és Debrecen városok – Uo., 1.
3  Az egész kérdéskörről összefoglaló áttekintést és bőséges bibliográfiát 
nyújt az alábbi kötet: Trianon, szerk. zeiDLer Miklós, Budapest, Osiris Kiadó, 
2003; roMSicS Ignác egy külön könyvben foglalkozott ezzel a témával: A trianoni 
békeszerződés, Budapest, Osiris Kiadó, 2001.
4  A Fény, 1914/5. (május) címoldal; „Magyarországi amatőr fényképész 
egyesületek”, Művészi Fényképezés Évkönyve, 7. évfolyam 1912–1913, szerk. 
faraGó Géza, Nagyvárad, Sonnenfeld Adolf Grafikai Műintézete, 49–51.
5  „Az eperjesi országos fényképkiállításról”, A Fény, 1912, 69–70.
6  „Különfélék: új egyesület”, A Fény, 1911, 224.; „Kiállítások: A »Losonci 
Amatőr-fényképezők Egyesülete«…”, A Fény, 1912, 20.
7  „Magyarországi amatőr fényképész egyesületek”, Művészi Fényképezés 
Évkönyve: 8. évfolyam 1914, szerk. faraGó Géza, Nagyvárad, Sonnenfeld Adolf 
Grafikai Műintézete, 44. 
8  „Irodalom: A művészi fényképezés évkönyve”, A Fény, 1911/1. 28.; Ez a 
kiadvány a Kováts Elemér, Purcell Béla és Sternád Béla szerkesztése által 
Budapesten 1906-ban elindult A művészi fényképezés évkönyve folytatása volt.
9  „Aradi Fotóklub”, A Fény, 1911, 54–55.
10  Jacques Faix az aradi klasszikus, szerk. koLta Magdolna, [Kecskemét], Magyar 
Fotográfiai Múzeum, 2004. (A magyar fotográfia történetéből, 36.)
11  WeiSz Hugó: „I. Országos művészi fényképkiállítás Aradon”, A Fény, 1907/5. 
[127]– [128.]
12  h[offMann] V[iktor]: „Az aradi országos művészi fényképkiállítás”, A Fény, 
1911, 107.
13  „Egyesületi hírek: Az Aradi Fotóklub”, A Fény, 1916/3. 
14  A művészi fényképezés évkönyve 1907 II. kötet, szerk. br. PurceLL Béla, 
SternáD Béla, Budapest, Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Részv.-Társ.; „új amatőr-
egyesület”, Az Amatőr, 1906/22., november 25., 385.
15  A fényképész ellátottság ekkor alapvetően korrelációt mutat az írni-
olvasni tudás vármegyei megoszlásával. Ezek alapján azt lehet mondani, 
hogy a Klebelsberg Kunó révén elhíresült – bár elsőként nem általa használt 
– „kultúrfölény” érvényesülése ezen a területen / ezeken a területeken is 
érzékelhető. Érdemes azonban figyelni arra is, hogy ez az állapot nem minden 
tekintetben maradt tartós; a későbbiekben látható lesz, hogy a fotográfiai 
formanyelv modernizációját illetően a két világháború közötti korszakban 
Csehszlovákia megelőzte Magyarországot.
16  A számítás alapját a fentebb idézett statisztikák nyújtják.
17  V[iktor] teiSSLer: „Three Famous Pioneers in Photography”, Penrose’s Annual 
Process Yearbook, 1920, 81.
18  Eduard kuchinka: „Prof. Dr. Josef Petzval Nationalität”, Photographische 
Korrespondenz, 1920/57., 290. – Kuchinka alapvetően a magyar Erményi József 
első ízben 1902-ben közreadott megemlékezésére támaszkodott.
19  A feltalálás történetéről egykor Seress János neve alatt jelent meg egy 
részletes tanulmány: SereSS János: Petzval József (1807–1891) a fényképező 
optika magyar származású feltalálójának mérnöki, professzori és feltalálói 
működése, Budapest, Tankönyvkiadó, 1954. Seress személyét, Petzvallal 
kapcsolatos munkásságát illetően a kutatások még nem tekinthetők lezártnak. 
A Petzval életére és munkásságára vonatkozó legalaposabb írások Fejér 
Zoltántól származnak: fejér Zoltán: Négy név – száz év: Fotótechnika történet: 
Petzval József, Mihályi József, Riszdorfer Ödön Dulovits Jenő találmányai, 
Budapest, Hogyf Editio, 2001.; Uő.: „Európai kalandozások. 8. rész: Cselovek sz 
fotoapparatom”, Fotóművészet, 2004/1–2., 1.
20  A Petzvallal kapcsolatos származási vitához: aLBertini Béla: „Egy Petzval-
vitáról”, A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 4., 2016, [421]–425.; Uő.: 
„Csehszlovák–magyar fotográfiai kapcsolatok a két világháború között”, Fórum: 
Társadalomtudományi Szemle, Pozsony, 2018/1. 6–7.

21  Móricz Zsigmond: „Három nemzedék: egy hanyatló kor története”, Nyugat, 
1921/1., január 1., 148.
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után«?” A magyar irodalom történetei 1920-tól napjainkig, szerk. SzeGeDy-MaSzák 
Mihály, vereS András, Budapest, Gondolat Kiadó, 2007, [11]–24.; DéneS Iván 
Zoltán: A történelmi Magyarország eszménye: Szekfű Gyula a történetíró és 
ideológus, Pozsony, Kalligram, 2015, 217–233.
23  Szekfű antiszemitizmusáról bővebben: koMoróczy Géza: A zsidók története 
Magyarországon. 2. 1849-től a jelenkorig, Hungaria Judaica, 27., Pozsony, 
Kalligram, 2012, 461.
24  „A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1920. évi 61.752. számú rendelete 
valamennyi másodfokú iparhatósághoz a fényképész-iparnak a képesítéshez 
kötött iparágak közé sorozásáról”, Magyarországi rendeletek tára, ötvennegyedik 
folyam, 1920, kiad. a Magyar kir. Belügyminisztérium, Budapest, Tisza Testvérek 
Könyvkereskedőcég, 1920, 943.
25  kiSS József: „Fontos kérdések”, A Fény, 1906/5. 10. [Mindkét mondat ritkított 
betűkkel, tehát kiemelten jelent meg az eredeti szövegben.] Kiss arról is szólt, 
hogy ezeket a kívánságokat már 1897-ben is megfogalmazták a Fényképészek 
Köre nevű szervezetben, de akkor még eredmény nélkül.
26  Mindkettőjükről E. Csorba Csilla írt fontos munkákat; a Székely Aladárról 
szóló könyv fentebbi jegyzetben már szerepelt, a Máté Olgáról készült 
monográfia adatai: Máté Olga fotóművész:»Nagy asszonyi dokumentum«, 
Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, Helikon Kiadó, 2006.
27  „A Magyar Fotografiai Szakiskola és Kísérleti Laboratórium megnyitása”, 
A Fény, 1909/9., 236–241. – Itt csak érintőlegesen: nem lehet nem észrevenni, 
hogy az akkor létesült intézmény neve kísértetiesen hasonlít a bécsi k. k. 
Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie und Reproduktionsverfahren, 
és a müncheni Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie, Chemiegraphie, 
Lichtdruck u. Gravüre nevének indító részéhez.
28  „Személyi Hírek. Szaktanári megbízások”, A Fény, 1915, 31.
29  A Fővárosi Levéltárban egyelőre nem sikerült e két intézmény 
dokumentumait megtalálnom.
30  keLLer Katalin: Fejezetek a fotóoktatás történetéből: A fotóoktatás kezdeti 
törekvései III. [Gépirat.] Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium 
könyvtára.
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műemlékvédelmi terv- és fotótárakig”, Élet és Irodalom, 2019/4., január 25., 8–9.
35  LuGoSi LuGo László: Klösz György: 1844–1913: Élete és munkássága: 
Monográfia, Budapest, Polgart, 2002, 082.
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und Gravüre zu München: Jahrbuch 1916 bis 1918, München, Lehr- und 
Versuchsanstalt für Photographie/Chemiegraphie, Lichtdruck und Gravüre zu 
München, 1918, 42.
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Egy várost leglátványosabban három emberi tényező határozhat meg: a szerkeze-

te, az épületei és a lakói. A D-terv kiállításban a „Dunaújváros-jelenséget” vizsgáló 

alkotók is a fenti területekre reflektálnak, azzal az érdekes bővítéssel, hogy a lakók, 

főleg a gyári munkások mellé beveszik a legalább annyira emblematikus szoborál-

lományt, illetve művészeti jelenlétet is.

Dunaújváros kiaknázatlan? Számos fórumon és formában foglalkoztak már törté-

netével, építészetével, a szocialista utópia egyik iskolapéldájával, mégsem eleget, 

vagy nem elég hangosan: a téma kiapadhatatlannak mutatkozik.1 Romantikával 

fordulunk a szocializmus felé. A mi generációnk gyerekkora, a szüleink fiatalko-

ra, akármennyire is felülről szabályozottan, de mégiscsak hosszú évtizedek után 

békés és boldog volt, hiszen háborúkat követő, békés időszakot jelentett. Nem tu-

dunk nosztalgiamentesen tekinteni rá.

Jelen kiállítást akár évfordulókhoz is köthetjük – bár a szervezők nem ebből  az ap-

ropóból vették elő a témát. Ettől függetlenül megemlítendő egybeesés, hogy éppen 

idén 70 éve, 1949-ben született meg az első ötéves terv, amelynek nyomán később 

megvalósították a mintaipari városokat, többek között a Dunapentele kibővítésé-

vel létrejött Sztálinvárost is, mely a ma is használatos Dunaújváros nevet 1961-ben 

kapta meg.2 Emellett szintén idén ünnepeljük kerek évfordulóval a Dessauból indult 

iskolát, mely mostanig az utolsó jelentős, már-már korstílusnak nevezhető irányza-

tot adta a világnak. A százéves Bauhaus emlegetése azért sem ördögtől való egy 

Dunaújvároshoz kapcsolódó cikkben, mert a korai ötvenes években épült lakótele-

pek, amilyenekkel a Vasmű tömbjét is körülölelték, olyan német előképekkel is ösz-

szevethetőek, mint a berlini Carl Legien lakónegyed (1928–1930) – mindössze 30 év 

csúszás van a kettő között. A szocializmus az 1950-es évek elején még nem lúgozta 

ki teljesen a nálunk kis késéssel érkező modernizmust, mely a Bauhaus szélesebb 

körben elterjedt, könnyebben elérhető verziójaként is felfogható. 

