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sZÁMUNK sZERZŐI

Bán András (1951) 
Műkritikus. Képzettsége: művészettörténész, matematika 
tanár, a filozófia doktora. 1990-ig műkritikusként 
folyóiratoknak írt, az Élet és Irodalom és a Látóhatár 
képszerkesztője, a Magyar Nemzet munkatársa volt, 
galériákat és kiállításokat szervezett, kutatást indított a 
privát fotózás témakörében. 1991-től 2014-ig a vizuális 
antropológia és a művészettörténet egyetemi oktatója, 
munkája főként a Miskolci Egyetem Kulturális és 
Vizuális Antropológia Intézetéhez kötődik, de több más 
egyetemen vendégoktató. Emellett  
a Magyar Lettre Internationale művészeti vezetőjeként 
tevékenykedett egy évtizedig, a NKA Fotóművészeti 
szakmai Kollégiumának elnöke, a Műkritikusok 
Nemzetközi szövetsége (AICA) Magyar Tagozatának 
elnöke volt egy-egy cikluson át. 2008 és 2013 között 
a Miskolci Városi Művészeti Múzeumot vezette, majd 
a Capa Központban és a Műcsarnokban dolgozott. 
Műkritikusként Németh Lajos díjban, egyetemi 
oktatóként a Miskolci Egyetem kiváló oktatója díjban 
részesült.

Štěpánka Bieleszová (1971)
Az olmützi Palacky Egyetem művészeti karán tanult 
művészettörténetet 1990 és 1995 között. 1995-től  
2019-ig a Muzeum umění Olomouc vezető kurátora, 
ezen belül pedig 2007-től a fotográfiai gyűjtemény 
kurátora. számos cseh fotográfus monográfiáján 
dolgozott úgy, mint Miloslav stibor (2007), Jaroslav 
Vávra (2011), Vladimír Birgus (2014), Milena Valušková 
(2017) és Jindř ich Štreit (2016). A Civilised Illusions 
című kötet szerzője, mely a Muzeum umění Olomouc 
fotógyűjteményén keresztül mutatja be a cseh fotográfia 
fejlődésének állomásait a XIX. századtól kezdve a 
XXI. századig. Jindřich Štreittel közös projektje volt a 
fiatal fotográfusokat bemutató kiállítássorozat a Café 
Amadeus Gallery-ben. Vladimír Birgusszal együtt, több 
olyan nemzetközi kiállítást szervezett, mely a modern 
cseh fotográfia bemutatását tűzte ki célul. Ladislav 
Daněkkel való közös munka eredménye a cseh akciófotót 
bemutató kiállítás és annak katalógusa (Immediate 
Temples, 2017). Ennek folytatásaként került sor a 
Pécsi Műhely bemutatására is, mely kiállításon Keserű 
Katalinnal dolgozott együtt (Scene of the Action, 2019).

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)
Fotótechnika-történeti foltvarró, self-made man. 1968 
óta tevékenykedik a fényképezés területén. Kiállítások 
kurátoraként működött, magyarul, németül, angolul, 
franciául és eszperantó nyelven négyszáz cikket írt, 
tizenkét könyvet tett közzé. 2011-ben megkapta a 
Magyar Fotóművészek szövetségének Életmű-díját.

Gellér Judit (1983) 
2000-től publikálja írásait, 2007-től a MÚOsZ, 2017-től  
az AICA Műkritikusok Nemzetközi szövetsége Magyar Tagozata 
tagja. Egyetemi tanulmányait a MOME Designelmélet mester- 
szakán fejezte be. 2013-ban kezdte meg PhD tanulmányait  
az ELTE Film-, Média- és Kultúraelméleti programján, 2014-től 
meghívott előadó a MOME Fotográfia szakán és a PreMOME 
előkészítő kurzusokon. 2012–2016-ig tagja, 2013 és 2015 között 
vezetőségi tagja volt a Fiatalok Fotóművészeti stúdiójának.  
2015-től a Capa Központ kurátora. Kutatási területei:  
privátfotó-gyűjtemények, művészeti archívum-használatok,  
kortárs fotográfia.

Jász Borbála (1986) 
Filozófus, művészettörténész. A PH21 Kortárs Fotográfiai Galéria 
igazgatóhelyettese, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem oktatója és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai 
Intézetének kutatója. Kutatási területe a XX. századi és kortárs 
építészetelmélet, építészeti fotográfia és művészetfilozófia.

Kotzan, Anne (1961)
szabadfoglalkozású publicista. Egyetemi tanulmányai alatt egy  
évet Rómában töltött DAAD-ösztöndíjasként, majd kultúrával 
foglalkozó útikönyveket kezdett írni, köztük Magyarországról is.  
Már tanulmányai idején kapcsolatba került a fényképezéssel, és 
több éven át dolgozott egy fotográfus mellett asszisztensként. Ma 
független szerzőként foglalkozik a fotóval. szövegei főleg német 
szaklapokban jelennek meg: foto-MAGAZIN, Photo International, 
Photopresse, schwarz-weiss. Kölnben él.

Nagy Zopán (1973)
Költő, író, fotóművész. 1993-tól irodalmi – művészeti folyóiratokban 
publikál (Napút, Bárka, Tiszatáj, Irodalmi Jelen, Magyar Műhely, 
Opus, Új Művészet, szellemkép…). 1996-tól rendszeresen kiállít.
Legutóbbi kötetei:  
Kétségek / Kökény-kék kőkulcs, Magyar Műhely Kiadó, 2015.  
Füzet (Válogatott rajzolatok, írás-képek, 1997-2017), Mersz könyvek, 2017. 
Duplex (45 fotográfia), Pixel-könyvek, Magyar Műhely Kiadó, 2017.
Felhő regény, Napkút Kiadó, 2018.

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.

Szegedy-Maszák Zsuzsanna 
A BTM-Budapest Galéria vezetője, 2019-ben az 58. Velencei Biennále 
keretében a Magyar Pavilonban bemutatott Waliczky Tamás Képzelt 
kamerák című kiállításának volt a kurátora. Doktori dolgozatát 
Barabás Miklós fényképészeti munkásságáról írta. 

Tóth Balázs Zoltán PhD (1980)
Az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola Esztétika 
Programjában doktorált 2019-ben. 2005 - 2019 között a Magyar 
Fotográfiai Múzeum munkatársaként, 2018 - 2019 között a Mai 
Manó Ház kurátoraként dolgozott. 2008-2015 között a Fiatalok 
Fotóművészeti stúdiójának tagja, 2011-2013 között vezetőségi tagja. 
2008 és 2010 között elvégezte a Getty Conservation Institue és  
az AFAD szervezésében létrejött 3 éves fotórestaurátori alapképzést. 
2013-ban a North East Document Conservation Center, Andover, 
UsA tanulmányi ösztöndíjasa volt preventív konzerválási technikák 
és fotórestauráció témakörében. Kurátorként és szakíróként egyaránt 
részt vesz a hazai fotográfiai élet szervezésében.
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BÁN ANDRÁs1

Haris 
LászLó  
az éLetmű 
feLépítése

Haris László: Önarckép a Természettudományi Múzeumban, 2012, 
191x50 cm giclée nyomat
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BÁN ANDRÁs1

Haris 
LászLó  
az éLetmű 
feLépítése

„A művészek nem mindig vágytak arra, hogy megalkos-

sák összes műveiket. […] Az utóbbi húsz évben sokan 

elismerték a fotográfiát mint művészetet, ez döntően 

befolyásolja, hogy a fotósok életművet akarnak létrehoz-

ni: Goethét utánozva úgy fogalmazhatunk, hogy ezentúl 

minden fotográfus megalkotja összes műveit.”2 Márpe-

dig a fotóművészek esetében sok baj van az életművel. 

Az „összes művek” a legtöbb fotós esetében képek be-

láthatatlan, rendszerezhetetlen, feldolgozhatatlan és 

bemutathatatlan tömegét jelenti.3 A képzőművészek 

esetében az életmű-teremtés fontos eleme az egyéni stí-

lus, a kézjegy, ami a fotóművészek által többnyire csak 

verejtékesen hozható létre, ha egyáltalán… Ráadásul  

a fotográfus művei hajlamosabbak az elkallódásra, 

mint a festmények vagy a rajzok. Megfigyelhető, hogy  

az életművükkel jegyzett fotósok túlnyomó részénél egy-

két jellegzetes műcsoport képezi az „összes műveket”. 

A művészettörténet, illetve esetünkben a fotóművé-

szet-történet (legalábbis annak hagyományos változata) 

életművek sajátos, színes mozaikja. Ugyancsak életmű-

vekre van szüksége a műkereskedelemnek, és bizonyos 

szerény mértékig a celebiparnak is. Az életművekhez  

a művek koherensé szűkített együttese szükséges, kel-

lő verbális (és gyűjteményi) megtámogatottsággal, és 

valamilyen szakmatörténeti, kortörténeti kontextussal. 

Továbbá szükséges a művész életének legendáriuma is. 

Ez utóbbit Giorgio Vasari, Karel van Mander óta a műél-

vezők, a „művelt emberek” éppúgy igénylik, mint a tör-

ténészek. Az életművet minden – jobb-rosszabb – írás 

is építi, kiemelve műveket, keresve a találónak gondolt 

leíró kategóriákat, a stiláris meghatározásokat és pár-

huzamokat, összefüggést teremtve pályatársak között, 

elhelyezve iskolákat, alkotókat, kulcsműveket a fotótör-

ténet idővonalán.

A csillagok szerencsés együttállása mentén jöhetnek lét-

re tehát fotóművészeti életművek: megfelelő helyen és 

időben, tehetséggel és elszántsággal, gyűjtők-megőrzők 

segítségével, szövegekkel kísérve.

Œ
U

V
R

E

Haris László: A százéves Teleki tér 3, 2013, 50x225 cm, giclée nyomat
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Három pápista meg egy zöld-
fülű, eltévedt kósza eretnek 
ez vagyok én (de igyekszem), 
s amazok fölváltva szeretnek.

Az ács fia végülis érted
éppúgy..., és elmagyarázzák; 
nagy, puha felhők dőlnek a szélnek 
s köztük menetelnek a nyárfák. 

Roadmovie, kábé harminc éves; 
Tamásra tekertük a zászlót, 
András dalolászva szunyókált, 
s Haris is bemagolta a pár szót 

bíztatni szlovákul a kisbuszt; 
skoda volt, ó, nincs az a szín már, 
útközbe’ bedöglött néha, 
Bielskonál és/vagy Bialánál. 

Adtunk koronát zlotyiért és 
beherovkát poharaztunk sörrel 
s lepecsételtettük a passzust 
már minden cseh határőrrel. 

Volt, hogy hálózsákban aludtunk, 
Częstochovába’ panelbe’, 
mindenhol akadt egy lengyel, a buszt, 
aki úgyis hitelbe szerelte. 

Varsóban a szél fújt, mit is írjak: 
konyhájában tunkoltuk a lábost, 
láttam a tévében később, 
fölötte egy szó volt: Solidarność. 

Krakkóban megnéztük a férfit: 
szentatya, mondták mosolyogva, 
színrül-színre láttuk, Laci meg 
ahogy az objektívje mutatta. 

Hazaút, kerek ostya az égen, 
alkonyi lassú leblende. 
Mért azzal jössz: lehetett volna?, 
mondd inkább azt, hogy lehetne. 

Ki kéne számolni, mikor volt, 
akkortájt indult be a válság; 
s egy kondenzcsíkról odafönt 
azt hittük, hogy már a határsáv. 

Orosz István: RÓDMÚVI
 
(Haris Lacinak, Berecz Andrásnak és Dózsa Tamásnak a harminc éves Nagy Utazás emlékére) 

Haris László: Emlékszel?, 1983/2013, 27,5x40 cm giclée nyomat.
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Haris László a mai magyar művészeti színtér egyik legte-

kintélyesebb szereplője, számos szakmai bizottság tagja, 

sokat tesz a fotóművészet jobb elismertségéért. Haris 

Lászlóról, a fotóművészről azonban határozatlanabb 

körvonalú a kép. 

Néhány jellemzés azoktól a szakmabeliektől, akik beha-

tóbban foglalkoztak az életmű egészével: „Olyan mű-

vészalkat, aki inkább fejben, nem pedig a művekben kí-

sérletezik. Minden egyes műve jól átgondolt koncepcióra 

épül, s a technikai kivitelezésük is teljesen átgondolt és 

precízen végrehajtott munka”.4 „Amióta fényképezőgép 

van a kezében, folyton csak lázadozik”.5 „Mindig is a ke-

resők, az új, izgalmas világok felfedezésére törekvők,  

a határterületeket egymástól elválasztó kerítéseket, so-

rompókat lebontók közé tartozott.”6 Igazságtalan lenne 

egymondatos idézetekkel letudni sokoldalas gondolat-

meneteket, mégis érzékelhető, a kiválasztott definíció-

szerű passzusok sokkal inkább a személyiségre koncent-

rálnak, nem a művekre. Ugyanez jellemzi az alkotóval ké-

szült interjúk nagyobb részét: visszatérő motívum a gyer-

mek Haris fotótúrája az 1956-os forradalom helyszínein, 

illetve szerepe a Balatonboglári Kápolnatárlat amúgy is 

legendákkal övezett történetében.

Az életmű-építés fontos, bár nem perdöntő eleme  

az alkotó önmeghatározása. Haris minden helyzetben 

fotóművésznek nevezi magát, kiállítási szereplései, szak-

mai kapcsolatai pedig arról tanúskodnak, hogy a loká-

lis színtéren látja önmaga helyét, pályája egy szakaszán 

sem törekedett egyéni nemzetközi ismertségre, karrier-

re. A műkereskedelmi-műgyűjtői érdeklődés elől nem 

zárkózott el, de a művek létrejöttét és bemutatását min-

dig fontosabbnak tartotta sorsuknál. Œ
U

V
R

E

Haris László: Lénárd Ödön és Timár Ágnes Kismaroson, 
2003, 60x36 cm giclée nyomat

Haris László: Csángók a csíksomlyói búcsún,1992/2015, 73x60 cm giclée nyomat 
13x18cm negatívról
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VIZSoLyI BIBLIA

A Vizsolyi Biblia, az első magyar nyelvű teljes biblia 
fordítás 1590-ben készült el a kis zempléni faluban, 
Vizsolyban, Mantskovit Bálint nyomdájában. 
A jelentőségében és terjedelmében egyaránt 
óriási munka – több segítő biblia szakértő 
közreműködésével - elsősorban Károlyi Gáspár 
érdeme. Ő fordította magyar nyelvre a szöveg 
jelentős részét, ő szerkesztette a készülő művet,  
ő írta a fontos lábjegyzeteket és lektorálta  
a kiszedett nyomdai íveket. A Vizsolyhoz közeli 
Göncön egyházmegyei seniorként szolgáló Károlyi 
nagy küldetéstudattal munkálkodott a Biblia 
kiadásának szellemi és anyagi előkészítésén. 
Munkáját ő maga így magyarázza az elöljáró 
beszédben: szabad mindenkinek az Isten házába 
ajándékot vinni, egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, 
drágaköveket, én azt viszem, amit vihetek, tudniillik 
magyar nyelven az egész Bibliát. 

Nagy élmény, nagy öröm és nagy megtiszteltetés 
volt számomra, hogy a Magyar Fotográfusok 
Házának megbízásából Vizsolyban Károlyi Gáspár 
Bibliájával dolgozhattam. Én azt viszem Isten 
házába ajándéknak, amit vihetek, tudniillik az ott 
készített hat képet. Egyebek vigyenek aranyat, 
ezüstöt, drágaköveket. 

Kelt Budapesten, 2009 októberében                                     

Haris László

Haris László: Szólítá az Úr Mózest (Vizsolyi Biblia 2), 2009,  
60x90 cm giclée nyomat 
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Haris László: Amen (Vizsolyi Biblia 5), 
2009, 60x90 cm giclée nyomat

Haris László: Itt azt vegyed eszedbe (Vizsolyi Biblia 3), 
2009, 60x90 cm giclée nyomat

Haris László: Egy jota sem (Vizsolyi Biblia 4), 2009, 60x90 cm giclée nyomat 
“Mert bizony mondom néktek, hogy míg az ég és föld elmúlik, 
egy kis jota vagy pontocska el nem múlik a törvényben, mígnem 
abban mindenek bételjesíttetnek.” (Máté 5.18)

Haris László: Tükör által homályosan (Vizsolyi Biblia 5), 
2009, 60x90 cm giclée nyomat
“Mert mostan látunk tükör által és homályos beszéd által, 
de akkor szemtől szembe.” (Pál I. Kor.13.12)
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Haris László életműve jól áttekinthető, viszonylag ke-

vés műből, nagyobbrészt zárt sorozatokból áll. Tizen-

három évesen 1956. november 2-án készített fotókat 

(a sorozatot utóbb megsemmisítette, egy hajdani osz-

tálytársnál marad fenn másféltucat kép). 1968–1972 

között festményrészletek (Csáji Attila, Demeter István,  

Korniss Dezső, Molnár V. József) kicsiny részleteit 

fotózta, a képekből méteres nagyításokat készítve. 

1970–1979 között konceptualistának nevezett mű-

veket készített. 1977-ben körbefotózta a Mezőőrla-

kot, a spontán építészet remekét Gyöngyös mellett. 

1984–1997 között három fotóanimációt (is) használó 

film társalkotója volt. 1987–1989 között eseményfo-

tókat készített a rendszerváltás fontos helyszínein. 

1987–2000 között együttműködött a plakáttervező 

DOPP-csoporttal. 1996-tól újra festményrészleteket 

fotóz és rendkívül nagyméretű digitális printeket ké-

szít (Új kaland). 1998–2002 során Kós Károly épületeit 

fotózta egy nagymonográfia számára. 2003-ban port-

résorozatot készített Lénárd Ödön piarista paptanár-

ral. 2008-tól digitális panorámafotókat készít. Lénye-

gében mindent felsoroltunk. Az otthoni fiókok semmit 

nem rejtenek. Az archívumban legfeljebb családi ké-

peket, korai amatőr műveket, útifotókat, alkalmazott 

tárgyfelvételeket, festményreprókat találunk még.

Mint a gyorsleltárból is látható, Haris esetében az élet-

mű-képzés zavarba ejtő jegye a stiláris egységre való tö-

rekvés hiánya. Hisz a felsorolt munkák között találhatunk 

– a szokásos besorolás szerint – absztrakt fotót, koncep-

tualista fotót, fotóakciót, riportfotót, portréfotót, épület-

fotót és különféle alkalmazott fényképeket. 

A probléma megoldását a Harisról értekezők nagyobb 

része úgy oldja meg, hogy a festményrészletek fotóit  

a konceptualizmushoz sorolja, és így az 1968–1980 kö-

zötti neoavantgárd pályaszakaszt értékeli, ezt tekinti 

„életműnek”. Az azóta történteket (jobb esetben) érde-

kes kitérőnek tartja. 

A kommentátor ezen a ponton meg is állhatna: végül is 

valóban jelentősek azok a korai konceptualista munkák. 

Összevetve a képzőművészeti fotóhasználat más emlé-

keivel, Attalai Gábor, Bak Imre, Pauer Gyula, Tót Endre, 

Türk Péter, a Pécsi Műhely munkáival, vagy akár – tá-

gabb összefüggésben – Joseph Kosuth, John Baldessari, 

Douglas Huebler, Michael snow, Jan Dibbets, Jochen 

Gerz akkori műveivel, Haris nem elkésett, pontos, erede-

ti, nyelvfilozófiailag felkészült. Ez az értelmezés azonban 

azt indukálja, hogy a későbbi Haris beleszürkült a fo-

tográfus mesterségbe.

Alaposabban végignézve az utóbbi 20-25 évben készült 

műveit, annyi bizonyosan állítható, a képzőművészeti 

fotóhasználat később valóban nem foglalkoztatta. De 

bizonyos, hogy a kanonizált művek lényege a képzőmű-

vészeti fotóhasználat vagy a neoavantgárd? És bizonyos, 

hogy nem fókuszált, ami azóta készült? Az újabb mű-

csoportokhoz más-más értelmezési körök kapcsolódnak: 

úgy tűnik, Harist hol az emlékezés természete foglalkoz-

tatja, hol legendásan konok személyiségek, hol a digitá-

lis technika lehetőségei. Található összefüggés az egy-

mástól ennyire távoli törekvések között?

A fotográfia természeténél fogva érzéki és konkrét. Fi-

gyelmét a tárgya felé fordítja csodálva a fenomént vagy 

kutatva az evidencia elfedte rejtélyt. Harisnak azonban 

mintha nem lenne kidolgozott módszere: hol aprólé-

kosan kidolgozza a képfelület minden mozzanatát, hol 

meglepődve szemléli, mi minden került rá a felvételre. 

Ám ha számára nem a kép stílusa, és nem is a kép tárgya 

fontos, akkor vajon mi más?

A festészet történetében akad néhány jeles mester, akit  

a technikán, a reprezentáción, az érzéseken túl a művé-

szet elmélete foglalkoztatta. Nem az esztétákkal folyta-

tott párbeszédet, nem is vállalkozott traktátus megírásá-

ra. Hanem bizonyos műveivel és műveiben fogalmazott 

meg elméleti tételeket. Úgy tűnik, Haris László is hason-

lóképpen jár el, elméleti-fogalmi problémák jelentik mű-

vei kiindulópontját és keretét. így történt ez már kezde-

ti mikrofotóin, amikor – főként a lobogó lelkületű pap,  

Demeter István festményeit fényképezve – a csodálko-

záson túl, hogy mit is rejt egy négyzetcentiméter, fon-

tosabb volt számára az, hogy mit tud feltárni egy kép, 

milyen mélységekbe hatol, és vajon mennyire vagyunk 

készek arra, hogy egy nagy lélekkel tartsunk eruptív vi-

lágjárásai során.

A következő évek műveiben is ezt a szándékot ismerjük 

fel, legyen a rögzített jelenség a tér lüktető telítettsége/

üressége, a jelhagyás törékenysége/véletlenszerűsége 

vagy a művészet-metamorfózis ereje. Az életmű későb-

bi, igen különböző stiláris periódusai szinte maguktól 

fűződnek fel ezzel az értelmezés közös szálára. A Tisz-

telt Olvasó most természetesen azt várja, soroljuk föl  

a Haris által képekbe forgatott fogalmakat. Nem tesz-

szük. Az ősképekről értekező Jung gondolatmenete igen 

meggyőző. „Azt hiszem, eredetüket nem lehet máskép-

pen megmagyarázni, csak ha föltételezzük, hogy ezek  

az emberiség állandóan megismétlődő tapasztalatainak 

a lecsapódásai.”7 Ám tovább olvasva Jungot és értelme-

zőit, annál jobban hígul az elmélet, minél konkrétabb 

példákat sorolnak a szerzők. Ami mélyen van, nem lehet 

sérülés nélkül a felszínre emelni.

Az utóbbi évtizedben készített panorámafotók talán  

a legszemléletesebb példái a nézőpontkeresés nehéz-
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ségének. Az első, ami feltűnik (mint Harisnál általában), 

hogy kevés ilyen fotó készült. Márpedig ahhoz szoktunk, 

ha a képző- és fotóművész rátalál egy sikeres megol-

dásra, akkor ontja a variációkat, élvezetét leli a finom 

különbségek megfogalmazásában. A panorámaképek 

közös jegye a szigorúság és a szűkszavúság. Haris kez-

dettől távol tartja magát az esztétizálástól, amire a fotó 

amúgy nagyon is hajlamos. A következő, amit észre-

veszünk, hogy igen különbözőek a témák és a részlet-

megoldások is. Ahogy sorra vesszük ezeket a képeket, 

felfigyelve a perspektíva-korrekciókra, az idő múlásának 

különféle módokon való érzékeltetésére, a képkivágás 

átértelmező szerepére és a digitális manipulációk más, 

harsánynak nem nevezhető megoldásaira, világossá vá-

lik, ezek a képek nem a látvány inspirációjából születtek 

(bár a tapasztalat mindig mélyen érinti Harist), hanem 

a fotózás új módjainak katalógusát hozzák létre. így 

visszatekintve rácsodálkozunk, korábbi képei esetén is 

meghatározó a technikai lehetőségek maximalista hasz-

nálata. Azaz meghatározó, hogy eszközhasználó lelemé-

nyességünk által mi módon férkőzünk közelebb a rejtez-

kedő lényeghez.

A fotográfia, még ha művészetnek is tekinthető, valami 

más, a képzőművészettől alapjaiban különböző – tétele-

zi a szakmai és a közgondolkodás egyaránt. A művészet-

történeti beszéd határt vont a két terület közé – akkor is, 

amikor a fotográfia elismerése mellett érvelt. Emlékez-

zünk vissza a hatvani Expozícióra, amely a hetvenes évek 

progresszív művészetének egyik legfontosabb kiállítása 

volt. Ez a tárlat összefoglalta egy időszak fejleményeit, 

legitimált egy kifejezési módot, megkereste előtörténe-

tét. Mindezt úgy, hogy előtte a neoavantgárd, koncep-

tualista fotónak egyetlen nagyobb kiállítása sem volt. 

Először mutatta meg azt, amit egyúttal rendszerezett is, 

amire visszatekintett. Haristól például az 1975. VI. 5.-ét 

hívták meg: ez a fotó, pontosabban annak egyik fele ko-

rábban mindössze a művész zártkörű műterem-kiállítá-

sán szerepelt, s reprodukálva az Expozícióval egyidőben 

jelent meg a Fotóművészetben. Az Expozíció deklarálta, 

hogy a fotográfia a képzőművészet nagy családjának 

egyenrangú tagja. A fotósok éppen egy évszázada erre 

vágytak. De így? Az Expozíció ugyanis csak a nonkon-

formista fotót fogadta el, és emelte a neoavantgárd 

művészet összefüggésrendszerébe. (szóhasználatában 

is – „képzőművészeti fotóhasználat” – maradt egy kicsi  

a lenézésből.) Hagyományként a mediális (Moholy-Nagy 

László) és konstruált (Kassák Lajos, Kondor Béla) fo-

tózásra, illetve a fotómontázsra (Lengyel Lajos, Vajda  

Lajos, Jakovits József, Bálint Endre, Gyarmathy Tihamér) 

hivatkozott (főként képzőművészek), a befogadottak 

pedig a konceptuális fotózás képviselői voltak (főként 

képzőművészek. Haris Lászlón kívül a fotókiállításra a fo-

tográfus szakma felől mindössze ketten érkeztek a több 

mint harminc kiállító közül. Azaz az Expozíció újra falat 

húzott, csak kicsit odébb.

így van ez azóta is. Csak egy példa: Baranyay András fo-

tóalapú munkái minden kézikönyvben – joggal – elem-

zést érdemelnek, szilágyi Lenke korszakalkotó fotói – 

sajnálatosan – említést sem kapnak.

Haris szerencséje (és balszerencséje), hogy életművét 

(pontosabban annak egyik szakaszát) a képzőművé-

szet perifériáján tárgyalják (amit indokol az is, hogy  

a rendszerváltásig csak képzőművészekkel állított ki), és  

a nyolcvanas évek óta stabil kánonba (1989-ig ellen-

kánonba) sorolták.8 A neoavantgárd kutatása számos 

rendkívül színvonalas tanulmányt eredményezett az el-

múlt években. Azonban a fotó beillesztése a művészet-

történet-írás gyakorlatába nem épp zökkenőmentes. 

„A konceptuális művészetben megjelenő fotóhasználat 

azonban elsősorban dokumentációs jellegű volt: ötletek, 

konceptek vizualizálására, vagy események megörökíté-

sére szolgált.”9

Az „összes műveket” áttekintve, s az értelmezés egy 

érvényes módját megtalálva megállapíthatjuk, hogy 

létezik Haris-élemű. Amely nem korlátozódik az is-

mert, a neoavantgárd kutatása kapcsán emlegetett 

főművekre. Haris fotóiban képelméleti meglátások fo-

galmazódnak meg, amelyek a vizuális művészetekről 

szóló tágasabb analtikus-kontextuális gondolkodás-

ban helyükre találnak majd. „Haris fotóiban a modern 

kutató vakmerő merészségének és a remeték szerény 

bölcsességének együttes jelenlétét érzékelhetjük. 

Emiatt a – korunkban oly ritka – együttállás miatt tar-

tom őt jelentős alkotónak.”10 

1  Bán András: Haris László. Részletekben az egész című kötete 2020-ban jelent 
meg az MMA Kiadónál. (Eredeti, a szerző által adott, és a fenti gondolatmenet 
szerint találóbb címe ez lett volna: Ott az egész.) 
2  François SoulageS: A fotográfia esztétikája, Budapest, Kijárat, 2011, 187. 
Fordította Ádám Anikó.
3  Több tanulmány tárgyalja mostanában azt a mozzanatot, amikor a fotós a 
kontakt tucatnyi képén bejelöli a megfelelő expozíciót és képkivágást,  
a „művet”. Ilyen például Évelyne Rogniat: André Kertész. Le photographe à 
l’œuvre, Lyon, PUL, 1997.
4  Szilágyi sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben  
1966–1984, Budapest, Új Mandátum, 2007, 95.
5  KincSeS Károly: „Egy szelíd lázadó”, Csák Ferenc (szerk.): Analóg, Budapest, 
Liberty Art Center – Körmendi Kiadó, 2013, 150. „És most néhány éve, úgy 
látom, Haris elfelejtett lázadni” – fejezi be esszéjét a műfaji hagyományokat 
amúgy rendszeresen semmibe vevő szerző.
6  P. SzaBó Ernő: Haris László, Budapest, Hungart, 2013, 9.
7  Carl Gustav Jung: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába, Budapest,  
Bibliotheca, 1947, 46.
8  Jelentős kivétel: Szilágyi sándor: I. m. A nagyléptékű tanulmány  
a képzőművészetivel egyenrangú neoavantgárd fotográfia kánon létrehozására 
tesz kísérletet.
9  SzéKely Katalin: „Képek beáramlása”, SaSváRi Edit – HoRnyiK sándor – tuRai 
Hedvig (szerk.): A kettős beszéden innen és túl, Budapest, Vince Kiadó, 2018, 343.
10  Szemadám György: „Utak és határok”, Tájékoztató, [Magyar Képző- és 
Iparművészek szövetségének belső terjesztésű folyóirata] 1980 (1), 22.
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Haris László: Kereszt, 2007, 203x140 cm digitális print

Haris László: Lásd, ez az én birodalmam, 2007, 
140x259 cm digitális print
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Haris László: Valami eltört – Kolta Magdi emlékére, 2005, 140x236 cm digitális print 
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Haris László: Mátyás téri önarckép 1-2, 2011, 50x229 cm giclée nyomat 



Fotóművészet 2020•3.18

sOMOGyI ZsóFIA

A kontextus
Kohéziós erők Eperjesi Ágnes művei között

hatalm
a

Ep
er

je
si

 Á
gn

es
: L

ee
nd

ő,
 1

99
2–

20
15

, z
se

la
ti

no
s 

ez
üs

t 
fo

to
gr

am
 V

ár
na

gy
 T

ib
or

ra
l, 

20
0x

10
0 

cm
, z

se
la

ti
no

s 
ez

üs
t 

ex
po

ná
la

tl
an

 fo
tó

pa
pí

r f
én

yv
éd

ő 
cs

om
ag

ol
ás

ba
n,

 
50

x6
0 

cm
, a

 m
űv

és
z 

és
 a

z 
ac

b 
G

al
ér

ia
 jó

vo
lt

áb
ól

 / 
H

un
ga

rt
 ©

 2
02

0



Fotóművészet 2020•3. 19

E
R

Ő
V

o
N

A
L

A
K

Eperjesi Ágnes eddigi munkásságáról átfogó cik-

ket írni nem egyszerű feladat. Alkotásairól, kiállításairól 

rendszeresen és alaposan írtak a hazai műkritikusok, 

könyv és katalógusok jelentek meg munkásságának egy-

egy szeletéről,1 és gyakran ő maga is komoly teoretikus 

kontextusba helyezi alkotásait saját tudományos igényű 

szövegeivel.2 Weboldalán összegyűjtve megtaláljuk a vo-

natkozó anyagokat, kritikákat, amelyek így kikerülhetet-

len és szerves részét képezik a műveknek, és amelyeknek 

így saját recepciótörténetük is a részükké válik.3 Röviden: 

könnyen támadhat az az érzésünk, hogy művészetéről 

már mindent leírtak.4 

De ez csak a látszat. Az értelmezés tágabb, átfogóbb 

ívét még nem próbálták felrajzolni. Ezért amikor erre 

az írásra felkérést kaptam, úgy döntöttem, annak já-

rok utána, hogy munkái milyen közös nevezők mentén 

kapcsolódnak, és hogyan kötődnek a fotográfiához. 

Eperjesi művei ugyanis rendkívül sokféle módon állnak 

összefüggésben egymással. Az általa használt médi-

umok, technikai megoldások, anyagok, műfajok visz-

sza-vissza térnek, a művekkel felvetett témák és kérdések 

más és más kontextusokban, de újra felmerülnek mun-

kássága során. Alapvető kohéziós erő közöttük Eperjesi 

alkotói attitűdje és módszere, amelyek mindenen át-

sütnek, átsugároznak, amihez nyúl (mint a látványt és  

a képet létrehívó fény, hogy rögzüljön bennük), legyen 

az fotogram, installáció, művészkönyv, performansz 

vagy kiállítás-kurátori szerep. Alkotásai a későbbi mű-

vek felől új értelmezési dimenzióval gazdagodnak, fe-

lelgetnek egymásnak, folytatják egymást. így tekintve 

rájuk, semmiképp sem egy lineáris idővonal mentén, 

egymás után következő elemek sorozataként, hanem 

a térben, sok-sok összeköttetéssel rendelkező, sza-

bálytalan szerkezetként vizualizálhatjuk művei (eddi-

gi) összességét.5  A pontok, amelyek összeköttetésben 

állnak, természetesen maguk a művek és a projektek. 

