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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 ELTE-n szerzett PhD fokozatot. Kutatási 
területe a múzeumügy és a kortárs művészet 
magángyűjtése. National Museums and Civic 
Patrons. Practices of Cultural Accumulation in Central 
and Eastern Europe című angol nyelvű könyve 
2020-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.

Fogarasi Klára (1949)
Fotótörténész, etnográfus, a magyar nyelv- és irodalom 
tanára (ELTE), egyetemi doktor (1996). A Hatvany  
Lajos Múzeum igazgatója (1984–85); a Néprajzi 
Múzeum Fényképgyűjteményének főmúzeológusa 
(1989–2010). Kutatási területe a fényképek néprajzi  
és fotótörténeti szempontú elemzése: gyermekélet;  
a vizuális kommunikáció formái; a fényképek 
használata; kollekciók, gyűjtemények áttekintése; 
kutatói életművek feldolgozása. Itthoni és külföldi 
kiállítások kurátora 1984 óta. Több cikk és négy önálló 
könyv szerzője. 

Gáspár Balázs (1989)
Magyar nyelv és irodalom-filozófia tanári szakon végzett 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2012 és 2013 
között a szellemkép szabadiskola fotográfia szakos 
képzésén vett részt. 2014 óta publikál fotótörténettel, 
kortárs fotóval és kiállításokkal foglalkozó cikkeket, 
tanulmányokat. 2018 decembere óta a Capa blog 
főszerkesztője.

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 mesterszakán 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.

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

Zsoldos Emese 
Művészettörténész, irodalomtörténész.  
A szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti 
Galéria, Archívum és Dokumentációs Központjának 
muzeológusa. Rendszeresen részt vesz tudományos 
konferenciákon, főbb kutatási témái: színházi  
fotográfia, fotográfia és irodalom, Bródy sándor  
életmű.
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A szürrealizmus és a fotóművészet  
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A szürrealizmus művészeti gyakorlata már a múlt század 

harmincas éveiben teret hódított magának a cseh kép-

zőművészeten belül a csehszlovák szürrealista csoport 

(1934) megalakulásával egy időben. Ekkoriban született 

Jaromír Funke Az idő kitart [Čas trvá] sorozata, benne  

a szemet ábrázoló fotója, amely később a cseh szürrealiz-

mus ikonikus képe lett.2

A fotóművészek mellett időről időre egy sor cseh kép-

zőművész szintén a fotográfia felé fordult, hogy fantázi-

áikat, elképzeléseiket és alkotásaikat a fotográfia eszkö-

zeivel rögzítsék. Libor Fára (1925–1988) festő, grafikus és 

díszlettervező 1944 és 1948 között például a szürrealiz-

mus jellemző eszköztárából dolgozott, amikor óra, halte-

tem, háló, figurák, illetve művégtagok asszociatív és vá-

ratlan összekapcsolásával hozta létre installációsoroza-

tait.3 Fára szoros kapcsolatban állt más szürrealistákkal, 

elsősorban Emila Medková (1928–1985) fotográfussal, 

Mikuláš Medek (1926–1974) festővel, de a szobrász Jan 

Koblasával (1932–2017) vagy a fotográfus és etnográfus 

Čestmír Krátkýval (1932–2016) is.

Emila Medková már az állami grafikai iskolában folyta-

tott tanulmányai alatt (1942–43-ban, majd 1946–47-

ben) élénken érdeklődni kezdett a szürrealizmus iránt. 

A negyvenes-ötvenes évek fordulóján készült fotográfiái 

közül számos alkotása a festő Toyen (1902–1980) ha-

tását mutatja. Erősen befolyásolták Toyen lunatikus, 

homályos és megtévesztő, gyakran rejtett szexuális uta-

lásokat tartalmazó alkotásai (Szél [Vítr], 1948). Mikuláš 

Medekkel, a háború utáni képzőművészet meghatározó 

alakjával 1947-től állt kapcsolatban, később összehá-

zasodtak. A szürrealisztikus képek és az intuitív alkotói 

módszerek kölcsönös inspirációja, szenvedélyes össze-

kapcsolása mindkét szerző műveiben tükröződött. Bár 

Medková főként a háttérben, a nála lényegesen ismer-

tebb férje árnyékában alkotott, kapcsolatukat mindig 

inspirálónak tartotta, kölcsönösen alakították egymás 

művészetét. Míg Mikuláš Medek képei fő témájának  

az embert jelölte meg, Emila jellemzően kerülte az em-

beralakot. Korai munkásságát főként szürrealista képek 

és motívumok sajátos interpretációi vagy egymáshoz 

kapcsolódó térbeli elemek kompozíciói alkotják. (Ahogy 

ez az 1958-ban készült Chirico című képen is látható.) 