Az utópiára épülő, az elvárásokat több ponton beváltani nem tudó városban az 

élet azért beindult és zajlik azóta is, hiszen a városnak anno létjogosultságot adó 

Vasmű3 a mai napig működik, sőt, jelenleg is a város legnagyobb munkaadója. Az 

ipar mellett a kulturális élet és a művészet is kezdettől fogva jelen volt a város éle-

tében, a mi szempontunkból a legfontosabb megemlítenivaló a 2007–2011 között 

megrendezett Dunaújvárosi Fotóbiennálé, illetve az Uitz terem továbbéléseként 

alapított, jelen kiállításnak is helyet adó Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros, 

rövid nevén ICA-D, de meghatározó a Dunaújvárosi Nemzetközi Acélszobrász Alko-

tótelep is, mely 1974-es alapítása óta töretlenül működik.

A D-terv, vagyis a szóban forgó projekt ötlete a dunaújvárosi születésű fotográfus 

Martinkó Márk fejéből pattant ki, és már 2017 végén felkereste az ICA-D-t a kiál-

lítás tervével, ahol rögtön pozitívan álltak az együttműködéshez. Martinkó javasla-

tára egy workshop formájában dolgozták fel a témát: előadások, városnéző túrák, 

azután konzultációk, közös és egyéni alkotás és végül a kész művek bemutatása 

egy csoportos kiállítás keretében. A részt vevő alkotók az 1977 óta működő Fiata-

lok Fotóművészeti Stúdiója (FFS) tagjai közül kerültek ki, a témába vágó előadáso-

kat és sétákat, terepszemléket pedig az ötletgazda a befogadó intézmény igazga-

tójával, Deák Nórával, Nagy Annamária művészettörténésszel, Regős Benedekkel 

és a felkért kurátorral, Cséka Györggyel együttműködve szervezték az érdeklődő 

alkotók számára, akik így még mélyebbre mehettek a város történelmébe vagy 

akár jelenébe is. Ettől függetlenül akadtak alkotók, akik nem szorosan dunaújvá-

rosi vonatkozásokat dolgoztak fel, hanem a teljes korszak, a város születésének 

évtizedétől a rendszerváltásig, a kiépülő szocializmus feltérképezése és megértése 

érdekelte  őket, ami  ugyancsak fontos adalék a témához.K
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A bemutatott alkotások nagy része a három idősík valamelyikét dolgozza fel (sőt, né-

melyik egy negyediket is beléptet, a fikciót), a nagyteremben mindegyikre találunk pél-

dát. Ide belépve rögtön a fogadóinstallációként elhelyezett alkotás átfogó módon ötvözi 

mindezt : az első pillantásra városi makettre emlékeztető tárgy már önmagában is elég 

látványos és figyelemfelkeltő. Közelebbről megnézve a szabályos fekete hasábokat, fel-

fedezhetjük a 3D nyomtatásra jellemző textúrát, de mi alapján készült ez a modell? Az 

alkotó, Martinkó Márk évek óta kísérletezget hangszekvenciák vizualizációjával, ezeket 

eddig nagyrészt fotó alapú installáció formájában mutatta meg. Jelen esetben a hang-

nak nemcsak képet, hanem térbeli formát is szeretett volna adni. Helyi lakosként a város 

legemblematikusabb épülete, a Dunai Vasmű acélöntödéjének hangjait rögzítette. A tér-

ben is hallható fémes gyárhangok egy industrial-lover számára akár egy ASMR4 élmény-

nyel is felérnek. Megjelenik tehát a gyár, amely a múltban a városnak létjogosultságot 

adott, illetve jelenleg is aktív része az életének, a kikísérletezett és alkalmazott techno-

lógiák segítségével azonban itt egy új, utópisztikus metropolisz makettjeként képződik 

le és kel életre.

A makett alapjául szolgáló hexagon forma nagy népszerűségnek örvendett a városter-

vező építészek körében a 20. század elején. A méhsejtrács-szerű forma felhasználásával 

idealizált városterveket készítettek papíron, nagy léptékben azonban sohasem alkalmaz-

ták ezt az alakzatot. Ez is egyfajta analógia Dunaújváros mint mintaváros megtervezett-

ségére és utóéletére: ami papíron és elméletben működött, az nem, vagy nem feltétlenül 

úgy valósult meg a mindennapokban. 
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Szintén a város szerkezetét vette kiindulópontnak  

A Fehér Vera egyik kiállított munkájában. A szocialista 

városépítészetre egyébként igenis jellemző (bár alapve-

tően a fasizmusban és futurizmusban gyökerező), ideo-

logikus és utópisztikus építkezés néha valóban használt 

geometriai formákat városszervező mintaként, azon-

ban Dunaújváros esetében nem volt erre utaló konk-

rét forrás. A Fehér tehát saját hipotézisének felállítása 

után, mely szerint a város szerkezete és utcahálózata 

kirajzol egy ötágú csillagot, maga járta be a fiktív út-

vonalat és próbálta igazolni vagy cáfolni saját felveté-

sét. Az installáció központi eleme egy műholdfelvétel, 

ahonnan rajzszögekkel rögzített piros cérnával vezette 

ki az adott helyszínen készített saját felvételeit, ame-

lyek úgy működnek, mint a google street view, amikor 

belenagyítunk és szembesülünk vele, hogy az utcakép 

néha teljesen mást mutat, mint ahogyan azt korábban 

gondoltuk felülről nézve. A varrást és cérnát az akció és 

krimi filmekből jól ismert motívummal is lehet azonosí-

tani: amikor a szereplők helyszínek, személyek, képek 

és szövegek között keresik az összefüggéseket, ahhoz 

hasonló élményt élt át ő maga is a projekt alatt, illetve 

ez a fajta installálási mód neki is segített a város meg-

fejtésében, és segíti, bevonja a nézőt is a nyomozásba.

Fehér Vera: Csillagtérkép, 2018, műholdas helymeghatározás, roll up film, inkjet print, hímzőcérna
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Fehér Vera: Variationen zu einem Thema Nr. 1-20, 2018, inkjet print

Miközben pedig bejárta a várost, megakadt a figyelme egy garázstelep 

számtalan egyediséget felvonultató ajtóin. A garázsok egyfajta portréi a 

tulajdonosoknak. Arc nélküli arcképek. Mindegyik más színnel próbálja 

segíteni tulajdonosát a megtalálásban, és változatosabbnál változatosabb 

lakat- és zárkölteményekkel védekezik a kevésbé jogosult kíváncsiskodók 

ellen. Látszólag ellentmond ez annak a legendáriumnak, amelyet a 

szüleink generációjától hallhattunk, vagyis, hogy a „szociban” az emberek 

nyitott ajtók mögött éltek, jóval erősebb volt ugyanis a biztonságérzet, de 

az érték és a tulajdon természetesen már akkor is zár alatt volt.

Mindenesetre az a garázstelep rejt még magában egy nagyon modern 

és előremutató gondolatot is, melyet még mindig, illetve még csak most 

próbálnak bevezetni forgalmasabb városok peremén: buszmegálló is 

létesült mellé, tehát a városba érkezők közlekedésre gyakorolt hatását is 

képes csillapítani.
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A lokális témát kitágítva a szocializmus munkásait igyek-

szik közelebb hozni hozzánk Nagy Tibor. A fotográfiai 

nyersanyagokat, képalkotási folyamatokat és médium-

használatot vizsgáló alkotó a propaganda gépezet mű-

ködésére reflektál a sztahanovizmus korabeli sajtóban 

való megjelenésein keresztül. A 1950-es évek elejéről a 

Népszava archívumában végzett kutatást, ahol gyako-

ri téma volt a 3-5 éves tervek részletezése, és a brigá-

dok teljesítése. Kiemelkedik egy arc, Kugler Lajos, Kos-

suth-díjas hengerész arcképe, akit három különböző 

kontextusban látunk megjelenni: az első képen csupán 

egy arc körvonalai látszanak, az egyén rejtve marad, kö-

rülötte a Sztálin – rövid életrajz5 című, a maga korában 

kultikus műből olvashatunk részletet, a másodikon az arc 

körvonalait kitölti Kugler Lajos sztahanovista „tetteinek” 

leírása, végül a harmadik képen jelenik meg az egyén, 

a konkrét személy, aki csak ebből a kettőből adódhatott 

össze akkoriban. A munkásság reprezentációja igen sa-

játos és további vizsgálatra is érdemes téma lehet a kor-

szakból, hiszen különbözni, az egyéniséget propagálni 

nem volt szerencsés, de példát mutatni csak konkrét ar-

cokkal, személyekkel, nevekkel lehetett. A sztahanovista 

munkások egyéniségének és környezetének ez a fajta 

analitikus szétbontása minket is közelebb vihet ahhoz, 

hogy ennyi év távlatából is megértsük a korabeli és a ko-

runkbeli propaganda gépezetet.

Nagy Tibor: Lenyomat, 2018-2019, inkjet print, változó méretek
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 Fromm Balázs: A City Built Of Steel, 2018, inkjet print

Fromm Balázs sorozatából egy általános látlelet kaphatunk 

a Dunaújvároshoz hasonlóan megszülető, felfejlődő, majd 

a rendszerváltás utáni politikai helyzetben erős hendikeppel 

tovább induló új-szocialista iparvárosok jelenlegi helyzetéről. A 

nagy ívű sorozat itt látható darabjai kísértetvárosokká vedlett, 

az elvándorló-csökkenő lakosság miatt értelmét vesztett 

paneltömböket mutatnak, a hideg-rideg színek és merev 

kompozíciók egy tetszhalott város képét keltik bennünk. Ráadásul 

az egyik fotográfián egy meg nem valósult gyárépület egymásra 

csúszott tervrajzait látjuk, mementóként utalva arra, hogy a felülről 

irányított dolgok nem mindig úgy működnek, ahogyan azt előre 

elképzeljük. Mindenesetre, ha kicsit bizakodóak akarunk lenni, 

tekinthetünk úgy is erre a hangulatra, hogy ez a rendszerváltás 

pillanatát, illetve a rögtön utána kialakult atmoszférát idézi, amikor 

picit megfagyott minden és mindenki, mint az itt látható csatorna 

tartalma, aki addig a szocializmusban jól működött, hogy akkor 

most mi lesz, merre az előre? Fr
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A fiktív jövő
Az előre egyik lehetséges verzióját Németh Domonkos 
Tamás sorozata idézi meg. A Jobban teljesít képei tisztán 

és világosan mutatnak rá, hogy hová vezethet a talán 

a szocializmusból eredő, de társadalmunkra azóta is 

oly jellemző teljesítmény- és megfelelési kényszer. 

Az egyértelműen manipulált, de realisztikus fotókat 

elnézve talán megmosolyogjuk az abszurd helyzeteket 

és bele sem gondolunk, hogy ha a sajtóban jelenne 

meg mondjuk a negyedik emeleti panelerkélyről a földig 

lefutó muskátli, talán lenne olyan befogadó, aki nem is 

kételkedne a valóságában. 