írásom célja, hogy Eperjesi munkásságának az egésze 

mélyén működő motívumok közötti összefüggéseket 

feltérképezzem, pontosabban, hogy a művek, gondo-

latok kapcsolatrendszerének egyfajta térképét meg-

rajzoljam. 

AZ ALKoTÓI „ÉN” HASZNáLATA
Az egyik alapvető kötőerő, amely művei között felfedez-

hető, hogy számos alkotásának az alapja saját maga.6 

Többféle módon vonja be testét a műveibe, ám ez  

a gesztus nem saját intimitásának tematizálását jelenti 

(sem bensőséges-személyes, sem frivol-testi értelem-

ben). sokkal inkább az az attitűd nyilvánul meg benne, 

hogy alkotóként a „saját bőrét viszi vásárra”, saját ma-

gán modellezi, próbálja ki azt, amiről a művek szólnak. 

Teste nem spektákulum és nem érzelmek közvetítője, 

hanem saját kísérleteinek egyik alapvető eszköze. 

Legkedveltebb és sokat vizsgált médiuma a fotogram,  

az egyik forma, amelyben gyakran egész teste játékba ke-

rül. Egy 1988-ban készült munkájában önmagát tetőtől 

talpig vegyszerrel bekenve bukfencezik végig a fotópa-

píron,7 ahol így testének lenyomata absztrakt foltokként 

jelenik meg. Egy másik teljesalakos fotogramon állapo-

tos testét használja, a várandósság formai változásaira 

figyelhetünk, mert a képen pontosan és plasztikusan, de 

nem személyhez köthetően rajzolódik ki a megváltozott 

test körvonala.8  A művész meztelen teste mindkét eset-

ben hozzáért a kiállított fotópapírokhoz, mégis, éppen 

a fotogram lényegéből adódóan, a fehér mintázatként 

kirajzolódó formák megőrzik, elrejtik, és nem felfedik  

a művész testének intimitását – hiszen képalkotás nem 

történik. Olyan alkotása, amelyben a fotón látványként 

szerepel, nagyon kevés van. Később látni fogjuk, hogy  

a képalkotó fotográfia is fontos helyet foglal el munkás-

ságában, csak éppen nem a létrejövő kép, hanem az ilyen 

típusú fotográfia ontológiája foglalkoztatja. Korai alkotá-

sai közül a TAVATE képei sorozatban láthatjuk,9 melyek  

a művészpáros testi-lelki-alkotói kapcsolódásából jöttek 

létre. A sorozatok legszebbjei a Szövött képek10 – az ép-

pen egymásba fonódó, kissé elmosódó testek fényképei. 

Az alkotópár egymást fizikailag-érzelmileg-művészileg 

kiegészítő és egésszé tevő összeilleszkedését ezek a mű-

vek nem csak a látvány szintjén, hanem a szövött techni-

kával és a kémiai színezés alkalmazásával mediálisan és 

metaforikusan is valóságossá teszik.11 így ismét többről 

és másról van szó, mint kettejük együttműködésének 

pusztán testi, erotikus pillanatainak elénk-tárásáról.  

Az itt megmutatott intimitás a művészpáros sokféle kap-

csolódási csatornájának egyikeként értelmezhető. 

A torta visszavág című videóban12 Eperjesi Ágnes önma-

gáról készült archív fotót használ, ahol saját érettségi 

tablóképével ellátott tortát szeletel fel. így nem csak 

annak vetületeit tematizálja a mű és a kiállítás,13 hogy 

miképp lehet értelmezni azt a jelenséget, amikor mások 

fenntartások nélkül vágják darabokra és falják fel sze-

retteik és önmaguk képét, hanem önmagán méri le és 

mutatja be azt is, hogy mennyire abszurd és dermesztő 

ez az újfajta fogyasztói rítus, hiszen a képeinkbe vetett 

mágikus erő mit sem csökkent az utóbbi időkben. Csak 

már azt hittük, túl vagyunk rajta.14 

De másképpen is bevonja önmagát a műveibe. A szemé-

lyes élményeket feldolgozó, újrahasznosított képekből 

született sorozatokban15 a kollektív tapasztalat mellett 

tág tere marad a néző saját élményeinek.16 Az ifjú EÁ új-
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rajátszott keservei17 című munkában a képi világ a művész 

gyermekkori diafilmjein alapul, azaz egy általános, közös 

vizuális élményanyagot használ, megteremtve a lehető-

séget már ezzel is a kapcsolódásra. A negatívba fordított, 

rajzolt mesék képkockáinak használata révén a fiatal 

lány története is mint egy saját maga ellentétébe fordí-

tott mese jelenik meg, és ez a formai megoldás ismét 

lényegileg hordozza magában a mű szavak szintjén is 

megragadható a témáját: jelen társadalmunk afelé tereli 

a lányokat, hogy az életük értelmét a mesés szerelemben 

keressék, az elvárt szerepeknek és történeteknek felelje-

nek meg, s várakozzanak a hercegre, aki majd megmenti 

és örökre boldoggá teszi őket – ám ez a mese hazug, és 

egy kínokkal teli kényszerpálya függésébe zárja a nőket. 

A képekhez társított mondatok mintegy az ebbe a sze-

repbe való megérkezés fázisaiként is értelmezhetőek.  

A szövegek az egyik legintimebb műfajból, a művész 

tizennégy éves korában írt naplójából valók, és ebből 

nyeri a mű a társadalmi szerepelvárásokon túli, elvárások 

okozta szívszorító dimenzióját. Az Önarckép szeletek18 

című sorozat is ezzel a (személyes vs. általános élmé-

nyek) kettőséggel játszik. Ennek képei a művész által 

sokféle módon feldolgozott, csomagolóanyagokról szár-

mazó piktogramokról, egyen-ábrákból származnak. Ez a 

képhasználat minden ide sorolható műben azt is jelenti, 

hogy személyes élményeink egyúttal a fogyasztói társa-

dalom által kitermelt egyen-élmények is.19 A képi sablo-

nokhoz látszólag szöveg/gondolat klisék társulnak, ame-

lyekkel együtt kemény iróniába tudnak fordulni – és töb-

bek között éppen az irónia zökkent majd ki az elsődleges 

értelmezésből. A valójában felvetett tartalmak ugyanis 

formáik ellenére mégsem evidenciák. Vagy a tudatosítá-

suk, vagy az ilyen egyszerűnek tűnő, sűrített kimondásuk 

nem az, mint például az Önarckép szeletekben: „Nem ülök 

fel a média nyomásának, egyszerűen minden elvárásnak 

megfelelek.” sokan élnek (élünk) így, de kevesen ismerik 

(ismertük) fel. És mintha ezt a konkrét gondolatot foly-

tatná, a Visszafordíthatatlan folyamat20 című kiállítás még 

ennél is konkrétabban tematizálja a női testtel kapcsola-

tos társadalmi elvárások bénító és manipulatív mivoltát. 

Nagyon röviden: amennyiben nem vagyunk megfelelő 

módon szépek, akkor vágyni sem fognak a testünkre, 

és ez egy nőnek a léthez való alapvető jogát kérdőjelezi 

meg mai társadalmunkban.21 

Eperjesi Ágnes: A torta visszavág, 2012, video, 1.30 min.
a művész jóvoltából / Hungart © 2020
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Eperjesi Ágnes: Önarckép szeletek 1-14, 
2004, Lambda print, szöveg, 130x66 cm
a művész jóvoltából / Hungart © 2020

Eperjesinél a saját történet, tanulság, megélés sosem 

lesz konkréttá, beazonosíthatóvá, személyekhez köthe-

tővé. A fotogramok lenyomataihoz hasonlóan, a mély 

benne-lét a műben, azaz a személyes tartalom és ön-

maga (ezúttal: tapasztalatainak, élményeinek) őszinte 

odaadása tény, de megnyilvánulásainak módjai itt sem 

fedik fel a művész saját intim szféráját. Alapvető ugyanis  

Eperjesi munkáiban, hogy az egyéni tapasztalat akkor vá-

lik művé, ha azt az „általános” alátámasztja, ha találkozik 

a kettő, ha az utóbbiban megmérhető az első.22  így művei 

egyszerre lesznek mélyek és szenvedélyesek, ugyanakkor 

tartózkodóak és racionálisak.

Ehhez kapcsolódik Eperjesi egyik jelentős művészi tette, 

mely szerint összhangba hozza a szinte kizárólag az in-

tellektust működtető avantgard művészet alapvetéseit, 

formáit, gesztusait és az attól lényegileg idegen, az intuí-

cióra, metaforákra, személyességre építkező művészi at-

titűdöt úgy, hogy mindkettő felett kontrollt gyakorol, mi-

közben kijózanító pontossággal adagolja őket egymáshoz.
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A MEGISMERÉS ÚTJAI
Nagyon fontos közös aspektus Eperjesi műveiben alap-

vető alkotói módszere: a tudós-kutató-művész attitűd. 

A választott médium alapos, tudományos igényű, gyak-

ran kísérletezéssel egybekötött vizsgálata szinte minden 

munkájának a létrehozásában kulcsszerepet kap.

Tudományos alapossága, a médium különféle műkö-

dési lehetőségeinek feltárása, az önmagukban is tarta-

lom-képző dimenziók egymás mellé helyezése, a hagyo-

mányostól eltérő, saját (művészi és személyes) tapasz-

talatok beépítése, önmaga bevonása, korábbi műveinek 

rekontextualizálása, és a társadalmi kérdések felvetése 

együttesen teremtenek egészen különleges művet, és 

szintetizálódnak a Labor című kiállításban.23 A képalkotó 

fotográfiával és annak maszkulin értelmezésével szem-

ben itt az előbbi feminin interpretációs köreit a szokásos 

módon egyszerre érzéki és ugyanakkor letisztult, elméle-

ti szempontból is rendkívül alaposan végiggondolt mó-

don tárja elénk. A képelőhívással kapcsolatban is kulcs 

szín, a vörös különféle használata, saját teste bevonása, 

általában véve a női test használatának modellezése, 

ami egyúttal a fotóelmélet és a feminizmus szakmai 

anyagaival kerül játékba, a fotópapír, mint valami addig 

nem-volt megszületésének potenciális helye, a képnyom 

létezése és nem-léte közötti átmeneti állapotok vizsgá-

lata egészen izgalmas, jelentős művet hoznak létre, ahol 

ez az összesség ismét a művek hálózatszerű összefűzé-

séből is adódik.

Kivételesen alapos és a médium kevéssé ismert sajátos-

ságait kutató, kísérletező tevékenységének egyik kiemel-

kedő példája a Színügyek című kiállítás-sorozat,24 ahol 

ismét több dimenzióban használja és helyezi különféle 

kontextusokba kutatásai eredményeit. A három tárlat-

ból álló projektben a Semmi a szín alatt kiállítás keretén 

belül mintegy a saját maga által létrehozott színtannal 

dolgozik,25 és az általa sokszor és sokféle módon vizsgált 

fotogram egy speciális területére, a színes fotogramok 

készítésének sajátosságaira fókuszál. A színes fotópapír 

jellegzetes fogyatékosságára figyelt fel, amelyet inkább 

ki szoktak küszöbölni, nem pedig külön foglalkozni vele. 

Erre alapozva készültek például a Lágy konstruktivizmus,  

A kör négyszögesítése, vagy az Óriás mellékdenzitás című 

sorozatok, melyek elméleti és technikai/gyakorlati előz-

ménye a színes nyersanyagban keletkező mellékdenzitás 

jelenségének tanulmányozása volt. A színes fotogramké-

szítés közben figyelhető meg az a jelenség, hogy ugyan-

azzal a színszűrő beállítással, de különböző expozíciós 

idővel történő megvilágítás nem minden esetben ered-

ményezi egyféle színérték világosodó vagy sötétedő ská-

láját, ahogy azt várnánk; hanem a fényátszűrődés miatt 

a szomszédos színrétegben más, oda nem illő színek is 

keletkeznek. 

Ezt nevezi Eperjesi mellékdenzitásnak. A sorozat ké-

pein a három színréteg körül keletkező idegen színű 

beszűrődések legkarakteresebb esetei láthatók. Ezen 

a területen is érvényes a művészre, hogy előszeretettel 

foglalkozik az épp választott műfaj/médium határterü-

leteivel, kevéssé ismert jellegzetességeivel. Hogy olyas-

mire kíváncsi, ami nem evidens, pedig immanensen 

magából a médiumból ered, ha kiveszik a megszokott 

értelmezési és működési kontextusból, és új kérdéseket 

tesznek fel vele kapcsolatban. 
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Eperjesi Ágnes: Mintás mellékdenzitás 1-2, 2007
80x80 cm, színes fotogram
a művész jóvoltából / Hungart © 2020
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TáRSADALoM: cSELEKVÉS ÉS KöZöSSÉG
Másik sokszor és sokféle módon megnyilvánuló kötőe-

rő Eperjesi művei között a társadalmi kérdések felveté-

se, az aktivizmus kérdéseinek, pontosabban az egyéni 

cselekvés lehetőségeinek vizsgálata.26 Már a fenti, nemi 

szerepekkel kapcsolatos sztereotípiákra rákérdező mű-

vei is ide sorolhatóak – a társadalmi kérdések iránti el-

kötelezettség, az önbevonás és önreflexió miatt is, ám 

ezekben nem lép az aktivizmus terepére. Amelyekben 

igen, azokra is jellemző lesz, hogy nála „a privát politika  

az önreflexióval kezdődik”.27 Ez ölt formát a Private Pro-

test című munkájában. A mű első fázisában a tüntetés 

köztéri gesztusaként megformált cselekvést Eperjesi 

visszacsatolja a saját egyéni dimenziójába, amikor azt, 

ami ellen kiáll, a személyes élet terepéről választja, és 

választatja ki, fogalmaztatja meg másokkal is a projekt 

későbbi fázisaként létrejött művész-könyvhöz.28 így itt 

a forma és az attitűd származik a politikai aktivizmus 

terepéről. A Hatalmi szóval I. performanszban29 már 

olyan csatornát választ, amely magánemberek számára 

korántsem adott. Itt a művész a kitaláló és a szervező, 

tette egyúttal példázza azt is, hogy az átlagember ho-

gyan kapcsolódhat hivatásos politikusokhoz, hogyan 

adhat hangot saját véleményének, kritikájának egy,  

a számára megközelíthetetlen közegben. Négy politikus-

sal olvastatja fel a Parlamentben az általa kiválasztott, 

külföldi, hatalomban lévő politikusok30 égető társadalmi 

problémákról tartott, emblematikus beszédeik átiratait, 

hogy végre ilyen témák és gondolatok ilyen szavakkal 

kapjanak helyet ott, ahol egyik sem történik meg, és 

ezt a hiányt és effektív károkozást (amelynek ez a hiány 

egyaránt az oka és a tünete is) tehetetlenül kell végig-

néznünk. Részben ez a hiátus és rombolás tematizáló-

dik azután a Hazahaladás projektben és kiállításban.31 Itt 

is32 több, önálló művét helyezi egymás mellé, amelyek 

együttesen fejezik ki a témával kapcsolatos aktuális ál-

lásfoglalását, gondolatait, és nyernek új kontextust és ér-

telmezési dimenziót. A tárlat Eperjesire jellemző módon 

érzelmileg is telített, radikális állításokat tesz, de ezeket 

ismét olyan formákban, amelyek visszafogottak, letisz-

tultak, kvázi minimalisták.33  A kiállítás az egyén politika 

által elnyomott életét is tematizálja, műről-műre illeszti 

össze annak többféle dimenzióit. A Szabadság felhaszná-

lása című alkotás az életünk alapvető szövetébe befér-

kőző, azt felülíró és kisajátító politikusaink (azaz maga  

a politika) szerepére is rákérdez.34 A Dominó hatás 1 című 

fotogramon35 az egyen-figurákká vált emberek a semmi-

ben lebegve, egymást taposva rontanak egy láthatatlan 

kijárat felé. s hogy mi lehet ebben a közegben mégis az, 

ami értelmet adhat? Ezt modellezi a Rövid ima című vi-

deoinstalláció: a falra vetített szöveg akkor vált olvasha-

tóvá, ha a néző bátran szembement a kiállítás-látogatás 

szabályaival, és beleállt a vetítésbe. így kitakarta annak 

egy részét, a fennmaradó betűk pedig értelmezhetőek 

lettek. Ha a néző erre mégsem jött rá, a többiek önkén-

telenül is segítségére lehettek, amikor ők tették meg 

ugyanezt. A felirat: „Rövid ima azokért a gondolatokért, 

amelyek nem jutottak eszembe”, egyúttal annak a be-

ismerése is, hogy mennyi mindent nem látunk, értünk, 

teszünk meg, s hogy ez az esendőségünk mégis milyen 

közös nevező lehet. Mozgásban maradni, cselekedni, fi-

gyelni egymásra – ez a kulcs. 
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Eperjesi Ágnes: A szabadság felhasználása 1-9, 2014
Hivatalos formanyomtatvány, fotó, szövés, irattartó fiók 
foto: sulyok Miklós / Hungart © 2020
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Eperjesi Ágnes: Private protest, 2007
utcai akció 
a művész jóvoltából / Hungart © 2020

Mindezeknek ilyen szélsőséges és tiszta megfogal-

mazása ismét komoly művészeti tette Eperjesinek: 

politikai állásfoglalása és kritikája túllép a megszo-

kott pártos kliséken és acsargásokon, hétköznapi 

és személyeskedő dimenziókon, a stabilitást adó 

identitást és egyéni működést ellehetetlenítő körül-

ményekre fókuszálva mutatja be jelen társadalmunk 

drámai élhetetlenségét, s ebben a politika felelőssé-

gét, és az egyéni cselekvés lehetőségeit. 

A hangsúlyosan politikai témával foglalkozó művek 

egyik tanulsága, a cselekvés fontossága alapvető-

en meghatározó Eperjesi egész munkásságában – 

performanszaiban ez hozza létre a művet. Ezekben 

fizikai valója, egész lénye hasít bele a térbe, metsz 

ki belőle egy új minőségű dimenziót, ahol létrejön-

nek azok a tapasztalatok, megfogalmazódnak azok  

a kérdések és válaszok (és adott esetben tárgyak is), 

amelyeket a cselekvés művészeti következményei-

nek tekintünk. 

 

Eperjesi Ágnes: Ruhaszínkör, 2009 
video, 8’15”
a művész jóvoltából / Hungart © 2020
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Eperjesi Ágnes: Érezze megtiszteltetésnek, 2018
performansz, 30 perc
a kép Bényi Andrea fotójának felhasználásával készült
a művész és az acb Galéria jóvoltából / Hungart © 2020

Eperjesi Ágnes: Pátosz és kritika, 2019
180x40x40 cm, 3D print, vasállvány
a művész és az acb Galéria jóvoltából, fotó: 
Biró Dávid / Hungart © 2020

Ilyen például a már említett Private Protest36 című projekt első fázisa, ahol privát-tünte-

téseinek önmaga a főszereplője, saját fizikai valója lett a közös felület, a metszéspont  

a magán és a közösségi, a nyilvános tér és az aktivitás-típusok között, amint utcára ment 

és magasba emelte „Protesta” feliratú transzparensét. A Vegyes házasság37 című műben 

egy valódi házasságkötés imitációja történik: a szlovák-magyar és a magyar-szlovák szó-

tár nem tudna frigyre lépni, ha ő (és performansz-társa) nem sétálnának végig a vörös 

szőnyegen az anyakönyvvezető elé.38 A Ruhaszínkör39 című videóban a szennyes ruhákat a 

hozzájuk kapcsolt asszociációktól eltérően mint műalkotás-alapanyagot kezeli, és gondos, 

pontos mozdulatokkal ezúttal a műhöz szükséges formákká hajtogatja őket egy, a hét-

köznapi helyzetektől élesen elütő, letisztult közegben. Az Érezze megtiszteltetésnek perfor-

manszban40 vörös lepellel borította be Molnár Csilla ex-szépségkirálynő szobrát, s tette ezt 

úgy, hogy a lepel valójában mintegy a talpa alól felemelt, az ő és a sorstársai szimbolikus 

útját jelképező vörös szőnyeg lett. Ez az út, azaz sors anno elviselhetetlen teherként nehe-

zedett a szépségkirálynőre, ám akkor és ott, Eperjesi tette nyomán, meztelenségét végre 

elrejtette. Erre a lepelre tűzte fel a művész az ott kivágott betűkből az „Érezze megtisztelte-

tésnek” mondatot, amely a szépségkirálynő-választást szervezők hangján szólal meg, mi-

szerint Molnár Csillának örülnie kellett volna a figyelemnek és lehetőségeknek, ugyanakkor  

Eperjesi a tisztelet és a megtisztelés egészen más dimenzióját valósítja meg performanszá-

val (és az azt követő kiállítással41). 
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Ezekben a műveiben kikezdi azok témáinak hagyomá-

nyos narratíváját és a velük kapcsolatos konszenzust. 

Cselekvése tiltakozásként is értelmezhető ez utóbbi-

ak látszólagos kikezdhetetlensége ellen. És mindez az 

egész munkásságára is igaz. Az általa felvetett témák 

befoglaló szövetét már azzal is széthasítja, hogy a te-

matizálásukhoz használt ismert kortárs művészeti esz-

közöket, gesztusokat és technikákat sem a bevett mó-

don használja: az intimitás egy dimenzió a műveiben, 

a titkok elárulása nélkül, a fotográfia központi kérdése, 

noha lényegében nem használ kamerát, hétköznapi 

tárgyaink tudományos kutatásainak az alapját képezik, 

a politikai aktivizmus közösségi, személytelen megnyil-

vánulását pedig a személyességen keresztül adja vissza 

egy valódi közösségnek. Lenyűgöző az az intellektuális 

és emberi szabadság, amellyel saját értelmezéseit létre-

hozza, és az a hajszálpontos mozdulat is, ahogy ezeket 

a hasításokat megvalósítja. Nem vagdalkozik. szikével 

metszi ki azt, ami felmutatni való.42 Hasonló attitűddel 

viszonyul saját szakmai közegéhez is, amelynek műkö-

dési mechanizmusaira, szereplőinek pozíciójára többfé-

le módon is rákérdez. 

Az Éles és életlen kurátorok című műben például jelen-

tős kurátorok és művészettörténészek, kortárs műkri-

tikusok arcképeit helyezte áldozáshoz való (vagy azo-

kat imitáló) kerek ostyákra. Rendkívül finoman meg-

fogalmazott, erős kritika: a katolikus kontextusban  

az áldozás során az ostya szánkba helyezésével Krisz-

tus lényegét fogadjuk be, s szentelődünk meg általa. 

Itt sok más jelentésréteg mellett felmerül az is, hogy  

a portréikkal megidézett szakemberek kvázi hasonló-

an megszentelő szerepben vannak saját terepükön. így 

a mű felelősségükre, tevékenységük gyakran talán túl-

zott értékteremtő mivoltára reflektál. De a művészek 

köré (önmaguk vagy a szakma által) szőtt narratívát is 

megkérdőjelezi:43 a szintén említett Érezze megtisztel-

tetésnek performansz és kiállítás kapcsán Pauer Gyula 

1985-ös magyar szépségkirálynő választáskor betöl-

tött szerepét44 vizsgálja, egyúttal a nehezen védhető 

körülmények között létrejött szobrot kérdések nélkül 

bemutató intézményre, a Magyar Nemzeti Galériára, 

és rajta keresztül általában véve a hazai kortárs művé-

szeti intézményrendszer és szakmai közeg működésé-

re fókuszál.45 

Eperjesi Ágnes: Az utolsó fekete-fehér portré, 2015
video loop, 1’45”, portréfotó: Várnagy Tibor, 1992
a művész jóvoltából / Hungart © 2020
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Eperjesi Ágnes: Éles és életlen kurátorok, 2015
installáció, 120x30x30 cm
a művész jóvoltából / Hungart © 2020
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Ugyanez az attitűd nyilvánul meg akkor is, amikor 

Eperjesi Ágnes közösségteremtőként szerepel szak-

mai közegében. Erre példa a művészi érdekképvise-

letnek teret adó, kísérleti blogja,46 vagy az általa élet-

re hívott Fotóelméleti Szavalókórus, amellyel részben 

kapcsolódik a hazai Avantgárd legjobb hagyománya-

ihoz, ugyanakkor egy szakmailag, intellektuálisan 

aktív közösséget hoz létre, ahol mindenki egyformán 

fontos, egyformán részt vesz, közösen cselekszik, 

nem egymás mellett, ahogy általában, és csak ebből 

a fajta együttműködésből jön létre a mű. Ez Eperjesi 

egyik legkézzelfoghatóbb tette, amelyben megvaló-

sítja a fotogrammal kapcsolatban megfogalmazott 

gondolatkört, amely lényegében egész művészetére, 

alkotói módszerére és attitűdjére is igaz. A fotogram 

médiumát alaposan körbejáró, rendhagyó, hiánypót-

ló tanulmányából47 idézek: „Míg a camera obscurá-

ban48 megjelenő kép néhány kitüntetett, a tárgyról 

visszavert és a lyukon magát átverekedett fénynyaláb 

okozta optikai jelenség, addig a fotogram esetében 

a fényforrásból kijövő összes fénysugár egyidejűleg, 

együttesen eredményezi az árnyék [azaz a fotogra-

mon létrejövő lenyomat] létrejöttét. Az összes fénysu-

gár természetesen magába foglalja az ide-oda verő-

dőeket is. Az a fény, amit nem fogtak optikai munkára, 

hanem szabadon terjed a tér minden irányába; nos, 

ez a fény számomra egyrészt a szabad és önálló indi-

viduumok egymást értelmesen kiegészítő halmazát 

jelenti, másrészt azt a sokaságot, azt az egyenként 

gyenge individuumot, amelyek együtt, összeadódva 

jelentős (fény)erőt alkotnak. Erős jelentésképzetek 

kötődnek bennem ahhoz a fotogram médiumát uraló 

gyakorlathoz, hogy a fényforrás sugarai beterítenek, 

befednek egy adott területet; a fénynyalábok együtt-

működnek egymással, de legalábbis békésen meg-

férnek egymás mellett; a fénysugarak egyike sem 

vész kárba, az összes együtt fejti ki a hatást, árnyal-

va, gazdagítva, telítettebbé téve a végeredményt. Ha  

a fotogramot társadalmi metaforaként próbáljuk 

meg értelmezni, ahogy nem kevesen tették ezt a ha-

gyományos, kamerázós fényképezés esetében, a fo-

togram a fotográfia pandantjaként jelenik meg, mint 

a demokratikusság metaforája, ami a médium tech-

nikai gyakorlatából következik.”49 

Mindennek új és új módokon való modellezése és 

megtapasztalásának lehetősége Eperjesi művészeti 

gyakorlatából következik, és megadja a nézőnek azt 

az aktivitásra ösztönző bizonyosságot, hogy létezhe-

tünk így, együtt, egymás mellett, valami közöset lét-

rehozva, mégis szabadon. 

1 Eperjesi Ágnes korai fotográfiai munkái 1986–1999, 2019, Budapest, acb 
Research Lab.; Színügyek. Colour Matters, 2010, székesfehérvár, szent István 
Király Múzeum; Újrahasznosított képek. 2003; Csendélet, 1998, Budapest, Bolt 
Galéria.
2  Ilyen tanulmányok például: ePeRJeSi Ágnes: A fotogram mint akart és 
akaratlan képzet, Jelenkor, 2017/5, http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/
JELENKOR_2017-05.pdf, letöltés ideje: 2020. 07. 30., 
ePeRJeSi Ágnes: A fotogramról – Maurer Dóra Vak letapogatás című sorozata 
kapcsán, Balkon, 2018/1, http://www.eperjesi.hu/texts/a-fotogramrol-maurer-
dora-vak-letapogatas-cimu-sorozata-kapcsan-balkon-2018-1?id=146. 
FiSli Éva (szerk.): Fotográfusnők, Konferenciakötet, Magyar Fotótörténeti 
Társaság, Budapest, 2020, (megjelenés előtt).
3  Lásd: Eperjesi Ágnes honlapja, ahol a vonatkozó kritikák olvashatók:  
http://www.eperjesi.hu/texts
4  Ehhez a kérdéskörhöz lásd még: „A munka így, bizonyos értelemben 
tökéletesen átlátszónak, áttetszőnek is tűnhet [… és ezzel …] fölöslegessé 
teszi látszólag az értelmezést.” – írja Cséka György Eperjesi saját szövegei 
kapcsán a Színügyek-projekt elemzésekor, és ezt bátran vonatkoztathatjuk 
a művek kapcsán létrejött szövegegyüttesre is, a levont következtetést 
pedig az egész eddigi életműre: „A nagy mű sajátja azonban [némely 
nagy műveké, hogy az esszencializmus rút kísértetét elűzzem innen, és ne 
alkossak túl könnyen adódó, sommás ítéleteket], hogy nem adja könnyen 
magát és elemzésének folyamata az elemzőt is szembesíti eszközei 
fogyatékosságaival, szempontjai gyengeségével és folyamatos önvizsgálatra, 
önreflektálásra készteti.” cSéKa György: „Goethe, Hegel, mosógép”, 
Fotóművészet, 2009/3.
http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/200903/eperjesi_agnes_
szinugyek_cimu_harmas_kiallitasarol, letöltés ideje: 2020. 08. 21.
5  Hasonlókat állapít meg Cséka György Eperjesi egyik három kiállításból 
álló műve kapcsán: „a színügyek egy komplex, különböző médiumokat 
keverő, azok határain gyakran túllépő, szerkezetileg a hagyományos mű 
fogalmát sokszor megkérdőjelező, felülíró, a befogadóhoz való viszony 
szempontjából is kevert, hol statikus, hol interaktív művekből álló, nyitott, 
önreflexív, többféleképpen értelmezhető és helyenként bizonyos értelemben 
a művészet határait átlépő, tudományos kutatásként is felfogható alkotás.” 
cSéKa gyöRgy: I. m. 
6  Ehhez lásd még: „Kérdez és kísérletezik, úgy, hogy eközben nem 
csak elméjét és a fakó teóriát használja, hanem teljes személyiségét, így 
értelmezései önmagát értelmezik, kérdései önmagára is irányulnak.”   
cSéKa gyöRgy: I. m.
7  Bukfenc, ff. fotogram, 1988, 100x200 cm 
8  Bak, 1992. december, fényérzékeny fotópapír vörös fóliában, 100 x 180 cm. 
(Fotogram rólam állapotosan. A lányom 1993. január 3-án született.) 
9  „Volt egy időszak 1991 és 1995 között, amikor EÁ és VT [Eperjesi Ágnes 
és Várnagy Tibor] a politikai-kulturális-társadalmi átalakulások kellős 
közepén megteremtettek maguknak egy olyan privát érzelmi-, intellektuális- 
és alkotói teret, amelyben szétszálazhatatlanul fonódtak egymásba 
a kreativitást tápláló energiák legkülönfélébb forrásai.” – írta Bencsik 
Barnabás kurátor a művek 2016-os, Inda Galéria –beli, TAVATE képei című 
kiállítás kapcsán. Lásd: http://www.eperjesi.hu/solo/tavate-kepei-tavate-s-
pictures?id=210
10  Például: TAVATE képei. Szövött kép/8, 1991, ff nagyítás szolarizált  
ff negatívról dokubróm papíron, fotókémiai színezés, 39,5x29,5 cm, 
keretezett méret: 63,5 x 48,5 cm.
11  Az összeszövéshez kétszer exponálták le ugyanazt a képet, az egyiket 
előhívás után fixálták, ez a fekete-fehér kép. A másikat nem fixálták, hanem 
alaposan kimosták, és így meghagyták a fényérzékeny emulzió saját színét – 
amely azonban idővel változik, sötétül, ám teljesen sosem fog eltűnni  
a kép.  így nem csak fizikai szinten érzékelteti a médiumhasználat két ember 
kapcsolódását: Eperjesi és Várnagy mintegy saját színszimbolikát rendeltek 
a különbözőképpen kezelt képekhez, amelyben a fekete-fehér, nem-változó 
kép a kapcsolat éppen így stabil pontjaira, dimenzióira is utal, míg a változó a 
képlékeny, kiszámíthatatlanul alakuló aspektusokra. Úgy egészítik ki egymást 
ezek, simulnak össze egy közös képpé, ahogyan egy kapcsolatban is csak 
így, egymást átszőve-megtartva léteznek. A változásban hagyott képrészek 
az emlékképeket is eszünkbe juttathatják: hogy ugyan változik bennünk egy 
kapcsolat képe, halványulhat, de teljesen nem tud eltűnni belőlünk. 
12  A torta visszavág, Video, 1,30 perc, 2012. Bemutatva Az ehető Én című 
kiállításon, lásd: következő jegyzet. 
13  Az ehető én, Raiffaisen Galéria, 2012.
14  Lásd a kísérőszövegben: http://www.eperjesi.hu/solo/az-eheto-en-the-
edible-self?id=221, letöltés ideje: 2020. 08. 30., és kapcsolódik még: KüRti 
Emese: „Csinálj magadnak ehető képeket”, Mozgó Világ, 2012. október, 
http://www.eperjesi.hu/texts/kurti-emese-csinalj-magadnak-eheto-kepeket-
mozgo-vilag-2012-oktober?id=89, letöltés ideje: 2020. 08. 30.
15  Ilyen mű többek között az Önarckép szeletek, az Ifjú EÁ újrajátszott keservei 
és a Családi album is. 
16  „»Ezt most én mondom, vagy az anyám?« A képek mögött Eperjesi 
magatartásformája a tiltakozó ember pozícióját tölti be. Nem akarok olyanná 
válni, amilyennek mások fogalmaznak meg. A felismerés, majd a képekhez 
társított mosolyt fakasztó, emblematikus mondatok kilépnek a személyes 
érvényű kijelentések hatásköréből – át a »mindenki mondhatná«-ig, így 
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a tű fokán”, Exindex, 2007. június, http://www.eperjesi.hu/texts/baglyas-erika-
atjutni-a-tu-fokan-exindex-2007-junius?id=20, letöltés ideje: 2020.09.06. 
17  Az Ifjú EÁ újrajátszott keservei, 2007, vetíthető diafilm, 1–17.
18  Önarckép szeletek, 2004, c-print + szöveg aluminiumon.
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19  Hogy mennyire nehezen szétszálazható az, hogy legszemélyesebbnek hitt 
élményeink valóban a sajátjaink-e, vagy a művekben tematizált jelenségekről 
való kollektív tapasztalataink, a belénk égett sokféle, a fogyasztásra épülő 
működésünk és a társadalmilag meghatározott nemi szerepek által formált  
élet-kliséknek köszönhetően csak annak hisszük őket, arra kiváló példa  
a Családi album is, ahol még egyértelműbb ez az összecsúszás, nevezetesen, 
hogy nagyjából minden családi album egyforma, és egyformán jelentés-nélküli 
a narrátor elbeszélése nélkül, amely narrátor azonban változó, s már csak ezért 
sincs kézzelfogható és elidegeníthetetlen tartalom a képek mögött. A sorozathoz 
lásd: BeRecz Ágnes: „Hasznosíts újra, kérlek!”, Exponált emlék, AICA, 2008. Előadás: 
Exponált Emlék – Családi képek a magán- és közösségi emlékezetben, Műkritikusok 
Nemzetközi szövetsége (AICA) Magyar tagozat, 2008. Nyomtatásban: http://www.
eperjesi.hu/texts/berecz-agnes-hasznosits-ujra-kerlek-in-exponalt-emlek-aica-
2008?id=16, letöltés ideje: 2020. 08. 30.
20  Visszafordíthatatlan folyamat, 2006, c-print, 110x170 cm.
21  A kiállítás kapcsán stepanovic Tijana többek között azt a megállapítást 
teszi, hogy ez volt az első Eperjesi olyan, újrahasznosított képekkel dolgozó 
anyagai közül, amely nem finoman feszegeti a női lét kérdéseit, hanem 
társadalomkritikus, mi több, feminista módon nyúl a témához. Ez érdekes felvetés 
– a korábbi anyagokban a művész által feltett kérdések szerintem a kezdetektől 
a legkényesebbek közé tartoztak, és a (rendkívül sokféleképpen értelmezhető) 
feministák is többek között ezeket a kérdéseket teszik fel.  Lásd: StePanovic 
Tijana: Visszafordíthatatlan zavar, Praesens, 2006. augusztus, http://www.
eperjesi.hu/texts/stepanovic-tijana-visszafordithatatlan-zavar-praesens-2006-
augusztus?id=26, letöltés ideje: 2020. 08. 30.
22  Ahogy Eperjesi maga fogalmaz: „Az egyéni tapasztalatokból sohasem 
közvetlenül, hanem azok társadalmi-politikai-tudományos kapcsolódásainak  
a feltárásából következnek a műveim.” Pátosz és kritika, Eperjesi Ágnes és Hornyik 
sándor beszélgetése. A tranzitblog Pátoszmenedzsment online 2. 2020. 06. 18-án 
elhangzott beszélgetésének szerkesztett változata, megjelenés előtt.
23  óbudai Társaskör galéria, 2015.
24  Színügyek: Mindig lesz friss szennyes, Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó 
Ház, 2009. április 30. – június 21.; Semmi a szín alatt, Nessim Galéria, 2009. május 
5. – június 5.; Rövid ima, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, szent István Király 
Múzeum, 2009. május 9. – szeptember 20.
25  cSéKa gyöRgy: I. m. 
26  Ehhez lásd: HoRányi Attila: „Csendes robbanás”, Műértő, 2016. május. 
http://www.eperjesi.hu/texts/horanyi-attila-csondes-robbanas-muerto-2016-
majus?id=121, letöltés ideje: 2020. 08. 30.
27  Idézet: Bán Zsófia: „Privátproteszt”, Mozgó Világ, 2008. október, http://www.
eperjesi.hu/texts/ban-zsofia-privatproteszt-mozgo-vilag-2008-oktober?id=14, 
letöltés ideje: 2020. 08. 22. A műhöz lásd még: StePanovic Tijana: „Előszó. Tetten 
ért terhek”, ePeRJeSi Ágnes: Private Protest, Budapest, 2008, 2–5., http://www.
eperjesi.hu/texts/stepanovic-tijana-tetten-ert-terhek?id=15, letöltés ideje:  
2020. 08. 30.
28  Private Protest, 2008, 12x20 cm, 168 oldal, kézi kötés, 4 számozott és aláírt 
angol–magyar példány. Lásd a személyes vs köztér kérdéseit tekintve is: tatai 
Erzsébet: „A térhasználat Eperjesi Ágnes két köztéri projektjében és Czene Márta 