Medková 1951-ben találkozott a szürrealista művészcso-

porttal, melynek középpontjában a két világháború közti 

csehszlovák avantgárd kulcsfigurája, a művészetteore-

tikus és kritikus Karel Teige (1900–1951) állt.4 Medková 

új motívumokkal, hétköznapi témákkal kezd kísérle-

tezni, később pedig a város „mágikus elemeit“ kutatja 

a belvárosban és a külső területeken egyaránt. A talált 

hétköznapi formákat és külsőségeket új tartalommal és 

személyes tapasztalatokkal tölti meg. Jindř ich Štyrsky  

(1899–1942) és Eugène Atget (1857–1927) munkái 

iránt érdeklődik. Štyrsky és Atget fényképei jó kiindulá-

si alapot nyújtanak számára, hogy a háború traumájával 

megbirkózzon, ugyanakkor megerősítik azon meggyő-

ződésében is, hogy a fényképezés mélyebb üzeneteket 

képes átadni, nem csak a valóság egyszerű rögzítését 

szolgálja. (Rettegjenek a háborús uszítók! [At́  se třesou 

váleční štváči!], 1951). Alkotásaival Medková igyekszik 

eljutni a dolgok belső szövetéig, leginkább saját felfede-

zései és saját belső világa segítségével. Mereven eluta-

sítja a dolgok konkrét formáját és jellegzetes optikájával 

új, szintetikus tévképeket és fantom-tárgyakat hoz létre. 

A szürrealisták pedig éppen ezt a belső konfliktust mél-

tatták képei láttán. Bár fényképei a megörökített tárgyra 

reagálnak, mégis teljesen korrodálják annak valódi meg-

jelenését és formáját, majd ezzel együtt megnyitják és  

a néző számára is hozzáférhetővé teszik az alkotó ér-

zéseit, vágyait, rögeszméit. Medková a végletekig fel-

forgatja a néző valósághoz fűződő konvencionális vi-

szonyát, mégsem hagyja cserben a befogadót, hanem 

szakszerűen elirányítja a saját, jól felfogott valósága felé. 

Ahogy Jan Kříž az 1965-ös monográfiájában fogalmaz,  

Medková a „dolgok ütőerére tapint“ és új életre ébreszti 

vizsgálata tárgyait.5 

Alkotói módszere helyet biztosított számára a szürrea-

lista csoportban, ahol 1951-ben Zodiákus jelek [Znamení 

zvěrokruhu] címmel egymás után tíz, egyedi gyűjtőmap-

pát jelentettek meg szamizdat kiadásban. Ily módon a 

csoport tagjai mind egy-egy, eredeti műveket tartalmazó 

válogatással jelentkezhettek. Az Emila Medková által ké-

szített Oroszlán [Lev] jegyhez tartozó válogatás 2007 óta 

az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményének része. 

A 21 eredeti, fekete-fehér fotográfiát tartalmazó map-

pa Medková 1948 és 1951 között készült alkotásainak 

keresztmetszetét adja, s köztük olyan korai alkotások is 

helyet kaptak, mint a Szél sorozat három darabja, ahol 

az ovális tükör és a gyűrött szarvasbőr (egy helyütt hajjal 

kiegészülve) antropomorf kompozíciót alkot, ráncos dé-

moni arcot, üvegszemű voyeur alakot idéz meg.      S
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 „[…] a valóság határmezsgyéjén megtévesztő képeket létrehozni […].”1
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A gyűjtemény két eredeti fényképet is tartalmaz az 1951-es  

Inkvizítorok [Inkvizitoř i] című sorozatból, ahol ismét a fej- 

és fantommotívumot használja, a Szél sorozat kompozí-

cióihoz hasonló elemekből összeállítva (kéreg, haj, szem 

vagy gyík). Ám a korabeli politikai események okozta fé-

lelmet és szorongást nemcsak az Inkvizítorok képei rög-

zítik. A gyűjteményben megtalálhatjuk Medková egyik 

legismertebb művét, a Fekete embert [Černoch] 1949-ből. 