Hasonlóan futurisztikus, de sokkal inkább reális 

Kiss Richárd víziója a jövő egy szeletéről. A kiállítás 

előkészítéseként végzett terepmunka során felfigyelt a 

dunaújvárosi szoborpark lakóira és az elképzelt jövőjüket, 

továbbélésüket egy applikáció segítségével keltette életre. 

Jogosan merült föl benne a kérdés, hogy az egyre inkább 

digitális, immaterialista világunkban vajon a tárgyak, ez 

esetben a szobrok fizikai valója meddig tartható, illetve 

hogyan tudjuk kódok és jelek segítségével leírni ezt a 

fajta materiális létezést, hogyan lehet mobilizálni egy 

szobrot, ha netán megsemmisülne? A rekonstrukció 

legkézenfekvőbb formája, hogy összegyűjtjük azokat 

a felvételeket, amelyeket korábban készítettek róla 

és elérhetőek az interneten.6 A különböző szögből 

készült, változó minőségű felvételeket felhasználva Kiss 

átlagolta a képanyagot és ebből születtek meg azok a 

3D poligonmodellek, amelyeket a térben elhelyezett 

talapzatok és az okos telefonon elérhető AR (augmented 

reality) alkalmazás segítségével lehet életre kelteni. 

Németh Domonkos Tamás: Jobban teljesít, 2018, C-print
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A jövőnkben rejlő lehetőségekkel nemcsak a kiállító fotósok foglalkoztak, 

hanem lázár Dóri koordinációjával a helyi általános iskola diákjai is be lettek 

vonva a közös gondolkodásba. Az „Álmodd meg a jövő (Dunaúj)városát!” 

elnevezésű pályázat sikerében először maguk a szervezők is kételkedtek, 

hiszen félő volt, hogy a mai fiatalokat talán csak digitális módszerekkel és 

kérdésekkel lehet igazán lekötni és motiválni. Ezzel szemben a 6-10 éves 

korosztályban osztatlan sikert aratott a meghirdetett rajzpályázat. Az összesen 

101 beérkezett rajzból a zsűri vállaltan nem a szépség vagy a rajztudás, hanem 

a gyermekek fantáziáját és a jövőre vonatkozó érdekes elképzeléseiket díjazta. 

A pályázatról és a beérkezett rajzokból külön kis kiadvány készült, a tárlat ideje 

alatt kamara kiállítás is nyílt Robot vagyok! címmel, a dobogós helyezést elért 

rajzok pedig vaslapokra gravírozott formában kerültek ki a kiállítótér falára, 

ami érdekes csavart visz az anyag és ember kapcsolatába: nemcsak a vas(mű) 

gyakorolhat a gyerekekre és az életükre hatást, hanem ezúton a gyerekek, 

illetve rajzaik hagynak nyomot az anyagon. F
F

S
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A két kisebb térbe egy-egy szobrászati témájú projekt 

került. A földszinti teremben mindössze a projektorok 

által generált fény világítja meg a képregényszerűen, 

egyetlen sorba kirakott archív fázisfényképeket. A be-

fogadó dolga nincs megkönnyítve, közelebb kell lépnie, 

hogy megismerje a részleteket és még így sem biztos, 

hogy észreveszi, hogy Regős Benedek csavart egyet a 

történések sorrendjén. Azt viszont jó eséllyel megta-

pasztalja, hogy ha megpróbál közelebb lépni a fény-

képekhez, akarva-akaratlanul saját árnyékával fontos 

részleteket takarhat ki, ami szintén szándékolt célja volt 

az alkotónak. A terem központi eleme a két projektorból 

érkező vetítés, melyben két kéz vetül egymásra, bár, ha 

ügyesen helyezkedünk, sikerülhet az egyik képet kita-

karni, így vetítve csak a másikat látjuk. Ez a furcsa, disz-

komfort élmény uralkodik az egész teremben. Regős 

a helyi Lenin szobor elbontását helyezte az installáció 

középpontjába, azon belül is a szobor két kézfejének 

különböző, feltűnően ellentétes tartását: az egyik ököl-

be szorítva, a másik egyenesen kinyitva, ezzel is szim-

bolizálva az ideológiai alapú berendezkedésből szü-

lető ellentmondásokat. Ez az ellentét, ez a feszültség 

és önellentmondás valószínűleg az egész szocializmus 

korszakát végig kísérte a közhangulatban. És ugyanez 

a feszültség, más szempontból nézve annak kiegyenlí-

tése követhető végig a kis méretű archív fekete-fehér 

fotográfiákon, ahol azt a szinte groteszk jelenetsort lát-

hatjuk, ahogy a munkások a náluk jóval nagyobb méretű 

szobrot bontják el – a megmaradt felvételek közül főleg 

azokat kiválogatva, amelyeken az eseményeket rögzítő 

fotós az emberekre, nem pedig a szoborra koncentrált: 

az egyén, a valódi ember ereje egy ideával szemben.

Tovább haladva a pincébe az utolsó zárókép egy ösz-

szegzés, leltár a kiállításról: Pólya Zsombor fáradságot 

nem kímélve fényképezte-gyűjtötte végig Dunaújváros 

teljes elérhető műtárgyállományát. A köztéri szobrok-

tól kezdve az ókori leletekig, az Intercisa Múzeumtól 

a kiállításnak helyet adó ICA-D gyűjteményig, Kovács 

Margittól Várnai Gyuláig. Az egyes képek között szer-

vezőelv nincs, az egyetlen csoportosítási szempont az 

őrzési/feltalálási helyük. Vállalása azonban nem kevés: 

kisajátítási gesztusa által teszi közkinccsé Dunaújváros 
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összes művészeti alkotását. Egyszerre jelennek meg 

olyan munkák, melyeket soha nem láthatnánk együtt, 

illetve hétköznapi látogatóként talán soha nem férhet-

nénk hozzá. Kiállítás a kiállításban; az ICA-D-ben őrzött 

műtárgyak is megjelennek a saját gyűjteményüket őrző 

falak között reprográfia formájában. A múzeumi gyűj-

temények fotódokumentációjának komoly hagyomá-

nya van a 20. század elejétől, mégpedig kettős céllal: 

könnyebben kutatható, feldolgozható, átlátható, érté-

kelhető így a gyűjtemény és vizuális lenyomatot is ka-

punk róla.

A Készlet egy archívum, vizuálisan gyűjti őket össze és 

mutatja meg csak most, csak önöknek – egyfajta mű-

vészeti sztahanovizmusként.

A néhol megmosolyogtató, máshol csodálkozást keltő 

egymás mellé állítások végtére is egyfajta keser-édes 

hepiendet adnak a tárlatnak, illetve a képnek, me-

lyet Dunaújvárosról és annak főleg vizuális kultúrá-

járól mutat a D-terv : a viszonylag széles amplitúdón 

mozgó helyi művészeti élet még mindig rejt magában 

potens szereplőket és lehetőségeket, hiszen a vész-

terhes idők ellenére az ICA-D is túlélni látszik.7 

A projektben részt vevő alkotók közül mindenesetre 

többen is tervezik az itt bemutatott sorozatok folyta-

tását, továbbgondolását, Fromm Balázstól és Nagy Ti-

bortól biztosan várhatunk még további fejleményeket a 

témában.

1  Csak néhány fontosabb példa a közelmúltból: Dunaújvárosi építészeti kalauz 
1950–1960, Barka Gábor, Fehérvári Zoltán, Prakfalvi Endre, Dunaújváros, 2007, 
Új ipari városok a szocialista országokban 1945 után – Konferencia, Dunaújváros 
Főiskola, 2015. május 21–22.
2  „Az 1949. évi minisztertanácsi döntés nyomán a legfeljebb vízimalmairól 
ismert nagyközségből (Dunapentele) a kohászat fellegvára lett.”  
forrás: https://mult-kor.hu/65-eve-indult-sztalinvaros-epitese-20150501 
3  1950–1956 Sztálin Vasmű, 1956 - Dunai Vasmű; forrás: https://hu.wikipedia.
org/wiki/Dunai_Vasm%C5%B1 
4  ASMR = Autonomous Sensory Meridian Response; „Az ASMR egy olyan 
neurológiai jelenség, amikor valamilyen audiovizuális (vagy kognitív) 
stimulusra a koponyánk hátsó részében valami fura bizsergető érzés jelenik 
meg, mindenkinél másképpen – ha egyáltalán.” forrás: http://prizmafolyoirat.
com/2015/07/13/ez-a-kisfilm-szo-szerint-szetbizsergeti-belulrol-a-koponyadat/ 
5  http://mek.oszk.hu/04300/04370/04370.pdf 
6  Hasonló módszert alkalmaz az a francia startup is, melynek missziója a 
pusztulóban, háborús övezetben – még éppen – fellelhető épületeket, városi 
tereket rögzíteni és rekonstruálni az utókor számára, melyek sajnos nagy eséllyel 
belátható időn belül elpusztulnak. Amennyi még megvan belőle, azt maguk 
rögzítik, álló- és mozgóképekkel, de sokszor már későn érnek oda, és az általuk 
már nem elérhető elemeket az internetről vadásszák le korábban ott járt turisták 
felvételei közül válogatva. http://iconem.com/en/ 
7  http://help.ica-d.hu/

Pólya Zsombor: Készlet, 2018, digitális nyomatok, a munka Dunaújváros teljes elérhető műtárgyállományát tartalmazza
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„A VILÁG HúSA ANyAGTALAN KÉPEK 

MILLIÁRDJAIBÓL ÁLL öSSZE, AMELyEKNEK 

SE EREDETüK, SE CÉLJUK, SE JELENTÉSüK. 

NAGyON LEEGySZERŰSíTVE, KÉT úT 

LEHETSÉGES: VAGy VAKON SZAPORíTJUK 

TOVÁBB A HúST, AZAZ A KÉPEKET,  

AZ IDEGEN ANyAGOT, VAGy BONCOLUNK, 

MEGPRÓBÁLUNK A LÉNyEGES 

STRUKTúRÁIG HATOLNI, ÉS MEGÉRTENI 

A KÉPEK, A FOTOGRÁFIA MŰKöDÉSÉT. 

REDUKÁLNI.

EGy ILyEN POMPÁS REDUKCIÓ ÉS 

BONCOLÁS KELLŐS KöZEPÉN ÁLLUNK 

EBBEN A PILLANATBAN. SZÁMTALAN JOBB 

SORSRA ÉRDEMES EMBER VÁLLALTA HALÁLT 

MEGVETŐ BÁTORSÁGGAL, HOGy SZöGES 

OSTORRAL CSAPKODJA SAJÁT HÁTÁT,  

A VILÁG HúSÁT, HOGy ELJUSSON  

A CSONTIG, HOGy MEGÉRTSEN 

VALAMIT ABBÓL, AMIT MINDEN GyEREK 

GONDOLKODÁS ÉS PROBLÉMA NÉLKüL ŰZ, 

A KÉPKÉSZíTÉSBŐL. PERSZE, KÉRDÉS,  

HOGy EZZEL A MEGÉRTÉSSEL MIRE 

MEGyüNK. DE NyILVÁNVALÓ, HOGy AZ 

ANALíZIS NEM HAGyJA ÉRINTETLENüL 

TÁRGyÁT, HANEM MEGVÁLTOZTATJA AZT.  