festészetében”, A nők terei a kortárs magyar képzőművészetben, TNTeF, 2017. június, 
http://tntefjournal.hu/vol7/iss1/tatai.pdf, letöltés ideje: 2020. 08. 24.
29  Politikai beszéd-performansz a Parlamentben. 2015. április 13-án ellenzéki 
képviselők napirend utáni felszólalásaként 4 beszéd hangzott el a parlamentben.  
Lásd ehhez, izgalmas adalékkal a mű a bevont politikusok általi kezeléséről 
(kisajátításáról): tatai Erzsébet: I. m.
30  http://www.eperjesi.hu/texts/hatalmi-szoval-politikai-performanszsorozat-
harom-reszben?id=105, letöltés ideje: 2020.09.21.
31  Capa Központ, Project Room, Budapest, 2016.
32  Mint például a Labor vagy a Színügyek című kiállításokban is.
33  A kiállításnak ezt a vonását nevezi Horányi Attila csendes robbanásnak.  
Lásd: 26. jegyzet.
34  A szabadság felhasználása, 2014. A szabadságos papírokat tartalmazó fiókok 
már eleve kihúzhatatlanok, ráadásul a bennük tárolt táblázatokba beleszövődnek 
miniszterelnökeink portréi, s így azok széteső arc-darabjai töltik ki azokat  
a rubrikákat is, amelyek az egyén szabadságának helyei lehetnének. 
35  Domino effekt/1, 2014 ff fotogram, 105x57 cm. sokaság, borulás közben. 
36  Private Protest – magányos tüntetés, 2007.
37  Vegyesházasság, 2010, performansz a komarno-i házasságkötő teremben.
38  Demonstrálva az egyének lehetséges szerepét abban, ahogyan két nyelv, azaz 
két kultúra és identitás egymáshoz tud viszonyulni.
39  2009, video, 8,15 min.
40  Performansz a Magyar Nemzeti Galériában, 2018. 10. 11.
41  Fészek Művészklub, Galéria és Herman terem, 2019.
42  Ennek a gondolatmenetnek az alapja Baglyas Erika 16. jegyzetben idézett cikke 
volt, amelynek témája alapvetően Eperjesi és Nagy Kriszta tiltakozó attitűdjének 
összevetésén keresztül mintegy a tiltakozás ontológiai dimenzióit feszegeti, 
s elsősorban Eperjesi Protesta című művének akkor még csupán egyetlen 
megvalósult fázisát veszi ehhez alapul, a kulcsszó elsőként mégis a Családi 
albummal kapcsolatban hangzik el. Ez a rövid bekezdés tágítja ki a tiltakozás 
fogalmát Eperjesi általában vett alkotói attitűdjére vonatkozóan. 
43  Másik példa erre, amikor Koronczi Endre és Gyenis Tibor Basic projektje során 
a mű részét képező, többkörös levelezésben teszi vita tárgyává Gyenis Tibor saját 
tablójához kapcsolódó önértelmezését. 
44  A nyertesekről készült gipsz-lenyomatok elkészítése, majd a győztes Molnár 
Csilláról ez alapján bronz-szobor készítése. 
45  Lásd ehhez: ePeRJeSi Ágnes: Magánérdek és közkincs, 1. és 2. rész, https://punkt.
hu/2019/05/20/maganerdek-es-kozkincs-1-resz/ és https://punkt.hu/2019/05/30/
maganerdek-es-kozkincs-2-resz/, letöltések ideje: 2020.08.21.
46  A célja itt is az volt, hogy személyeskedéstől és egymásra-mutogatástól 
független, probléma-fókuszú párbeszéd jöjjön létre az érintettek, azaz a hazai 
kortárs művészek között. Lásd mindezt részletesen: https://artportal.hu/magazin/
mibol-el-ma-egy-kortars-kepzomuvesz-iii/, letöltés ideje: 2020. 08. 21.
47  ePeRJeSi Ágnes: A fotogram mint akart és akaratlan képzet, lásd 2. jegyzet.
48  Ide értendő minden lencsén keresztül exponáló fotográfiai technika, tehát  
a fényképezőgéppel végzett fotózás is.
49  ePeRJeSi Ágnes: A fotogram mint akart és akaratlan képzet, lásd 2. jegyzet.
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Ha William J. Mitchell The Reconfigured Eye. Visual Truth 

in the Postphotographic Era1 című 1992-ben megjelent 

könyvét tekintjük a posztfotográfia fogalmának megala-

pozójaként és elterjesztőjeként, akkor megállapíthatjuk, 

hogy csak alig negyedszázada alkalmazható jelenünk 

fotográfiai attitűdjének, irányzatainak az értelmezésé-

hez. A múlt század kilencvenes éveiben Mitchell köny-

ve komoly elméleti aktivitást váltott ki, és az új, számos 

egyéb manipulációs eljárás mellett a „varratmentes” 

montázsok előállítását is lehetővé tevő Adobe Photoshop 

képszerkesztő program megjelenése lett többek között 

a fotográfia végét és egyben egy új médium születését 

prognosztizáló meglátások egyik katalizátora. 

A posztfotográfia mint letisztult, hivatkozási pontként 

használható fogalom azonban nem létezik. Az ugyanis 

Mitchell említett könyvében is csak egy a címben sze-

replő melléknévként tűnt fel, a szerző nem hajtotta 

végre könyvében a később fogalomként, korszakelne-

vezésként használt szó pontos definiálását.2 Ahogy ezt 

az elnevezést a digitális fotográfiával nehezen kapcso-

latba hozható 1988-as tanulmányában először hasz-

náló David Thomas3 is elmulasztotta. Mindenesetre 

annyi megállapítható, hogy a posztfotográfia fogalma 

Mitchell könyvének megjelenése után a fotográfia mé-

diumán belül történő analóg-digitális váltás következ-

ményeivel kapcsolatos vizsgálódásokban nyer az egyes 

tanulmányok adott szerzőinek fotótörténeti irányultsá-

gán keresztül értelmet. 

Martin Lister4 a Mitchell nevéhez is köthető, a fotográfia 

végét megállapító elméleti irányvonalat5 összegzően és 

sokatmondóan „kezdeti aggodalmak” címszó alatt tár-

gyalja, és az ezekre érkezett számos, és a fotótörténet-

tel kapcsolatban revizionista álláspontot szorgalmazó 

választanulmányt6 „humanista” címszóval illeti. Hogy 

eljussunk Joan Fontcuberta posztfotográfiai állapotot 

vizsgáló teoretikusi és kurátori tevékenységének ismer-

tetéséhez, úgy gondolom, nem árt, ha röviden össze-

foglalom, hogy nagyjából milyen álláspontok fogalma-

zódtak meg az analóg és a digitális fotográfia szembe-

állítása során. 
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A fotográfia végét megállapító írásokban közös, hogy 

azok egyként azt hangsúlyozzák, hogy a digitális váltás 

a fényképezésben felszámolta annak a legsajátságosabb 

technikai adottságát, a valósághoz kötöttségét, amely  

a fényképezőapparátus passzív, mechanikus módon tör-

ténő fényrögzítésén keresztül valósul meg. Az így létre-

hozott fénykép úgy viszonyul az ábrázolt valóságához, 

mint a tűzhöz a füst: közvetlenül. Ez a példa Charles  

sanders Peirce jelelméletéből származik, amelyben Peirce  

megfogalmazta a jelek ikonra, indexre és szimbólumra 

történő hármas felosztását, és a(z) (analóg) fényképet ez 

alapján a huszadik század meghatározó részében a teo-

retikusok döntő többsége indexikus jelként gondolta el. 

Ez alapján az analóg fényképben ott rejlett a valóság ob-

jektív rögzíthetőségének az ígérete, így a fotográfia má-

gikus ereje dominált, a nehezen manipulálhatóság igé-

zete és a nyersanyagba „égett” valóság határozta meg 

az uralkodó fotóművészeti irányzatok alapjait. A digitális 

fotográfia ezzel szemben egy számítógépben létrejött, 

majd (akármilyen) képernyőre kivetülő bittérkép, egy  

pixelekből álló rács, amelyben minden pixelhez egy szám 

van rendelve. Míg az analóg nyersanyag ezüstszemcsé-

ket tartalmaz, addig a digitális kép számokból, egyesek-

ből és nullákból áll. Ez a technikai különbség az, amelyre 

Mitchell az egyik fő állítását alapozza, melyet Edward 

Weston tételmondatának megfordításával nyomatéko-

sít: a digitális fényképben a manipuláció lehetősége ma-

gától értetődő.7 

A digitális képalkotó technikák megjelenésével új mé-

diumra lelő teoretikusok többségére igaz, hogy az azzal 

szembeállított analóg fotográfia jellemzőinek felvázolá-

sához a modernista, azaz a huszadik század nagy részét 

meghatározó tiszta/purista fotóművészeti irányzat fon-

tos képviselőinek a médiumról alkotott meglátásait idé-

zik hivatkozásul. Mitchell Paul strand és Edward Weston 

tételeit alkalmazza az analóg fotográfia definiálására.8 

Weston 1943-as Fotografikusan látni9 című tanulmányá-

ban a fotó-festészet ellentét már mondhatni sztenderd 

felvázolásán keresztül mutatja be a tiszta/purista fo-

tográfia általa vélt előnyeit és az önálló fotóművészet 

esztétikai alapjait. Az akkor még mindig létező piktori-

alista hagyomány mögött azt az ideológiai alapvetést 

látja, hogy annak képviselői szerint a tiszta fotográfia  

a fényképezőgép terméke csupán, s ezért azt nem lehet 

művészetként értékelni. Azért, hogy ezt az általa vélt 

rossz beidegződést felszámolja, a fotográfiát minden 

egyéb grafikai művészettől megkülönböztető két alap-

vető alkotóelem bemutatását kíséreli meg: a felvételi 

eljárás (exponálás) folyamatát és a fotografikus kép ter-

mészetét. 
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Keith Cottingham: Triplets, 1992, Archival Fuji color  
coupler prints, © Copyright | Keith Cottingham

Keith Cottingham: Twins, 1992, Archival Fuji color coupler 
prints, © Copyright | Keith Cottingham

Keith Cottingham: Single, 1992, Archival Fuji color coupler 
prints, © Copyright | Keith Cottingham



Fotóművészet 2020•3.34

Aziz + Cucher: “MIKE” (1994) C-print. 
127x101.6 cm. Courtesy of the artists 
and CLAMPART, New york

Aziz + Cucher: “JOHN” (1995) C-print, 127x101,6 cm,  
Courtesy of the artists and CLAMPART, New york

Aziz + Cucher: “LYNN” (1994) C-print, 127x101,6 cm, 
Courtesy of the artists and CLAMPART, New york
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A fotográfia különlegességét minden más vizuális mű-

vészettel szemben a képalkotás azonnaliságában, pil-

lanatnyiságában, vagyis az exponálás folyamatában 

látja Weston, ebből következik, hogy míg a festő, vagy  

a szobrász megváltoztathatják alkotás közben az előze-

tes terveiket, és akár meghatározatlan ideig dolgozhat-

nak egy adott alkotáson, addig a fotográfus „a munka-

folyamatát nem nyújthatja el. A felvétel rövid ideje alatt 

nem lehetséges sem a megállás, sem a változtatás, sem  

a téma újragondolása a fényképész számára. Abban a pil-

lanatban, hogy a fotográfus az objektívsapkát eltávolítja,  

a látómező minden eleme rögzítésre kerül, kevesebb idő 

alatt, mint ahogy az a fotográfus szeme által érzékelhe-

tővé válik.”10

Az így megörökített kép kettő, csak a fotográfiára jellem-

ző tulajdonsággal bír: vizuális értelemben vett élesség-

gel, és a feketéből fehérbe tartó tónusok gazdagságával. 

Ez az összességében három, semmilyen beavatkozással 

elő nem idézhető tulajdonság alkotja Weston szerint  

a fotográfia védjegyét. Ezek a tulajdonságok pedig  

a modernista fotóművészet által kívánatosnak, szük-

séges kritériumnak tartott transzparenciát, azaz a fo-

tografikus kép áttetsző voltát erősítik meg. Az utólagos 

manipuláció kizárásával és a fotografikus exponálás pil-

lanatnyiságával indokolja Weston a tételmondatát, mely 

szerint „a végleges nagyításon látható képet az expozíció 

előtt látni kell.”11 Ez a kijelentés a fotóművész különleges 

látásáról szól, a szem hatalmáról, amelynek segítségével 

a fotográfus képes érvényes és értékes képeket kimet-

szeni a más számára csak folyamatosan tovahömpölygő 

valóságból. 

A digitális fotográfiát új médiumként bemutató  

Jonathan Lipkin is összehasonlító elemzésen keresztül 

érzékelteti a két médium közötti különbségeket. „John 

szarkowski az 1966-ban megjelent The Photographer’s 

Eye című katalógusában felsorakoztatta a fotográfia 

médiumát szerinte meghatározó elemeket, melyek12 

a »Dolog maga«, a »Részlet«, a «Keret«, az »Idő« és  

a »Látószög«. Ezeket a kategóriákat a digitális fotográfia 

mára teljesen átértelmezte, felülírta. szarkowski a Thing 

Itself című fejezetében megjegyezte, hogy »a fénykép 

igazságába vetett hitünk a fényképezőgép objektív-

jének általunk tulajdonított semlegességén alapul.«  

A The Detail című fejezetében szarkowski a fotográfia 

médiumát annak nehezen manipulálható karaktere 

alapján különbözteti meg a festészettől. Ma már mind-

két kijelentés megkérdőjelezhető a különböző képmó-

dosító szoftverek elterjedtségének köszönhetően. […] 

Az idő és a látószög fogalmai végtelenül képlékennyé 

váltak jelenünk digitális környezetében, hiszen egy di-

gitális fényképezőgép éveken keresztüli adatgyűjtésre is 

használható, a nyert vizuális adatok pedig számos per-

spektíván keresztül szintetizálhatók. Vegyük észre meny-

nyire jelentés nélküli már a digitális fotográfiában Henri  

Cartier-Bresson döntő pillanat kulcsfogalma, mely szerint 

a fényképész dolga az, hogy megörökítse azt a pillana-

tot, amikor a dolgok egy képpé állnak össze.”13

Mitchell szerint a tradicionális fotográfia eszközei jól illesz-

kedtek Weston és strand modernista alapokon nyugvó 

elképzeléseihez, akik a fotográfiát kvázi tudományos eljá-

rásként kezelték, technikai tökéletességre törekedtek így 

tiszteletben tartották a médium zártságát és tisztaságát.14
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Mint említettem, Mitchell Paul strand meglátásaira is 

alapoz a digitális fotográfia új médiumként történő elis-

mertetése során. strand mindvégig az analóg fotográfia 

médiumának puritánsága mellett érvelt, és elvetette  

a hibridizáció lehetőségét, mert az olyan, szerinte hal-

vaszületett dolgokat eredményez, mint amilyen például 

a piktoralizmus.15 Mindezekkel szemben a digitális kép-

készítés elméletében hasznosítható, teoretikusi meglá-

tások gyökereit Mitchell a posztmodern művészetben 

találja meg. Teljes joggal, fűzhetjük hozzá, hiszen, ahogy 

Mitchell írja: „az újságírók és a tudósok mindent meg-

tesznek, hogy a sztenderd kép fölényét, elsőbbségét 

megőrizzék, de sokak számára a digitális képalkotás egy 

lehetőség, hogy exponálják, felszínre hozzák a fotográfi-

ával kapcsolatos kétségeket, apóriákat, hogy dekonstru-

álják a fotográfiai objektivitás eszményét és ellenálljanak 

a képi tradícióknak.”16

Talán jól kivehető az eddig leírtakból, hogy Mitchell 

alapvetően technicista szemlélettel közelít a fotográfia 

médiumához, és a technikai tények gondolati, művé-

szetelméleti alátámasztásául a huszadik század utolsó 

két évtizedéig, a mainstream művészet által mindig is 

kétesnek tartott fotóművészet területéről a túlsúlyban 

lévő tiszta/purista/dokumentarista fotóteóriák döntően 

technicista szemléletű elméleteit használja. Valamint 

már a posztmodern fotográfiai gyakorlatokat és elmé-

leti megközelítéseket is az általa érvényesnek tartott 

fotográfián túlinak gondolja el. Érdekes tény, hogy ab-

ban az évben, amikor Mitchell könyve megjelent, azzal 

szinte egy időben publikálta Geoffrey Batchen Poszt- 

fotográfiáról című tanulmányát,17 amelyben a szerző  

a posztmodern művészeti aktivitást vizsgálva jut arra 

a meglátásra, hogy a hagyományos – modernistának 

is nevezhető – fotóművészeti felfogást végérvényesen 

meghaladta a fotográfia korpuszán belüli művészeti te-

vékenység. A nyilvánvalóan az 1960-as években jelent-

kező konceptualizmus szerteágazó irányzataiból ere-

deztethető intermedialitás jelensége az egyik kiinduló-

pontja annak, hogy az évszázad végére a fotográfia mé-

diumának a határai teljes mértékben porózussá váltak. 

Úgy tűnik, írja Batchen, hogy a médiumok magukba 

olvasztották egymást, a fotográfia pedig mindegyikben 

hasznosult, de önmagában jelentéktelenné lett. A kü-

lönböző kortárs alkotók fotográfiát is hasznosító, vagy 

több médium bevonásával a fotográfia „régi” szerepére 

és jelentőségére reflektáló alkotások elemzése közben 

állapítja meg Batchen, hogy a fotó, amelyet régebben 

a valóságra nyíló ablakként definiáltak, a kilencvenes 

évekre a médiumát megmutató, átlátszatlan felszín-

né vált, amely kényszeríti a tekintetet, hogy elidőzzön 

a felületén.18 „Ennek következtében a fotografikus kép 

kétdimenziós kiterjedéséről kiderült, hogy az egy fikció, 

amely mindig igyekezett elnyomni saját térbeli kiter-

jedését. Ugyanakkor a fotográfia térbeli megjelenése 

számos más kérdés mellett rávilágít a fotográfia mé-

diumának problematikusságára.”19 A posztfotográfia 

fogalma ebben a tanulmányban Batchennél erősen 

leegyszerűsítve a modernista fotóművészet meghala-

dását jelenti. Nem a fotográfia médiumának a halálát, 

hanem egy túlsúlyban lévő, a fotográfia médiumának 

modernista szemléletű, annak határait őrző, azt át nem 

lépő irányzat végét vagy jelentéktelenné válását. „szá-

mos művész hoz létre ma már bizonyos transzmutációt, 

amelyben a fotografikus kép üveg, grafit, kő, papír for-

májába jelenik meg. Műtárggyá válva, a fotográfia csak 

egy újabb, a gyorsan tovatűnő ipari korszak referencia-

pontjává vált. A fotográfia »fotográfiává« lett, örökre 

a történelmi távolság és egy furcsa öntudat idézőjelei 

közé szorítva. Olyan zavart okozóvá vált, amelyet egy 

éppen elhunyt ember közelségében érzünk. Röviden: 

ezeknek a művészeknek a fotográfia egy emlék. Nem 

annak az emléke, akit ábrázol, hanem a fotográfiának 

mint reprezentációs rendszernek az emléke.”20 Mind-

ezek fényében talán magától értetődő, hogy Mitchell 

kijelentésére, mely szerint a fotográfia 1989-ben már 

elhunyt vagy radikálisan kiszorult,21 Batchen igen rész-

letes választ adott Ectoplasm: Phototgraphy in the Digital  

Age22 című tanulmányában. Mitchell fenti idézetét 

Paul Delaroche híres mondatával állítja párhuzamba; 

mint ismeretes Delaroche volt az, aki a fényképezés 

feltalálásának bejelentése után így kiáltott fel: „Mától 

a festészet halott!”. Ez a komparatív megközelítés so-

kat sejtető a tanulmány egészére nézve, hiszen, mint 

tudható, a festészet nem megszűnt létezni, hanem új 

irányok felé fordult a későbbiekben, a fotográfia médiu-

mával oda-vissza ható szoros, bár sokszor kimondatlan 

kölcsönhatásban. A fotográfia végét kijelentő tanulmá-

nyok alapján Batchen megállapította, hogy a fotográfia 

két krízissel áll szemben a digitális korszakban: az egyik 

technikai jellegű, a másik pedig episztemológiai vonat-

kozású. Mindkettő visszavezethető a referenciavesz-

téstől való félelemhez, amely az analóg fotográfia va-

lósághoz kötöttségének megszűnéséről szól. A digitális 

korban a fotográfiát a számítógépek által létrehozott 

képek referencia nélküliségétől féltik. Batchen válasza 

erre az analóg fotográfiát meghatározó peirce-i jelel-

mélet Jacques Derrida által kimutatott sajátosságá-

nak a felvázolása, mely szerint Peirce jelrendszere nem 

engedi, hogy feltételezzük, hogy van a reprezentáció 

világán kívül egy való világ. Hiszen Peirce szerint a va-
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lósnak és a reprezentánsnak mindig tartalmaznia kell 

a másikat. Vagyis, mutatott rá Derrida, ahogy létrejön 

a jelentés, onnantól csak jelek vannak. A dolog maga  

a jel. így az analóg fotó is jelek jele, vagyis ha a digitá-

lis fotográfiával kapcsolatosan az a legnagyobb prob-

léma, hogy annak a számítógépes programján kívül 

nincs eredete, hanem csak egy, a fotografikus kép által 

generált valóság szimulációja, akkor kéretik megijedni  

az analóg fotográfia százötven éves történetétől is, 

mert a fotográfia nem más, mint egy reprezentációk já-

tékából összeállt valóság reprezentációja. 

Batchen értelmezése fontos tanulságként szolgálhat  

a másik nagy „antimitchelliánus” teoretikus, Lev  

Manovich digitális és analóg fotográfia közötti különb-

ségtételek kétségességére rámutató elméletével23 kap-

csolatban. Manovich az 1990-es években talán meg-

hökkentőnek tűnő radikális példáin keresztül többek 

között arra az igen inspiratív belátásra jut, mely szerint 

tarthatatlan Mitchell kiindulópontja, hogy a „digitális 

képalkotás elpusztítja a tiszta fotográfia ártatlanságát 

azáltal, hogy minden fotográfiát eredendően módo-

síthatóvá tesz.”24 Hiszen, jelenti ki Manovich, a tisz-

ta fotográfia a fotográfiának és a fotóművészetnek is 

csak egyik irányzata, minthogy soha nem létezett egy 

fényképolvasási előírás sem, és a fotográfiák olvasata 

is kontextusfüggő. „A digitális fotográfia nem bom-

lasztja fel a »normális« fotográfiát, mert soha nem léte-

zett »normális« fotográfia.”25 Jó pár teoretikus mellett  

Batchen és Mitchell tanulmányai egyaránt rámutat-

nak arra, hogy a mitchelli értelemben használt poszt-

fotográfia fogalma, az új technikai eszköz megjelené-

sekor érzett szorongás elmúltával idejétmúlttá vált.  

A fotográfia médiumának elméleti megközelítését nem 

technikai oldalról, hanem egy adott (fotografikus) kép 

tartalmán, és az általa felvetett problémák elemzésén 

keresztül kell megkísérelni. A posztfotográfia mitchel-

li értelemben vett fogalmának lejárt szavatosságáról 

árulkodik többek között az is, hogy Liz Wells a Photo- 

graphy. A Critical Introduction című, kiemelkedő fontos-

ságú fotóelméleti könyv szerkesztője a kötet ötödik ki-

adásának előszavában arra hivatkozva, hogy a digitális 

fotográfia a fényképezés minden területébe beinteg-

rálódott, így az már nem képezi elméleti viták tárgyát, 

kivette az addig külön szerepeltetett, Photography in the 

age of electronic images című fejezetet, és annak tartal-

mát elszórtan a többi fejezet szövegébe fűzte bele.26 

A szerkesztői előszó megjelenésének évében, 2015-ben27 

rendezte meg Fontcuberta a Posztfotográfiai állapot című 

kiállítást Montrealban, a Le Mois de la Photo nevű szerve-

zet felkérésére, melyhez egy katalógust is kiadtak. 

Hogyan értelmezheti egy olyan gondolkodó fotóművész 

és teoretikus a posztfotográfia fogalmát, akinek a fo-

tográfiai alkotó munkája az elmúlt közel negyven évben 

a médium határainak szüntelen tágításáról, és kutatásá-

ról szólt? Mit mondhat 2015-ben a mások szerint már, 

legalábbis mitchelli értelemben biztosan, elavult foga-

lomról az, aki az analóg fényképet is már tényként kö-

zölt fikcióként kezelte, és konzekvensen dolgozott azért, 

hogy világossá váljon, hogy annak ellenére, hogy belénk 

nevelték, annak ellenére, hogy úgy gondoljuk, hogy  

a fénykép igazat mond, az bizony hazudik? Fontcuberta 

maga is „szerencsétlennek” nevezi28 ennek a fogalom-

nak a használatát, de más fókuszt is alkalmaz a címszó 

alatt kifejtett téziseiben. Teljesen konzekvens módon: 

ha valakinek a digitális fotográfia korszakának hajnalán 

nem volt különösebben izgalmas az ezüstszemcsék és 

pixelek közötti átmenet, az inkább a fotográfia leleple-

zett manipulálhatóságának társadalmi következményeit 

vizsgálja. szerinte ugyanis „a lényeg nem a digitális tech-

nológiában lakozik, hanem az általa kiváltott széleskörű 

szkepticizmus terjedésében. Ez az előzmény nélküli és 

visszafordíthatatlan attitűdbeli váltás annak a követ-

kezménye, hogy felmondták azt a szociális szerződést, 

amely alapján a fényképet bizonyítékként fogadták el.”29 

Fontcuberta teoretikusi értelmezésében a posztfo-

tográfia korszakát kettő, jól elkülöníthető szakaszra 

osztotta fel. Az első korszakban történt meg a digitális 

átállás a szkennerek és egyéb digitális fényképezésre 

alkalmas eszközök megjelenésével. A második korszak 

pedig a webkettes applikációk megjelenésével kezdő-

dött, és tart napjainkban is, ami a képek létrejöttének 

és terjedésének hihetetlen mértékű felgyorsulásáról 

szól. Mindenki tud fényképezni és mindenki meg tudja 

osztani mások számára hozzáférhetően: képözönben 

fuldokolunk. Az ikonoszféra már nem csak egy meta-

fora többé, benne lakunk a képekben, és a képek ben-

nünk lakoznak.30 

Fontcuberta a posztfotográfiai állapot vizsgálata közben 

nem a képek létrehozatalának módjára helyezi a hang-

súlyt, sokkal inkább az izgatja, hogy mivé lett a fotografi-

kus kép a napjainkig soha nem tapasztalt mértékű kö-

zösségi felhasználásban. Míg művészeti gyakorlatában 

erre rímelve az analóg fényképek degradációjával fog-

lalkozik,31 kurátorként az érdekli, hogy milyen reflexiókat 

szül ez az új képmámor a kortárs művészetben. Az általa 

kiemelkedő fontossággal bíró új szerzői tudatosság és  

a (kép)felhalmozás jelenségére reflektáló, igen széttar-

tó alkotói módszerek alapján egy tíz pontból álló listát 

állított össze, amelyen keresztül megközelíthetővé válik  

a „hozzáférés esztétikája.”32
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Erik Kessels: Untitled Neons, 2007, (installation photograph: NRW Forum Düsseldorf 2018, ‘Erik Kessels & Friends’ exhibition).  
Image series collected from the fringe of the Internet.
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Az elméletét legjobban megvilágító egyik tétel ebből  

a listából az, ahol Fontcuberta a posztmodern művészet 

egyik kulcsterminusát, a kisajátítás fogalmát értelmezi 

át és nevezi át adoptálásra, amely művelettel persze ki 

is bővíti a régi fogalom jelentését, ha egyáltalán meg 

nem szünteti ebben az új kontextusban. A latin ad-opta-

re szóból eredeztetett adoptáció fogalma a kiválasztás 

és felnevelés fogalmain keresztül nyer értelmet. Elsőd-

legesen olyan munkákat szemléz, amelyek arról a ké-

pességről adnak tanúbizonyságot, hogy értékes dolgo-

kat lehet találni ott, ahol ez nem tűnik valószerűnek.  

Az elsődleges posztfotográfiai jelenség szerinte az, 

hogy az érték ma már nem belülről fakad, hanem me-

nedzseléssel állítható elő. Kijelentésével arra világít rá, 

hogy a világhálón áramló képeknek önmagukban nin-

csen jelentősége, csak abban a közegben válhatnak 

értékessé, ahol egy emberi alkotó szellem kiválaszt kö-

zülük egy halmazt és valamilyen indokolható szempont 

alapján összeköti azokat. Ebből az következik, hogy 

nincsenek jó vagy rossz képek, csak jó vagy rossz (kép)

használatok vannak: az alkotás a választás kreativitásá-

val rokon.  Ennek a posztfotográfiai gyakorlatnak egyik 

kiemelkedő alkotója Erik Kessels, aki gyűjt és gyűjtemé-

nyéből konstruál valami újat. 
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Tekintettel arra, hogy Fontcuberta posztfotográfia fogal-

mát tartalmazó tanulmányai egymás továbbfejlesztett, 

kiegészített változatai, és a 2015-ben rendezett kiál-

lításra felkért művészek összeválogatásában egyfajta 

megrendelői igény is éreztette hatását,33 az általa poszt- 

fotografikus eljárásokként definiált alkotói módszereket  

a 2011-ben íródott Postphotographi Manifesto34 című írá-

sa alapján ismertetem. 