Ez az alkotás éppúgy tanúskodik salvador Dali (1904–

1989), Toyen (1902–1980) és René Magritte (1898–1967) 

festményeinek hatásáról, mint amennyire kiváló példája 

az antropomorf módon értelmezett valóságtöredékek-

nek. A járdán fekvő, amőbaszerű sötét folt a veszély,  

a bizonytalanság érzésére utal, egyben metaforikus 

megközelítése a korabeli Csehszlovákiában a kommu-

nisták hatalomra kerülésével egy időben bekövetkezett 

társadalmi változásoknak. Erre az időszakra a félelem,  

a bizalmatlanság, valamint a frusztráció és a reményte-

lenség érzése volt a leginkább jellemző.

Más, szintén a gyűjteményben található felvételek, mint 

például a Kéz órával [Ruka s hodinkami] és különösen 

az 1949-es Kettősség II [Dvojník II] a kifordított valósá-

got, egy démonokkal, elfojtott vágyakkal, zavarokkal és 

szellemekkel teli belső tájat örökítenek meg. A Kettős-

ség II valójában egy álom fotografikus rekonstrukciója. 

Ebben Medková egy kaktuszokkal teli sivatagban találja 

magát, ahol egy ismeretlen meztelen alak jelenik meg 

előtte, kezében furcsa eszközökkel. A fotón az álomban 

felbukkanó, veszélyt sejtető férfit Mikuláš Medek, Emila 

férje jeleníti meg, fűrésszel és telefonkagylóval a kezé-

ben, arcát sál takarja. személyét, személyazonosságát  

a kendő elleplezi. A kép ilyenformán érzékelteti a kor-

szakra jellemző, általános fenyegetettség érzését, ami-

kor egyetlen névtelen telefonhívás a megfelelő hivatalból 

könnyedén megsemmisíthette egy ember életét. Az al-

kotás ugyanakkor materializálja Medková elképzelését a 

második „én“, vagyis az érzékelhető mellett, egy elkép-

zelt, szürreális világban berendezett létezésről.

Az 1949-ben készült Árnyjáték [Stínohry] sorozat fény-

képein Medková férje, Mikuláš Medek árnyalakja játszik  

Emila Medková: Töredékek [Fragmenty], 1951, ezüst zselatinos nagyítás, 234x182 mm  
© Photo: Zdeněk sodoma, courtesy Muzeum umění Olomouc

Emila Medková: Szobrászműhely [Sochařský ateliér], 1951, ezüst zselatinos nagyítás, 207x175 mm 
© Photo: Zdeněk sodoma, courtesy Muzeum umění Olomouc
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domináns szerepet. Az olmützi gyűjtemény tartalmaz 

egy eredeti fényképet, amelyen Medek, sarlót tart a ke-

zében és alakjának árnyéka rávetül egy előre elrendezett 

csendéletre. Az árnyék a szorongás és a nyugtalanság 

forrása, amely az ember ösztönösen antiszociális aspek-

tusait, az agressziót és a pusztító hajlamokat idézi fel.  

Az árnyék ugyanakkor kettős motívum, hiszen tudato-

san elkendőzött tartalmakat is megtestesít. A valóságba 

behatoló árnyék motívuma a freudi tudattalan szférájára 

utal, az emlékezet azon részére, ahol a fájdalmas és fel-

dolgozatlan érzelmek és emlékek tárolódnak. Az árnyék 

így a tudatosan elnyomott emlékek felidézése, egyben 

megkettőzése is.