A VÁLTOZÁS PEDIG MINIMUM, 

SZÓRAKOZTATÓ. NEM NÉZZüK  

UGyANAZT, UGyANúGy SZÁZEZER ÉVIG.

A FOTOGRÁFIAI REDUKCIÓ AMúGy  

A SPORTOK LEGNEHEZEBBIKE.  

AZT A TÁRGyAT, FOLyAMATOT KELLENE 

MEGÉRTENüNK, BONCOLNUNK, AMIRŐL 

NEM TUDJUK PONTOSAN, HOL IS VAN, 

Enteriőr, 4. terem, Biró Dávid, Ősz Gábor, fotó Biró Dávid
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MILyEN SZINTEN MŰKöDIK,  

MIT ÁBRÁZOL, ÉS MIRE SZOLGÁL.  

A FOTOGRÁFIÁNÁL KÉPLÉKENyEBB, 

ILLÉKONyABB ÉS öNDESTRUKTíVABB 

DOLOG UGyANIS MÉG NEM SZüLETETT. 

VISZONT, ÉS EZ A LEGNAGyOBB 

PARADOXON, HIBÁTLANUL MŰKöDIK, 

ÁLTALUNK. AMIKOR BABITS AZT íRJA,  

HOGy „NEM AZ ÉNEKES SZüLI A DALT:  

A DAL SZüLI ÉNEKESÉT”, AKKOR EZ AZ 

IRODALOM KONTEXTUSÁBAN KB. EGy 

VÁRATLAN, KÓSZA ÉS KöNNyED öTLET, A 

VIZUÁLIS KULTúRA KONTEXTUSÁBAN ULTRA-

BRUTÁLIS VALÓSÁG: A KÉPEKET A KAMERA 

KÉSZíTI EL, úGySZÓLVÁN KÉNySZERíTI KI A 

HASZNÁLÓBÓL, OLy MÓDON, HOGy ANNAK 

FOGALMA SINCS RÓLA, MIT IS CSINÁL.”1

A győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumhoz 

tartozó Esterházy-palotában február elején nyílt meg  

A Fotográfia anatómiája című kiállítás. A kurátorok 

Dobokay Máté és Grászli Bernadett voltak. A kiállítás 

alapvető célja az volt, hogy olyan műveket tárjon a 

látogató elé, melyek a fotóra, és annak sajátosságaiból 

fakadó tulajdonságaira rákérdező műveket mutasson 

be együtt. Az alábbi beszélgetés Dobokay Mátéval,  

a kiállítás kurátorával és Cséka György esztétával készült.

A tárlaton 23 alkotó2 művei kerültek a közönség elé, 

szigorú tematikus bontásban. 
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 Enteriőr, 1. terem, Nagy Tibor, fotó Biró Dávid

    Mediális 
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Surányi Mihály: Máté, te voltál a kiállítás kurátora. 
összefoglalnád, hogy mi volt az a kurátori koncepció, 
amellyel nekivágtatok a megvalósításának 
Dobokay Máté: Szikáran fogalmazva az a kérdés 

állt a koncepció mögött, hogy mit tud ez a médium, 

milyen határai vannak, hol húzódnak ezek, hogy 

lehet kitapogatni ezeket a határokat. A klasszikusabb 

művészeti ágakban, például a festészetben 

kialakult hagyománya van annak, hogy időről-

időre visszakérdeznek a médiumra. A fotográfiában 

az 1920-as évektől kezdve figyelhető meg, hogy  

a fotográfusok elkezdik analizálni azt a médiumot, 

amivel foglalkoznak. Ez hol közelebb áll az aktuális 

irányzatok fókuszához, hol távolabb. Én folyamatosan 

úgy érzem, a fotográfia tartozik magának egy ilyen 

számvetéssel, ha meg akar újulni. Az utóbbi időben ez 

az önelemzés valami miatt kikerült a fókuszból. 

Arról szoktunk beszélni, hogy hogyan használjuk 

a fotót, hogy mit dokumentálunk, mit örökítünk 

meg, de arról kevesebbet hallunk, hogy alapvetően 

mi a szerkezete vagy milyen tulajdonságai, határai 

vannak ennek a médiumnak, ezek hogy léphetőek 

át. Vajon létezik-e, mint a festészet körül, a 

kiterjesztett festészet, a fotográfia körül, vagy 

határán kiterjesztett fotográfia? Ha igen, akkor mi 

fér ebbe bele? Ezek a kérdések nem függetlenek a 

saját praxisomtól sem.

Egyfajta hiányt éreztem ekörül. Magyarországon számos 

alkotó van, akinek az életművében, ha csak egy-egy 

korszakban is, de megjelenik ez a kérdés, esetleg az 

egész életműve erre fókuszál. A megoldandó feladat az 

volt, hogy ezt a kérdéskört kerek egészként, koherens 

módon mutassuk be. 

S. M.: összesen hány műből áll a kiállítás?
D. M.: A kiállítást hét teremben rendeztük el és általában 

egy térbe három-négy művész munkái kerültek.  

Az elején még arra törekedtem, hogy egy művésztől egy 

művet vagy egy sorozatból származó képeket, illetve 

tárgyakat állítsunk ki, de aztán hogy teljesebb legyen a 

kiállítás és a művek jobban kommunikáljanak egymással 

ezen az elven változtattam, így kicsit bővült az anyag.  

A művek közötti diskurzus fontos volt az elrendezésben. 

Végül 23 művész 27 sorozatából vagy egyedi művéből 

állt össze a válogatás.

Enteriőr, 6. terem, Kútvölgyi-Szabó Áron, fotó Biró Dávid
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Jederán György: Fénybeszűrődések, 1987, Fotogram, 31,5x21 cm, fotó Biró Dávid
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S. M.: A megvalósult kiállításon hét csoportba 
rendezték a műveket. hogy alakultak ki ezek a 
csoportok?
D. M.: Eredetileg nem gondolkodtam ilyen csopor-

tokban. A kiállítótér adottságai tették ezt lehetővé. 

Átnéztem azokat a műveket, amelyekről úgy véltem, 

hogy ki lehetne belőlük úgy alakítani csoportokat, hogy 

egyrészt egymással is jól kommunikáljanak a munkák, 

másrészt számomra is releváns keretet adjon egy-egy 

terem, és tulajdonképpen így alakult ki ez a hét tér.

Az első terem épített kamerákon és azok felvételein 

keresztül a módosított látással, foglalkozott. Ehhez a 

térhez szerintem minden látogató egyszerűen tudott 

kapcsolódni, így egy könnyed felütésnek éreztem. 

Itt Csörgő Attila és Nagy Tibor a teret és az időt nem 

a megszokott módon bemutató műveit láthattuk, 

valamint Fodor Dániel János, Karas Dávid és Kristóf 

Gábor átlátszó kamerával rögzített képe és az 

alkalmazott fényképezőgép szerepelt.

Közvetlenül ez után egy olyan tér következett, ahol 

szigorúan véve nincs fotó a falakon. Biró Eszter 

írógéppel exponált képei, Puklus Péter próbacsíkokat 

idéző fejszobra és száradás közben a falon formálódó, 

fixált fotópapírjaim jelentek meg.

A harmadik teret a reprodukciónak és módosított 

újraalkotásnak szenteltem, ahol Regős Benedek a 

témát körbejáró több műve, Haris László 1975. VI. 5. 

című tablójának éles és életlen reprodukciója, Czigány 

Ákos Darwin Online sorozatának néhány képe és Kiss 

Richárd könyve szerepelt.

A negyedik terem a percepcióval és annak viszonylagos-

ságával foglalkozott, Biró Dávid Axionóm sorozatán és 

ahhoz szorosan kapcsolódó installációján, Ősz Gábor  

The Colors of Black-and-White képpárján és Schuller  

Judit Flóra Sky Observations sorozatán keresztül.

Az ötödik terem a képroncsolást járja körbe osztott tér-

rel. Az első színes csoport Puszt Zsófia fénnyel roncsolt 

képeit és Eperjesi Ágnes hajtott fotogramjait (Színdi-

menziók) foglalja magába. A fekete-fehér részt Eperjesi  

és Várnagy Tibor egyaránt lánggal exponált fotói és  

Jederán György Fénybeszűrődések című sorozata töltöt-

te meg.

A hatodik térben megint nem szigorúan véve fotót állí-

tottunk ki, itt Kútvölgyi-Szabó Áron installációja kapott 

helyet. Sajátos leképezési módon a látószögekkel foglal-

kozott, ami a fotó hitelességének kérdését is feszegeti.

Az utolsó, záró tér a monokróm képeké lett, ahol a 

képpel, mint tárggyal találkozhattunk. Itt Balogh 

Viktória, Boldvai Balázs és Szabó Dezső kerültek 

kölcsönhatásba.

Visszautalva a kiállítás kezdőpontjára, egy valamelyest 

összegző tárgy Jederán György súrlófénnyel beexponált 

érzékenyített köve a nulladik terembe került, ahol ezen 

kívül a kiállítás koncepciója, címe és a kiállító művészek 

névsora szerepelt.

Azt elhatároztam az elején, hogy csak magyar alkotók 

munkáiból fogok válogatni. Nyilván be lehetett volna 

választani külföldi alkotókat is, de határt kellett húzni.

Amikor először írtam egy listát, hogy nagyjából melyek 

azok a művek, amelyek beleférnek ebbe a kontextusba, 

akkor 70-80 ilyen mű volt. Húztam egy másik határt is, 

hogy élő művészekkel szeretnék együtt dolgozni. Ez 

azért jó választás, mert én is kapok tőlük visszajelzést 

már a kiállítás készülte közben. Bizonyos szempontból 

nehezebb így dolgozni, de nekem fontos volt, hogy ők is 

bele tudjanak szólni. 

S. M.: Valóban bele is szóltak?
D. M.: Lehet, hogy olyan több volt, amikor én szóltam 

bele a művész munkájába, mint fordítva. Sok munka 

készült erre a kiállításra, vagy már készülőben volt, 

amikor fölkértem a művészt és akkor ezt tovább 

gondolhatta. Ezek az alkotók nagyon sokat konzultáltak 

velem az installációs módról, hogy mely képek 

kerüljenek be, vagy hogyan formáljuk az anyagot. 