Az „adoptálás” praxisa mellett tipikus posztfotográ- 

fiai gyakorlatként írja le a szerző virtuális térbe való köl-

tözését, azaz a kitalált koncepció más, akár egy állat 

kezébe adott kamerával történő végrehajtását. Erre jó 

példa Vitaly Komar és Alex Melamid művészpárosa, akik  

a 48. Velencei Biennálé Orosz Pavilonját Mikinek, a csim-

pánz fotográfusnak szentelték. Ezt a nem példa nélkül 

álló művészi akciót35 a későbbiekben számos hasonló 

projekt követte, többnyire az interneten, művészek vagy 

hétköznapi felhasználók által. „[…] a perverzió minden 

esetben az, hogy jelentést tulajdonítunk „üres” munkák-

nak, vagy elhagyunk egy jelentést egy másik kedvéért  

a duchamp-i readymade-ek modorában.”36

Ugyanúgy kiemelkedő és meghatározó posztfotográfi-

ai gyakorlatként értékeli a valóság és a virtualitás ösz-

szeolvadásáról (is) beszélő munkák készítését. Andreas 

Rutkauskas Virtually There című sorozatában például  

a hagyományosan fotogén hegyvidékekről már minden 

heroizmust nélkülözve, a Google Earth applikáción ke-

resztül készít monumentális felvételeket. Ez a gyakorlat 

komoly elméleti és történeti rétegzettséggel bír, rámutat 

egyrészt az érintetlen természet déjà vu effektusára, de 

megidézi többek között Robert smithson landart művész 

örökségét is, aki már az 1960-as években arról érteke-

zett, hogy a tájképfényképezés gyakorlata olyan, mintha 

már kész fényképeket fényképeznék. smithson munkái 

és gondolatai nem mellesleg az amerikai posztmodern 

művészetelméletben is központi helyet foglaltak el.

Andreas Rutkauskas: N 51º 20’ 26” W 116º 13’ 17”, 2015, inkjet print öntapadó vinyl lemezen, 132x165 cm
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A kilencvenes éveket meghatározó teoretikusi viták fé-

nyében teszi fel Fontcuberta a kérdést, hogy vajon átme-

netként, vagy radikális törésként kell értékelnünk a tech-

nikai paradigmaváltást? Az azóta eltelt idő nyilvánvalóvá 

tette, hogy a digitális fotográfia funkcionálisan levál-

totta az analóg fotográfiát, ez a mozzanat technológiai 

darwinizmusként értékelhető. „Az igazság, emlékezet,  

archívum, identitás, töredékesség stb. fogalmai, melyek, 

meghatározták a tizenkilencedik századi fényképészetet, 

belelényegültek a digitális fényképészetbe, amely a hu-

szonegyedik században már a virtualitás felé orientáló-

dik.”37

Míg Mitchell a világról alkotott felfogásunkat kényel-

mesen szolgáló, megbízható analóg fényképek digitá-

lis képek általi felszámolódásán, azaz az általa a fény-

képnek tulajdonított igazság és objektivitás eszméinek 

elvesztése felett lamentált, addig Fontcuberta tovább 

emeli a tétet, és a valóság érvényességi vizsgálatára al-

kalmas eszközt már a Google-ban találja meg. Kijelen-

tésében nincsen semmi heroikus, az csak a korszellem 

és a felhasználói attitűd által diktált folyamatokból kö-

vetkező szimpla megállapítás. Az internet adta eszközök 

felhasználása pedig úgy tűnik, szépen kiegyenlíti a régi 

dokumentarista fényképészeti hagyomány és a posztfo-

tográfiai eljárások közötti nézeteltéréseket is. A 2010-es 

World Press Photo egyik dicséretet (honorauble mention)  

kapott alkotója az Otto steinert tanítványaként is-

mert dokumentarista fotográfus, Michael Wolf volt, aki  

a Google Street View programját használva hozta létre 

sorozatát. „A dicséretet kikényszerített áldásadásként 

kell értelmeznünk, a dokumentarista fényképészet archi-

mandritái fejet hajtottak a poszt-fotografikus bizonyíték 

előtt.”38

A posztfotográfia fogalma nem használható egységes, 

valamit konkrétan leíró, jelölő terminusként. számos 

fotográfiai szakirodalomban, az inkább már digitális fo-

tográfiaként tárgyalt technikai váltást övező teóriákban 

a fotográfiát a története során mindig is bomlasztó, vagy 

éppen megtermékenyítő viták továbbélését tapasztal-

hatjuk. Annyi bizonyos, hogy a digitális fényképészet 

megjelenésével kialakult elméleti viták hozadéka nem 

csak a jelenünk megértését szolgálja, hanem a múlt szá-

zad kilencvenes évtizedéig uralkodó fotótörténeti kánont 

is megrázta, és annak folyamatos újraolvasására ösztö-

kél. Fontcuberta esetében a „posztfotográfiai állapot” 

kategóriája inkább az általa meghatározónak vélt digitá-

lis képözönre reflektáló, valamint a technikában rejlő, ma 

még elképzelhetetlennek tartott lehetőségek számbavé-

teléről szól; ezeken keresztül sokkal inkább egy kultúra 

hanyatlásának a bemutatását szolgálja, mintsem, hogy 

hozzájárulna a kétezres évek elején már irrelevánsnak 

gondolt fogalom továbbragozásához. 
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ÉBLI GÁBOR

a kortárs 
művészet 

ne Legyen 
megnyugtató. 

MILyEN HATÁsOK NyOMÁN 

VÁG BELE EGy GyűJTŐ, 

HOGy ELŐKELŐ ABsZTRAKT 

FEsTMÉNyEK UTÁN 

PROVOKATíV TÉMÁJÚ És 

KísÉRLETI MűFAJÚ KORTÁRs 

MűVEKET (Is) VÁsÁROLJON? 

A MOsT KÖVETKEZŐ 

KOLLEKCIóRóL EDDIG CsAK 

KÉT PUBLIKÁCIó JELENT 

MEG, HOLOTT KITűNŐ 

PÉLDA A KORLÁTOK, TABUK 

LEDÖNTÉsÉRE.*

Már a közgazdasági egyetemi tanulmányai alatt is ke-

reste a művészeti kapcsolódási pontokat Reszegi Judit. 

Ha kutatási témát kellett választani egy szemináriumi 

dolgozathoz, akkor a műtárgypiacon nézett körül, majd 

szakdolgozatát a szépművészeti Múzeum akkor még 

csak kezdődő kulturális marketing és múzeumpeda-

gógiai tevékenységéről írta. Egyetem alatt elvégezte  

a Victoria műtárgypiaci cég becsüsképző tanfolyamát 

is, ahol szintén találkozott hozzá hasonló érdeklődők-

kel: két olyan másik, közismert műgyűjtő-műkereskedő 

családból származó, ugyancsak közgazdász végzett-

ségű női „kollégával” együtt járt erre a képzésre, akik 

mára már maguk is fontos szereplői a hazai piacnak. 

Az amerikai sacramento state University egyéves rész-

képzésén a kötelező tárgyakon túl művészeti, például  

a múzeum- és galériamenedzsmentről szóló kurzuso-

kat vett fel, sőt rajzolni, festeni is tanult.

F o t ó  a
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2004-ben, a diplomázást követően, a családi tulajdonú, 

ma már milliárdos forgalmat bonyolító csiszolókorong 

cég munkatársa, majd három évvel később kereskedel-

mi vezetője lett. Munkájával párhuzamosan az üzleti 

közegből érkező impulzusok hatására már 2005-ben 

kreatív irányt vett a pályája és a Várgesztesi Villaparkban 

szervezett művésztelepet 2008-ig. Az alkotók nagy része 

a családjával jött, inkább pihenni, mintsem alkotni, így 

a szervezőmunkáért járó művet nem helyben, hanem 

utólag, a műteremben választották ki. A látogatásokból 

gyakran tartós kapcsolat jött létre, míg a műtárgyakból 

idővel kollekció állt össze, amelyekkel Reszegi Judit ma 

nagyrészt az otthonában veszi magát körül – olyan sű-

rűn, hogy másfélszer annyi mű található itt, mint ahány 

négyzetméter a lakás. Ekkori választásainak többsége 

absztrakt festmény volt, leginkább geometrikus munkák, 

Bullás Józseftől Haász Istvánig, de a széles gesztusokkal 

készült organikus műveket, például Kopasz Tamás vász-

nait is szereti.

szintén ekkoriban vásárolt először galériától műtár-

gyat: a  Műcsarnokban rendezett művészeti vásáron 

Károlyi Zsigmond egyik monokróm alkotását vette meg.  

A markáns faktúrájú monokróm műveket máig figyelem-

mel kíséri: Gál András két hasábját korábban, míg Birkás 

Ákos fej-sorozatának egyik nagyméretű darabját most 

vásárolta meg. Ezek a művek már a pesti külvárosi céges 

irodaház tárgyalóiban és folyosóin kaptak helyet, ahol  

a fordulókban elsőrangú kortárs plasztikák is állnak 

– mint Körösényi Tamás ember nagyságú papírmasé 

szobra, vagy Kaszás Tamás nemesen rozsdásodó, vasból 

készült űrhajója. A gyártelep munkatársai hol némi értet-

lenséggel, hol elnéző jóindulattal fogadták a műveket, 

és talán nem is sejtették, hogy ennél jóval meglepőbb 

élményeket tartogat még a gyűjtői önfejlődés. G
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Eva Kot́átková: 4, (Not How People Move But What Moves Them), 2013, black and white photograph combined with collage, framed, 2013, 
45,5x30,5 cm © Eva Kot́átková

Eva Kot́átková: 3, (Not How People Move But What Moves Them), 2013, black and white photograph combined with collage, framed, 2013, 
40,5x27,5 cm © Eva Kot́átková
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Mert a művek vitathatatlan kvalitása ellenére is mintegy 

tíz éve Reszegi Judit úgy érezte, hogy szellemileg tovább 

kell lépnie. Művészekkel, galériásokkal beszélgetve a le-

hetséges továbblépési irányok között hamar felmerült 

az analóg vintage fotó, majd a gyűjtő innen egy-két év 

után váltott a kortárs, tágan értelmezett fotóhasználat 

felé. Ekkoriban kezdett el nemzetközi vásárokra is járni, 

ahol az igen széles kínálat miatt nehéz volt a tájékozó-

dás. Lépésről lépésre született meg a fókusz, a női élet-

helyzetek, a családi és a munkahelyi szerepek konflik-

tusa, illetve a nők mellett más, kisebbségi társadalmi 

csoportok ügyeinek artikulációja a kortárs művészetben.  

A fotóhasználat ennek révén került tartósan Reszegi 

Judit gyűjtői horizontjára: nem figyel tudatosan erre 

a műfajra vagy eljárásra, kifejezetten nem tartja magát 

fotógyűjtőnek, de a számára fontossá vált kérdések 

megfogalmazásához a művészek nagy része fotós esz-

köztárhoz nyúl, így az utóbbi években szerzeményeinek 

meghatározó része fotó alapú.

A nemzetközi választások magabiztosságához nagy-

mértékben hozzájárul, hogy spengler Katalin tanácsá-

ra három éve Reszegi Judit is belépett a párizsi Centre 

Pompidou közép-európai vásárlási bizottságába, ahol 

még most, a járvány hónapjai alatt is naponta, heten-

te kaptak nagyon színvonalas kortársművészeti és mű- 

tárgypiaci anyagokat (például kiemelt művek elemzése, 

alkotók beszélgetése kurátorokkal), valamint az összes 

többi regionális vásárlási bizottság gyűjteményfejlesz-
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tési felterjesztéseit is kiküldik a tagoknak, ami szilárd 

fogódzót kínál. így a gyűjtés mostani szakasza hármas 

újítással jellemezhető: kialakult egy diszkurzív, társa-

dalmi aktivista jellegű tematikus hangsúly, ebből adó-

dik egy műfaji eltolódás az experimentális fotóhaszná-

lat, részben az újmédia művészet felé, és mindez ma-

gyar és nemzetközi művek párhuzamos szerzeménye-

zésével valósul meg. Nincs szó tételes vagy kizárólagos 

programról, Reszegi Judit továbbra is vásárol a korábbi 

gyűjtési területekről is, illetve nem programszerűen kö-

veti ezeket az új prioritásokat, hanem folyamatosan sok 

művészt követ figyelemmel, és az egyes döntéseknél 

értelemszerűen mérlegeli, hogy mi az anyagilag reális 

és előnyös választás.

A női tematikán belül a legkorábbi pozíció inkább az ar-

chaikus szimbólumokból építkező plasztikáiért jegyzett 

Várnagy Ildikó több fotósorozata. Az 1981-ben készült 

Felhordozás, illetve az 1983-as Születés sorozatból a mű-

vész több nagy tablót állított össze, az önmagát ábrázoló 

jelenetek filmkockákként, egy eseménysor állomásai-

ként is szemlélhetők. Hasonló elv szerint szekvenciák-

ra épül a jóval fiatalabb, 1985-ben született Hilla Kurki 

mindhárom, egyenként több fotóból álló munkája. A finn 

művész húga halálát dolgozza fel a művekben, a fotók 

a rituális gyászmunka állomásait performanszként rögzí-

tik. Kurki előbb lépésenként levágja magáról testvére egy 

ruháját, majd a rongyokból egy új szövetet, test-takarót, 

emléktextíliát állít össze, és abba beburkolózik. G
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Elina Brotherus: Disguise Yourself as Another Object (a Big Bird), 2018, Pigment ink print on Museo silver Rag paper,  
mounted and framed, 100×80 cm, Edition of 6 + 2AP © Elena Brotherus
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Egy másik finn alkotó művei szintén a helsinki és berlini székhelyű Persons Projects galériából kerül-

tek a gyűjteménybe. Az 1972-ben született Elina Brotherus a konceptuális művészet nagy alakja, John  

Baldessari 1970-es évekbeli munkásságához nyúl vissza és azt értelmezi újra. Baldessari szerepfeladato-

kat adott elsőéves kaliforniai művészhallgatóinak, s négy évtizeddel később Brotherus ezeket önmaga 

is elvégzi, a fotókon gyakori utalással a női szerepekre (körömlakkozás, fürdés, pózolás aktként). Ember 

sári 2012. évi sorozata (Majd én, helyetted) is szerepeket tükröz, saját családjának több generációra visz-

szamenő hagyományait, viszonyait, amelyeket a fotókhoz modellnek felkért barátai, ismerősei a maguk 

gesztusaival egészítenek ki.

Chilf Mária egy történész alaposságával igyekezett a 2010-es évek közepétől kezdve utánajárni család-

ja második világháború alatti történetének. Családi album című sorozatában a fotókat felül is rajzolja, 

olyan vizuális mintázattal értelmezi újra, amely látszólag az ünnepi ruhadarabok motívumkincséről, de 

áttételesen a család által 1944 óta elhallgatott identitásról, külső megfelelés és trauma konfliktusáról 

is szól. Bár a konkrét egyéni sors helyett az általános emberi mozgatórugó foglalkoztatja, hasonló in-

tervencióval él a cseh Eva Kot́átková a Not How People Move But What Moves Them című sorozatában, 

amely egy nagyméretű installációhoz kapcsolódik. A kollázs-technikával kiegészített fotókba ő is fehér-

rel belerajzol, belefest, a kényszeredett, néhol rejtélyes mozgásokat, a talányos sötét test és a mesterkélt 

tartásba merevedett emberi alakok, csoportok viszonyrendszerét kiemelve. G
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Fátyol Viola, a Capa-nagydíj 2016. évi díjazottja, a rákövetkező évben mutatta be a Ha van szí-

ved, neked is fáj, amit velem tettél című, akkor már ötödik éve bővülő anyagát. Eleinte érzékeny 

megfigyelőként, majd lépésenként csapattaggá válva követte, élte át és dolgozta fel fotókban 

a Vámospércsi Népdalkör közösségének tevékenységét, akik életkorilag akár a nagyszülei le-

hetnének, és éppen ez a generációs és életmódbeli dinamika teszi izgalmassá, meghatóvá és 

antropológiailag személyessé ezeket a műveket. Hasonló empátia jellemzi szilágyi Lenke mű-

vészetét is, így nem véletlen, hogy Reszegi Judit a nyolcvanas-kilencvenes évekbeli magyar 

társadalom különböző melankolikus helyzetét lírai átszellemüléssel, átérző elfogadással feldol-

gozó tízegynéhány fotóját is a gyártelepi irodaház ugyanazon folyosóján helyezte el.

Az empátia helyett az élesebb hangot, a szembesítést választja a dél-afrikai Zanele Muholi, aki 

országában és világszerte is a női egyenjogúsági mozgalom egyik kulcsalakja. A kollekcióban 

szereplő triptichonja a helyi törzsekben még ma is élő kényszerházasságot állítja reflektorfény-

be. Ahogy 2017-ben a Princeton Egyetem meghívottjaként elmondott beszédében kifejtette, 

ehhez a munkához szándékosan önmaga állt modellt tehénszőrbe burkolózva, és fején ameri-

kai, illetve olyan helyi bankjegyekkel, amelyeken elvileg a szabadság jelképe, Nelson Mandela 

arcképe látható. Bár 1996 óta Dél-Afrika formálisan és jogilag élenjár az emberi jogok tisztele-

tében, a helyi kultúrákban ez nem valósul meg, és például a fiatal lányokat még mindig gyak-

ran kényszerítik úgy házasságba, hogy ha érintetlenek, akkor ennyi és ennyi tehenet kap értük  

az apa, ha már nem, akkor örüljenek, ha egyáltalán elkelnek.

Ember sári: Zsófi, menyasszony, 2012, lambda print, 50x62 cm, ed. 1/5+2AP © Inda Galéria

Ember sári: Vera, nagymama, 2012, lambda print, 50x62 cm, ed. 1/5+2AP © Inda Galéria
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Fátyol Viola: Ha van szíved, neked is fáj, amit velem tettél, 2013–2016, inkjet print habkartonra kasírozva, 70x100 cm, © Molnár Ani Galéria
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Zanale Muholi: Nomalandi Wenda, Parktown (Somnyama Ngonyama), tryptich, silver gelatin prints, 80x59 cm each © Zanale Muholi

szilágyi Lenke: Cím nélkül, 1982 © szilágyi Lenke, HUNGART 2020         szilágyi Lenke: Cím nélkül, 1982 © szilágyi Lenke, HUNGART 2020
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szilágyi Lenke: Üveggömb, 1984 © szilágyi Lenke, HUNGART 2020
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Ha nem is így, de az európai kultúrában is nyomasztó lehet  

a párválasztási elvárás egy fiatal önálló nő számára, ahogyan 

azt Gőbölyös Luca jól ismert Férjhez akarok menni című soro-

zata mutatja a gyűjteményben. Ugyanezt a humoros, egyben 

konfrontatív hangnemet használja a kínai Pixy Liao is, aki ja-

pán és nála fiatalabb férfi élettársával gyakran együtt szere-

pel olyan beállított fotókon, amelyek a hagyományos párkap-

csolati szerepeket kérdőjelezik meg. Ezek közül a provokatív 

reggelizést megidéző munka kétméteres előhívásban Reszegi 

Judit vezetői irodájának falán függ: egy üzleti tárgyaláshoz 

aligha kell ennél erősebb névjegy és bemutatkozás.

Gőbölyös Luca: Használt bugyi kifőzött leve (Férjhez akarok menni), 2009, fotó dibondon, 30x30 cm

Gőbölyös Luca: Luca napi túrógombóc (Férjhez akarok menni), 2009, fotó dibondon, 30x30 cm
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Liao Pixy: Start your day with a good breakfast together, 2009, C-Print, 150 x 200 cm, Edition of 1 © artist and Blindspot Gallery
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szintén életnagyságú Eperjesi Ágnes műve, amely nem 

is lehet más méretű, hiszen a művész emulzióval bevont 

testének lenyomata egy 100x200 centiméteres fényér-

zékeny papíron arról, ahogy az alkotó bukfencet vet.  

A performansz, testművészet és fotogram metszetében 

létrejött mű (1988) joggal került az Eperjesiről 2019-ben 

megjelent új könyv borítójára is, hiszen utalásai révén 

megelőlegezi a művész mostani elköteleződését – pél-

dául a szépségkirálynő projekt révén – a női tematika 

mellett is. Tévedés lenne ugyanakkor a gyűjtemény min-

den papír (Baglyas Erikától Mátyási Péteren át szemző 

Zsófiáig) vagy fotó (Gémes Pétertől Tranker Katán át 

Tímár Péterig) alapú művét a női identitás témájához 

kötni. Amint az sem lenne igaz, hogy ezt a női kérdésfel-

tevést csak fotós eljárások képviselik, hiszen a kollekció-

ban számos plasztika (Keresztes Zsófia, Anna Hulačová) 

vagy textil alapú munka is (Laure Prouvost, Anna Perach) 

ebbe a gondolatkörbe tartozik. És természetesen férfi al-

kotók is dolgoznak a női megközelítésekhez hasonlóan 

érzékeny anyagválasztással – például Jaromír Novotný  

a vakrámára feszített, varrott gézkompozícióiban.

A gyűjtemény előnye éppen az, hogy nem szorítja ki-

zárólag a női vagy kisebbségi ügyek arénájába ezeket  

az alkotásokat, hiszen Koncz András dekoratívmintás 

vagy Mulasics László méhviaszt felhasználó festményei, 

Keserü Ilona színkölteményei, Kaliczka Patrícia plafonig 

érő és szuverén, nem-narratív motívumok belefestésé-

vel gazdagított Diána-parafrázisa és megannyi további 

mű szervesen, esztétikai alapon is, a női tematika nél-

kül is társítható a társadalomkritikus művekhez. Ahogy  

Reszegi Judit is egyszerre sikeres gazdasági vezető(nő) 

és intellektuálisan nyitott műgyűjtő(nő), úgy a kollekci-

ója is a művészeti kvalitás és a szókimondó társadalmi 

szembesítés hiteles kombinációja.

* Kortárs magángyűjtők 2010, főszerk. ledényi Attila, szerk: SomHegyi Zoltán,  
Budapest, Edge Communications, 2010, 45–47., és BuJdoSó Bori: „Az érdekel,  
a nők hogyan látják a világot”, Forbes, 2019. április, 122–126.

szemző Zsófia: Bizonytalansági elv, kollázs és grafit rajz sorozat, 2017–2019
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Gellér Judit: you are here című fotókönyved száz pél-

dányban jelenik meg a Magyar Fotográfiai Múzeum gon-

dozásában. A címet nem fordítottátok le, értsük úgy ezt  

a mondatot, ahogy a köztereken lévő térképeken a jelzést, 

hogy „Ön itt áll”? 

Gyenis Tibor: Azt gondoltam, hogy magyarul nem adok 

neki címet, mert annyira benne van már ez a köztudat-

ban, hogy nem kell külön kiírni, ráadásul, ha az ember 

kinyitja a könyvet, akkor megtalálja benne azt a képet, 

aminek ez a címe, és a képen rajta van az a jel, ami ezt 

szokta jelezni. Attól, hogy nincs lefordítva, talán van egy 

további tömörsége, vagy lendülete is, merthogy alapve-

tően mégiscsak a kép dominál az egészben, és a képhez 

képest vannak szövegek. 

A könyv bevezetője nem művészettörténeti, nem 

pályaelemző, hanem egy írónak a kapcsolódó és 

kifejezetten erre a felkérésre írt szövege. Nagy örö-

mömre Garaczi László igent mondott a megkere-

sésre, és ő tulajdonképpen kibontja az elnevezést, 

ezt a jelet, ezt a helyzetet és ezt az élményt. Mivel 

ez egy vaskos könyv, azt gondolom, hogy ha az 

ember kézbe veszi és belenéz, akkor már nem lesz 

hiányérzete, hogy nem találja magát, vagy a saját 

pozícióját a könyvhöz képest. A képek is, a szöveg 

is segítenek ebben, körbeveszik ezt a pöttyöt, jelet, 

ezt a helyzetet. De persze ez akár messzebb is mu-

tathat, hogy pontosan mi is ez a pontkijelölés, hogy 

hol is vagyunk. 

GELLÉR JUDIT

f o t ó k ö n y v e k . 

B e s z é L g e t é s e k . i i i . 

„A látásunk lehetőségeiről van szó, vagy a képnézési pozíciónkról” 

Gyenis tibor: You are here1
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G. J.: A könyv borítóján mégsem ez a kép szerepel. Miért? 

Gy. T.: Nem akartuk ugyanazt szóval is és képpel is alátámasztani, azért, hogy ne 

egy illusztratív szituáció legyen a borítón. Ugyanakkor ez a kép az „ittségnek”, a 

kijelölt pontnak egy nagyon fura pillanatát ragadja meg ezzel a csappal, amely az 

út szélén van a tájban. Ott, ahol nem szokott ilyen előfordulni, és ráadásul ez a csap 

nyitva van, folyik, és valami nem áttetsző folyadék folyik belőle, ami egy kicsit konk-

rétabbá teszi. Nem absztrakt, általános táji környezetet rajzol ki, hanem egy konkré-

tabb, kelet-európai helyzetet mutat.

G. J.: Ez a pontkijelölés számodra is egy szimbolikus helykijelölést jelent? Tehát, fogal-

mazhatunk úgy, hogy te most az életművedben, a munkásságodban egy bizonyos pontot 

elértél, és ennek kapcsán készült ez a könyv?

Gy. T.:Nem hiszem. Miközben tűnhet így is, mert ilyen szép, vastag könyvem, amely 

ennyi munkát, ilyen méretben és minőségben áttekintett volna, nem volt még. De 

nem hiszem, hogy erről van szó, mert míg eddig bizonyos típusú fotográfiákat, 

vagy bizonyos típusú képkészítést preferáltam, aközben belekezdtem egy újfajta 

képépítési módba is, ami folyamatban van, legalábbis reménykedem benne, hogy 

még folytatódik. A könyv kronológiai és szerkesztési szisztémája is ezt érzékelteti. 

Inkább arról lehetne talán szó, hogy van egy örökös igényünk az értelmezésre, hogy 

hol is vagyunk, mi is történik körülöttünk, milyen szerepe lehet ebben a képeknek, 

vagy egyáltalán a nézésünk pozíciójának? A látásunk lehetőségeiről van szó, vagy  

a képnézési pozíciónkról, esetleg a térben betöltött helyünknek a tudatáról és annak 

következményeiről? Tehát ez inkább egy ilyen filozofikus kérdésfeltevés. Másfelől: 

You are here – nem én állok itt, hanem „Ön itt áll” tehát ez a pozíció és ennek a po-

zíciónak a keresése a nézőre vonatkozik. 

G. J.: Hogyan zajlott a munka Garaczi Lászlóval? Ismertétek egymást korábban, beszél-

gettetek a sorozatokról és azok hátteréről?

Gy. T.: Mi addig nem ismertük egymást, régebben olvastam már a könyveit és  

a Facebookon ismerősök voltunk. Láttam a Facebook posztjait és ez a posztolási 

stílus tulajdonképpen az én érdeklődésemhez, képi logikámhoz nagyon közel álló 

volt. Olyan képeket tett közzé, amelyek nekem is nagyon izgalmasak voltak és ak-

kor azt gondoltam, ez egy jó kapcsolódási pont, ha ő az örömét leli az ilyen típusú 

képekben, akkor talán szívesen nézi az én képeimet is, és nem erőltetett a felkérés. G
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G. J.: A könyvben az egyes sorozatoknak nincsenek külön, 

bevezető szövegei. Én egy kicsit azt éreztem emiatt, hogy  

a nézőkre hagytok, vagy hagytál sok mindent az értelmezési 

folyamatban. Jól érzékelem ezt a szándékot?

Gy. T.: Ebben a kérdésben, azt hiszem, nem én vagyok  

a kompetens, hanem Baki Péter, aki a könyvsorozatnak 

is, és ennek a könyvnek is a szerkesztője. A könyv fejeze-

teit az ő iránymutatása alapján állítottuk össze, ami ter-

mészetesen egy párbeszéd volt, de az ő külső, az alkotó-

hoz képest külső nézőpontja volt az, ami sorba rendezte 

őket. Tulajdonképpen az egész könyvsorozat hasonlóan 

épül föl a többi művésszel is, valószínűleg arra alapoz-

va, hogy akiknek ez a sorozat készül, a pályájuknak egy 

olyan szakaszában vannak, ahol már születtek a munká-

ikról elemző tanulmányok, vagy hozzáférhetők azok az 

értelmezések, illetve leírások, amelyek segítségével el 

lehet őket helyezni. Én nem ágálltam ez ellen, mert köz-

ben azt is gondolom, hogy mivel több évtizedet tekint 

át a könyv, az egymásra következő képek és sorozatok is 

segítik a nézőt az értelmezésben. F
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G. J.: A könyvbe választott sorozatok az elmúlt húsz év 

munkásságát ölelik fel. Hogyan gondolsz ma például  

a könyvben az első, a Részletek a tíz felesleges gesztus-

ból című sorozatra? Mennyire érzed az aktualitását, illetve 

ahhoz képest mennyiben változott meg a gondolkodásod, 

és nem feltétlenül egy ilyen technikai értelemben vett mun-

kamódszerre gondolok, hanem inkább a teoretikus hozzá-

állásodra?

Gy. T.: Jó nehéz kérdést tettél föl, aminek sok részlete 

van. Kezdeném ott, és folytatva az előző kérdéskört, egy 

picit megmagyarázva még azt, hogy miért húsz évből 

válogat a könyv. Bizonyos típusú képeket raktunk bele; 

például azok a képeim, ahol emberekkel dolgozom, nem 

szerepelnek a könyvben. Zömmel tájakkal foglalkozó, 

tájakat manipuláló képek vannak benne és azok a sze-

mélyeket vagy csoportokat  mutató  fotók nem, ahol  

a fotózást mint csoportszervező erőt használtam.

Visszanézve, vagy visszafelé értelmezve, érdekes módon 

ezek a tájábrázoló képek egyfajta geometriai felfogás 

köré épülnek, ami bennem nem volt ennyire tudatos 

a készítés során. Visszatekintve láttam meg ezt, és azt 

is, hogy ilyen módon más művészek munkásságához is 

kapcsolódik a munkám, például olyanokhoz, akik közel 

dolgoztak hozzám a Pécsi Műhelyben. Egyszer a műhely 

tagjai hívták fel a figyelmemet erre és egy jubileumi ki-

állításuk alkalmával fel is kértek annak a kiállításnak  

a megnyitására, ami nagyon megtisztelő volt. Érdekes 

módon valóban van a geometriának egy sajátos megje-
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lenése a képekben, illetve magában a beavatkozás jellegében 

is. Ez a geometrikus jelleg tulajdonképpen még kibontásra vagy 

értelmezésre vár, ami nem biztos, hogy feltétlen csak az én 

feladatom, mert én nem látok ki ebből rendesen és nincsenek 

olyan fogalmi megközelítésmódjaim, amelyek mentén kívülről 

látnám a saját munkám. Ez az amorf, vagy leromlott, vagy am-

bivalens geometriai képépítkezés nagyon sok képen végigvo-

nul, és tulajdonképpen a könyvnek is adott egyfajta szerkesz-

tési elvet.  

A könyvkészítés során felmerültek a múltra vonatkozó technikai 

kérdések is. Például az első sorozatok húsz éve készültek analóg 

technikával az akkori nagyítási sztenderd mentén, ezek a képek 

kevésbé szaturáltak, kontrasztosak, színtelítettek, mint ahogy 

az akkori digitális felületek, az akkori fotónagyítások és talán az 

akkori tárgyaink is halványabbak voltak, és ez nagyon sokat vál-

tozott ilyen rövid idő alatt. Emiatt a könyvet valahogy egysége-

síteni kellett, meg kellett nézni a régi, beszkennelt állományok-

nál, hogy miként viszonyulnak a mai megszokott látványokhoz, 

telítettségérzetünkhöz, vagy egyensúlyérzetünkhöz képest.  

És ez már felveti azt, hogy hamisítás-e, ha egy ilyen szószt 

eresztünk rá az egykori képekre? Ez nagyon sok további kér-

dést vet még fel szerintem, és nem is tudom, hogy van-e olyan 

helyes logika, amely mentén kezelni le-

het ezeket a régi nagyításokat, illetve  

a könyvbe kerülő egységes nézetet.

Mindez pedig egy további lényeges kér-

déssel is összefügg, mégpedig azzal, 

hogy most mit gondolunk a valóság, il-

letve a valósághűség és a digitális kép  

sajátosságairól? Amikor a kétezres évek 

környékén ezeket a digitális beavatkozás-

ra utaló, vagy azt imitáló átalakításokat 

megcsináltam, majd ezeket a fotográfia 

segítségével dokumentáltam, akkor ezek 

a kérdések jóval élesebbek voltak. sokkal 

inkább egy határon voltunk, most pedig 

ezek a határok valahogy belülre kerültek, 

vagy máshogy merülnek fel a problémák. 

De arra nem tudok válaszolni, hogy ezek 

a változások pontosan milyenek, vagy, 

hogy most hogy tekintünk erre a digitális és analóg közötti 

határra. A Tíz felesleges gesztus tulajdonképpen az első érett 

munkám. Program-meghatározás. Egy munkamódszer öröme 

és talán már mondhatom: magabiztossága.

G. J.: Kapcsolódva a hamisítás és illúziókeltés kérdésköreihez, em-

lékszel esetleg arra, hogy a 2000-ben készült a Hobbigénsebé-

szeti példatár című sorozatodnak anno milyen volt a fogadtatása? 