Az 1949-ben készült Haj-zuhatag [Vodopád vlasů] című 

sorozaton hasonló gyakorlatot látunk, miközben a férje 

helyett Emila saját árnyéka jelenik meg a képeken. Míg 

az Árnyjátékban a tárgyak szemből voltak megvilágítva, 

így azon árnyékok nem láthatóak, a Haj-zuhatag soro-

zat felvételein az árnyékoknak jut jelentős szerep. Az itt 

megjelenő valódi tárgyak elszigetelt elemekként aligha 

keltenek különösebb érzelmet vagy feszültséget. Egy-

máshoz való kapcsolatuk azonban szürreális, felkavaró, 

rejtett démonokat hív elő a nézőben. Fehér alapon egy 

vízcsap látható, amelyből a hosszú női hajszálak foly-

nak alá, a kompozíciót pedig a falra tűzött, elhalt boga-

rak teste egészíti ki. Az állványon törött tojások vannak, 

amelyekbe Medková a tojássárgája helyére üvegszemet 

helyezett. Orwell nagy testvére juthat eszünkbe, vagy 

akár a kíváncsi szem, amely korszak teoretikusa, Karel 

Teige szerint a legfőbb erogénzóna az örömszerzésben 

– ha már az erotika tárgyának megválasztásáról van szó. 

Az éles fény tehát jól körvonalazza az egyes tárgyakat, 

de a vetett árnyékok egyszerre meg is duplázzák őket, 

elhomályosítva, elbizonytalanítva szerepüket. Ez a kettős 

helyzet megfelel Jung árnyékfelfogásának, mely szerint 

az árnyék az emberi tudattalan személyiség része, amely 

visszahat a tudatos Énre. A jungi árnyék Medková fényké-

pein primitív és antiszociális tulajdonságokat, agressziót 

és pusztító hajlamokat katalizál. A fénykép egyébként 

riasztóan statikus kompozíciójának dinamikus elemét  

a szerző kontrasztos, a képen kívül álló árnyéka játssza.  

A főszereplő megint csak az árnyék; a betolakodó, a dup-

likátum egy másik dimenzióból, elszakadva a tárgy tes-

tétől. A kompozíció abszurditását itt a szerző több szin-

ten, fokozatosan bontja ki.

A Haj-zuhatag című munka Medková munkásságának 

fényében nemcsak azért lényeges darab, mert szexuális 

utalásokkal teli, mint a haj-, a tojás- és a szemszimbó-

lumok, vagy, mert mélyebb pszichológiai, pszichoanaliti-

kus olvasatra utal, hanem azért is, mert egyúttal reflektál 

férje, Mikuláš Medek mélyen egzisztenciális alkotásaira 

is, amelyek az ötvenes évek tragikus politikai környeze-

tében születtek.   

Néhány más, az Oroszlán válogatásban található, eredeti 

fénykép-kompozícióhoz szintén álmok szolgáltattak ala-

pot (Tárgy a szobában [Objekt v komoře], 1950). Másokat 

könnyedén inspirálhattak szürrealista festők művei. Meg 

kell említeni a Szél – Magritte [Vítr – Magritte] című mun-

kát 1948-ból, a Lábakat [Nohy] 1951-ből vagy a Mellény 

[Vesta] című kompozíciót 1950-ből, amelyen Karel Teige 

korai, harmincas évekbeli szürrealista kollázsainak hatá-

sa érzékelhető. Az Anatómiai rajz ([Anatomická kresba], 
1949) tisztelgés Jindř ich Štyrský előtt, aki csendéleteit 

és szürrealista installációit az 1940-es évekbeli A tűk ma-

napság [Na jehlách těchto dní] című könyvében publikálta. 

Medková fényképeiről azonban hiányzik az egyértelmű 

és konkrét, beazonosítható alak. Alkotói módszeréhez 

közelebb áll az árnyékok, a kontúrok megragadása, vagy 

a különböző struktúrák és képzelettársítások összekap-

csolása a talált tárgyakban, amelyekhez azután könnyű 

antropomorf tulajdonságokat rendelni.

Az Oroszlán 1951-ben jelent meg, ugyanebben az évben 

Medková jelentősebb szürrealista ciklusokat is befeje-

zett, melyek közül leginkább a mozgalmas és színpadias 

Árnyjátékok [Stínohry] sorozat emelkedik ki. Ugyanakkor 

érdeklődni kezdett a szerkezeti és alaki analógiák iránt. 