Nekem nagyon jólesett, hogy ennyire számítottak 

a véleményemre. Például Várnagy Tibortól először 

több képet akartam a Tűzkontaktokból, de közben az 

acb Galériában is lett egy kiállítása, amire szerette 

volna vinni a többit. Ilyesmi mindig közbejöhet, de 

nyilván a művésznek is a döntése, hogy mennyi képet 

ad a kiállításra. Jederán György például az utolsó 

pillanatban került a szemem elé. Karácsony és újév 

között, már a megnyitóhoz nagyon közeli időpontban 

találtam rá a munkásságára. Egy-két momentumot 

ismertem az életművéből, egy kicsit rá is bíztam, 

hogy mit tud elképzelni ebben a kontextusban. Regős 

Benedeknek is engedtem, mert ő azt nem szerette 

volna, hogy két munkája együtt szerepeljen, amiket én 

jónak gondoltam együtt. De ennyi flexibilitás kellett, 

jót tett a végső anyagnak.
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Várnagy Tibor: Tűz kontaktok, 1987, fekete-fehér fotópapír, 24x18 cm © fotó: Varga Somogyi Tibor) az acb Galéria jóvoltából
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Eperjesi Ágnes: Egy doboz gyufa I., 2017, Fotogram, 60x50 cm, fotó Biró Dávid
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S. M.: Az egy kifejezetten erős terem, ahol Várnagy 
Tibor, eperjesi Ági és jederán György képei kerültek 
egymás mellé. 
D. M.: Ott vannak egy fiatal alkotó, Puszt Zsófia 

polaroidjai is. Nem volt szándékolt a rendezés során, hogy 

minden teremben több korosztályból legyenek alkotók, 

ez így alakult és számomra is az volt a legmeglepőbb, 

mennyire izgalmas, hogy ugyanazok a problémák több 

generációt foglalkoztatnak.

S. M.: Mennyi időt igényelt a kiállítás előkészítése? 
D. M.: Mintegy tizennégy hónapig foglalkoztam vele. Az 

első öt-hat hónapban csak gondolkodtam a koncepción, 

meg hogy milyen alkotókkal lehetne megvalósítani. 

Ekkora kiállítás megrendezésében nem volt 

tapasztalatom, ez nekem új terep volt. Azt gondolom, 

hogy most sem tudnám gyorsabban megcsinálni, de pár 

dolgot biztos, hogy egyszerűbben lehetne. 
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Regős Benedek: Tett (a Magyar Nemzeti Galéria műtermében), 2015, Giclée nyomat dibond lemezre kasírozva keretben, 30x42 cm
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S. M.: Te, vagy a te generációd, mennyire érzitek 
magatokat mondjuk, Várnagy Tibor, vagy eperjesi 
Ági örököseinek, és mennyire társaknak? Amikor az ő 
munkáik készültek, akkor teljesen szinkronban voltak 
mindazzal, ami a nagyvilágban akkor történt, elég, 
ha visszautalunk itt a megnyitón általad is említett 
Tate-ben rendezett kiállításra.3 Másrészt azért a 
médium történetének pontosan az utóbbi időszak a 
legviharosabb része. ezek új kiindulópontokat adnak.
D. M.: Hogy az első kérdésedre válaszoljak, én ezt a 

legtöbbször azon érzem, hogy azok az alkotók, akik 

más generációhoz tartoznak, de ugyanígy kiállítanak 

ezen a kiállításon, hogyan kezelnek engem. Partnerek 

voltunk és azért ezt nehéz lenne örökösségnek tekinteni. 

Bár teljesen máshonnan indulva, Szabó Dezső és én a 

fotográfia monokróm vonalával nagyjából egy időben 

kezdtünk el foglalkozni, még ha neki meg is volt a 

festészeti előzmény és egy-egy korábbi képe, ami 

már kikacsintás lehet a monokróm fotó felé. Emellett 

nagyon sok mindenben segített a kiállítás kapcsán 

és azóta is kértem a segítségét, amiben tud, mindig 

segít. Másik oldalról Várnagy Tibor vagy Haris László 

esetében volt egy korszak, amikor mediális problémákkal 

foglalkoztak, de ma ez már számukra nem aktuális. 

Sokszor ezek a kísérletek abban merültek ki, hogy meg 

akarták érteni a kutatott jelenséget, kísérleteztek vele, 

anyagokkal, technikákkal, de nem feltétlenül úgy álltak 

hozzá a művekhez, mint ma egy alkotó, esetleg nem 

is műtárgyként kezelték a képeiket. Hasonló a helyzet 

Jederán Györggyel is. Sok munkája tudtommal sajnos 

meg is semmisült. 

Cséka György: Ezek érdekes történetek, mert Várnagy 

Tibor elvben már nem alkot, úgymond lezárta, Jederán 

meg most bukkant föl, újra alkot. Évekig, évtizedekig 

semmi, és most teljesen aktív.

Visszatérve a generációs kérdésre, szerintem a régieknek 

kevésbé ismert kísérleti munkái azért bukkannak fel, 

mert ma valahogy a fotó kontextusa szabadabb vagy 

kísérletezőbb, és egyben reflexívebb. Azt gondolom, 

hogy tíz évvel ezelőtt nem volt ennyi experimentális 

vagy önreflexív munka. Nem véletlen, hogy az acb 

Galéria és a Vintage is a klasszikusoknak ilyen jellegű 

műveit mutatják be, szerintem ez a fiataloknak is jó, 

hiszen látják, hogy van mihez kapcsolódni. Például ott 

a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, ahol 

Hajas Tibor-kiállítás van. Ez valahogy nagyon meglepő 

Puszt Zsófia: Zeit (Frühling I.), 2018, Fotogram polaroid filmen,  
10,6x8,9 cm, fotó Biró Dávid

Puszt Zsófia: Zeit (Frühling II.), 2018, Fotogram polaroid filmen, 
10,6x8,9 cm, fotó Biró Dávid
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Balogh Viktória: Untitled, 2017, Fényt kapott fotópapírok, fotó: Biró Dávid

és figyelemreméltó, mert eléggé más a múzeum profilja. 

Ez is jelez talán valamit.

D. M.: Kérdés, hogy mi jön mi után? Azért kezdtek 

el a fiatalok sokat kísérletezni, mert mondjuk, a 

neoavantgárdból felbukkantak ezek a munkák?

Cs. Gy.: Nem, szerintem nem, ezek párhuzamosan 

haladó folyamatok.

Azt gondolom, hogy a galériák sem véletlenül kezdenek 

ilyesmikkel foglalkozni. Ők is látják vagy érzik az 

érdeklődést. Tehát nem egyértelmű, mi miből következik, 

minden egyszerre ok és következmény. Én úgy látom, 

hogy sok olyan fiatal van, aki most látja meg ezeket az 

előzményeket, de úgy, hogy közben már eleve alkotnak, 

kísérleteznek dolgokkal. Nem is tudom, hogy Várnagy 

Tibor abból az időből való munkáit sokan ismerik-e. 

Talán még a tananyagban sincs benne. A neoavantgárd 

előzmények Szilágyi Sándor könyvében4 bukkannak 

föl, de hogy ezt mennyire, milyen mélységben ismerik, 

tanítják, nem tudom.

D. M.: Függ a fotográfusok kísérletezőkedvétől is, függ 

attól is, hogy mennyire megengedő, mondjuk, egy 

tanári kar. Mennyire mutatják be annak a lehetőségét, 

hogy ez is egy vonal. Ha csak a Pécsi József-ösztöndíjat 

nézzük, ott nem szoktak ilyen művek megjelenni. 

Van egy határ, amin túl nem feltétlenül engedik 

be a fotográfia kísérletező mivoltát, vagy kevésbé, 

mint ahogy én érzem, hogy kellene. De nyilván ez 

azért is van, mert elfogult vagyok ezzel az iránnyal 

kapcsolatban. Az is különbözik, hogy melyik egyetemen 

mennyi labort használnak. Mekkora az a tanóraszám, 

ami rendelkezésre áll, hogy egyáltalán megismerjék az 

alapjait? 

Cs. Gy.: Mondjuk, én ezt elválasztanám az analóg 

technikától. Nem gondolom, hogy a kísérletezés 

laborfüggő lenne.

D. M.: A laborban végzett munka során a fotográfiának 

az egész működési elve nagyon könnyen levezethető és 

könnyebben megérthető maga a szerkezete is. Szerintem 

többek között ezért van még mindig labor oktatás.

Cs. Gy.: Valóban nem is az a fontos, hogy analóg, vagy 

digitális a technika. Talán inkább ízlés kérdése, nekem 

jobban tetszene, ha a fotóban, mondjuk úgy, kicsivel 

dominánsabb lenne a fotográfia mint képzőművészet, 

és nem a leképezéselvű, úgymond dokumentarista irány, 

ami valamilyen szinten továbbra is egyfajta naivitással 

használja a médiumot, és bízik benne. 
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Enteriőr, 7. terem, Boldvai Balázs, Szabó Dezső, fotó Biró Dávid
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Biró Eszter: This is Not a Photograph, 2014, írógép fényérzékeny anyagon, Pigment nyomat, 41x30,5 cm, fotó: Biró Dávid

S. M.: Nekem úgy tűnik, hogy ennek, vagy annak a 
szemléletnek a súlya attól is függ, hogy a nézőknek 
milyen előéletük van, hogy mennyire készültek fel 
egy-egy irányzatra, milyen vizuális hagyományok 
között nőttek fel.
D. M.: Ez igaz, de egy művész nem teheti ettől függővé 

a munkásságát. Közben az is fontos aspektus, hogy 

képezni kell a nézőket. 

Cs. Gy.: Nekem ebből a szempontból az volt nagyon 

érdekes, amikor több Ősz Gáborral készített interjút 

olvastam, és ő arról beszélt, hogy Magyarország még 

mindig nyitottabb ebből a szempontból, mások a 

hagyományok, mint a holland kontextus, ahol szinte 

csak a riport az elfogadott, és az ő művészete ott egy 

kicsit különös, zárvány. Ő is csodálkozik azon, hogy 

veszik a képeit. Ott még sokkal inkább dominánsabb a 

dokumentarista vonal. Ez azért meglepő, mert sokszor 

azt gondolhatnánk, hogy mi itt Magyarországon valami 

megkésettségben vagyunk.

D. M.: Nyilván azért lepődtél meg ezen, mert abból 

indulsz ki, hogy ott van a FOAM, ami próbál más irányt 

venni. De ez nem egy régi történet. 

S. M.: A jó protestáns holland hagyomány jobban 
szereti a kézzelfoghatót. 
Cs. Gy.: Nem beszélve a festészeti hagyományaikról, 

amin generációk sora nevelkedett. 

S. M.: Visszatérve a kiállításra. Van valami konkrét 
további terv ezzel a kiállítással kapcsolatban? 
Szándékoztok ezt az anyagot külföldön bemutatni? 
Mert a kiállítás kész, lesz hozzá kétnyelvű katalógus 
is. Megérdemelné, mert egy nagyon erős anyagot 
sikerült összeállítani.
D. M.: Biztos, hogy jó lenne, végül is részben mégiscsak 

az a cél, hogy akár külföldön is be tudjuk mutatni, 

hogy mi történik itt a magyar fejekben, főleg hogyha 

olyan nagyon-nagyon jó gondolkodású művészek 

tudják bemutatni a munkájukat, akik ezen a kiállításon 

szerepelnek, szerintem ugyanis kivételesen intelligens 

művészek munkái kerültek a falakra. Nem tudom még 

jelen pillanatban, hogy ez hogyan oldható meg, vagy 

megoldható-e, esetleg csak három év múlva, vagy még 

később. Azt gondolom, hogy a koncepció és a művek 

létezni fognak később is. 