Profán módon megfogalmazva: becsapni vagy elgondolkodtatni 

sikerült a nézőt ezekkel az illúziót keltő beavatkozásokkal és ké-

pekkel?
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Gyenis Tibor: Touristic, 2019, carved lambda print 
on wood, 70 x 100 cm
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Gy. T.: Ezeket a képeket a Vintage Galériában mutat-

tam be egy kiállításon, amelyet Falus András geneti-

kával, immunológiaval foglalkozó akadémikus nyitott 

meg, tehát egy szakember, aki a genetikának az akkori 

aktuális világában élt és tulajdonképpen ő ennek a do-

lognak a humorát ragadta meg. Nagyon sokan szintén 

innen közelítettek, hogy egy játéknak a részei vagyunk 

és ez egy vicces megközelítés. Ugyanakkor volt olyan,  

a Magyar Narancsban megjelenő kritika, amely egyértel-

műen a digitális beavatkozás kategóriába sorolta, és tu-

lajdonképpen ezért tét nélkülinek tartotta a sorozatot. 

Én nem bánom egyik értelmezést sem, merthogy ezek-

ben az értelmezésekben visszajön az a fajta bizonytalan 

pozíciónk – hacsak nem vagyunk immunológusok vagy 

biogenetikával foglalkozó szakemberek –, hogy nem 

tudjuk, pontosan miről is van szó. Hogy egy aktualitást 

felvessek, például a COVID-19 mesterséges, vagy nem 

mesterséges? A művészet által megragadható meg-

közelítésmód talán az, ami kibontja, vagy megmutatja 

azt, ahogy nem szakmabeliként rengeteg kérdést tu-

dunk feltenni. Felmutatja, hogy milyen nézőpontjaink 

lehetnek egy-egy kérdésről, ezért egyáltalán nem prob-

léma számomra, ha ennek az értelmezése is több- vagy 

sokféle.  
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G. J.: A Nyolc óra című sorozatod egyes képein látszik, 

hogy nagyon sokat dolgoztál velük. Ekkor a munka felesle-

gességét hirdetted? 

Gy. T.: Érdekes kérdés, mert ennek azóta kiszélesedett 

a kontextusa például az alapjövedelem kérdéséig, de fel-

erősödött az egyre tömegesebbé váló, úgymond felesle-

gesen elvégzett, vagy az értelmét nehezen találó mun-

káknak a diskurzusa is. Ha jól emlékszem, akkor abban  

az esetben nekem ez nem volt benne, holott látható, 

hogy ezeknek a munkavégzéseknek nincs közvetlen, 

megmagyarázható eredménye azon túl, hogy a képen 

valamiféle érdekesség, furcsaság, megmagyarázhatatlan 

rendszer bontakozik ki. 

Ez a szituáció párhuzamos azzal, hogy egyesek bizonyos 

típusú munkát legitimálnak vagy értelmesnek tartanak 

a maguk számára és elvégzik, én pedig ezt úgy próbá-

lom éles helyzetbe hozni, hogy akkor van-e értelme nyolc 

órán keresztül sáros, vizes rongyokat elrendezni egy 

négyzetrácsba? És ez a rend hogyan viszonyul másfajta 

rendekhez, vagy a rendről való elképzeléseinkhez, egy 

olyan működő szisztémához, ami az életünk szervezésé-

hez kapcsolódik? 

G. J.: Ha kronologikusan haladunk a könyvben, körülbelül 

a közepénél találkozunk a korábban már említett you are 

here című képpel, amely már a Faragott képek sorozatból 

való. Mi a története ezeknek a képeknek? 

Gy. T.: A Faragott képeket 2014-ben kezdtem el készíteni. 

Hogy hol is állunk, és mi a képnek a realitása, az érdekes 

dolog. Azokra a fotókra, amelyeket korábban készítettem 

és tárgyiasultak, igyekeztem a magam lehetőségeihez 

képest gondot fordítani: legyen szép a nagyítás, legyen 

egy olyan hordozón, amely strapabíró, ne legyen zavaró 

a képtől elválasztó üvegfelület rajta, meg tudjam nézni 

a részleteket, közel is mehessek hozzá stb. Ezáltal kicsit 

fetisizálódott is ez a képfelület.

A fotográfiai technológiából adódóan a képek elég sé-

rülékenyek és egyetlen egy kicsi hiba miatt az ablak-

funkció megszűnik számomra. Alkotóként onnantól 

kezdve csak a hibát látom. Olyan, mintha feltennénk 

egy szemüveget és egyszer csak lesz rajta egy pötty,  

ezt észrevesszük és nemcsak nagyon zavaró lesz, de 

lesz rajta egy másfajta fókusz is. Abból indultam ki, 

hogy akkor sértsük meg szándékosan ezt az ablakfunk-

ciót és hackeljük meg a néző és a képkészítő közötti 

együttműködést. Itt most kinézünk, és a kereten túl lá-

tunk például egy tájat, vagy egy hullámzó tengert, de 

ebben van valami zavaró elem. És ehhez adódott egy 

olyan plusz réteg, amelyet korábban még nem sejtet-

tem, hogy rendkívül nehéz reprodukciókon keresztül 

bemutatni ezt a fajta kettősséget. Annyira megszokott 

a fotográfiát néző szemléletünk, hogy nem is gondol-

juk, hogy a fotográfiai felületet érdemes közelebbről 

megnézni. Ugye a fotó nagyon konkrét, a képen sze-

replő tárgyakat azonosítjuk és – Barthes-ot lehet idéz-

ni ehhez – nem nézzük magát a felületet. A könyvben 

azért is szerepelnek a kis kiegészítő képecskék, illetve 

az árnyékolás, hogy megpróbálják bemutatni, hogy 

itt a fotótárgyaknak a létében van benne a kettősség, 

mégpedig a képalkotásnak a kettőssége. Egyrészt a fo-

tográfia, másrészt a vele együtt élő és megszólaló kasí-

rozóanyag van fölsértve, vagy ki van egészítve és ezáltal 

térbe mozdul.  

G. J.: A könyvben az utolsó sorozatok az elmúlt két-három 

évben készültek, és ezekről nem sokat tudok, viszont itt is 

feltűnő volt számomra, hogy a geometrikus formák milyen 

dominánsak. Például a Konzerv vagy az Ezüst című képekre 

gondolok. Mesélsz egy kicsit ezekről a munkákról? 

Gy. T.:Amikor tudatosult az, amiről már korábban be-

széltünk, hogy a beavatkozás geometrikus jellege mi-

lyen markáns tud lenni, vagy mennyire képes egy ilyen 

gravitáló helyzetet teremteni, akkor tulajdonképpen 

már tudatosan kerestem ezeket a szituációkat. Amikor 

befagyott a Balaton 2017-ben, akkor nekem még csak 

az volt az intencióm, hogy azért megyek le a befagyott 

Balatonra, mert Magyarországon nagyon ritka a nagy, 

üres homogén térség. Mindenhol vannak fák, bokrok, 

dombok és nincsenek nagyon nagy léptékű üres tá-

jegységek. Abban bíztam, hogy amikor odamegyek, 

lesz egy nagy sík és egy nagy ég, és amikor odaértem, 

kiderült, hogy egyáltalán nincs szó homogenitásról, 

viszont ez a döbbenetes, összetört, majd visszafa-

gyott, kockacukorszerűen befagyott tó adta magát  

az elképzeléseimhez. 

A másik összetevője a dolognak pedig az, hogy amikor 

elkezdtem faragni a képeket, sokkal inkább előjött egy 

olyan kérdés – most definiálni kellene, de nem fogom 

tudni –, hogy mi az, hogy fotográfiai fotóhasználat, és 

mi az, hogy képzőművészeti fotóhasználat. Annyit ta-

lán tudnék pontosítani, hogy a kép felépítésének kom-

pozicionális megfontolásaiban a faragott képek sokkal 

inkább valamiféle képzőművészeti hagyományhoz kap-

csolódnak. Tehát felerősödnek azok a szerkesztési el-

vek, amelyeket a képzőművészetet művelő embereknél 

lehet látni, és ilyen módon adódik a fotografikus képnek 

ez a festészetre hajazó jellege, ezért váltak markánsab-

bá a geometriai munkák. Ugyanakkor ezek sem nagyon 

szigorúan vett geometrikus ügyek, mert közelebbről 

megnézve látszik, hogy ezek is valamiképpen erodált, 

önkényes vagy a logikát nem teljesen végigvivő, kicsit 

amorf módon geometrikus szituációk.  
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G. J.: A Fenntartható fejlődés képei viszont egészen olya-

nok, mintha egyszerű tájképek lennének… 

Gy. T.: Igen, kicsit erőltettem is, hogy ez a sorozat beke-

rüljön a könyvbe, mert ez még csak egy folyamatban lévő 

dolog, ahol egy nagyon minimalista, a kép értelmezése 

felől kicsit rejtőzködő, nem könnyen észrevehető beavat-

kozás történik. Azt gondolom, ha ebből a sorozatból több 

darab elkészül, akkor ez azonnal össze fogja őket kötni. 

sima tájképeknek tűnnek, de kiderül, hogy a kompozíció 

kedvéért a fák lombozatának egy részét eltávolítottam. 

Ez elsőre nem szembetűnő, de amint felhívjuk rá a figyel-

met, akkor, ha valaki megnézi, azonnal látni fogja. Ez egy 

radikális beavatkozás, mert eddig csak olyan beavatko-

zásokat eszközöltem, amelyek egy ilyen vegetáció éle-

tébe minimálisan szólnak bele. Mondjuk kora ősszel ké-

szültek, és azóta megnéztem mindegyiket – nem, egy fát 

nem, mert az Olaszországban egy magasan fekvő helyen 

van –, de a másik két fát megnéztem idén és gyönyörű-

en éltek és virágoztak. Tehát nem nagyon zavarta meg 

ezeknek a fáknak az életét ez az önkényes, a kompozíció 

kedvéért történő levélritkítás.

G. J.: Előre is elnézést a direkt kérdésért: tulajdonképpen 

mindegyik munkádra az jellemző, hogy egy fizikai beavat-

kozást végzel, egy gesztust teszel és utána készítesz egy 

képet erről a jelenetről, tárgyról, kompozícióról. Miért nem 

Photoshopot használsz?

Gy. T.: Egyrészt azok valószínűleg nagyon más képek 

lennének, mert a Photoshop teljesen más módon alakítja 

a képet. Adott esetben nyilvánvalóan egyszerűbben elő 

lehet állítani egy ilyen típusú képet, de a fizikai beavatko-

részlet

G
ye

ni
s 

Ti
bo

r:
 T

yu
ko

k 
/ H

en
s,

 2
01

9,
 c

ar
ve

d 
la

m
bd

a 
pr

in
t 

on
 w

oo
d,

 7
0 

x 
10

0 
cm



Fotóművészet 2020•3. 67

zás a térben alakítja a síkban jelentkező látványt és ez más, mint egy algoritmus alakította sík. számomra 

nagyon fontos a minket körülvevő környezet, és az ahhoz való viszonyunk. Persze a képhez való viszony is, 

épp ezért azt gondolom, hogy a Photoshopban való átalakítás az a számítógépes gondolkodással folyta-

tott párbeszédről szólna inkább, és nem az én valós térben való létezésemnek a birizgálásáról. A Fenntart-

ható fejlődés készítésekor például volt olyan, hogy esőben másztam föl és le a létrán, vagy egy  másik fa 

esetében olyan meredek volt a domboldal, hogy ki kellett magam kötnöm, mert ha elvétem a lépést, akkor 

egyszerűen legurulok a dombról, és kezdhetem előröl az egészet. sokszor kellett le- és felmászni ahhoz, 

hogy megcsináljam az expót, megnézzem, jó helyen szedtem-e a levelet, mert ugye ez mindig a fényképe-

zőgép lencséjének a szempontjából működő látvány. Ha odébb megyünk egy fél méterrel, már zavarossá 

válik. Ez a téri szituáció, hogy a valóságos térben mozgok, valamiért nekem izgalmasabb. És ezzel rögtön 

be is soroltam magam az avítt és elmúló dolgok közé. [Nevet.]
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G. J.: Szerintem azért ettől még igen messze vagy! Az állam című képedről 

kérdeznék, amely két helyen is megjelenik. Először a Nyolc órában, majd a Fara-

gott képek sorozatban is visszatértél hozzá. Jellemző, hogy a korábbi munkáid-

hoz ilyen módon újra hozzányúlsz, átalakítod? 

Gy. T.: Nos, ez még a jövő zenéje, 

mert ilyet azóta nem csináltam. 

Ott az történt, hogy véletlenül volt 

még egy jó nagy 170x140 cm-es 

nagyításom ebből a képből, amely 

a visszajelzések alapján elég szug-

gesztív lett, az eladások alapján 

pedig sikeres képnek mondható. 

És nagyon vonzott az, hogy kipró-

báljam, lehet-e még rajta alakítani. 

Ezért van ennek egy faragott válto-

zata is, de egyelőre ezt nem mon-

danám jellemzőnek, mert amikor a 

faragott képeken dolgozom, akkor 

azokhoz máshogy készítem a fotót. 

Korábban egyfajta színpadszerűsé-

get kerestem, a Faragott képeknél 

pedig olyan típusú képeket próbá-

lok megtalálni, amelyek utána még 

egy réteget elviselnek, egy párbe-

szédes szituációba kerülnek. 

G. J.: Összességében miként tekintesz ennek a fotókönyvnek a megjelenésére? 

Gy. T.: Egy rátekintési helyzetről van szó, amely elég ünnepélyes és arra le-

hetőséget nyújtó szituáció, hogy több időt töltsek vele. Elég nagyok a repro-

dukciók, jó megnézni őket, sok van belőlük, tehát ez lényegében meghívás 

egy remélhetőleg izgalmas nézelődésre. 

Az még egy nagyon érdekes dolog, hogy eddig akárhányszor valamilyen 

prezentációs szituációban vettem részt, még sosem használtam ugyanazt 

a megelőzően összeállított képsorozatot. Például, ha építészek hívtak meg, 

akkor teljesen máshogy szerveztem, mint legutóbb Mezőszemerén egy al-

kotótáborban, ahova ismét egy teljesen új anyagot kellett összeállítani. 

Ezek a nézőpontváltások nagyon izgalmasak, mert ugyanarról az anyagról 

kiderül, hogy más hangsúlyokat lehet erősíteni. Van egy határ, amiről nem 

mindig tudom, hogy hol húzódik, de ha túllendülünk rajta egy másik kon- 

textussal, akkor lelöki magáról az anyag. Alkotóként ez a határ máshol van, 

és máshogy néz ki, mint egy teoretikus megközelítés esetén.

G. J.: A könyv fizikai megjelenése tulajdonképpen egy könyvtárgy, nevezhet-

jük dobozkönyvnek. Egy olyan külső borítót is alkalmaztok, amelybe bele lehet 

csúsztatni magát a könyvet. Mi volt a célja és funkciója ennek a fajta borítónak?

Gy. T.: A könyv grafikai és formai előkészítése Gerhes Gábor munkáját di-

cséri. Ő hozta ezt a koncepciót és én elégedett vagyok vele. Egy könyv ol-

vasásakor, a könyvvel eltöltött idő teremti meg azt az elkülönült figyelmet, 

amelyre szerintem ma egy kicsit lehet, hogy szükség van, illetve hangsú-

lyozni kell. Ma sokkal több a multitaskingot, a nagyon rövid idejű, gyorsan át-

pásztázó, átszűrő típusú észlelésünket vagy értelmezésünket erősítő dolog 

és kevesebb az, amikor van időnk leülni és alaposan foglalkozni valamivel. 

Gyenis Tibor: Konzerv / Can, 2018, 
lambda print on wood, 70 x 100 cm
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És mivel itt fotókról van szó, ami ugye látszólag olyan, 

hogy nagyon gyorsan lehet pörgetni és befogadni, akkor 

például segít ez a fajta dobozszerűség, amihez tartozik 

egy gesztus, hogy ki kell bontanom, meg kell tennem 

egy ilyen lépést és ez segít egy kicsit elkülöníteni a min-

dennapokat jellemző figyelmünktől.

G. J.: A könyv megjelenését tavaszra terveztétek, a járvány-

helyzet miatt azonban őszre tolódott a bemutatója. Mi tör-

tént veled eközben?

Gy. T.: Igen, a könyv már korábban elkészült. Időközben 

volt egy egyéni kiállításom a Janus Pannonius Múze-

um Modern Magyar Képtárban Pécsett Elhagyott illúziók 

címmel, és novemberben nyílik a Capa Központban egy 

csoportos kiállítás, amelyen részt veszek. Azt gondolom, 

hogy a bemutatót is jól időzítettük.

1 gyeniS Tibor: You are here, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2019, szöveg: Garaczi 
László, szerkesztette Baki Péter, fordította Andrew Gane, borító és könyvterv: 
Gerhes Gábor, 146 oldal, 21,5x26 cm.
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Gyenis Tibor: Antiproton, 2020, 
lambda print on wood, 70 x 100 cm
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Emblematikus helyszínek. Kvázi-emblematikus kvázi-tájak, 

kozmikus ráközelítések, műholdas alászállások a Föld el-

hagy(at)ott sebei felé, a festmény-matéria hatású, stigmati-

kus felületeire fókuszálva… A kiállításon, többek között lát-

hatók síkfilmre nagyított képek, illetve argentotípia és antra-

kotípia is.

Zoom! Google-google-google! Abraka ablaka: zoom! A bel-

ső távcsövek, fotó-ágyúk, fotocella-agyú masinák, specifikus 

nagyítók jegyében. Abszurd részletgazdagság, ismeretlen, 

illetve félálom-derengésekből, fölrezgés-hallucinációkból is-

merős, földöntúli árnyék-élektől szabdalt, szeletelt, csodás 

alakzatokat megalkotó föld-rajzolatok, tér-képek…

A civilizáció magányos nyomait, önmagukban fortyogó, meg-

foghatatlan erők által (ön)alakuló rétegeit feltáró fotográfiai 

„festmények”, mint biokémiai, geológiai, expresszív és geo-

metrikus esszencia-minta egyvelegek… Mocsár, láp-kép, 

iszap – és földgáz, rejtőző kőolaj, szén – és kőzet-kéreg ala-

pok, merülő, gőzölgő, sugárzó, sistergő, absztrakt alak-hal-

mazok… Alvadtvéres sebtől átitatott géz-földek… s mind-

ezekre Hold- és szaturnuszbéli árnyak is jócskán vetülnek…

Apokaliptikus emlékek földrész-maradványai? Talán. Vagy: 

Homotirannus (Baranyai Levente festőművész elme-műter-

méből előhívott „mitológiai” lény) jelenése általi eltaposások, 

döngölés-préselések öntőforma-alkotásai? Talán(y). ó, „disz-

tópikus” állapotok! A halocén (földtörténeti) korszakot: „ant-

ropocén” matériává változtatva… 

Más megközelítésben: Jackson Pollock csurgatásainak, fröcs-

köléseinek, kaparásainak, Tóth Menyhért tojásfehér-sárga 

festmény-sűrítményeinek, Paul Klee kis szerkezet-remekeinek 

és Kerekes Gábor fotóművész máshol-lét műveinek (például 

Over Roswell sorozatainak) morfologikus találkozása Herendi 

Péter látás- és gondolkodásmódjainak világában… 

(Por, sár, monochrom, fekete, sár, sááár, agyag, massza, sár, 

sár, sárgás-vörös sár, sááár… Fekete, vörös sár, sár, sárgás-vé-

res sár, zsír, szakadék, massza, sár, fekete felhő, por, sár, sö-

tétlő árok, epe, máj, csontvelő, sár, sár, folyadék, velő, sár, 

sááár…)

Herendi Péter Föld-rajz sorozatában: karcok, vésetek, átlók és 

metszetek, évgyűrűk, penész-organizmusok, mértani tervek, 

szétkent, málladozó ecset-gesztusok: hallgatagon (külön-kü-

lön, mégis együtt) lüktetnek egy monumentális Geo-palet-

tán…

Hommage és montázs, emlék és oldás... 

NAGy ZOPÁN
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Herendi Péter: Föld-rajz No. 257, 2020, 20x20 cm, Giclée nyomat

Herendi Péter: Föld-rajz No. 380, 2020, 20x20 cm, Giclée nyomat

Herendi Péter: Föld-rajz No. 55, 2020, 20x20 cm, Giclée nyomat

Herendi Péter: Föld-rajz No. 75, 2020, 20x20 cm, Giclée nyomat
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Herendi Péter: Föld-Rajz No.3, 2020, 70x70 cm, giclée nyomat
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Herendi Péter: Föld-Rajz No.4, 2020, 70x70 cm, giclée nyomat
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A teremtő sötétségből meg-megszülető, a melankolikus örö-

mökkel és archaikus technikákkal ölelkező művésznő álmaiból 

ébredő alkotások: „tárgy nélküli” műtárgyakként bontakoznak  

a fény felé. Anyagok előtti-mögötti geometrikus objektek, me-

lyek (gondolati-érzéki) felületei a barit papírok és brómezüst zse-

latinok világa felől érkezve, a porózusan karcolt, grafittal átitatott 

grafika-hatásokkal ön-reflexíven: nyitva-záródó zárva-termőként 

nyilatkoznak meg… 

Az Introverziók című sorozat érdekessége, hogy az egyes fotók 

működnek síkban kiterítve és térben meghajlítva is, de egyszerre 

nem láthatók mindkét állapotban. 

A képek elkészítése során Gábor Enikő nem használt sem negatív 

filmet, sem tárgyakat, közvetlenül a fotópapírra exponált, majd 

ezt, hagyományos kémiai módon vegyszerekkel hívta elő.

Technikai értelemben az így létrehozott kép egy olyan fotogram, 

ahol a végeredményt nem befolyásolja semmilyen külső tárgy,  

a fény megformálása csupán a különböző módon meghajlított 

papírok pillanatnyi állapotától függ.

Ez a kiállítás az utóbbi időben készült fotósorozat nagyobb mé-

retű darabjait prezentálja, miközben az alkotó az egyedi művek 

kvázi műhelytitkait is megvillantja, sejtteti, kibontakoztatja a né-

zők (f)elé… A leíró fejében (sziderikus ellenfényben) Mahler II. 

Feltámadás szimfóniája szól, éppen az opus 3. Vezényel: Zubin 

Mehta…

A befelé monologizáló, kifelé torzuló tekervények, mint elvont 

(és alakzatjaikba rejtőző) Kundalini-formák, mint elméleti rez-

gés-adaptációk; ismételhetetlen felfejtéseket, ismeretlenek felé 

ívelő megérzéseket sugallva; a művész zsigeri, szellemi álla-

pot-részleteit is tükröz(het)ik… Az alkotások önnön árnyékukat, 

hasításaikat, illesztéseiket használva, többféle funkciót maguk-

ba-ölelve, lehetőségeket, rejtett felületeket, formulákat ki- és be-

vetítve élnek tovább… 

Gábor Enikő Introverziók sorozata sajátos állapotot hív elő és mu-

tat fel a fotográfia, a képzőművészet, a tér- és síkelmélet, vagy 

éppen a fotópapír-plasztikák, a paradox objektek nehezen defi-

niálható tárházában. A végeredmény (folyamat): az absztrakció 

aligha tovább-redukálható netovábbja… 

szemcse-szemcsepp, szemek a szemben... szeplős matéria, ol-

dott kő (Eni), kvarcban arc, ön-direkt projekt, talányos témák, 

szubjektív szférák… A mikro-professzionális részecskék autonóm 

logoszból táplálkoznak… ó, speciális fotogram-szobor torzók, 

foto-kemogramok az elme egy-egy szférájából las-sít-va (ki- és 

befelé) exponálódók…
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Gábor Enikő: Introverziók B1, 2020, fotogram, kiterített változat, 75x100cm
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Gábor Enikő: Introverziók B9, 2020, fotogram, hajlított változat, 75x100cm
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Gábor Enikő: Introverziók, 2020, hajlított és kiterített változat, kemogram, 30x40 cm
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A flickr csoport egyik tagja Fodor István agrárszakmér-

nök, vízügyi szakember, aki 1978-ban született. Több 

mint 20 éve a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság-

nál dolgozik Karcagon. Abban különbözik az eddig be-

mutatott társaktól, hogy ő mindent gyűjt. Elbeszélése 

szerint a nála gyerekkorban kialakult szenvedély már 

nagyapjában is megvolt. Először numizmatikai tárgyakat 

gyűjtött, majd ebből alakult ki a mindent gyűjtés vará-

zsa. A Monarchia időszakában készült tárgyakhoz vonzó-

dik intenzíven tíz éve. Egyik kedvelt gyűjtési területe az 

1896-ban zajlott ezredéves kiállítás és az ezzel kapcso-

latos emléktárgyak. Eddigi élete során a gyűjtési szenve-

délye a legkülönfélébb területekre terjedt ki (bélyeg és 

postatörténet, herbárium, könyvek, néprajzi és haszná-

lati tárgyak stb.), a munkájához kapcsolódva a vízüggyel 

kapcsolatos relikviák, tárgyak is fontos részét képezik  

a nála megragadt tárgyaknak. Különleges, funkcionális 

üvegeket is megmentett, sörös és szódás üvegek mellett 

ásványvizes és csatos üvegek is ott sorakoznak a polcán. 

Egy nagyméretű litográfia díszíti dolgozószobájának  

a falát: az alkotója suhajdy György grafikus volt, aki sok-

féle dokumentumot használt fel művéhez. A szegedi ár-

víz és a király alakja az 1879-es eseményeket idézi föl, 

a művész ismerhette Plohn Illés hódmezővásárhelyi és 

Klösz György budapesti fényképész felvételeit is.1

A fotógyűjteménynek a kartonon lévő része vagyis  

az úgynevezett keményhátúból jelenleg hat ezer darab 

van, az üvegnegatívok mellett a 20. század elején készült 

fényképekkel együtt tízezerre rúghat a fotótár nagysága. 

A gyűjtés célja az „összeterelés”, amelynek első fázisa 

maga a birtoklás volt, majd azon túlhaladva már csak  

a gyűjtés vált fontossá. Fodor István szeretné az anya-

gát publikálni, ehhez a flickr csapat segítségét remélte. 

sajnos a csoport lassan felbomlott, így ez a fajta lehető-

ség megszűnt, hiszen a nap mint nap egymásra figyelő, 

összetartozó, egymást segítő társaság  már nem léte-

zik. A publikáláshoz még hiányoznak az anyagiak, ezért  

a gyűjtő számára jelenleg a leletmentés a legfontosabb. 

Egyszer a kidobott, óriási papírhalmok között a Debrece-

ni Református Kollégium értesítő gyűjteményének ezer-

ötszáz darab másodpéldányaira bukkant az 1840–1940 

közötti időszakból. Ezek Bárándról kerültek az újrahasz-

nosításra váró hulladék közé egy padlásról, de hogy oda 

hogyan kerültek, azt senki sem tudja már. 

FARKAs ZsUZsA 

Magyar 
magángyú́jtó́k
Beszélgetés Fodor Istvánnal
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A jelenlegi gyűjtemény darabjai közül 

azokat válogattuk ki, amelyek egykor 

felkeltették a flickr-es gyűjtők érdeklő-

dését, és a korábban a Fotóművészetben 

megjelent gyűjtőkről szóló sorozatban 

reprodukált anyagokhoz képest érde-

kes látványt, beállításokat, verzókat 

nyújtanak számunkra. Fodor Istvánnak 

számtalan olyan fényképe van, amelyen 

különleges feliratok olvashatók a verzó-

kon. Olyan fényképészekre is felfigyel-

hetünk, akik semmilyen regisztrációs 

rendszerben nem találhatók meg. Most 

azokat a portrékat emeltük ki, amelyek 

mindkettőnk számára érdekes újdonsá-

gokkal szolgálnak. 

Az első ezek közül Kaunitzer Jakab, aki 

feltehetően az első karcagi fényképész 

volt. Két felvételén két különleges jelzés 

látható, az egyiken zöld pecséttel jelöl-

te meg a vizitkártya hátoldalát, melyen 

már a „Karczagon” felirat is szerepel.  

A modellnek nagyon hatásos a beállí-

tása, hiszen nagyon lazán ül a géppel 

szemben, ugyanakkor keresztbe tett 

lábaival nem mindennapi szorongását 

figyelhetjük meg, kezében lévő pálca 

megmarkolása hasonló indulatokat rejt. 

A másik kép viszont arról árulkodik, hogy 

a kartont nyomdai úton kiviteleztette, 

eszerint ő az első utazó (mai használa-

tos szóval: vándor) fotográfus Magyar-

országon. (Az itt látható és olvasható 

felirata szerint: erster reisender Photog-

raph in Ungarn.) Ez bizonyára túlzó meg-

fogalmazás, mely azonban jellemző 

volt a korban. A karton minőségéből és  

az előoldalából is érzékelhető, hogy  

a képek az 1870-es évek elején készül-

tek. Borda Márton fenyiratok.hu webol-

dalán, a fokozatosan és állandóan bő-

vülő recto-verso katalógusban Kaunitzer 

testvérek szerepelnek, de ott nem jelö-

lik meg a helyiséget. Kaunitzer Jakab  

(Jacob) mint szolnoki fényképész is 

megtalálható ebben a regiszterben,  

tehát ugyanebben az időben ott is dol-

gozott. 
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Kaunitzer Jakab: Ülő férfi portréja, 1870-es évek, vizitkártya

Kaunitzer Jakab: Férfi arckép, 1870-es évek, vizitkártya
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A következő kép, Landau Alajos festő-fényképész portréja, ritka pillanatot 

varázsol elénk. Az anyja ölében lévő kisgyermek boldogan mosolyog. Kivéte-

les alkalom ez, hiszen majd csak a 20. században készülnek hasonló művek. 

Landau Alajos (1833–1884) apjánál Landau Lénártnál (1790–1868) kezdte 

meg tanulmányait, aki Pesten az 1800-tól felállított rajziskola segédtaná-

ra, majd 1824–50 között igazgatója volt. A főtanító mellett Khor József és  

a fia lettek idővel az első tanárok. Landau Alajos 1857–58-ban a bécsi Aka-

démián tanult, a festészeti előkészítő szakosztály hallgatója volt. 1855–59 

között tizenhárom képpel vett részt a pesti Műegylet kiállításán. 1859-től  

a szegedi állami főreáliskola rajztanáraként a rajz mellett szépírást is tanított. 

szegeden működtetett fényképészműtermei: 1862–65 között a Búzapiac  

utcában (Dáni Korda ház), 1866–70 között a szentháromság utcában fogad-

ta látogatóit. A ház hátsó udvarán álló építmény várószobával, nagy, üveg-

gel fedett felvételi teremmel, több másoló és festő-szobával rendelkezett.   

Az átalakítás a Szegedi Híradó szerint tetemes összegbe, négy-ötezer pengő-

be került. Első, 1862-ben készített fényképei a kritika szerint még igen söté-

tek voltak, 1863-tól már papír porcelánfényképeket is készített, kissé drágáb-

ban. Ebben az évben több pesti és bécsi fényképműtermet látogatott végig, 

hogy újabb tapasztalatokat szerezzen, és új gépeket is vásárolt. Ezért jelent-

hette be a sajtónak, hogy kiváló látogatójegyeket készít és megnagyobbítja 

a műtermét is. A helyi kritika külön hangsúlyozta, hogy a negatív retusálását 

is ismeri. Fényképeit szeged leghíresebb könyvesboltosa, Burger Zsigmond 

is árusította. 1870. május 15-én visszavonult a fényképészettől, felszámolta 

a műhelyt, eladta a kellékeket és a negatívokat. 

Landau Alajos: Anya gyermekével, 1860-as évek, vizitkártya
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A technikai különlegességek közül egy olyan ferrotípiát tudunk bemutatni, amelyen 

autós papírmasé látható, tudvalévő, hogy ezekben a többnyire ideiglenes műtermek-

ben nagyon kevés alkalommal használtak díszletet. Abban is kiemelkedő darabnak 

látszik, hogy szecessziós papírkeretezése is megmaradt. Német felirata miatt feltéte-

lezzük, hogy Bécsben készült 1909-ben, bár az egész Monarchia területén használa-

tos volt ez a keretezés és a felirat is.

Természetesen találunk olyan képet is, ahol a klasszikus 

„Maler und Fotograf” feliratot láthatjuk. Ma már tudjuk, 

hogy ezeknek a titulusoknak, megnevezéseknek nincs 

semmi köze a valósághoz. Bárki használhatta, nem el-

lenőrizték, akár az „akadémiai festész” megnevezést 

is feltüntethették a felvételek hátoldalán. Ilyen schön 

Adolf is, aki a nyomdai kivitelezés során nem tüntet-

te fel, hogy melyik helyiségben él és dolgozik. Újra  

a fenyiratok.hu adatbázisára utalhatunk, ahol schön 

Adolf első verzójának papírcéduláján a felragasztott 

adatok szerint „A.schön Fotograf” alatt egy korabeli  

írott szöveg található: Fünfkirchen (vagyis Pécs közép-

kori latin nevének német változata) helymegjelöléssel. s
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Fodor István tulajdonában van az a különleges esküvői 

kép, amelyet Greszingh Lajos (1887–1960) készített 

Clevelandban. Reprodukciója megjelent Fejős Zoltán: 

Amerikai magyar műtermi fényképészek az 1880-as évek-

től a második világháborúig című kötetben.2 Fejős kiku-

tatta, hogy a fényképésznek érdekes sorsa volt, mert 

Cleveland-ben született, de iskoláit Egerben végezte, 

majd 19 éves korában visszatért Amerikába. Műterme 

nemcsak a magyar társaság kedvenc találkozóhelye, 

hanem számos magyar jótékony célú aukció lebonyo-

lítója is volt. Két műtermet is üzemeltetett, a másodi-

kat 1920-ban nyitotta. „Keresse fel! Győzödjön meg, 

hogy ki legjobb fényképész. Greszingh Lajos magyar 

fényképész. A legjobb lakodalmas csoportképek nála 

készülnek. Minden tucat képpel egy életnagyságú ké-

pet ad ingyen. Jelszava: jó, olcsó, pontos kiszolgálás. 