S. M.: legyen ez a végszó. Köszönöm nektek ezt a 
beszélgetést. 

1 Idézet Cséka György megnyitószövegéből.
2 Kiállító művészek: Balogh Viktória, Biró Dávid, Biró Eszter, Boldvai Balázs, 
Czigány Ákos, Csörgő Attila, Dobokay Máté, Eperjesi Ágnes, Fodor Dániel János 
+ Karas Dávid + Kristóf Gábor, Haris László, Jederán György, Kiss Richárd, 
Kútvölgyi-Szabó Áron, Nagy Tibor, Ősz Gábor, Puklus Péter, Puszt Zsófia, Regős 
Benedek, Schuller Judit Flóra, Szabó Dezső, Várnagy Tibor
3 Shape of Light: 100 years of photography and abstract art, Tate Modern, 
London, 2 MAy – 14 OCTOBER 2018
4 SziLáGyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben 1965–
1984, Fotókultúra-új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2007.
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előZMÉNyeK
Richard T. Ritter 1983-tól mintegy tizenöt évig Fred 

Picker (1927–2002) legfontosabb segítőtársának szá-

mított. A két barát fényképezési tartozékokat, labora-

tóriumi segédeszközöket állított elő. Műhelyüket az 

Egyesült Államokban, a kiszámítható, hosszú és sajátos 

színekben pompázó őszről ismert Vermont állam 1555 

lakost számláló Newfane városkájában rendezték be. 

Picker lakott Newfane-ben, Ritter tizenöt mérföldnyire, 

a még kisebb, alig több, mint ezerfős Townshendben 

élt, onnan járt át a műhelybe.

Picker és Ritter termékeik márkanevét az 1980-as évek 

közepén elhunyt – Ansel Adams (1902–1984) iránti tisz-

teltből – az igényes fekete-fehér képkészítésben foga-

lomszerűvé vált zónarendszerből1 vették. A Zone VI a 

tizenegy fokozatú árnyalati (szürke) skála hetedik2 fo-

kozata, 55-65 %-os szürkeértékkel. (Ilyen fényvissza-

verési értéket mutat például az arcbőr szórt fényben.)

A Zone VI gyártmányoknak csak egy részét forgalmaz-

ták Európában. Ismertetéseik, fotóik, méretválasztékuk 

Németországban például a kasseli Mono-C Archivie-

rungs und Photoprodukte GmbH-nak a Monochrom 

néven kiadott katalógusaiban, árjegyzékeiben jelentek 

meg. Ezeket a kiadványokat jelzőbójáknak is tekint-

hetjük, amelyek folyók vagy tavak helyett a szakma 

mélységeit (komolyságát) szondázták. Ha ezt az állítást 

elfogadjuk és átlapozunk néhányat3 ezek közül, akkor 

egyértelművé válik, hogy Európában a fekete-fehér, 

nagyformátumú fényképezés igényszintjében a legna-

gyobb magasságot az 1990-es évek közepe jelezte. A 

kínálat ugyan 2003-ig részben bővült, de az ehhez kap-

csolódó marketingfogások4 ennek hatását rontották. 

Az 1994/95-ös Monochrom katalógusban érdekes mó-

don nem szerepel Pickerék egyik stabil terméke, a fa 

fényképezőgép-állvány, valószínűleg azt viszonylag 

nagy tömege miatt kis tételben jelentős összeg ellené-

ben szállították volna Európába. Megtalálhatjuk viszont 

a Zone VI „tónusüveget”; filmmosót, kontaktmáso-

ló-keretet és a nagyítások szárítására használható hálós 

kereteket.

A mozgófilmek másoláskor történő tónusmódosítása az 

esetek túlnyomó többségében az egész képkockára ki-

terjed; szemben a fényképnagyítások egyes képrészek-

re történő beavatkozásával. (Takarás, visszatartás, utá-

nexponálás stb.) Emiatt a filmoperatőrök a fotóripor-

tereknél gondosabban vizsgálják a téma fény-árnyék 

különbségeit és szükség esetén radikálisan beavatkoz-

nak – derítenek, világítanak. A filmoperatőrök gyakran 

használnak úgynevezett tónus-üveget, amely tulaj-

donképpen színszűrő, és arra való, hogy a téma tarka-

ságát a fekete-fehér nyersanyag színérzékenységének 

megfelelő árnyalatokra átváltoztassa. Pickerék korong 

alakú tónusüvegének téglalap alakú kivágását a képki-

vágás meghatározására is lehetett használni. (Emiatt 

háromféle képmérethez készítették.) Amikor keresztül-

nézett rajta valaki, a beleépített Kodak Wratten 90-es 

szűrő változtatta át a téma színeit a fekete-fehérhez 

közelítő árnyalatokra. 

A Zone VI filmmosót 9,2 centiméteres átmérővel, há-

romféle magasságban gyártották. A dupla üveghenge-

rek között alul történő víz-áramlás 15 perc alatt mosta 

ki a negatívokat. A maximum 20x25 centiméteres nega-

tívot befogadó Zone VI másolókeretet Pickerék maha-

góniból5 készítették el.

Adams nagyításait egy keretre feszített hálóra helyezve 

vízszintesen tartva szárította. Pickerék 61x76 centimé-

teres szárítókereteikre már nem fémből, hanem üveg-

szálrostból előállított hálót helyeztek.

FEJÉR ZOLTÁN

Az „aranyos” Zone VI
KÉT ROKONSZENVES AMERIKAI VERMONTBAN – 1986-TÓL EGy ÉVTIZEDEN KERESZTüL – ZONE VI 

NÉVEN ANGOL RENDSZERŰ FAVÁZAS, NAGyFORMÁTUMú FÉNyKÉPEZŐGÉPEKET GyÁRTOTT.
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együttműködés Wisnerrel
A két barát talán kissé unta a tartozékok előállítását, 

ezért azokat favázas, japán Tachihara és Wista fényké-

pezőgépekkel bővítették. Fred Picker 1986-ban nagy 

lélegzetet vett és elutazott a Massachusetts állambe-

li Marionba, „Ron” Wisnerhez. Nemcsak Marion volt 

négyezer lakosával nagyobb település Newfane-nél, 

hanem a felkeresett iparos cég, a Wisner Classic Ma-

nufacturing Co. Inc. is Pickerénél jelentősebbnek szá-

mított. A fényképezőgép-gyártás indításakor az ötezer 

négyzetméteres ipartelepen még csak fél tucatnyian, a 

második évben viszont már kétszer annyian6 dolgoztak.

Ronald B. J. Wisner (született 1955-ben) az 1980-as 

évek elején kezdett angol rendszerű, favázas, nagy 

képformátumú (4x5-től 20x24 inch-ig!) fényképezőgé-

peket készíteni. Schneiderékkel együttműködve pedig 

kialakítottak egy Wisner Convertible Plasmat nevű ob-

jektívet is. Ezeket lencsetagokból különbözőképpen le-

hetett összeállítani és így 152-450; 182-500 és 227-600 

mm-es kombinációk jöttek létre. Az évszázados ötlet 

napjainkban is tovább él, a cikk megírásának idején a 

Nagy-Britanniában 1894-től tevékenykedő Cooke Op-

tics Limited7 készít ilyet, 8x10 inches képmérethez.

Wisner legkevesebb három különböző géptípust for-

galmazott: a Technical Field-et, a Traditional-t és az 

Expeditiont. Ezek jellegzetes, burgundi vörös bőrhar-

monikája a képmérettől függően 580, 760 és 1090 

mm-es maximális kihuzatot tett lehetővé. A Technical 

Field panoráma képméretekkel is készült (4x10; 7x17; 

8x20 és 12x20). Fontos jellemzője ezeknek a gépek-

nek, hogy a hátsó keret kétoldalt egy-egy rézsínben 

mozdul el korrekció és becsukás esetében egyaránt.  

A Zone VI 270 milliméteres Rodenstock Rotelar teleobjektívvel © 
Fejér Zoltán, 2019

A modern, favázas fényképezőgép egy 1920-as évekbeli Dagorral   
© Fejér Zoltán, 2019
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A cseresznyefa-vázas Expedition 4x5-ös és 8x10-es mé-

retben készült. Ehhez képest a „Pocket” Expeditiont8 

változatosabb anyagfelhasználással, felülettel és keze- 

lőgomb-kialakítással forgalmazták.

Picker gyakran működött együtt nála fiatalabbakkal, 

így a Ritterrel körülbelül egyidős Wisnerrel is jól ösz-

szebarátkozott. A marioni műhely tulajdonosát szinte 

meghatotta, hogy a vermonti pályatárs tiszteli elért 

eredményeit és tőle akar tanulni. Át is adta a 4x5-ös 

és 8x10-es képméretű Technical Field S géptípusának 

gyártási jogát. 

Wisnernél a 4x5-ös gépvázhoz tartozó harmonika 90-

es minimális és 584 milliméteres maximális kihuzatot 

tett lehetővé. A beépített vízszintezők például ½ fokos 

pontosságot adtak. A nagy csavarok és az alapdeszkába 

épített fogaslécek az objektívtartó lap és a hátsó keret 

elmozdítását egyaránt lehetővé tették. Az élességet te-

hát az alapdeszkás fényképezőgépekkel ellentétben, a 

kardán-rendszerűekhez hasonlóan mind az objektívsík, 

mind a filmsík elmozdításával9 be lehetett állítani.