1810 West 23 th street, földszint. A legnagyobb üzlet  

Clevelandben.”3 – szól a hirdetése. A másik portré, 

amely ebből a gyűjteményből került a kötetbe Balkányi  

(Magaziner) Antal (1875–1958) munkája. Ennek  

a mesternek sátoraljaújhelyen és Debrecenben is volt 

fényképészeti műterme, amikor 1914-ben kivándorolt 

Amerikába. Gyermekei itthon maradtak, leányai Deb-

recenben mentek férjhez. Johnstown, majd Detroit vé-

gül Bridgeport voltak életének helyszínei. Fejős Zoltán 

néprajztudós a képeket a flickr-en keresztül ismerte 

meg és választotta ki.   

Greszingh Lajos: Esküvői kép, Cleveland, 1920 k., 32x24 cm 
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Fodor István a fortepannak ajándékozott 100 reprodukciót, amelyeket  

az ottani szakértők datáltak és helyeztek fel az idővonalra. A szabad 

felhasználásra átengedett képek fekete-fehér formában kerülnek a kö-

zönség elé, ahol a gyűjtő nevét a képek alatt mindenkor jelzik. Egyet 

választottunk most ki, a különleges levelezőlapon sajnos olvashatatlan  

a fényképész neve, mert azt levágták, de a Koppenhága felirat jól látható 

(fortepan 31782). Egy olyan képpel van dolgunk, amely portré trükk felvé-

telként ismert, szabadalmaztatott eljárás volt. A modellt függő tükrökkel 

vették körbe, és így készült el mű. A fortepan időskáláján 1922-re datálták, 

de véleményünk szerint ez korábbi lehet, a divatos ingnyak használata 

az 1910-es évekre utal. A legismertebb a Marcell Duchamp-ról készített 

hasonló kép, amelyet számos helyen közöltek.5

Grégász Miklóssal és a Debreceni Egyetem Médiatárának közreműködé-

sével közösen Karcagon szervezték meg a Győrffy István Nagykun Múze-

umban a ma már vándorkiállításként szereplő, Wiener Fotografien Walzer 

az 1860-as és 70-es évek bécsi műtermi fotográfiái című kiállítást 2018 nya-

rán. A társ-kurátor elbeszélése szerint Fodor Istvánnak egyre több bécsi 

fényképe lett, ezért ezen a helyszínen nagyrészt az ő gyűjteményéből állt 

össze a tárlókban bemutatott anyag. G
y

Ű
J

T
Ő

Németi (Némethi) József debreceni mester fényképé-

szeti és festészeti műteremként hirdette magát 1900-

tól a Piac utcában a Biedermann palotában. Egyes ké-

pek hátoldalán olvasható: „E képből egyes példányok 

folyvást kaphatók vagy róla nagyítások festmények 

bármely nagyságban megrendelhetők.” 1908-ig Má-

ramarosszigeten és Ungváron is üzemeltetett fényir-

dát, ezt is jelezte verzóin. Egyes képeit platinotípia 

és oliotípia formában is elkészítette a megrendelők 

számára, melyek igen drágák voltak. A fenyiratok.hu 

recto-verso katalógusában olyan kép hátoldalát is kö-

zölték, amelyen 91 869 ceruzával felírt szám is látha-

tó, mely utal arra, hogy milyen hatalmas mennyiségű 

képet készített az I. világháború végéig. Attól füg-

getlenül, hogy az 1940-es évekig élt Debrecenben és 

tartott fenn műtermet, nagyon keveset tudunk róla. 

Érdekes, hogy Némethi szecessziós verzóját az Alamy 

képügynökség világszerte árusítja a fortepan oldalára 

utalva (81 300).4 Ára a felhasználás mikéntjétől füg-

gően (personal use) 9,99 eurótól (marketing package) 

179,9 euróig terjed. A képet adományozó magyar ál-

lampolgár biztosan elcsodálkozna, hogy az általa in-

gyen átengedett kép verzójából hogyan lesz kelendő 

árucikk. Választott képünk az interneten nézegetők 

között jól ismert, hiszen a szabadban beállított ideál-

kép számos helyen megjelent. A katona rendfokozata 

nem kivehető, ezért azt pontosan nem tudtuk meg-

határozni.  Némethi József: Találkozás, 1905 k., 11,5x7,5 cm
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Fodor István segítette a debreceni Déri Múzeum munká-

ját is, főként szabó Anna Viola fotótörténészt a Gondy és 

Egey monográfia írásakor. Olyan verzókat küldött az online 

feldolgozáshoz, amelyek a múzeumban nem voltak meg.  

A magángyűjtemény részét képezi Blaha Lujza fiatalkori 

portréja, aki 16 évesen szerződött Debrecenbe, itt vált or-

szágos hírű primadonnává. szigligeti Ede 1871-ben csábí-

totta fel Pestre a Nemzeti színházba. Teltkarcsú termete, 

bájos arca, gyönyörű énekhangja volt, hol érzelmes, hol 

dévajkodó kedvessége miatt népszínművek szerepeiben 

tündökölt. A debreceni Déri Múzeumnak számos Gondy és 

Egey által készített jelmezes portréja van Blaha Lujzáról. 

Ebből az itt közölt képből két példány, amelyeken Franz von 

suppé mitológiai vígoperettjének címszerepében szobor-

ként látható a díva mint „A szép Galathea”. A darabot 1868 

őszén mutatták be Debrecenben, a kép is akkor készülhe-

tett. Blaháné nagyon szerette Gondyt mint fényképészt, 

amikor Debrecenbe jött, mindig elment hozzá később is 

– bár ezek a képek nincsenek meg – egy fennmaradt leve-

lében azt írja neki, hogy „bár oly szép volnék, mint ahogy 

maga azt kitatarozgatta – megmutatta ezeken a képeken, 

hogy a semmiből is tud alkotni”. Ez a későbbi évek teltkar-

csú alakjánál már szükséges beavatkozás lehetett, a 18 éves 

színésznőnek még nem volt szüksége a retusra.6 A lábait is 

kacéran kivillanthatta. 

Mióta a magyar flickr csoport széthullott, illetve 

az addig megszokott méretű tárhely ingyenesen 

nem használható, Fodor István átlépett az Instag-

ram képmegosztó oldalra. A jelenleg még ingyenes 

tárhelyre már 600 régi fényképet helyezett el. Ez-

zel egy újabb korszak következett el, hiszen akár a 

facebookon olvasható kommentelésekből, egy-egy 

csoport tagjainak hozzászólásaiból is rengeteget 

lehet tanulni, mások gyűjteményében található 

dátummal ellátott képek segítik a datálás pontos-

ságának ellenőrzését is. számos gyűjtő sajátságos 

megjegyzése, kiegészítése pedig segíti a képek 

csoportosításának, rendezésének a folyamatát is. 

A gyűjtő három „leget” választott gyűjteményének 

legkedvesebb darabjainak bemutatáshoz: a leg-

drágábbat (velocipéd), a legérdekesebb paszpar-

tut (tablókép) és dr. Márki sándor történetíró leá-

nyának portréit, amelyek egy albumban maradtak 

meg (egy képen 18 arckép különféle műtermek-

ből). Mindegyik kép megérne egy-egy elemzést, 

sőt akár egy-egy esszét is, annyira erős a vizuális 

tartalmukból kibontható kontextus.  

Gondy és Egey: Blaha Lujza jelmezben, 1868, vizitkártya Ismeretlen fényképész [nehezen olvasható: Karl Hodino]:  
Férfi portré velocipéddel és kutyával, 1890 k., 21,5x13,5 cm 
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1  A Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi 
Képcsarnokában lévő példányon jól 
olvasható, hogy Grund Vilmos nyomtatta 
Budapesten és Tóth Dezső volt a kiadó 
tulajdonosa. Papír, litográfia 56x5x72,2 
cm, Grafikai gyűjtemény ltsz. 89.10 
2  Budapest, 2020, 79., Néprajzi Múzeum
3  Az idézetet az eredeti helyesírás szerint 
közöljük.
4  A fortepan oldalán „Némethi” 
kereséssel található meg, a szám 
beírásával nem. 
5  Inventing Marcel Duchamp: The 
Dynamics of Portraiture című kiállítás 
2009-ben a smithsonian National 
Portrait Gallery-ban zajlott. Marcel 
Duchamp (1887–1968) ötszörös portréja 
került a középpontba, mely 1917. június 
21-én készült a Broadway Photo studio-
ban. Az akkoriban az UsA-ba települt 
művész identitásának keresése közben 
alkalmazta ezt a közkedvelt beállítást. 
Duchamp számára a képeslapok nem 
csupán újdonságok voltak. A többszörös 
arckép gyakorlatot átértelmezte, hiszen 
egy névtelen fényképezőgép-kezelő 
által készített mechanikus képet 
önarcképpé alakított át, amely az 
instabil identitásképet testesítette meg. 
Duchamp későbbi különféle alteregóit, 
például Rose sélavy megalkotását előzte 
meg. 
6 Nagyon köszönjük szabó Viola Anna 
segítségét. SzaBó Anna Viola: Gondy 
és Egey fényképészeti műintézete 
Debrecenben, Átdolgozott és javított 
kiadás, 2015, oldalszám nélkül. Az idézet: 
Déri Múzeum Irodalmi Tára KX76.128.1., 
www.derimuzeum.hu/szakmai 
információk/Gondy és Egey
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Halácsy fényképész, Bp. Kerepesi út 30. (Atelier Parisien): III. osztály tablóképe, 1896, 32,9x25 cm 
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ŠTĚPÁNKA BIELEsZOVÁ 

Az Olomouci  
Művészeti Múzeum 
fényképgyűjteménye
Az Olomouci Művészeti Múzeum 2007-ben vásárolta meg a kicsi, de különö-

sen nagy jelentőségű gyűjteményt Anna Fárová (1928–2010) fotótörténésztől. 

Ez a nagy gonddal és okosan összeállított válogatás az életmű számos kor-

szakából tartalmaz munkákat. Kronológiájában követi a kulturális változáso-

kat és a társadalmi folyamatokat, amelyek elválaszthatatlanul összefonódtak 

az új Csehszlovákia megalapításával, és amelyeknek végül a gazdasági világ-

válság, valamint a második világháború vetett véget.1 A kollekció darabjai jól 

mutatják, hogy ez az időszak Drtikol munkásságában átmeneti korszaknak 

számított, amelyben a kreatív impresszionisztikus és szecessziós-szimbolista 

iránytól elfordulva a modern kísérletező fényképezés felé tájékozódott.

František Drtikol: (cover), Love Song of Asia, 
Šolc a Šimáček Publishing House, Prague 
1934 © Library of Olomouc Museum of Art

František Drtikol: (cover), Luxury females, 
Šolc a Šimáček Publishing House, Prague 
1933 © Library of Olomouc Museum of Art

František Drtikol: (cover), Love Hunting,  
Šolc a Šimáček Publishing House, Prague 
1934 © Library of Olomouc Museum of Art

A VILÁGsZERTE 

JóL  IsMERT 

FRANTIŠEK DRTIKOL 

A 20. sZÁZAD ELsŐ 

HARMADÁNAK EGyIK 

LEGJELENTŐsEBB 

CsEH FOTOGRÁFUsA. 

EGyIKE AZ ELsŐKNEK, 

AKI FELVÉTELEIN 

ELEGyíTETTE  

A sZEXUALITÁs És  

A sPIRITUALITÁs 

ELEMEIT.

FRANTIŠEK DRTIKoL (1883–1961)
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A korai korszakból két felvétel látható  

a gyűjteményben. Egyikük A költő  

Bohdan Kaminský protréja. A pigment nyo-

mat beható pszichológiai vizsgálódás és 

kifinomult művészi kidolgozás eredmé-

nye, amely Kaminský halála, azaz 1929 

előtt, de már azt követően készülhetett, 

hogy Drtikol 1912-ben megnyitotta prá-

gai stúdióját. A másik egy táncos arcké-

pe, amelyen a beállítás kihangsúlyozza 

a kép vízszintes kompozícióját. A modell 

Ervina Kupferová, a fotográfus felesége, 

akiről 1919 és 1926 között rendszeresen 

készített felvételeket, köztük portrékat 

is. Drtikol szabad szellemű gondolko-

dására jellemző az 1920 körül készült 

Vanitas című kép. A csendélet narratív  

kompozíciója az akt és a koponya vi-

szonyán alapul, amely a szecesszió és  

a szimbolizmus erőteljes hatását mutat-

ja. A kép egy nagyobb egységbe tartozik, 

amelynek egyes darabjain a fotográfus a 

végzet asszonyát helyezte középpontba. 

Erre utal egyértelműen a témaválasztás-

ban Judit, salome, Kleopátra, Messalina 

vagy Lukrécia alakja. Ezek a karakterek 

az élet és a halál, a szerelem és a gyűlölet 

ellentmondásos kapcsolatát jelképezték, 

és nem csak Drtikol számára, aki ebben 

olyan korábbi művészek nyomdokain 

járt, mint Gustave Moreau (1826–1898), 

Oscar Wilde (1854–1990) vagy épp  

Gustav Klimt (1862–1918).

František Drtikol: Portrait of the poet 
Bohdan Kaminský, (1912-1924), carbon 
printing © Olomouc Museum of Art

František Drtikol: Vanitas, 1920, gelatine silver photograph 
© Olomouc Museum of Art 

František Drtikol: Dancer Ervina Kupferová, (1919-1926), 
gelatine silver photograph © Olomouc Museum of Art
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František Drtikol: Nude with Circle III, 1927, carbon printing  
© private collection, Prague
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Alkotói korszakának legjelentősebb szakaszát az 1930-as  

években készült Alak, illetve Testforma című munkák 

képviselik. Bár aktjaira szeretnek a női test szépségének 

időtlen megjelenítéseként tekinteni, a nő felmagasztalá-

sa egyáltalán nem állt szándékában. Mi több, „vadálla-

toknak” nevezte őket. Bár még sokáig az emberi test és 

lélek tökéletességének ábrázolhatóságát kereste, egyre 

inkább lemondott annak valós jelenlétéről. Mégis, egy 

ideig még a geometrikus a formák közé illesztette a férfi 

és a női testet. Harmonikus alakjuknak és a stúdiódíszle-

tek linearitásának szembeállítására alapozott dinamikus 

kompozíciókat hozott létre. Ezt az emberi test plasztikus-

ságának és a geometrikus elemeknek az éles ellentétére 

alapozta, amelyet az árnyékok és csúcsfények segítségé-

vel teremtett meg. Az egyes formákat neves avantgárd 

építészek és díszlettervezők inspirálták, köztük Vlastis-

lav Hofman (1884–1964), Jiří Kroha (1893–1974) vagy 

Bedřich Feuerstein (1892–1936). Ebben az időszakban 

igen sok munka készült, amelyek közül több megtalál-

ható a prágai Iparművészeti Múzeumban, illetve magán-

gyűjteményekben.

Drtikol ezt követően fokozatosan áttért az absztrakt, 

idealizált, karcsú és kecses végtagú papírfigurák haszná-

latára. Életének ebben a szakaszában teljesen lemondott 

az élő modellekről, és egyre inkább eluralkodott rajta  

a nők iránti ellenszenv is. Ezzel egy időben az érdeklő-

dését a geometrikus és anorganikus formák esztétikai 

és érzelmi hatásai keltették fel, amit jól példáz a mú-

zeum gyűjteményében megtalálható Alak című kép is, 

amelyen már nyoma sincs a test erotikus vibrálásának. 

A felvétel, amely valószínűleg az 1930-as években ké-

szült, jól mutatja, hogy kompozíciós elképzeléseihez és 

világítási megoldásaihoz leginkább a puha és rugalmas 

papíralakzatok illeszkedtek. Ennél a fényképnél is érzé-

kelhető már, ahogy figyelme a jóga és a buddhizmus felé 

fordult. sok tekintetben mégis emlékeztet egy régebbi 

és sokkal ismertebb felvételére, az 1925-ben készült Hul-

lámra, amelyről ő maga így nyilatkozott: „Az élet olyan, 

mint egy hullám. A csúcsa boldogságot és örömöt jelent,  

a völgyei nyomorúságot és bánatot… Annak, aki elég 

erős akarattal rendelkezik, az élete egyenes vonal.”2 

Fényképei igen kedveltnek számítottak a könyvkiadás-

ban is, amit alátámaszt három borító is. Itt a felvételeit 

egy-egy kollázshoz használták.

Drtikol végül eljutott a buddhizmus inspirálta absztrakt 

kompozíciókig. Ennek ellenére elsősorban a merész el-

rendezésű aktképek készítőjeként maradt ismert, ame-

lyek a különféle irányzatok, köztük a szimbolizmus,  

a szecesszió, az art déco, illetve az avantgárd, főként  

a kubizmus vagy a konstruktivizmus hatásait mutatják.

Fordította Pfisztner Gábor

1  Josef sudek képei az 1950-es évek közepéig datálhatók.
2  doležal, s. - FáRová, A.: František Drtikol – Diaries and Letters from the years 
1914–1918 dedicated to Eliška Janská. Prague: svět Publishing House, 2001,  
p. 125 S
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Berenice ABBott 

Berenice Abbott kiemelkedő művészegyéniség volt. Neki köszönhető az az archívum, 

amely megőrizte az életében nem sok elismerést kapott Eugène Atget munkáját, amely 

megalapozta az ő útját is a művészi dokumentarista fényképezéshez. De az is lényeges, 

hogy egykori tanítványa, Diane Arbus még nála is jóval ismertebb lett. Épp ezért volt 

itt az ideje, hogy retrospektív kiállítást szenteljenek az életműnek, amelyet Estrella de 

Diego művészettörténész kurátor rendezett a madridi Fundación MAPFRE számára,1 és 

amely vándorkiállításként széles közönséggel ismertette meg Abbott munkáját Madrid 

és Barcelona után Amsterdamban és Kölnben is.

Abbott életre szóló feladata az volt, hogy „megrajzolja” az átalakulóban lévő New york 

fotografikus portréját, így a XX. század első felének egyik legjelentősebb fotográfusa 

lett. szellemi mentorát, Eugène Atget-et követve dokumentálta a gazdag, de ellent-

mondásokkal teli metropoliszt a rá jellemző józansággal, személyes hangvétellel és 

képi esztétikával, ugyanakkor mellőzve minden érzelgősséget. „Az általános vélemény 

szerint a fényképezés csak akkor emancipálódhat, ha a rá jellemző minőségekre ügyel 

és a saját útját járja, figyelmen kívül hagyva más művészeti műfajokat. Az »It has to 

walk alone. It has to be itself« a fotográfus egyik sokat idézett kijelentése.”2 Mégis, csak 

a művészeket és a kulturális élet jelentős személyiségeit ábrázoló korai portréfelvételei, 

valamint kései, tudományos jelenségeket bemutató munkái teszik teljessé a képet erről 

a kimondottan újító művészről, a modernizmus egyik képviselőjéről.
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Friss szél fúj a feje körül. A magas felhőkarcoló 55. szint-

jének párkányzata lehetetlenné teszi a nagyformátumú 

síkfilmes gép használatát. Még a kézi kamerát is nehéz 

függőlegesen lefelé irányítani a Wall street felé, és rög-

zíteni. így, vagy ehhez hasonlóan történhetett, amikor 

Abbott 1938-ban elhatározta, hogy madárperspektívá-

ból örökíti meg a New york-i pénzügyi negyedet. Doku-

mentarista szándékait szem előtt tartva mégsem mon-

dott le az esztétikai megformálásról. A Bankers Trust 

épületének piramis alakú teteje megtalálja geometrikus 

ellentétpárját az East River partján álló lépcsőzetes to-

ronyban. A valóság átváltoztatása absztrakt képekké 

Man Ray és a szürrealisták hatására utal még Párizsban 

töltött idejéből. Érzékenységét az abszurdra jól mutatja  

a Duffy atyáról, a „becsomagolt” és „lekötözött” hábo-

rús hősről készült felvétele. A még fel nem avatott szo-

borról készített fénykép az egyetlen felvétele a már akkor 

is fényreklámjairól híres Times square-en.

Az 1930-as években átalakuló New york annyira vonzotta 

Abbottot, hogy minden tettét az a vágy hajtotta, hogy 

a rohamosan fejlődő város összes aspektusát bemutas-

sa. Kíméletlenül irányította kameráját a régi és az új,  

a szegény és a gazdag éles ellentétére, megmutatta 

a társadalmi viszonyokat, a múlandót és a nyüzsgést. 

Munkáját nem árnyékolta be a társadalompolitikai ak-

tivizmus vagy a fejlődés kritikátlan dicsérete. A moder-

nizmus képviselőjeként, és Atget-tól inspirálva, a doku-

mentarista fényképezést olyan lehetőségnek tekintette, 

amellyel kifejezésre juttatható a modern városi élet. 

„Berenice Abbott fényképei dokumentálják New yorkot, 

amely talán az első igazán modern város volt, de tiszte-

legnek is előtte.” – összegezte Abbott munkásságát Bob 

shamis New york-i kurátor.3

Berenice Abbott 1898-ban született az Ohio állambeli 

springfieldben. Eltökélt volt és keresztülvitte azt, amit 

eltervezett, mindig világos elképzelései voltak. Nagy 

döntéseiben azonban inkább a megérzéseire, a spontán 

elgondolásaira hagyatkozott. Épp úgy, mint 1917-ben, 

amikor egy nappal az érettségije után vaskos copfját fel-

áldozta az új bubifrizura kedvéért. Az egykori Ohióban, 

ahol épp csak megkezdte újságíró tanulmányait, ez még 

provokatív gesztusnak számított. Egy évvel később már 

követte barátait New york művészek lakta negyedébe,  

a Greenwich Village-be, ahol szobrászattal kezdett foglal-

kozni. Itt ismerkedett meg Marcel Duchamp-nal és Man 

Ray-vel. 1921-ben a gazdasági fellendülés és a háború 

utáni politikai represszió miatt összecsomagolt és Párizs-

ba utazott. Bár mindenféle munkákkal eltartotta magát, 

mégis nehezen boldogult a francia fővárosban. Dacára 

annak, hogy ekkor még mindig szobrászattal foglalko-

zott, a döntő fordulatot a szintén Párizsba emigráló Man 

Ray-vel való ismételt találkozások hozták. Ő épp labor- 

asszisztenst keresett igen jól működő portréstúdiójába, 

de olyat, aki „semmit nem tud a fényképezésről”, mert  

a tapasztalt segédek túlságosan is a saját fejük után 

mentek. Abbott megkapta a munkát, amelyről így írt 

több, mint két évvel később: „Boldog voltam, hogy ab-

bahagytam a szobrászkodást. sosem gondoltam, hogy 

fotográfus leszek. Most visszatekintve látom igazán, mi-

lyen jó asszisztens voltam. Keményen dolgoztam nála.”4

Abbott igen tehetségesnek mutatkozott, és Man Ray 

megengedte neki, hogy használja a műtermét, mielőtt 

1926-ban megnyithatta a sajátját. Ügyfelei közé tartoz-

tak Jean Cocteau, James Joyce és Peggy Guggenheim 

is. August sanderhez hasonlóan, a felvételeknél nem 

használt semmilyen fölösleges díszletet. Az öltözék és a 

hajviselet modelljeit már egy modern korszak képviselő-

iként mutatja. Mégis, a tekintet, az arckifejezés és a test-

tartás volt a meghatározó mérték. „Minden ilyen alkal-

mat úgy tekintettem, mintha előtte sosem készítettem 

volna fényképet. Egészen ráhagyatkoztam a pillanatra 

és az előttem ülő személy jelenlétére adott reakcióim-

Berenice Abbott: Triborough Bridge [East 125th street Approach], 1937. 
The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs, 
Photography Collection; The New york Public Library, Astor, Lenox and 
Tilden Foundations © Getty Images / Berenice Abbott, 2020



Fotóművészet 2020•3.92

ra”5 sikerült légkört teremtenie és valamit megragadnia  

a vele szemben ülő személyiségéből. Nemsokára Man 

Ray ügyfelei Abbottnak is modellt akartak ülni. „»Akit 

Man Ray vagy Berenice Abbott ‚levett’, az ért valamit«, 

magyarázta sylvia Beach a shakespeare & Co. könyvke-

reskedés tulajdonosa.”6

Még ugyanabban az évben találkozott szellemi mento-

rával, Eugène Atget-val. A halála előtt néhány héttel si-

került Abbottnak rábeszélni őt, hogy üljön modellt neki. 

így alkotta meg a három portréfelvételt erről a különle-

ges fényképészről, aki mindent lefényképezett, csak sa-

ját magát nem. „Atget képei […] jelentették számomra 

a fényképezés ABC-jét,”7 mondta később. Lelkesítette 

Atget tiszta realizmusának és a hétköznapi Párizs motí-

vumaival szemben megnyilvánuló érzelmi kötődésének 

sajátos keveréke. így 1927-ben megszerezte a hagyaték 

nagy részét, és egész életében küzdött azért, hogy el-

ismerjék Atget-et a modern fényképezés előfutáraként. 

Amikor 1929-ben New yorkba utazott, hogy megismer-

tesse Atget munkáját egy ottani kiadóval, egyúttal ráta-

lált saját élethivatására is.

A városba megérkezve egy teljesen megváltozott New 

yorkkal találkozott. Távolléte nyolc éve alatt a gazdasági 

fellendülés egyértelműen rányomta bélyegét a városra.  

A „kereskedelem székesegyházait”, amelyek a XX. 

század elején épültek Manhattan déli részén és a Mid-

town-ban, most már 300 méter magas tornyok árnyé-

kolták be. Mindenhol építkezések, a közlekedés zaja, és  

a tovasiető emberek. A historizáló épületeket és elegáns 

art déco homlokzatokat, illetve a hagyományos fából ké-

szült épületeket kiszorították a hatalmas felhőkarcolók. 

Közöttük a különféle bevándorlók parányi üzleteivel, 

amelyek tükrözték sajátos kultúrájukat, valamint a ma-

gasvasúttal és az egyre növekvő forgalommal. Abbott 

meglepődött, de azonnal magával ragadta a lelkesedés  

a városból áradó „modernség” iránt, így elhatározta, 

hogy feladja jól működő párizsi stúdióját, és visszatér 

Amerikába. „Amikor […] elmentem, gyűlöltem Ameri-

kát; […] Mégis azt gondolom, hogy azok szeretik a leg-

jobban, akik a leginkább lázadnak ellene.”8 Egykor elme-

nekült a város „elüzletiesedése” elől, most mégis mági-

kusan vonzotta a szinte elképzelhetetlen fellendülés.

Eleinte még rendszer nélkül dolgozott kisfilmes kamerá-

jával, hogy megvalósítsa vágyát és megalkossa a város 

portréját. Egy évvel később beáldozta a könnyű kezelhe-

tőséget egy 8x10 inch-es nagy formátumú gép kedvéért, 

amilyet Atget is használt. Az volt az elgondolása, hogy 

„azt teszi Manhattanben, amit Atget vitt véghez Párizs-

ban”. A nagyobb fényképezőgép ugyan nagyobb rész-

letgazdagságot eredményezett, de nem tette lehetővé  

a spontán felvételezést. Összességükben a képek lé-

nyegre törőbbek, letisztultabbak.

Hosszas és makacs keresgélés után, melynek során tá-

mogatókat próbált találni a munkához, azt 1935 és 1939 

között a Works Progress Administration9 Federal Art Pro-

ject nevű szervezete támogatta, és még munkatársa-

kat is kapott, akik rendszerezték és elnevezték az egyes 

motívumokat. Dacára annak, hogy Abbott szigorú do-

kumentarista igénnyel dolgozott, a fényképeinek mégis 

meg kellett felelniük egyfajta művészi minőségnek és  

a történeti jelentőségből fakadó követelményeknek.  

„Az absztrakt művészet eszközeivel készültek [a képek], 

ha ez felelt meg leginkább a tárgynak, a realizmus irán-

ti elkötelezettségről tanúskodnak, de nem az esztétikai 

aspektusok összességének a feláldozása árán.”10 így 

egyes felvételek, mint a Flatiron Building átlós látványa, 

csaknem szürrealisztikusak, másoknak grafikus esztéti-

kájuk van, mint a Greyhound Bus Terminal (buszpálya-

udvar), ahol a múlt, a jelen és a jövő formanyelve találko-

zik egymással. A kicsiny üzleteket és a szegény kereske-

dőket ábrázoló képek a látens szegénységet és a gazda-

sági válság utáni időszak általános tanácstalanságának 

hangulatát árasztják. Mint például az alagsori boltjából  

a lépcsőn feljövő fodrászé, aki mindkét kezét tanácstala-

nul a zsebébe dugja, a segédje pedig rosszkedvűen ücsö-

rög az ártábla alatt.

Berenice Abbott a Changing New York című kötettel a XX. 

század harmincas éveiben virágzó New york ábrázolásá-

nak, valamint a fotográfia történetének egyik egyedülál-

ló dokumentarista művét hagyta hátra. A képanyag kíno-

san pontos katalogizálásának köszönhetően a schirmer/

Mosel kiadónál 1997-ben, majd 2002-ben ugyanezzel  

a címmel megjelent fényképalbum a részletgazdag tér-

képanyaggal együtt az egykor volt New york művészileg 

is értékes „útikalauza”.

Azt követően, hogy 1939-ben megjelent Abbott Chang-

ing New York című fő műve a művészetkritikus Elisabeth 

MacCausland szövegével, aki hosszú éveken át élettár-

sa is volt, ismét fordulópont következett az életében. 

Elhatározta, hogy láthatóvá teszi a természettudomány 

és a művészet közötti kapcsolatot. Többek között azzal 

foglalkozott, hogy fényképeken jelenítsen meg fizikai 

jelenségeket. Eközben számára a többletmegismerés, 

valamint a kép esztétikája volt fontos. Drága világítási 

rendszereket és felépítményeket kellett használnia ah-

hoz, hogy például egy pattogó labdát vagy a mágneses 

fluxust lefényképezhesse. Mivel számára nem voltak 

kielégítőek az akkor elérhető kamerarendszerek, hogy 

részletgazdag felvételeket készítsen a művi, illetve a ter-

mészeti világ parányi objektumairól, ezért feltalálóvá is 
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vált. 1942-ben kifejlesztette a Projection Supersight Syste-

met,11 amely egy mintegy 150 cm magas és 90 cm széles 

hatalmas kamerából állt, amelybe bele kellett helyezni 

és meg kellett világítani a lefényképezendő tárgyat. A ro-

varokról vagy növényekről így készített felvételeknek kü-

lönösen erőteljes plasztikus hatásuk volt, és a jól ismertet 

is idegenként jelenítették meg. „így sikerült neki erőtel-

jesen absztrakt és sajátos esztétikájú fényképeket készí-

teni, amelyek messze túlmutatnak az illusztratív jellegen, 

mégis a dokumentálásban gyökeredznek.”12 1947-ben 

megalapította House of Photography néven saját cé-

gét, hogy szabadalmaztassa és terjessze a találmányait. 

Emellett 1958-ig tanított is. Több, mint húsz évig szentel-

te figyelmét a tudományos fényképezés problémájának, 

anélkül azonban, hogy a művészetet valaha is szem elől 

tévesztette volna.

Abbott hetvenévesen elhagyta New yorkot, hogy egy 

Maine-ben vásárolt házba költözzön. Az ottani egye-

tem 1971-ben díszdoktori címet adományozott neki, 

amely csak egy a számos elismerés közül, amelyeket  

a fotográfiáért tett fáradozásaiért kapott. 1991-ben 

hunyt el szívelégtelenségben.

1 Az eredeti kiállítás 2019. 02. 20. és 2019. 08. 25. között volt látható 
a madridi salas Recoletos-ban, valamint a barcelonai Casa Garriga 
Nougés-ben Retratos de la Modernidad címmel.
2  Az sK stiftung Photographische sammlung Köln 2020. június 18-iki 
sajtóközleményéből.
3  A 2004 februárjában Bob shamis által a stiftung stadtmuseum 
Berlin-ben rendezett Changing New York – Berenice Abbott című kiállí-
tás alkalmából készült interjúból.
4  Berenice Abbott, Aperture Masters of Photography. Introduction and 
text by Julia Van HaaFten, Aperture, (1989), 2015, 10.
5  Berenice Abbott. American Photographer, Ed. Hank o’neal, introduc-
tion by John canaday, New york, McGraw-Hill, 1982. Idézi az sK stif-
tung Köln sajtóközleménye.
6  Berenice aBBott: Changing New York, München, Ed. Bonnie yochel-
son, Paris, London, schirmer/Mosel, (1997) 2002, 9. 
7  Uo., 10.
8  Uo., 11.
9  A New Deal idején létrehozott legnagyobb szövetségi hivatal, amely-
nek feladata a munka (munkahely) megteremtése és biztosítása volt a 
gazdasági válság miatt munkanélkülivé vált milliók munkába állítása, 
így megélhetésük biztosítása érdekében. Ennek része volt a Federal 
Art Project (szövetségi Művészeti Projekt) is.
10  Berenice aBBott 2002, 22.
11  Terri Weissman idézi Hank O’Nealt (Uő: Berenice Abbott: American 
Photographer, 25.), aki szerint a supersight camera egy „fordított came-
ra obscura”, amely nagy méretben a fényérzékeny anyagra projektálja 
a parányi tárgyak képét, így az sokkal élesebb, részlet- és tónusgaz-
dagabb lesz. Lásd: Terri WeiSSman: The Realism of Berenice Abbott: 
Documentary Photography and Political Action, Berkeley, Los Angeles, 
London, University of California Press, 2011, oldalszám nélkül.
12  Az sK stiftung Photographische sammlung Köln 2020. június 18-iki 
sajtóközleményéből.
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Az amerikai fényképészet gyűjtésének és kutatásának 

egyik fontos intézményében, a fort worth-i Amon Carter  

Museum of American Art-ban megrendezett Acting Out. 