Wisnert fotósként is elfogadta a szakma; például a 

Kodak nagyformátumú fényképezést bemutató kiad-

ványában10 is megjelent egy felvétele, amely a polari-

zációs és sötétsárga színszűrő együttes használatát 

illusztrálja. Ugyanez a kötet a szöveg indításakor11 két 

angol rendszerű, de az Egyesült Államokban gyártott, 

4x5-ös képméretű favázas fényképezőgépet mutat 

be: egy Deardorffot és a Wisner Classic-ot. Érdekes, de 

a Deardorff 8x10-es méretben „ütősebb”, 4x5-ben a  

Wisner a vaskosabb hátsó keret és az alapdeszkát befo-

gadó magasabb  alaplap-keret miatt jóval masszívabb-

nak látszik. (Minden bizonnyal súlyosabb is lehetett)

A Zone VI 4x5-ös fényképezőgép 360 milliméteres Schneider 
Tele Xenar objektívvel © Fejér Zoltán, 2019

A 8/90 milliméteres nagylátószögű objektív végtelen állásban ekkora 
kihuzatot igényel © Fejér Zoltán, 2019
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A Zone VI történet
Picker 1986 és 1988 között 150 favázas fényképezőgé-

pet készített, amelyekre mindkét cég nevét tartalma-

zó réztáblát helyezett el. 1988 után viszont a kamerák 

alapdeszkájának elöl lévő élére már a „Made by Zone VI 

Studios, Newfane, Vermont USA” szöveget tartalmazó 

rézlapot szereltek. A kivitelt az 1990-es évek közepén a 

súlycsökkentés miatt egyszerűsítették. Ritter az 1990-

es évek végén kivált a cégből; Picker pedig a legkurren-

sebb termékeket átadta a Calumet Photographic Inc.-

nek. Az 1939-ben Chicagóban alapított cég 1955-ben 

vette meg a 4x5-ös Kodak Master View gyártási jogát, 

így az ilyen típusú fényképezőgépek előállításának te-

rén már négy évtizedes tapasztalattal rendelkeztek.

Fred Picker 2002-ben elhunyt. Richard T. Ritter addigra 

önállósította magát és manufakturális szinten ugyan, 

de még a cikk megírásának idején is foglalkozik favázas 

kamerák előállításával.

A Zone VI fényképezőgép közelről
Picker igényesen fényképezett és nagyított tájképfotói; 

könyvei, időközi kiadványai, termékei és természetesen 

fényképezőgépei napjainkban az Egyesült Államokban 

és Nyugat Európában a használtcikkek kereskedelmé-

ben rendszeresen előfordulnak, míg Magyarországon 

alig ismertek. A mai, internetes árusítási helyzetben 

gyakori eset, hogy olyanok kínálnak eladásra egy-egy 

tárgyat, akiknek fogalmuk sincs annak rendeltetésszerű 

használatáról. Gyakran helytelen, vagy fél-információk 

alapján jellemeznek, írnak le egy-egy eszközt, a tévedé-

sek megváltoztathatatlanok, olykor valóságos legendák 

terjednek el. Ilyennek számít az a magát szívósan tartó 

vélekedés, amely szerint a Zone VI cseresznyefából ké-

szített egyik, mintegy ezer darabos sorozatának a réz-

ből készített kezelőelemeit a gyártó aranyozta. A helyzet 

az, hogy azok valóban úgy csillognak, villognak, mint a 

gyerekkoromban csak trombitaréznek nevezett dublé. 

Nemesfém használata helyett valójában ezt egyfajta 

felületkezelés eredményezte…

Annak ellenére, hogy 1990-től rendszeresen kiutaztam 

a photokinára Kölnbe, emlékezetem szerint Pickerrel 

– mint kiállítóval nem találkoztam személyesen. Pedig 

tudósításaimban a nagyformátumú fényképezőgépek 

a korábbi időszak mások által írt cikkeinél hangsúlyo-

sabban szerepeltek. 1998-ban12 nem csak szövegben, 

hanem gyári fotókon is bemutattam például a japán Ta-

chiharát és Ebonyt, valamint az osztrák Lotus View-et. 

2000-ben13 is rácsodálkoztam a Linhoffal egy standon 

kiállító osztrákokra és írtam az Egyesült Államokban 

gyártott Canham DLC 45-ről. 2002-ben a Lotus View-

en túlmenően beszámoltam14 a kínai Shenhao megje-

lenéséről is.

2004-ben – érzékelve a piac felvevőképességének 

gyors változását – photokina tudósításom már a so-

katmondó Eltűnő szivárvány címmel jelent meg.15 A ha- 

sábokon a képeken kívül leírtam a Linhof és a Sinar 

gyártmányait, valamint a Plaubel Peco Profia PL69D-t.  

A Schneider nagyformátumú, nosztalgikus rézobjekjtí-

veket mutatott be Fine Art Lens néven; a Shenhao-hoz 

6x17 centiméteres tekercsfilm-kazettát forgalmaztak. 

Az idősíkok folyamatosan keveredtek, mivel az októ-

berben bemutatott és a jövőben forgalmazott termé-

keket a szakírók megismerhették és mire azok kézzel 

fogható termékként forgalomba kerültek, addigra szá-

mukra már a múlt részévé váltak. Jelen cikk papírra ve-

tésekor újra átolvastam írásaimat, amelyekből Picker 

kamerái sajnálatos módon kimaradtak. A Fotóművészet 

honlapján, a Korábbi számaink rovatban is hozzáférhe-

tő 2002-es cikk16 utolsó mondatán viszont megakadt a 

szemem: „Ki tudja, mit hoz a múlt; mi történt a jelenben 

és milyen volt a jövő?”

A fent leírtak alapján érthető, hogy nagy örömmel vizs-

gáltam meg egy cseresznyefa-vázas, 4x5-ös képméretű 

Zone VI fényképezőgépet, amelyhez három objektív 

tartozik. A 8/90 mm-es Schneider Super Angulon nagy-

látószögű objektív minden további nélkül élesre állítha-

tó a normál – és cserélhető, műanyagból készült – har-

monikával. Ezek szerint a vékonyabb (nagy látószögű) 

harmonikát csak az ennél rövidebb gyújtótávolságok 

alkalmazásakor kell használni. Ilyen esetben viszont 

az alapdeszkát ferdeszögűre, az objektívtartó keretet 

pedig függőlegesre kell állítani, nehogy a gépváz eleje 

belógjon a képbe.

A 270 mm-es Rodenstock Rotelar meglepően rövid ki-

huzatot igényel, így azt a villa hátratolásával is felvé-

teli helyzetbe lehet hozni. Normál objektívként egy, az 

1925-ös évek közepén gyártott, Compur zárba épített, 

6,8-as fényerejű 168 mm-es Goerz Dagor szolgál.



Fotóművészet 2019•1. 123

A Zone VI-ben 4x4 inches (101x101 mm-es) objektív-

tartó lapot lehet használni. Ez azért érdekes, mert a 

nagyfilmes fényképezőgépek egy része ennél kisebb 

lapot igényel. Ezek kisebb méretük miatt ugyan beil-

leszthető a Zone VI objektívtartó keretébe; de gondot 

okoz a vastagság és a hátoldali fényzáró részek eltérő 

kialakítása.  Az Európában meglehetősen elterjedt Lin-

hof 96x99 mm-es lapja vékonyabb, fényzárását pedig 

egy 83,5 mm-es átmérőjű, kör alakú gyűrű biztosítja. 

Bár a Graflex termékeit használtcikként az Egyesült 

Államokban nagy mennyiségben árusítják, a lekere-

kített sarkú, 5 mm összvastagságú, 92x99 mm-es ob-

jektívlapok kialakításuk (perem) miatt nem illeszthetők 

a Zone VI-be. Még meglepőbb, hogy a Graflex Crown 

View 4x4 inches lapja sem használható, mivel a kelle-

ténél vastagabb (6,5 mm a Zone VI 6,15-ös maximális 

befogó-méretével szemben) és a belső, fényzáró rész 

mérete is eltérő. Csak arra tudok gondolni, hogy a Zone 

VI kialakításakor a gépváz belsejében az objektívlap 

88x88 mm-es belső részét befoglaló elemét szándéko-

san méretezték úgy, hogy a Graflex Crown View lapokat 

(azok 91x88 mm-es fényzáró része miatt) ne lehessen 

használni!

A Zone VI-et gépvázát én nagyvonalúan méretezettnek 

érzem. Hasonló gondolatom támadt, amikor néhány éve 

Bécsben nézegettem egy Wisnert. A Zone VI befoglaló 

mérete a kiálló és viszonylag nagyméretű kezelőelemek 

miatt nyitva 23x26x35 centiméter, a mattüvegtartó ke-

ret pedig 19,5x19,5 centis. Mivel az alaplap tömör, az 

objektív helyét pedig nem vágták ki, a gépvázat csak 

süllyesztett és viszonylag kisméretű, lapos objektívvel 

lehetne összecsukni. Egyéb esetben az objektívet ki kell 

emelni. (Hja, kérem! íme egy különbség az alapdesz-

kás, távmérős műszaki fényképezőgépekhez képest.) A 

Zone VI mérete csukva: 19,5x20x10 cm.

Sajátos érdekessége ennek a kamerának az, hogy az 

objektívtartó lap 28 millimétert lefelé süllyeszthető, a 

bejelölt közép-(alap)álláshoz képest. Ezt rálátásos fel-

vételnél meg lehet, összecsukáskor pedig meg kell ten-

ni. A harmonikás kihuzat aszimmetrikus állása miatt 

furcsák azok a fotók, amelyek a különböző internetes 

fórumokon időnként a Zone VI-et leeresztett, azaz nem 

alapállású objektívvel mutatják. A harmonika hosszabb 

az Európában megszokottnál. Ezt egy vízválasztónak 

számító, 480 mm-es objektívvel szoktam tesztelni. A 

Kardan rendszerű Linhof Color például még éppen viszi, 

a Super Technika V-ös már nem. Nos, a Zone VI minden 

további nélkül használható ezzel a Zeiss gyártmányú 

teleobjektívvel.

A legjelentősebb különbség a 19. században, vagy a 20. 

század közepéig gyártott favázas fényképezőgépek és 

a Zone VI között természetesen a nemzetközi hátlap. 

Ez az 1950-es évek közepén alakult ki oly módon, hogy 

a gyártók elfogadták a Graflex egyik hátlap-típusának 

méretezését szabványosnak. így ezekhez a fényképe-

zőgépekhez az eladók különböző képmérettel (példá-

ul: 9x12 centiméter vagy 4x5 inch) folyamatosan, nagy 

mennyiségű síkfilmes kazettát kínálnak.

A vizsgált fényképezőgép-típus az elmúlt években az 

Egyesült Államokban érzékelhető népszerűségre tett 

szert, amibe a már említett, aranyozós legenda is be-

lejátszhatott. Kritikus szemmel azonban a tárgyon fel-

fedeztem egy olyan műszaki megoldást, amelyre nem 

találtam magyarázatot. Az objektívkeret (függőleges) 

helyzetének nincs egy bejelölt és egyszerűen beállítha-

tó, gyári null-állása. Az objektívtartó keretet így a fel-

használónak a felvétel elkészítése előtt magának kell a 

megfelelő helyzetbe állítani és tanácsos azt a filmtartó 

rész párhuzamosságához viszonyítva is ellenőrizni.