Cabinet Cards and the Making of Modern Photography 

[Megjátszás. Kabinetkártyák és a modern fényképészet 

megalkotása] (2020. augusztus 15. – november 1.) című 

tárlat anyagát amerikai magán- és közgyűjteményekből 

válogatták.1 A katalógus2 előszava a kiállítást a kabinet-

kártya fénykép típus első [amerikai] nagy átfogó bemu-

tatásának nevezi. Négy szerző egy-egy tanulmányával, 

211 képpel és 27 szövegközti illusztrációval valóban ter-

jedelmes, de nem feltétlenül széleskörű áttekintést kí-

nál. A hangsúly erősen a színpadias, sokszor mulatságos 

kabinetkártyákra tevődik, megfeledkezve a feltehetően 

nagyszámú átlagos, a vizitkártyák hangulatát folytató, 

tárgyilagosabb képmásokról. A címben sugallt kapcsolat 

a színjátszással az elemzésekben is visszatérő motívum: 

a kabinetkártya népszerűségét az amerikai színházi élet 

felvirágzásával hozzák összefüggésbe (színházi hálózat 

kiépülése, színtársulatok utazása a bővülő vasúthálózat 

révén, amerikai színészek és drámaírók első nagy gene-

rációjának megjelenése), a kamera mellett (és nem mö-

gött) álló nagynevű fényképészek működési módszerét  

a színházi rendezőkhöz hasonlítják, a műtermet szín-

padként értelmezik, komoly hangsúlyt kap a színházi  

díszlettervezőkkel való szoros együttműködés, és mind-

ezt a meséléshez, fikcióhoz való vonzódást egy specifi-

kusan amerikai jelenségként írják le a szerzők. 

sZEGEDy-MAsZÁK ZsUZsANNA 

amerikai 
kaBinetképek 
refLektorfényBen

Acting Out kiállítási katalógus, címlap
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A bevezető alaptézise szerint azzal, hogy a kabinetkár-

tyák megtanították az embereket önmagukról mint 

fénykép témájáról gondolkodni, és ennek megfelelően 

viselkedni a kamera előtt, előkészítették a rendszeres 

családi és baráti fényképezési szokásokat és így – állítja 

John Rohrbach, a kiállítás főkurátora és a katalógus szer-

kesztője – a kabinetkártyák elengedhetetlen állomást 

jelentettek a Kodak Brownie kamerához vezető úton. 

Rohrbach ezért is nevezi a kiállítás fontos előzményének 

a 2007-es The Art of the American Snapshot, 1888–1978: 

From the Collection of Robert E. Jackson [Az amerikai pil-

lanatfelvétel művészete, 1888–1978. Válogatás Robert E. 

Jackson gyűjteményéből] című kiállítást (National Gallery 

of Art, Amon Carter Museum of American Art). 

Két kivételt (egy tornádóról és egy kültéri újrajátszott 

verekedésről készült fényképet) leszámítva a kiállításon 

látható valamennyi kép műtermi felvétel, amelyeknek  

a készítését, az előkészületek során véletlen folytán 

megtalált nagyméretű festett stúdió háttér bemutatásá-

val idézték meg. A katalógus képanyagát három tema-

tikus részre osztotta a szerkesztő: Caught in the Act [Raj-

takapva], The Trade [A mesterség], és Sharing Life: Family 

and Friends [Társas élet: család és barátok]. A Caught in 

the Act szekcióban túlnyomórészt Napoleon sarony ka-

binetkártyái láthatók, Benjamin J. Falk és Jose Maria 

Mora néhány fényképével kiegészítve. Erin Pauwels ta-

nulmánya3 elemzi ezt a képanyagot, melyből részletesen 

kirajzolódik Napoleon sarony (1821–1896) életpályája.4 

sarony az egyetlen fényképész, akinek munkásságáról 

átfogóbb áttekintést kapunk a katalógusban. A québec-i 

származású fényképész, aki hosszú évekig litográfusként 

működött New yorkban, európai körútja során megláto-

gatta Angliában élő bátyját, Oliver sarony-t és tőle ta-

nulta el a fényképészeti mesterséget. Oliver sarony Ang-

liában nemcsak több városban nyitott műtermet, hanem 

szabadalmaztatott egy olyan stabilizálásra használható 

tartószerkezetet, mely a szokásosnál több vízszintes 

elemmel kiegészülve sokkal bonyolultabb beállításokat 

Napoleon sarony, New york, Ny, [Fanny Davenport], ca. 1870, 
albumen silver print, Amon Carter Museum of American Art, Fort 
Worth, Texas, P2016.138 

Benjamin J. Falk, New york, Ny, Helena Luy, 1880s, albumen silver 
print, Amon Carter Museum of American Art, Fort Worth, Texas, 
P2016.120 
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tett lehetővé. Napoleon sarony először Birminghamben 

nyitott műtermet, de négy év múlva, 1866-ban áthe-

lyezte üzletét New yorkba és mind művészi, mind üzle-

ti tehetsége révén felépítette az amerikai kabinetkártya 

egyik legnagyobb brandjét. A Union square-en található 

műtermében – amelynek homlokzatán hatalmas arany-

betűkkel megjelenített szignója volt látható – számtalan 

amerikai és Amerikába utazó híresség (színészek, éneke-

sek, politikusok, írók) fordult meg, hogy a nyilvánosság 

által ismert képmásukat elkészíttessék. És bár a fivére 

által kitalált tartószerkezet segítségével pillanatnyinak 

tűnő beállításokat tudott lefényképezni (például balett 

táncosokat en pointe helyzetben), megnyerő kompo-

zíciói nem elsősorban a modern felszerelésnek voltak 

köszönhetők (saronyval ellentétben például egyes ve-

télytársai korán kezdtek használni elektromos megvilá-

gítást), hanem a jól átgondolt beállítások mellett a retu-

sálási utómunkálatoknak is. sarony 1867-ben egy külön, 

retusálásra használatos keretet szabadalmaztatott, és  

az utómunkálatok során, a hibák kijavításán kívül, tulaj-

donképpen valódi vegyes technikával készült alkotást ho-

zott létre. Jó példa erre egy festett kandalló mellett álló 

hölgyről készült felvétel, melynek a negatívján a hölgy 

ruhájára a kandalló tűzének megfelelő fény-árnyék hatá-

sokat festett a fotográfus. sarony saját magára bármely 

képzőművésszel egyenrangú művészként tekintett, saját 

kompozícióit pedig szerzői jogdíjas alkotásoknak tartot-

ta. Ennek beszédes példája, hogy 1884-ben a legfelsőbb 

bíróság egy határozatban saronynak adott igazat azt kö-

vetően, hogy a Burrow-Giles Lithographic Company en-

gedély nélkül 85 ezer másolatot készített a művész Oscar 

Wilde-ról készített portréjáról, aki akkoriban Amerikában 

turnézott. Az ítélet, amely kimondta, hogy Oscar Wilde 

híressé vált ábrázolásának szellemi szerzője sarony, fon-

tos mérföldkő volt a fénykép mint kreatív médium elfo-

gadtatásában.   

saronynak mind a komponálásban, mind az utómun-

kálatokban való jártassága nyilvánvalóan a litográfusi 

tapasztalatából eredeztethető, ahogy ez a fajta pálya-

kép – festőből lett fényképész – a vizitkártya időszaká-

Howie, Detroit, MI, George Moore and Fred Howe, 1890s,  
collodion silver print, Robert E. Jackson Collection 

A. M. Nikodem, Chicago, IL, [Cat], 1880s, albumen silver 
print, Robert E. Jackson Collection 
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ban meglehetősen gyakori volt. A kabinetkártya korában 

azonban a gyárilag előállított készen kapható szárazle-

mez és zselatinos előhívópapír értelemszerűen kiszélesí-

tette a fényképészek körét, amelyet Britt salvesen három 

csoportba osztva különböztet meg a Second-Class Ope-

rators, First-Class Work [Másodosztályú kezelő, első osz-

tályú munka] című tanulmányában.5 A címben használt 

kifejezést korabeli újságcikkekből és reklámokból merí-

tette salvesen, ahogy írásában is többször hagyatkozik  

a 19. század utolsó évtizedeinek nyelvezetére, sőt volta-

képpen abból kiindulva rekonstruálja a közönség részé-

ről megfogalmazott igényeket a kabinetkártyák művészi 

kialakításával – a megvilágítással, a beállítással, a retu-

sálással, a maszkolással – kapcsolatban. Ennek jegyé-

ben próbálja értelmezni a „koncepció”, az „egyéniség”,  

az „érzés” vagy az „ízlés” szavak használata mögött rejlő 

jelentéseket.    

A mesterség tematikája köré felépített második fejezet 

képanyaga azokat a jellegzetességeket hangsúlyozza, 

amelyek – elsősorban változatosságuk révén – a kabi-

netkártya népszerűsítését szolgálták, mint például a kü-

lönböző maszkolások és az egyre összetettebb hátterek. 

Rohrbach előfeltevése a kiállítás címével megegyező 

című írásában,6 hogy az általa némileg kategorikusan ke-

zelt vizitkártya és a kabinetkártya funkciói határozottan 

különböznek: míg a vizitkártya az emlékezést szolgálta, 

addig a kabinetkártya, részben az időhöz való viszony át-

alakulását tükrözve a gyakori, majdhogynem rendszeres 

fényképezéshez, a kisebb horderejű események megörö-

kítéséhez vezetett. Rohrbach szerint a másik, a gondol-

kodásmódban bekövetkezett változás az emberek önké-

pét, az egyén és a társadalom viszonyát érintette, amely-

ben egyre hangsúlyosabban jelenik meg az individualista 

szemléletmód, és a családközpontú gondolkodás, ennek 

egyik megnyilvánulásaként értelmezi a gyerekkor stádi-

umainak rendszeres megörökítését. Jó példa erre egy 

kislányról öt egymást követő évben készült felvételso-

rozat. Rohrbach szerint a díszítések szélesebb variációja 

és általában a vizitkártyákhoz képest kevésbé sablonos 

megoldások mögött is ez a gondolkodásbeli változás 

W. A. Wilcoxon, Bonaparte, IA, [Baby], 1890s, collodion silver print,  
Amon Carter Museum of American Art, Fort Worth, Texas, P2019.11 

Unknown photographer, [Chess against myself], 1880s, albumen 
silver print, Amon Carter Museum of American Art, Fort Worth, Texas, 
P2016.101 
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húzódik. Témáját tekintve a vizitkártya és kabinetkártya 

persze nem szétválasztható, hiszen a vizitkártyák között 

is megtalálhatók a rendszeres fényképezések, a foglal-

kozási portrék vagy a barátságokat megörökítő felvéte-

lek, ahogy a kabinetkártyák sem szűkíthetők le ezekre 

az itt bemutatott katalógusban szereplő és amúgy rend-

kívül szórakoztató és teátrális típusokra. A különbséget 

Rohrbach úgy határozza meg, hogy míg az előbbi típus 

egy „összegzésszerű kijelentésnek” tekinthető, addig  

az utóbbi egy „pillanatnyi szórakozás” megjelenítése. 

A harmadik képanyag csoportba sorolt felvételek több-

sége családi és baráti kapcsolatokat ábrázol informá-

lisan és humorosan. Kiinduló téziséhez visszatérve  

Rohrbach szerint ez a fajta fényképezési szokás veze-

tett a családi fényképezésben később alaptémákká váló 

születésnapi és vakációs felvételekhez. számos mulat-

ságos példát láthatunk arra a típusra, amikor ugyanaz a 

személy egy képen belül többször megjelenik: például 

a sakkozó férfi, aki saját magával sakkozik, miközben 

harmadik személyként nézi a játszmát, vagy ugyanaz 

a férfi, aki a kép bal oldalán éppen megérkezik a kinti 

havazásból, míg a jobb oldalon már a meleg kandallós 

szobában üldögél. A humor példájaként sok megját-

szott, viaskodó kompozíciót is láthatunk, valamint több 

állatot és kisbabát ábrázoló képet is beválogattak a ki-

állított anyagba. A kedélyes, sokszor viccelődő megjele-

nítések mögött a szerző az akkori amerikai valóságban 

megélt társadalmi és gazdasági nehézségek ellensú-

lyozását látja. Rohrbach látszólag némileg ellentmon-

dásos tézise, mely szerint a kabinetkártya egyszerre 

színjátszás és az átlagos mindennapok megjelenítése, 

vagyis keveredik benne a (kívánt) fikció és a (hétközna-

pi) tény, voltaképpen a mai fényképezési szokásainktól 

sem idegen.

 Alfred U. Palmquist and Peder T. Jurgens, st. Paul, MN, [Skater], 
1880s, albumen silver print, Amon Carter Museum of American 
Art, Fort Worth, Texas, P2016.111 

F. J. Nelson, Anoka, MN, Domestic Bread, ca. 1890s,  
collodion silver print, Amon Carter Museum of American 
Art, Fort Worth, Texas, P2017.50 
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G. s. smith, salt Lake City, UT, 
[Taking in the view], ca. 1880, 
albumen silver print, Amon 
Carter Museum of American Art, 
Fort Worth, Texas, P2019.15 

Gilbert G. Oyloe, Ossian, IA, 
[Woman], 1880s, albumen silver 
print, Robert E. Jackson Collection 

1  A kiállítás következő helyszíne a Los 
Angeles County Museum of Art (LACMA).
2  John RoHRBacH (szerk.): Acting Out. Cabinet 
Cards and the Making of Modern Photography, 
Amon Carter Museum of American Art, 
Fort Worth – University of Califormia Press, 
Oakland, 2020.  
3  Erin PauWelS: „The art of not posing – 
Napoleon sarony and the popularization of 
pictorial photography”, John RoHRBacH: I. m., 
20–38. 
4  Erin PauWelS monográfiája Napoleon 
saronyról megjelenés alatt van. https://www.
cartermuseum.org/events/virtual-exhibi-
tion-talk-acting-out
5  Britt SalveSen: „second-Class Operators, 
First-Class Work. The business of cabi-
net-card photograpgy”, John RoHRBacH: I. m., 
52–62.
6  John RoHRBacH: Acting Out, I. m., 132–142.
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Bata Tímea: Műtermi fotózás Békés megyében (1872–1921).  
Válogatás a Néprajzi Múzeum vidéki fényképészműtermeinek gyűjteményéből,  
Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 127 oldal.

FARKAs ZsUZsA

Az arcok 
bűvöletében

Bata Tímeától (1976–) egy nemze-

déknyi idő választ el, én a művészet-

történet oldaláról közelítve jutottam 

a fotó területére. Maga a fotótörténet 

számomra egy szerteágazó műfajt je-

lent, amelynek egyik ága a műtárgy-

fényképészet, amelyet nap mint nap 

kell művelnem még ma is a Magyar 

Nemzeti Galériában, míg a másik te-

rülete az érdekfeszítő portréfényké-

pészet, amelynek az első, 19. századi 

művelői a festő-fényképészek voltak. 

A kiváló akadémiai festők közül Bor-

sos Józsefet sikerült egy monográfi-

ában bemutatnom, Canzi Ágost 

munkásságáról a Néprajzi Értesítőben 

írtam,1 de Glatz Tivadar nagyszebe-

ni, Veress Ferenc kolozsvári, Gondy 

Károly és Egey István debreceni fény-

képészek munkáinak megértése ér-

dekében egyre inkább a néprajz felé 

sodródtam. Ennek a kutatási sorozat-

nak a vége Tiedge János munkássá-

gának a feltárása volt, mely során az 

1862-es világkiállításra készült alföldi 

embereket ábrázoló képek történetét 

sikerült felgöngyölíteni. 
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Kétségtelenül igaza volt Fejős Zoltánnak, amikor meg-

jegyezte, hogy nagyon érdekes a történet, de vajon hol 

vannak a képek? A Néprajzi Értesítőben megjelent ta-

nulmány után kiderült,2 hogy Tiedge áttelepült Buka-

restbe, és talán képeinek negatívjait is magával vihette, 

a kutatást tehát ott kellene folytatni. Az elmúlt években 

érdeklődéssel kutattuk, kis baráti csapattá kovácsolódva 

Fogarasi Klára, Borda Márton, Bata Tímea és jómagam,  

a néprajzi fényképezés kezdeteit a Néprajzi Múzeum 

fényképgyűjteményében. 

számosan ismerik a szerzőt, aki 2018-ban a Pécsi Tudo-

mányegyetem Bölcsészettudományi Karának Irodalom-

tudományi Doktori Iskolája Kultúratudományi Doktori 

Programjában A SZOT-üdülőtől az egzotikus szigetekig. 

Nászút a későmodern turizmus hálójában címmel szerezte 

meg a PhD fokozatát. Ehhez kapcsolódva számos tanul-

mánya jelent meg.3 

Tímea a Néprajzi Múzeum kiállítási munkálataiban is 

részt vett, hiszen a 2005-ben rendezett Huszka József 

kiállítás rendezői, és a kiállítás katalógusának szerzői  
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között találjuk, majd további kutatásait a következő tíz 

évben is publikálta, hiszen a Huszka József és a fényképek 

a Néprajzi Értesítőben jelent meg 2007-ben, majd tíz év 

múlva 2017-ben publikálta a Szűrrózsa és pávaszem című 

tanulmányát. Huszka József alföldi gyűjtései és a magyar 

stílus címmel jelent meg újabb tanulmánya.4 

Biztosan sokan emlékeznek arra, hogy önálló kiállítást 

szervezett szinte Gábor (1855–1914) rajztanár fotográfi-

áiból és rajzaiból Tasnádi Zsuzsannával. Először 2013-

ban, a Néprajzi Értesítőben foglalta össze fotográfiai 

munkásságát,5 majd a Néprajzi Múzeum földszintjén és 

emeletén megnyílt A székelykaputól a törülközőig: Szinte 

Gábor gyűjtései című kiállítás.6 

A Múzeum programszerűen, kiállításokon mutatta be 

egy-egy neves kutató hagyatékának feldolgozását. szin-

te Gábor rajztanár, gyűjtő, fényképész, rajzoló hagyatéka 

nagyon jelentős anyagot képvisel ezen a területen. Nevé-

hez fűződik a legrégebbi székelykapu, a mikházi feren-

ces kolostor kapujának (1673) megtalálása és lerajzolása.  

A Néprajzi Múzeum gyűjteményébe került kapu elemeit 

látványos installálással első ízben tárták a nagyközönség 

elé. A kiállítás archív anyagok felhasználásával készült 

interaktív kapuinstallációval szólította meg a fiatal ge-

nerációt, ezzel lehetőséget adva virtuális kapuépítésre, 

díszítésre és saját kreatív alkotások létrehozására.  

A gyűjtő hagyatékában fellelhető több, mint háromszáz 

fényképfelvétel és közel száz rajz közül válogatva azt az 

erdélyi, elsősorban székelyföldi építészeti és tárgyi kul-

túrát demonstrálta, mely a népművészet és a természeti 

környezet kölcsönösségében mutatkozik meg. A székely-

földi háztípust, a székelykapukat, a fejfákat (kopjafákat) 

és az erdélyi fatemplomokat bemutató tárlat a gyűjtő 

szülőföldjére került vissza, aki régiségeket dokumentáló 

munkáival mindig mintát akart szolgáltatni mesterek-

nek, fafaragóknak, alkotóknak. 

így érkezünk el Bata Tímea munkáit felidézve a jelen kö-

tetekhez, illetve a mostanában ezekkel szinte egy időben 

megjelent további három tanulmányig, amelyek kiegé-

szítik, olykor keresztezik egymást. A Néprajzi Múzeum 

által kiadott KépTár sorozat eddig megjelent köteteit 

Gerhes Gábor tervezte. Az utolsó két kötetnek lett kizá-

rólagos témája az ember, aki önreprezentációja, helyé-

nek, sorsának bizonyítékaként a fényképezőgép elé állt. 

„A fényképezés néprajzi térhódítása a néprajz szaktudo-

mánnyá válásának konstitutív tényezője, s ennek fényé-

ben a néprajz és az antropológia, etnológia történetét 

akár újra is írhatnák.” – írta 2004-ben Fejős Zoltán.7 Úgy 

tűnik, hogy mester és tanítványa komolyan vették ezt  

a gondolatot és megkezdték az újraírást, vagyis a képtu-

domány felőli történetek kidolgozását. Az elmúlt negy-

ven év alatt nagy fordulatok játszódtak le az értelmezési 

rendszerekben, amelyeket kánonszerűen, nagy appa-

rátussal, igen meggyőzően állítottak fel, majd vontak 

vissza az elmúlt időszakban (lásd Umberto Eco nyitott 

értelmezési kánonját vagy Hans Belting elképzelését  

a művészettörténet végéről).

A képtudomány oldaláról közelítve úgy gondolhatjuk, 

hogy a fényképek értéke a priori sajátosság, amely füg-

getlen az értelmezési kontextustól, (bár számosan van-

nak, akik ennek ellenkezőjét állítják). A kép sokolvasha-

tóságának, poliszémiájának, konvencionalizált voltának 

elismerése kanonizálódott a társadalomtudományos 

diskurzusban. A poliszémikus kép azt jelenti Barthes 

meghatározásában, hogy az értelmezések láncolata kö-

zül az értelmező az egyik lehetőséget kiválasztja, a mási-

kat pedig figyelmen kívül hagyja. A konvencionalizálódás 

azt jelenti, hogy a képeken jelenlévő modellek az elvárá-

sok miatt elferdítik, vagy megszépítik a tényeket a saját 

reprezentációjuk sikerességének érdekében. 

A fénykép szerepe a néprajztudományban általában ak-

kor kerül szóba, amikor egy közösség kommunikációs 

stratégiáinak, hagyományainak integráns része mint 

önreprezentáció és öndokumentáció. A kép elsődleges 

kontextusából kiragadva nem beszél önmagáért, állítják 

a szkeptikusok. Ha beszél, az olvasatfüggő, és ez olyan 

kitétel, amellyel ma már mind egyetértünk. A fényképek 

az időt pontszerűen ábrázolják, ha eltávolodik a szerző-

jétől és keletkezésétől, akkor a látvány objektiválódik, 

míg a rájuk vonatkozó olvasatok, magyarázatok újabb 

és újabb irányba lendülhetnek. A kortárs társadalomtu-

dományok területén vannak olyan álláspontok, melyek 

szerint a vizuális médiumok önálló közlési módként is 

megállják a helyüket. (Ez főként a filmre vonatkozik). 

Ismerjük azt a régebbi értékelési rendszert, amelyben 

az 1920-es években a Néprajzi Múzeumba behordott 

hatalmas üvegnegatív állomány a kevés adatolás mi-

att értékelhetetlen egységet jelent. Bata Tímea szí-

vós munkával felbontotta az anyagot, kijelölte azokat  

a vidéki fényképészeket, akiket el lehet különíteni és or-

szágrészenként elkezdte ezek értelmezését. Jó arány-

ban mutatja be a példákat, hiszen a mostani kötetben 

a Békés megyei 1921 előtt készült 1700 néprajzi felvé-

telből 120 jelenhetett meg. Ez a válogatás lehetőséget 

teremt arra, hogy magunk értékeljük az emberi arcokat. 

Olyan korpuszt biztosít számunkra, amelyből tovább 

lehet építkezni. Nagy szükség van erre, hiszen látjuk, 

hogy a párhuzamosan futó polgári kultúrát milyen mé-

lyen elfeledtük, számos társadalmi tényező miatt szinte 

már nem is ismerjük az akkori szokásokat és azok rep-

rezentációit. 
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A portrékat ábrázoló, műtermi képeket általában nem sokra becsülik a fényképeket elem-

zők, a gyűjtők, és főként a művészeti és tudományos diskurzus. Legföljebb a hírességek 

egyes arcképeit és nem az emberábrázolás folyamatait ismerhetjük meg általuk. Kivé-

ve néhány nagy ikonográfiai programot: a Jókai Mór, Kossuth Lajos, Munkácsy Mihály 

élettörténetét bemutató köteteket. Az arisztokrata és nagypolgári réteg legföljebb a divat 

változásának tükrében jelenik meg előttünk, főként, ha a ruházatnak valamilyen politikai 

konnotációja volt, mint a kiegyezést megelőző ruhadaraboknak. Lehetséges, hogy igaza 

van azoknak, akik nem fogadják el az úgynevezett leszivárgás elméletét a reprezentációs 

szokások és a portrékészítés alapvonásaként. A brit Albert herceg, Viktória királynő férje 

és III. Napóleon is polgári ruhában, egyszerű gérokkban jelentek meg Disdéri műtermé-

ben és engedélyezték portréik árusítását. Fel és elismerték a reklám erejét, hiszen az ilyen 

portrék a kiváltani óhajtott szimpátiát szolgálták és segítették elő. Én azzal az elképzelés-

sel értek egyet, amely szerint ezt az attitűdöt vette át az arisztokrácia és a nagypolgár-

ság is a londoni műtermektől a párizsi és bécsi műtermekig. Elég széles réteget alkotnak  

a portrékon, melyekről azonban nem lehet a társadalmi szerepekre következtetni. Ezeknek 

az arcképeknek az ismerete meghatározta és befolyásolta a vidéki, paraszti világ vizuális 

megjelenését is. (De nem vitázom azokkal, akik ezt a logikát nem fogadják el.)
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A néprajzi fényképek, amelyek a Békés megyei műtermi 

fotózás bemutatását tűzték ki célul kiválóan bemutatják 

ezt a folyamatot. Olyan képek kerülnek elénk, amelyek 

embereket ábrázolnak. Rövid kis előzményként Bata  

Tímea bemutatja például Varságh János (Borsos József 

kiváló pesti fényképész veje) békéscsabai származású 

fényképész beállított képeit 1876-ból. Erdélyi Mór esz-

ményi, kiváló csoportfelvétele az 1903-as kiállításra ké-

szült, amelyet a kötet belső borítóján nagyobb méretben 

alaposan megnézhetünk. Ez a kép összegzi számunkra  

a magyar, szlovák, román népviseletet, melyet a Vasárna-

pi Újságban is közöltek.8 A kötet kijelölt időhatára 1921, 

erre az időszakra lassan – főként a nőknél – eltűnik a tel-

jes viselet, úgy is mondhatnánk, hogy az emberek polgá-

rosodnak. Ez egy nagyon fontos és látványos folyamat. 

Mivel a távolság legalább öt generációnyi időt jelent,  

a ma élők nem emlékezhetnek erre az időszakra a ké-

peken keresztül. Nagyon fontos Erdélyi Mór csoportképe, 

melyen  még minden viseleti darab együtt van. A fényké-

pészeti műtermekben kialakult kánon által jelennek meg 

az alakok, vagyis a műteremben úgy látjuk és értékelhet-

jük, mint egy polgári vagy paraszt-polgári csoportot.    

Bata Tímea hat városon keresztül ad képet a megyében 

található műtermekről: Gyula, Békéscsaba, Békés, End-

rőd, Gyoma és szeghalom városában élő fényképészek 

munkáiból válogatva. Most még nem foglalkozik azzal, 

hogy a modellek közül ki a városlakó, vagyis ki a kisvá-

rosi polgár, iparos, értelmiségi, ki a paraszt-polgár, ki  

a paraszt. Az utóbbiak közül ki a helyi és ki lakik a város 

környezetében, mint tette ezt szabó Viola Anna Gondy 

és Egey debreceni fényképészről írt kötetében. Ennek 

a kutatása további lépést jelent, sok időt igényel. Bata 

Tímea válogatása nagyon szofisztikált, hiszen nagy fi-

gyelmet szentelt a fényképész műhelyéről árulkodó apró 

jeleknek.

Azt gondolhatjuk, hogy a vidéki fényképész-műtermek-

ben a portrék reprezentációjának formáját maga a fény-

képész közvetítette, aki megtanulta azt külföldi, fővárosi, 

nagyobb városban dolgozó társaitól. A fényképezés rög-

zült és elfogadott szabály- és kódrendszerrel működött, 

ritualizált viselkedésként értelmezhető. A minta, a le-

hetőség adott, oda kell állni a gép, a kamera elé. Tiszta 

ruhában, egyenes derékkal. Végiglapozva a könyvet, lát-

ható, hogy túl sok instrukcióval nem bombázták a mo-

delleket a mesterek. Nem ismerték, és nem alkalmazták 

az oldalra nézést, mint az elvágyódás pozícióját. A nagy-

városi és főként pesti és bécsi polgári portrékat vizsgál-

va a mosolygás történetét próbáltam egyszer igen nagy 

nehézséggel a portrékon bemutatni (Az arc misztériuma 

címmel). sajnos nagyon kevés anyagot találtam, ennek 

kettős oka volt. Egyrészt az emberek elrontottnak érez-

ték azokat a képeket, ahol a rossz fogak, a hamis mo-

soly megjelent, így ezekből nagyítást a modellek nem 

rendeltek meg, ha vittek is haza ilyen fotót, nem őrizték 

meg, mert azok nem mutatták fel kellő eréllyel az em-

ber komolyságát, tekintélyét, presztízsét. Ebben a kötet-

ben egyetlen mosolygó fiatalembert találunk, aki három 

társával együtt egy asztal mellett ül. A szeghalmi Gyula 

fényképész által beállított jeleneten a besorozott fiatal-

emberek italozás közben vétették le magukat. Úgy tűnik, 

hogy ezen a tájon nem volt szokás a kép hátterében álló 

két fiatalember által gyakorolt gesztus. Arra a mozdulat-

ra utalok, ahogy az álló alak az előtte ülő vállára helyezi 

a kezét. Egyes helyeken egész családok teszik egymás 

vállára a kezüket, ami a mai szemlélő számára a tulaj-

donlásnak nagyon erős, túlságosan is hangsúlyozó (el-

lenszenves) példája. Nem lehet tudni, hogy ez egy-egy 

térségben a fényképész ostobaságának vagy valamilyen 

divatkövetelmények felelt-e meg.

Kevés modellről tudható, hogy kit ábrázol, de ha  

Erdődi László, Fábián László, Nagy István, Hévizy Bálint, 

Bai János, Kis János gyulai, Bónyi János békési lakosok 

élettörténetét ismernénk, akkor portréjuk jobban beleil-

leszkedne a néprajztudomány vizuális rétegeibe. Azon-

ban sokszor az élettörténetek ereje olyan sűrű és erős, 

hogy szinte megsemmisítik a képeket. Itt és most a ho-

mályba veszett történetek megengedik, hogy pusztán 

csak képként tekintsünk ezekre a portrékra. A jól fény-

képezett portré önálló entitás. (Lehet, hogy néprajzos 

szemmel ez a definíció csupán egy filozófiai tételnek te-

kinthető.) Nagy szerencse, hogy akadt egy néprajzos fo-

tótörténész, aki kibontja az elzárt dobozokból a műveket 

és elénk tárja ezeket, a Hans Belting által „folyton élő-

ként” meghatározott arcokat.9 Ez nagyon fontos gesztus 

ma az emberi arcot előtérbe helyező szelfi világban. Bata 

Tímea nemcsak egyszerűen idézőjelbe teszi a régieket, 

mint zárványokat, hanem szempontokat nyújt a megér-

tésükhöz, és nem utasítja el a múltat az adatok hiányára 

hivatkozva. Lehetséges, hogy a Békés megyében élőkről 

készült képek java része már múzeumokban pihen régi-
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ségük okán és a szaktudomány mindig talál oldalsó kis 

kapukat, hogy azokat mintaként bemutassa. 

Bata Tímeának a két kis kötettel párhuzamosan megje-

lent négy kiváló tanulmánya is. 

Az egyik a Magyar Fotográfiai Társaság által Fotográfus-

nők (2017) címmel a Petőfi Irodalmi Múzeumban rende-

zett konferencián hangzott el. A „német kisasszonyok” fo-

tói a Néprajzi Múzeumban: a Weiszbach nővérek és a matyó 

viselet címmel, amelynek szöveges változatát ebben  

az évben adja ki a Magyar Fotótörténeti Társaság. Koráb-

ban az europeana bázisban talált rá Lala Aufsberg csömö-

ri 1936-ban készült képeire, ezekről írt hasonló témában 

a MAFOT honlapján az Apertúra rovatban (2018).10 A má-

sik tanulmány a Korall című társadalomtörténeti folyóirat 

fotótörténettel foglalkozó számában jelent meg  „Falu-

si képeskönyv” – népies témájú fotográfiák az Új Időkben 

címmel.11 Ez a kiváló tanulmány a korábban megjelente-

tett gondolatatokat viszi tovább, hiszen az úgynevezett 

magyaros képek közül a néprajzi anyagot átnézve, azok 

készítési helyére talált rá, és nagy apparátussal rendsze-

rezte a több mint ötezer felvételt.

Vágatlanul címmel jelent meg a Fotóművészetben a Nép-

rajzi Múzeum anyagából készült nagyon érdekes válo-

gatás, amely a most divatos értelmezési keretbe helye-

zi azokat a képeket, ahol valami különlegesség látszik  

a fényképész műhelyéből. szinte a teljes fényképtári 

anyag átnézése során a régebben hibaként értelmezett 

részleteket helyezte előtérbe ebben a tanulmányban.12

„Bárki megirigyelhetné csömöri expedíciónkat” – a Néprajzi 

Múzeum Csömörön készült fotóiról címmel írta meg a ma-

gyaros stílusú fotográfiák elemzését.13  

Végül kíváncsian várjuk a Magyar Fotótörténeti Társaság 

évkönyvbe most készülő új tanulmányát, amelyben a Va-

sárnapi Újságban megjelent néprajzi grafika sorozat mel-

lé helyezi a Nagy Miklós (a Vasárnapi Újság szerkesztője) 

hagyatékában megmaradt fényképeket. 

Gratulálunk a szerzőnek a munkájáért, azt kívánjuk, 

hogy hosszú életű legyen ez a könyvsorozat, és hogy 

képkorpuszként szolgálja az országban élő, vidéki lakos-

ság portréinak megértését. Ezeken a képeken keresztül 

juthatunk el az élettörténetek problematikájához, a tár-

sadalmi beágyazottság, az egyéniségkutatás területei-

hez is.14 

1  FaRKaS Zsuzsa: „Canzi Ágost embermintái – az értelmezés korlátai”,  
Néprajzi Értesítő, 2010, 92, 144–163.
2  FaRKaS Zsuzsa: „Népkép, 1862: Adatok A néprajzi fényképezés kezdetei ha-
zánkban témához”, Néprajzi Értesítő, 2007, 89, 107–126.
3  Bata Tímea: „Honeymoon Places or Honeyless spaces?”, Maija mäKi – sanna 
lillBRoända-annala – Katriina Siivonen (eds.): Resiliant places and Momentous 
Spaces, 2018. (Megjelenés alatt).
Bata Tímea: „A mitológia helyszín ereje – út az »édenkertbe«”, Replika, 2012, 80, 
103–109. 
Bata Tímea: „Netre vitt helyek – nászút internetes fórumok, albumok és blogok 
tükrében”, FeJőS Zoltán (szerk.): Színre vitt helyek, Budapest, Néprajzi Múzeum, 
2011, 155–162. Bata Tímea: „Nászút és egzotikum”, FeJőS Zoltán – PuSztai Ber-
talan (szerk.): Az egzotikum: Tanulmányok, Budapest–szeged, Néprajzi Múzeum, 
szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2008, 
142–154.; 
Bata Tímea: „Mementos of the Honeymoon: The Pattern and the Practice”, 
Korkiakangas PiRJo, Lappi tiina-Riitta, Niskanen Heli  (szerk.): Touching Things:  
Ethnological Aspects of Modern Material Culture, Helsinki, Finnish Literature  
society (studia Fennica: Ethnologia 11), 2008, 50–62.
4  BRunneR Attila – méSzáRoS Mária – veReSS Dániel (szerk.): Szecesszió az Alföldön. 
Dolgozatok a régió művészet és várostörténetéből, Kiskunfélegyháza, Kiskun 
Múzeum, 2017. 
5  „székelykapuk, fatemplomok nyomában: szinte Gábor (1855–1914) rajztanár 
fotográfiái”, Néprajzi Értesítő, 95, 41–64.
6  Néprajzi Múzeum (2015. április 16. – 2016. február 28.), a kiállítást rendezte és 
a katalógust írta Bata Tímea és taSnádi Zsuzsanna, Budapest, 2015. 
7  „Miért a fotó?”, FeJőS Zoltán (szerk.): Fotó és néprajz, Budapest, 2004,  
(Tabula könyvek 6.), 13.  
8  Vasárnapi Újság, 1903, 829.
9  Belting, Hans: Faces – Az arc története, Fordította Horváth Károly, Budapest, 
Atlantisz, 2018, 181. 
10  www. MAFOT.hu 2018-as Apertúra szövege
11  gRanaSztói Péter – lengváRi István (szerk.): Fotó és társadalom, Korall, 2018/3., 
112–144. 
12  Fotóművészet, 2018/2., 54–63.
13  Néprajzi Értesítő, 2018, 100. szám, 239–272.
14  Szalma Anna-Mária: A fénykép a mindennapi életben, Kolozsvár, Erdélyi  
Múzeum Egyesület, 2014, 207.
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FEJÉR ZOLTÁN

A gazdasági 
csoda  
kamerája



Fotóművészet 2020•3. 107

A CíMRE TÖBB, AZ 1950-Es ÉVEKBEN 

NyUGAT-NÉMETORsZÁGBAN KÉsZíTETT 

FÉNyKÉPEZŐGÉP Is PÁLyÁZHATNA. EZÚTTAL 

A FINETTÁK TÖRTÉNETÉBŐL VILLANTOK FEL 

NÉHÁNy EPIZóDOT.

A KöZEG
A II. világháborút elvesztett és romokban heverő Német-

ország négyhatalmi megszállás alá került. Ez a helyzet 

a legkarakteresebben Berlinben1 jelentkezett. A várost  

a szövetségesek – éppúgy, mint az országot – négy rész-

re osztották. A keleti felén a szovjetunió befolyása érvé-

nyesült. A nyugati oldalon három zóna jött létre, ame-

lyeket (északról dél felé haladva) Franciaország, Nagy- 

Britannia és az Egyesül Államok uralt.

Az ország nyugati részén először a Trizónia változott  

Bizóniává, majd 1949-ben megalakult a Német szövet-

ségi Köztársaság. A keleti rész neve Német Demokrati-

kus Köztársaságra változott.2

A G. C. Marshall (1880–1959), amerikai tábornok-poli-

tikus, külügy-, majd hadügyminiszter által 1947-ben ki-

dolgozott amerikai gazdasági segélyprogram (Marshall 

terv) a következő évben indult el, azzal a céllal, hogy a II. 

világháború után a nyugat-európai országok gazdasági 

talpra állását segítse. A terv keretében a résztvevő orszá-

gok 1952-ig nem kevesebb, mint tizenhárom milliárd (!) 

dollár vissza nem térítendő támogatást, vagy hosszú le-

járatú hitelt kaptak.3

1949-ben Konrad Adenauert (1876-1967) választották 

meg a Német szövetségi Köztársaság kancellárjává. 

1963-ig tartó hivatali ideje alatt különös dolog történt 

az országban. Az ipari termelés 185 %-kal nőtt, ami ma-

gától értetődő természetességgel a fogyasztás és a jólét 

hasonló szintű emelkedését eredményezte. A korszakot 

a Wirtschaftwunder, azaz a gazdasági csoda időszakának 

nevezik. 

Németországban közkedvelt énekesnő volt a francia  

Caterina Valente (született:1931). Ő játszotta a Bonjour 

Katherine című 1955-ben készült zenés film főszerepét. 

Ennek egyik jelenetében hangzott el a Wirtschaftwunder  

indulójává vált dal, amelyet az előadó úgy énekelt, hogy 

egy szálloda folyosóján táncolt a személyzet tagjaival. 

„Es geht besser, immer besser…” – hangzott a refrén,  

azaz: „Egyre jobban megy, jobban megy, jobban 

megy…”.  Amíg viszont ezekben az években a németek 

Borgward Isabellájukon4 az Autobahnon száguldoztak, 

addig mi magyarok nyakig ültünk a gehakte córeszban5…

Ugyanis, mi határozottan és egyértelműen visszautasí-

tottuk a Marshall-tervet. Jól emlékszem, hogy az általá-

nos iskolai osztályfőnökünk, Bihari Lászlóné az 1960-as 

évek elején azt mondta, hogy azért történt ez így, mert 

„nem kértünk a mikiegérből meg a sztanéspanból”. Ez 

az érv tetszett. Úgy gondoltam, nem csak fogyasztanom 

kell a kultúrát, hanem elő is kell állítanom – igaz, a ter-

jesztésről még hiányos ismereteim voltak. Kappel írógé-

pemen gyors iramban írtam is néhány novellát, amelye-

ket először világot járt szomszédomnak mutattam meg, 

aki viszont óvatosan eltanácsolt a közzétételtől. Hatá-

rozott véleménye olyan mély nyomot hagyott bennem, 

hogy huszonöt évig nem is próbálkoztam írásaim nyilvá-

nosságra hozatalával.

AZ ELŐáLLíTÓK ÉS TERVEZŐK
Piet sarabér 1899-ben született a hollandiai Delftben. 

Eletromérnöknek tanult, német nőt vett feleségül. 1942-

ben Németországba költöztek, ahol sarabér a háború 

után, 1945-ben, a Harz-hegységben fekvő Goslarban6 

kis üzemet nyitott. Eleinte végzettségének megfele-

lően elektromosipari feladatokkal foglalkozott, de ér-

deklődése a fényképezőgépek előállítása felé fordult. 

Megismerkedett Helmut Finkével, aki Braunschweigben  

a Voigtlander cégnél dolgozott konstruktőrként. Finke 

átigazolt sarabérhez, akinek 1947-ben megtervezte  

a róla Finettének elnevezett kisfilmes fényképezőgépet. 

A Finette 1948-ban jelent meg a boltokban. A fixfóku-

szos, Fenar nevű 11-es fényerejű 4,3 cm-es (vagy 5,6/4,3 

cm-es) objektíves Newton keresős kamera B-t vagy pil-

lanatfelvételt exponált az objektív mögötti, kétlamellás 

zárszerkezetével. 

A gyártási tapasztalatok alapján 1949-ben dobták piacra 

a Finettát, amely már élesre állítható objektívvel és blen-

dézési lehetőséggel is rendelkezett. McKeown szerint7 

ebből a változatból négy típus készült. A Finetta ötödik 

módosításába már 4-es fényerejű objektívet építettek. 

1951-ben csatlakozott a csapathoz Drezdából Rudolf 

Trentsch, aki korábban Franz Kochmannak a Korelle 

(6x6-os) fényképezőgépeket is előállító gyárában dolgo-

zott. Trentsch érkezése lendületet adott sarabér üzemé-

nek. Az 1951-ben bemutatott már cserélhető objektíves 

Finetta super volt az első német érintkezős-vakupapu-

csos fényképezőgép.

Az 1952-re kimunkált Finetta 99 olyan csúcsteljesít-

ményt valósított meg, amelyhez hasonló előállítására 

csak az Otto Berning által vezetett Düsseldorfi Robot 

Foto und Electronic cég volt képes. Még a wetzlari Leitz-

nél sem tűzték ki célul, hogy rugómotoros filmtovábbítót 

teljes képkockás, azaz 24x36 mm-es képméretű kisfilmes 

fényképezőgépbe építsenek be. (A Leica-motort a gép-

váz alsó részéhez lehetett csatlakoztatni.) T
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FEJÉR ZOLTÁN

A gazdasági 
csoda  
kamerája
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A különböző képméretű (24x24 és 24x36 mm), gépváz-

ba integrált rugómotoros Robot Royalok mellett csak  

a Goslarban készített, cserélhető objektíves Finetta  

99-esek rendelkeztek ilyen műszaki megoldással. 

A Robot fényképezőgépet 1932-ben tervezte meg Heinz  

Kilfitt (1898–1980), de mivel a kivitelezésre nem volt 

pénze, a lehetőséget átengedte Otto Berningnek.  

Ő az 1934-es Lipcsei Vásáron mutatta be a rugómotoros 

Robot I-est, tehát cége az 1950-es évek elejére már két 

évtizedes gyártási tapasztalattal rendelkezett. sarabért 

akár bátornak is mondhatjuk, hogy fél évtized alatt meg-

szerzett tudással vágott bele a motoros filmtovábbítás 

feladatának megoldásába.

A Finetta 99-eshez gyártója hat objektívet kínált. Ezek 

közül kettőt a rövid tárgytávolság és élességhatár mi-

att korai makró objektívnek mondanak. Goslarban csak  

a gépvázak készültek és a végső összeállítás zajlott.  

A Finetták objektívjeit Münchenben állította elő a Dr. 

staeble & Co.8

A McKeownnál lelkesebb Günther Kadlubek9 25 féle  

Finettát sorol fel. Ő is megemlíti az egyik legizgal-

masabb együttműködést, ami csak létrejöhetett a 

XX. századi fotótechnikában. Jacques Bogopolsky  

(1895–1962), a Bolex filmfelvevő, az Alpa10 és a  

Bolsey fényképezőgépek tervezője ugyanis 1955-ben  

sarabér cégét kérte fel a Bolsey 8 nevű, 8 mm-es  

filmfelvevőként és fényképezőgépként egyaránt 

használható kamerájának gyártására. Ez meg is tör-

tént és a gépekbe 2,8-as fényerejű 7,5 mm-es sara-

ber-Goslar Finon objektívet építettek be. A Bolsey 8 

két további típusának előállítása11 azonban másutt 

folytatódott…

Az angolszász szakírók – így például Roger Hicks –  

a Finettákkal „egy lapon” említik12 az Egyesült Államok 

iparának csúcstermékét, a chicagói Bell & Howell óriás-

cég rugómotoros Fotonját. Az 1948-ban bemutatott és 

rendkívül magas, 700 Dolláros áron kínált kamera csak 

két évet élt a piacon: borsos ára buktatta meg.

A II. világháború utáni német fényképezőgépekkel fog-

lalkozó Ulrich schleiffer szakíró szerint 1957-ig tucatnyi 

típusban és körülbelül százezer példányban készültek  

a Finetták. A kedvező árfekvésű, de figyelemre méltó mű-

szaki teljesítményeket is felmutató fényképezőgép-már-

ka véleményem szerint jogosan keltheti fel a fotótech-

nika-történet iránt vonzalmat mutatók érdeklődését 

még akkor is (vagy éppen azért!), ha ez a kameratípus 

a korábbiakban szinte teljesen ismeretlen volt Magyar-

országon.

1956-ban a kamera gyártója, Piet sarabér csődöt jelen-

tett – talán elapadhatott a dotáció, majd a maradék al-

katrészek felhasználása után 1957-ben a cég megszűnt.

A BEMUTAToTT PÉLDáNy
Karácsonyi ajándékként kaptam mérnök-ipari forma-

tervező barátomtól a képeinken is látható Finettát, ami 

McKeown besorolása szerint IID típus. A 011370-es gyár-

tási számú, 126x76x51 mm-es gépváz két részre nyitható 

szét. Az alumínium vázat belül bakelit filmvezető rész, 

képkapu és húzóorsó egészíti ki. A bakeliten a kioldó-

gombnál Patent, a képkapu felett P. sarabér 90-014/2, 

alul Made in Germany felirat olvasható. A szabadalom-

ra utaló Patent szó jelentheti a kioldógomb – zárgátlós 

– műszaki megoldását. Exponáláskor ugyanis a kioldó-

gomb lent marad, majd filmtovábbítás után emelkedik 
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újra fel. Érdekes módon a kioldógomb külső csavarmeneté-

nek kialakítása/mérete a Leicákhoz, az Edixákhoz és a korai 

japán kisfilmes (például Nikon) kamerákéhoz hasonló.

Goslar angol zónában lévő elhelyezkedése, vagy esetleges 

export-lehetőség keresése miatt a gépváz alján lévő retesz 

mellett a szöveg nem német nyelvű. A kétállású retesz melletti 

felirat angolul (closed-open) jelzi a csukott-nyitott állapotot.

A gépvázból alig kiálló objektív Achromat Finar típus és 5,6/4,3 

cm-es. Az élességállítást öt kis színes kör segíti. A használati 

utasításban adhatta meg a gyártó, hogy például egész alak 

2 méterről történő fényképezéséhez a sötétkék kör jelenjen 

meg az objektívgyűrű feletti kivágásban. Az előlapon talál-

ható az időállító gomb, amely pillanatfelvételt (M) és időt (B) 

jelez. A filmkocka-számláló ablaka a gépváz tetején a kioldó-

gomb mögött, a továbbító gomb mellett foglal helyet.

Barátom azzal küldte el a Finettát, hogy nézzem alaposan át, 

mert szerinte egyes kiviteli megoldásai kifejezetten hasonlí-

tanak néhány magyar fényképezőgépre. A kamera megvizs-

gálása után már én is egyetértek a véleménnyel. A gépváz 

tetejének formai megoldása és a kereső kialakítása valóban 

azonos a Kinoboxon is láthatóval. A Finetta gépvázában lévő 

bakelit filmkapu is visszaköszön a Kinoboxban, igaz, oda 

Dennik Ferenc és stenczer János ívesen meghajlított filmsí-

kot épített be. Feltűnő viszont a képméret-különbség: a né-

met kamera hagyományos kisfilm-méretű, azaz 24x36 mm-

es, szemben a következetes, magyar 24x32-vel.

A Finetta gépvázának szögben hajló részei a Momikont,  

a gépváz belsejének kialakítása (például a csukóretesz fém-

lapja) pedig még akár a Mometta II-est is eszünkbe juttathat-

ja. Mivel készítettem egy összehasonlító felvételt, az esetle-

ges – külső – hasonlósággal kapcsolatban Olvasóink is állást 

foglalhatnak… T
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1  emBeR Mária: Nyugat-Berlin, Medicina-Panoráma, Budapest, 
1985, 15–16.
2  Szelle Béla szerk.: Akadémiai kislexikon, második kötet, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990, 276. 
3  Szelle Béla: I. m., 152. 
4  Brémában, a Carl F. W. Borgward GmbH által 1954–1962 
között gyártott kétajtós karosszériájú, 1500 köbcentis, 75 
lóerős motorral felszerelt személyautó.
5  Jiddis szóösszetétel, jelentése magyarul: nagy rakás baj.
6  Goslar, vagy Goslar Alte Kaiserstadt Alsó-szászországban 
fekszik a Harz-hegység északi részénél. A II. világháború után 
brit megszállás alá került. Lakossága 1950-ben 53 804 fő volt.
7  mcKeoWn Jim: Price Guide to Antique and Classic Cameras,  
12. kiadás, Grantsburg, 2004. 295–296. 
8  A cégről már írtam korábban a lapban. FeJéR Zoltán: 
„Heinrich Kühn munkássága és magyar kapcsolatai”, I–II, 
Fotóművészet, 2010/1–2.
9  KadluBeK Günther: Taschen Preisführer, 4. Auflage, Photo 
Deal, Neuss, 2000, 64–65. 
10  FeJéR Zoltán: „Az Alpa történet nyomában”, Fotóművészet, 
2003/3-4.
11  mcKeoWn Jim: I. m., 147. 
12  HicKS Roger, ScHultz Francis: Rangefinder, sussex, 2003, 27. 

A Finetta fényképezőgép részletei,  
© Fejér Zoltán György, 2020.
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Az életkép a magyar fotográfia közel múltjának egyik legked-

veltebb műfaja volt. A 20. század nagy részében ez a festészettől 

megörökölt, zsánerként definiált műfaj vonzotta leginkább  

az amatőr és professzionális fényképészek zömét. A zsáner témá-

jának meghatározása tradicionálisan a mindennapi élet, középpontban  

az emberrel, azok a pillanatok, amikor nem történik semmi  

„hivatalosan fontos”, mégis mindenki számára ismerősen, intimen, 

átélhetően jelenik meg egy-egy korszak lelkülete. most, amikor  

a klasszikus zsánerfotó meglehetősen periférikus helyzetbe került  

a kortárs magyar fotóművészetben különösen érdekesnek tetszik  

olyan pályázat meghirdetése, amelyik a jelen reflexióit mutathatja  

meg a zsánerről. Akár a hagyományok folytatásával, akár  

a műfajra adott mai vizuális válasszal, akár a magyar 

fotótörténet klasszikus életképeinek krit ikai újra értel-

mezésével. A ki írók ezúttal is az eredeti ötleteket, a külön-

leges megformálást és a friss műveket részesítik előnyben.

P á l y á z a t i 
f e l h í v á s budapestphotofestival.hu

további részletek és pályázati feltételek a  
www.budapestphotofestival.hu és a 

 Budapestphotofestival oldalakon.
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határidő: 
2021. január 5.

REVIEw oF 

HUNGARIAN 

PHoToGRAPHy

Mint azt címe is sejteti, nem egy 

szokásos fotós könyvről van szó, 

sokkal inkább egy, a fotózás játékos 

megközelítéséről szóló, átfogó 

bemutatóról, amelyből megtudhatjuk, 

hogyan készíthetünk el saját kezűleg 

okos fényképészeti eszközöket, továbbá 

megismerkedhetünk különféle érdekes, 

kézműves fotográfiai eljárásokkal is. 
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A Fotóművészet és a Capa Center  
együttműködésének eredményeképpen,  
megjelent a 

Az angol nyelvű digitális kiadvány  
15 cikket tartalmaz a 2017-ben és 2018-ban,  
a Fotóművészetben megjelent cikkek közül.

A cikkek szerzői voltak:
Albertini Béla, Bacskai sándor, cséka György,  
Elek Orsolya, Hornyik sándor, Kopeczky Róna, Palotai 
János, Pfisztner Gábor, Rechnitzer Zsófi, Somosi Rita

REVIEw oF 

HUNGARIAN 

PHoToGRAPHy

A kiadvány elérhető a
https://cutt.ly/kgbigtg
linken, vagy a QR-kód beolvasásával

w w w. f u r m a n y o s f o t o s k o n y v. h u

A könyvben található 

tippek és ötletek 

könnyen kombinálhatók,  

így mindenki megtalálhatja 

benne a maga számára izgalmas 

projekthez szükséges inspirációt  

és alapinformációkat.

Rengeteg ötlet  

190 oldalon, a szerző 

 és további nyolc hazai  

művész fotóival  

i l lusztrálva.
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cíM IDŐPoNT HELySZíN VáRoS

SZEMÉLyES TáVoLSáG – BESNyŐ ÉVA 
FoToGRáFIáI 

2020.  9. 12. – 12. 13. Kassák Múzeum Budapest

RoBERT DoISNEAU: PáRIZSTÓL PALM 
SPRINGSIG 

2020. 10. 13. – 2021. 1. 
10. Mai Manó Ház Budapest

BoHUS RÉKA: AMI MARADT 2020. 10. 14. – 11. 28. TOBE Gallery Budapest

MESTER ÉS TANíTVáNyAI – EIFERT JáNoS 
MESTERKURZUSáNAK KIáLLíTáSA 

2020. 10. 20. – 11. 29. 
Corvin Művelődési Ház 
- Erzsébetligeti színház, 
Napfény Galéria 

Budapest

ÚJ VIZEKEN... – íRÓK ÉS MŰVÉSZEK SZÉKELy 
ALADáR MŰTERMÉBEN 

2020. 10. 21. – 2021. 1. 31. Petőfi Irodalmi Múzeum Budapest

AGÓcS JÓZSEF: BUDDHA NyoMáBAN – 
TIBET

2020. 10. 26. – 11. 26. József Attila Művelődési és 
Konferencia Központ salgótarján

NIKoLAI HowALT: oLD TJIKKo 2020. 10. 29. – 12. 13. PaperLab / Mai Manó Ház Budapest

DULoVITS JENŐ: AZ ELLENFÉNyEK PoÉTáJA 2020. 10. 30. – 2021. 1. 17. Magyar Fotográfiai Múzeum Kecskemét

PERLAKI MáRToN: PUHA SARKoK 2020. 10. 31. – 12. 6. Trafó Galéria Budapest

EIFERT JáNoS: VISSZAPILLANTáS (1964–2020) 2020. 11. 3–30. Fészek Galéria Budapest

SZáSZ LILLA, MARIA Do MAR RêGo:  
A SZERELEMRŐL 

2020. 11. 4. – 12. 10. 2B Galéria Budapest

LENERGy – AZ ÉV TERMÉSZETFoTÓSA 2020 
KIáLLíTáS 

2020. 11. 4. – 2020. 12. 31. Magyar Természettudományi 
Múzeum Budapest

PÉcSI FoTÓHETEK 2020 – KIáLLíTáS ÉS 
JÓTÉKoNySáGI AUKcIÓ 

2020. 11. 5. – 2021. 1. 10. m21 Galéria Pécs

4 + 4 PLUSZ 1 2020. 11. 6–26. Bartók 1 Galéria Budapest

RÉKASI ATTILA: NEGyEDSZáZAD 2020. 11. 9–29. Kölcsey Központ Debrecen

BIRTALAN ZSoLT: 40 NAP (KARANTÉN KÉPEK) 2020. 11. 9. – 12. 4. Artphoto Galéria Budapest

DIÓSI MáTÉ: ExITUS 3.1 2020. 11. 12. – 12. 4. Újlipótvárosi Klub-Galéria Budapest

BáToRI ZSoLT: LA HUERTA y LA cIUDAD  
(A GyüMöLcSöS ÉS A VáRoS)

2020. 11. 12 – 12. 6. Művészetek és Irodalom Háza, 
Martyn Galéria Pécs

DoBoKAy MáTÉ: AGGREGATIoN 2020. 11. 17. – 12. 1. PINCE Budapest

STB-TEAM SZINoPSZIS (1973–2013) 2020. 11. 18. – 12. 3. Tár-Lak szalon Esztergom

RADEK BRoUSIL: VoLT oTT EGy KÓRUS… 2020. 11. 18. – 2021. 1. 15. Glassyard Gallery Budapest

FÉNyEK / RITMUSoK – LUcIEN HERVÉ ÉS 
RoDoLF HERVÉ FoTÓKIáLLíTáSA 

2020. 11. 19. – 2021. 1. 17.  m21 Galéria Pécs

INSPIRáLÓ FoTÓTöRTÉNET #3 – VARGA 
GáBoR áKoS ELŐADáSA

2020. 11. 25., 18:00 Mai Manó Ház Budapest

A FoToGRAFáLáS MINT NŐI HIVATáS  
– E. cSoRBA cSILLA ELŐADáSA 

2020. 11. 26., 18:00 Kassák Múzeum Budapest

A FoTÓHÓNAP 2020 PROGRAMJAIBÓL

www.FOTOHONAP.HU/KIALLITASOK
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FOTÓHÓNAP
OKTÓBER 13-TÓL 

KIÁLLÍTÁSOK 
TÁRLATVEZETÉSEK

SZAKMAI ELŐADÁSOK

RÉSZLETES PROGRAM: 
fotohonap.hu
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Fotókritikai, fotóelméleti és fotótörténeti folyóirat

Alapították 1966-ban, a Magyar Fotóművészek szövetsége kezdeményezésére,  

az 1958-tól kiadott Fényképművészeti Tájékoztató utódaként. Megjelenik évente négyszer. 

FŐsZERKEsZTŐ surányi Mihály 

TIsZTELETBELI FŐsZERKEsZTŐ Tímár Péter (1990–2016 között)

A sZERKEsZTŐsÉG POsTACíME 1088 Budapest, szentkirályi utca 32/B. 

TELEFON +36-30-593-60-91 

E-MAIL info@fotomuveszet.net 

KIADó Kortárs Művészetért Alapítvány. A kiadásért felel: surányi Mihály  

A folyóiratot a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, a Nemzeti Kulturális Alap  

és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja. 

KIEMELT FORGALMAZóK LAPKER Zrt. hálózata, INMEDIO és Relay szaküzletek, Irók Boltja,  

Mai Manó Ház, Ludwig Múzeum, Műcsarnok, FUGA.

ÉVEs ELŐFIZETÉsI DíJ 3920 Ft

EGy sZÁM ÁRA 980 Ft

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság,

Postacím: 1900 Budapest

Előfizethető és megrendelhető: www.fotomuveszet.net/elofizetes

e-mail-en hirlapelofizetes@posta.hu címen, 

illetve a Magyar Posta webshopjában, a következő linken: 

https://eshop.posta.hu/storefront/hirlapok/m-veszet-es-kultura/fotom-veszet/prodB041021.html,

valamint telefonon a 06-1/767-8262 számon.

OLVAsósZERKEsZTŐ Ádám Anikó

sZAKMAI TANÁCsADó Csizek Gabriella

GRAFIKAI TERVEZÉs Halász Gabi

NyOMÁs Prospektus Nyomda, Veszprém. Felelős vezető: szentendrei Zoltán

HU IssN 0532-30-10

A művészi fényképeket honorárium fizetése nélkül, a fotográfusok/jogtulajdonosok szíves hozzá-

járulásával közöljük. A képaláírásokat illetően a szerzők, illetve jogtulajdonosok elvárásait követjük. 

Eszerint közlünk, illetve nem közlünk technikát, méretet, keletkezési dátumot és egyéb adatokat.  

Ha képeket idegen nyelvű képcímmel-képaláírással kapunk, azt általában nem magyarítjuk,  

hogy ezzel ne nehezítsük a közölt képnek az eredetijével való későbbi azonosíthatóságát.
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summary

András Bán: László Haris–The structure of a life-work
László Haris (1943) consistently claims to be a photographer. His 
oeuvre spans the second half of the 20th century. He has explored 
many areas of photography as an autonomous artist and his pictures 
include spiritually motivated abstract works as well as digital 
experiments. He is an unavoidable figure of the great generation 
that renewed the thinking about Hungarian photography in the 
70’s. András Bán writes about how to see this diverse life-work in 
unity, where its boundaries are and yet what connects them

Zsófia Somogyi: The power of context
cohesion forces among the works of ágnes Eperjesi
Ágnes Eperjesi’s name cannot be ignored, if you want to list the 
most important artists in the field of contemporary Hungarian 
photography. In her paper, Zsófi somogyi undertook to give an 
overview of her oeuvre, which is shaped by disciplined thinking, 
the desire to experiment with the visual sciences and the need to 
respond to social challenges at the same time. she does all this by 
filtering through her personal existence, sort of distilling the images. 
Although several writings have been published about the works of 
Eperjesi, the article of Zsófi somogyi differs in that it examines the 
internal connections between the elements of her work. 

Judit Gellér: Photo Books. conversations. III
you are here by Tibor Gyenis:
Tibor Gyenis’ book was published by the Hungarian Museum of 
Photography. Judit Gellér talked to him on this occasion. How can 
you edit a photo book? How to adapt to the format? Of course, there 
is a lot of talk about the background of each series at the same time.

Gábor Ébli: contemporary art should not be reassuring
Photo-based works in Judit Reszegi’s collection
The image of a collection develops gradually. Nodes are crystallized 
after the first purchases. The collection reflects the collector and 
the collector chooses more and more carefully to shape the image 
of the collection to what s/he expects of her/himself. Gábor Ébli’s 
article allows this process to be seen in connection with Judit 
Reszegi’s collection and thus he also allows an insight into the 
relationship between a gradually becoming international collection 
and its collector

Balázs Zoltán Tóth: The condition of post-photography
It is hard to imagine due to the globalization of digital networks 
and the many images that come before our eyes, but the concept 
of post-photography emerged nearly 30 years ago. some theorists 
already distinguish different periods within these thirty years. 
Zoltán Balázs Tóth gives an analytical summary of the competing 
parallel theories that define and describe post-photography.

Zopán Nagy: Photo-paintings, shapes, engravings…
Péter Herendi’s exhibition „Geo Graphy”
The raw material for Péter Herendi’s new series came from satellite 
imagery. However, the raw material turned into something 
completely different and special. Zopán Nagy’s poetic writing by 
about Péter Herendi’s works.

Zopán Nagy: Intro- and extroversions
About Enikő Gábor’s photogram series
Enikő Gábor is researching the world of photograms very 
consistently and we could already see her photo sculptures earlier. 
Zopán Nagy was also captured by the pure world of the material of 
her exhibition „Introversion”. 

Štěpánka Bieleszová: František Drtikol (1883–1961)
It would be difficult to imagine the Czech avant-garde without 
František Drtikol. Relying on the material of the Museum of 
Olomuc, Štkapánka Bieleszová’s article introduces the reader a bit 
to the work of the photographer. The article also covers Drtikol’s 
contradictory relationship with women and also touches on Drtikol’s 
relationship with Buddhism in connection with the images.

Zsuzsa Farkas: Hungarian private collectors
 A conversation with István Fodor
In this issue, Zsuzsa Farkas talks to István Fodor about the 
development of his collection. Of course, the conversation revolves 
around the more interesting and unique pieces of the photo 
collection.

Zsuzsanna Szegedy-Maszákí: American cabinet cards in the 
Limelight
In American Cabinet Cards in the Limelight, Zsuzsanna szegedy-
Maszák reviews the Amon Carter Museum of American Art’s 
exhibition catalogue Acting Out. Cabinet Cards and the Making of 
Modern Photography (August 15–November 1, 2020). The catalogue, 
which in addition to an introduction, consists of four essays and 
over 200 illustrations, provides a lengthy but perhaps less broad 
survey of this common form of late nineteenth-century portrait 
photography than one would expect from an undertaking which 
hails itself to be the “first major museum exhibition dedicated to 
cabinet cards”. Great emphasis is laid on the curious, theatrical, 
often humorous examples, while the selection appears to disregard 
the less dramatic varieties which continued the tradition of the cdv 
and which were presumably just as widespread. One of the main 
theses of the editor, John Rohrbach, is that learning how to ‘act’ 
in front of the camera during the cabinet card craze constituted 
an important step leading to the age of the Kodak Brownie and 
snapshots. Describing the cdv form of the 1860s as ‘summative 
statements’, Rohrbach argues that in cabinet cards, portraiture 
shifted to providing ‘momentary diversion’.  
 
Anne Kotzan: Portraits of Modernity – Berenice Abbott
The Fundacion MAPFRE organised an exhibition to present the 
oeuvre of Berenice Abbott in Köln with the sK stiftung. The 
curatorial team intended to show her works from the early years 
in Paris to her retirement. The exhibition presented her as one of 
the firsts who discovered the visual power of the modern city. The 
rapidly changing New york was her first great project after her return 
in the Us. Later she turned to science, and she concentrated her 
efforts to define physical notions with the tools of the photography.

Zoltán Fejér: The camera of the economic miracle 
The subject of Zoltán Fejér’s article, the Finetta camera family was 
developed in the years when Germany, the FRG, tried to emerge 
from the devastation of the war in a period marked by Chancellor 
Adenauer’s years in office and the Marshall Plan.

Zsuzsa Farkas: Under the spell of faces 
The book Under the spell of Faces presents the material of the 
Museum of Ethnography’s collection from Békés County. The book 
was written by Tímea Bata, whose name is associated with the 
sciencific visual processing of other segments of the collection of 
images by rural photographers. In addition to the material of the 
book, Zsuzsa Farkas’s review also describes in detail the author’s 
work so far. The book itself is a very important step in the direction 
of making image-processed documents direct sources of history. 
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František Drtikol: Body shapes, 1930s, gelatine silver 
photograph © Olomouc Museum of Art
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