1  Bővebben lásd: SziLáGyi Sándor: Ansel Adams zónarendszere, Pelikán 
Kiadó, Budapest, 1995.
2  Azért hetedik, mert a skála a részlettelen feketét adó 0-val indul.
3  Nekem az 1994/95-ös, a 2000-es és 2003-as áll rendelkezésemre.
4  Az 1994/95-ös kiadványnak csak a címlapfotója 4 szín color, a belívek 
fotói viszont formalakkozott (!) nyomású, fekete-fehér képek. Photographie, 
Monochrom Katalog 1994/95; 54 oldalas katalógus, Kassel, 1994.
5  Ennek megfelelően Kasselben 290 nyugatnémet Márkát kértek érte!
6  Lásd: Leslie LiMon: „Wisner, the Name behind the Products”, View Came-
ras, 1998, július-augusztus.
7  Az első és hátsó lencsetag 311, a frontlencse 640-es, a hátsó lencsetag 
476 milliméteres gyújtótávolságot ad ki.
8  Az adatokat az 1997-es, 20 oldalas, The Wisner Company Photographic 
Devices című katalógusból vettem át.
9  Ennek csekély a jelentősége a tájfelvételeknél, annál fontosabb viszont a 
közelinél. Ha csak az objektívvel közelítünk a témához, a kettő közötti távol-
ság az élességállításkor folyamatosan változik. Emiatt meglehetősen nehéz 
beállítani az élességet és a változó tárgynagyság miatt a képkivágást. Ha a 
filmsíkot távolítjuk a témától, az objektív és a téma távolsága nem változik, 
így az nem befolyásolja aktívan a leképezést..!
10 Leslie D. StroeBeL és Jeff WiGnaLL: Photography With Large-Format Cameras, 
Kodak Publication 0-18, Rochester, 1988, 85.
11 Leslie D. StroBeL és Jeff WiGnaL, I.m., 7. 
12 Lásd: fejér Zoltán: „Photokina ’98”, Fotóművészet, 1998/5-6.
13 Lásd: fejér Zoltán: „Boldog születésnapot, photokina!”, Fotóművészet, 
2000/5-6.
14 Lásd: fejér Zoltán: ’Európai kalandozások 3. rész; Kép új világ”, Fotóművé-
szet, 2002/5-6.
15 Lásd: fejér Zoltán: „Eltűnő szivárvány - photokina 2004”; Európai kalan-
dozások 9. rész, in: Fotóművészet 2004/5-6.
16 Lásd: fejér: Kép új világ, I.m.
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 a hetényi–Gonda Gyűjteményből FuGA Budapest 1052 Petőfi Sándor u. 5.

2019. március 27. 2019. április 18. Marina CAVAZZA: egy dolgozó anya portréja Olasz Intézet 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8.
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2019. március 07. 2019. április 17 GÉMeS Péter: PlATÁN20 Platán Galéria 1061 Budapest, Andrássy út 32.

2019. április 04. 2019. április 25 Misha VAllejO: Manta-Manaus Telep 1075 Budapest Madách Imre út 8 

2019. március 13. 2019. április 13. ChIlF Mária,GeRBeR Pál,iski KOCSIS Tibor,TRANKeR Kata:  
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2019. április 11. 2019. május 05. Szél Ágnes – Fénnyel írt jegyzet FuGA Budapest 1052 Petőfi Sándor u. 5.

2019. március 28. 2019. augusztus 20. hemző Károly és a honvéd Sportegyesület hadtörténeti Múzeum Budapest, Kapisztrán tér 2-4, 1014

2018. március 26. 2018. április 19. heGeDűS 2 lászló
A szocialista szürrealizmus titokzatos bája Karinthy Szalon 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22.

2019. március 28. 2019. május 03 A visszavett város. 
Fotóriport Varsóról 1918-1939 lengyel Intézet 1065 Budapest, Nagymező u. 15.
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METTŐL MEDDIG VÁROS INTÉZMÉNy KIÁLLíTÁS CíME KIÁLLíTÓK

2019. március 27. 2019. május 12. Budapest Mai Manó ház BAuhAuS 100 Moholy-Nagy László

2019. április 5. 2019. május 12. Budapest Capa Központ 37. MAGyAR SAjTóFOTó KIÁllíTÁS
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VÁLOGATÁS A BUDAPesT PHOTO FesTIVAL 
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György Cséka: Pixels tuned on a nightmare – David lynch: Small 
stories
David Lynch’s exhibition, the Small stories was opened in the 
Műcsarnok in the frame of the Budapest Photo Festival. His films are 
well known, but his photo series never was in the focus of interest 
until the year 2000. This series was presented first in the Maison 
Européen de la Photographie in Paris. About the exhibition and 
about Lynch’s activity in the field of the photography György Cséka 
has written. In his critic, he writes about all the three main photo 
series of the celebrated filmmaker.

Zsófia Somogyi: The not substantial and the essential – About 
the works of Ildi hermann
Ildi Hermann was an unavoidable figure of Hungarian photography. 
Her early and tragic death broke down a very productive career. Zsófi 
Somogyi’s article is the first attempt to summarise her oeuvre. The 
writing provides a sensuous overview, not only about the aesthetic 
of the series but the subtle correlations between Ildi Herman’s 
faith, life and the works, how she fought for the everyday life with 
photography, how she used the photography to transmit serious 
messages for the everyday life.

Gábor Pfisztner: What would you like to be? – luca Gőbölyös: 
Shadow Traveller in Shanghai
The B2 Gallery exhibited The Shadow Traveller II. series from Luca 
Gőbölyös. This series was made based on a similar concept like 
to original Shadow Traveller, which she published in 2000. The 
conditions of the photography, the media, the applicable methods 
dramatically changed between the two dates. Gábor Pfisztner uses 
the comparison of these two series to point out some characteristics 
of the media’s altered nature. 

Gábor Ébli: Conscious instinctiveness – About the position of 
photography on the art market concerning the hetényi- Gonda 
Collection
Gábor Ébli as part of his series about the Hungarian photo collectors, 
in this issue, writes about the Hetényi-Gonda Collection. It is a 
relatively young and quickly developing collection showing the 
interest of the new collector generation. The collection concentrates 
on quality of the pictures, and that is why it contains works from 
the seventies as well from the last years. The writing introduces 
the readers into collector’s motivation and a possible approach to 
photography. 

Zsuzsa Farkas: hungarian photo collectors – A report with 
Beatrix Philpott
Beatrix Philpott has an extensive collection from XIX century 
Hungarian photographers who worked mainly in the early stage 
of the photography, mainly before 1860. Because of the collection 
region, she not only collects these works, but she does in-depth 
research works as well. This work is a result of an intense mix of 
passion, mission and accuracy. Zsuzsa Farkas interviewed her about 
the origin of the passion and the ways of researches. 

Réka, Szentirmay: - And where did the peacocks go?
Our new series about Japanese photography begins with the article 
by Réka Szentirmay. Her essay is about Miho Kajioka, originally 
a journalist who began to work with photography after the tragic 
tsunami and the catastrophe in Fukushima on the 1st of March in 
20011. Keeping the Japanese visual traditions, she developed a 
lyrical documentary series during her project. With her work, Miho 
Kajioka reinterpreted the tragedy giving completely new meanings 
for the pictures taken in the devasted environment. 

Andrea Bordács: Among friends – Conversation with lászló 
Dallos about the underground K2 group from Szombathely
Based on the publications we can easily believe that the history 
of the postwar Hungarian photography life was concentrated in 
Budapest. In the focus of the writing from Andrea Bordács is the K2 
Group, formed by some photographer in Szombathely. The author 
analyses the activities of the K2 Group through an interview with 
László Dallos. He and his enthusiastic friends, József Rosta, János 

Szily and Károly Bonyhádi, worked in the city of Szombathely during 
the years 1970s-1980s. Even their works did not get as great publicity 
as the artist in Budapest; their series are evidence that the neo-
avantgarde movement, the culture of experimentation did not stop 
at the borders of Budapest. 

Károly Kincses: Signs of life from the coast of Nothing 
István Rácz was born in the territory of present Slovakia; he worked 
in Hungary where he was insulted because of his communist belief, 
worked in the Czech Republic and finally moved to Finland. He 
fought against the Russian Army during the Finnish war and lived 
in his chosen homeland until his death. He photographed and 
wrote about the middle age art of Finnland, Norvege and Sweden, 
published several books and albums about the art history of the 
countries mentioned above and the treasures of Switzerland as 
well. He translated into Hungarian the Kalevala songs too. With his 
article, Károly Kincses is trying to save his spirit and works from 
the oblivion.

Béla Albertini: The history of hungarian Photography
August 1919 – june 1941 / Part 3
In the third part of his photo history series, Béla Albertini 
summarises the main sociological and institutional changes caused 
by the treaty of Trianon in Hungary. In his article, the readers can 
learn about the changes in the number of photographers related 
to the population and the main institutional changes from the 
year 1900 to the 1920s. One of the most exciting parts of the 
writings is the discussion about the treaties impact on the former 
photo clubs and photoassociation networks. The article provides 
lesser-known information about the structures and institutions of 
the formation and the educational possibilities of photographers 
during the first two decades of the XX. century in Hungary.

Ágnes Telek-Nay: Audiovisual stimulation – a structure of a city
D-terv (D-Plan) is an exhibition about Dunaújváros through the eyes 
of young photographers. Members of the FFS - Studio of young 
Photographers with the contribution of György Cséka curator scoping 
on the story and history of the Hungarian urban socialist-utopia. Vera A 
Fehér inquires the structure, and it is inner possibilities and meanings, 
the installation of Márk Martinkó, which looks like a scale-model, is 
a sound-visualisation of the steel foundry of the ‘Dunai Vasmű’ the 
city’s factory from the Soviet era, which still exists and functions. 
Beyond the local issues, Balázs Fromm gives a current impress of the 
cities of that age in the present, and Tibor Nagy displays the analytical 
portrait of the Stakhanovite working class. The overdone efficiency 
pressure pictured by Domonkos Tamás Németh, and the fictional 
future is driven by the technical progress is shown by Richárd Kiss. Dóri 
Lázár has been organised a drawing competition for students to see, 
how children would imagine their cities future. Benedek Regős’s work 
is focusing on the inconsequence of a statue, Zsombor Pólya has been 
collected all of the existing artworks of Dunaújváros to share them 
with the public of the exhibition. 

Mihály Surányi – Máté Dobokay – György Cséka: An autopsy of 
the media: Anatomy of the photography in Győr
An exciting exhibition opened in February under the title Anatomy 
of the Photography, in Györ. The central question of this exhibition 
was, how the contemporary Hungarian photographers are reflecting 
the photography as a media? What types of approaches exist today 
questioning the limits of it? Mihály Surányi’s conversation with Máté 
Dobokay, one of the curators of the show, and with Gyögy Cséka 
deals with the exhibition’s history and the concept behind it.

Zoltán Fejér: The „gilded” Zone VI
The notion of Zone is hardly connected to the name of Ansel Adams 
in the field of photography. Two Americans used the same word for 
their English styled, wooden camera which was produced by their 
company from 1986, in Vermont under the name Zone VI. Zoltán 
Fejér’s article introduces us to the technical details, specificity and 
the usage of this great format camera. His writing informs us known 
not only the technical details but the development steps of this 
camera as well.
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