Ennek első jelei már az Oroszlán ciklus két felvételén is 

megtalálhatók; Cím nélkül ([Bez názvu], 1951) és Torzó 

([Torzo], 1949). Az első pillanatban a Torzó című fotón 

egy fatörzs ragadja meg a tekintetünket, melynek ké-

reg nélküli sima felületét az idő és a természeti hatások 

alakították. Közelebbről nézve már sokkoló a látvány;  

a tekintélyes tömeget szögesdrót köti gúzsba. Hirtelen 

a vasfüggöny mögött találjuk magunkat, ahol a határok 

szögesdrót kerítései mögött sok emberi test, megannyi 

sors szorult hurokba. Ez a felvétel egyértelműen bizonyít-

ja Medková és sok más szürrealista művész meggyőző-

dését, mely szerint a szürrealizmus forrásanyagát nem  

a tudatalatti mélyén kell kutatni, hiszen jelen van min-

dennapi valóságunkban. Medkovának ez a műve, ahogy 

más művei is, ahol látszólag banális jelenségekkel dolgo-

zik – bár független alkotások –, erős párhuzamosságot 

mutat férje, Mikuláš Medek egzisztenciálisan kondicio-

nált festészetével, de akár Jan Koblasa szobrászművész 

jelentős domborműveivel is.

A következő években Medková alkotói gyakorlata to-

vábbra is a talált tárgyak környezetből való kiragadása 

és frontális megjelenítése maradt. Mintha saját belső ér-

zelmi világát az objektíven keresztül valamifajta új való-

ságba akarná tükröztetni. Az alaklélektan módszereit és 
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Emila Medková: Lábak [Nohy], 1949 (1951), ezüst zselatinos nagyítás, 204x177 mm  
© Photo: Zdeněk sodoma, courtesy Muzeum umění Olomouc
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Emila Medková: Anatómiai rajz [Anatomická kresba], 
1949, ezüst zselatinos nagyítás, 238x177 mm © Photo: 
Zdeněk sodoma, courtesy Muzeum umění Olomouc

Emila Medková: Az Árnyjáték sorozatból [z cyklu Stínohry], 
1949, ezüst zselatinos nagyítás, 235x178 mm © Photo: 

Zdeněk sodoma, courtesy Muzeum umění Olomouc

Emila Medková: Kéz órával [Ruka s hodinkami], 1949,  
ezüst zselatinos nagyítás, 234x179 mm © Photo: Zdeněk 

sodoma, courtesy Muzeum umění Olomouc
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az analógiát továbbra is előszeretettel használja; új mo-

tívumokra lel a repedezett járdán, a málladozó falakon 

vagy a romos kapuzatokon. Állati, emberi, démoni fe-

jeket, sokszor ijesztő alakokat, magukba fordultan vagy 

éppen ellenkezőleg, egymással dialógusban. Ezeknek 

első példáit az Oroszlán sorozatban találjuk; a Cím nél-

kül valószínűleg 1951-ben készült. Az olmützi Művészeti 

Múzeum gyűjteményében található az 1961-es születésű 

Két négyzet [Dva čtverce], két gipsznyomat közvetlen kö-

zelről. A közelség ezúttal feszültséget, egyben dialógust 

teremt a képen. szintén 1960-ból származik a Félelem 

[Strach] című fénykép, szintén az olmützi Művészeti Mú-

zeum gyűjteményéből és ez a felvétel lényegében össze-

foglalja Medková egész munkásságának témafelfogá-

sát. A szorongás szinte minden felvételét áthatja, és ez 

az, ami Medková alkotásait leginkább Jindř ich Štyrský 

festő és fotóművész munkája, valamint a háború előtti 

cseh szürrealizmus széles áramához kapcsolja. sötét ár-

nyékok, lyukak és repedések vezetnek az ismeretlenbe, 

éles és sérült struktúrák jelennek meg Medková képein, 

amelyek mind a bizonytalanság, a félelem, a frusztráció 

kiteljesedései.

A hatvanas évekre Medková a cseh fotóművészet jelen-

tős alakjává vált, kiállításai nyíltak Csehszlovákiában és 

külföldön, például a Modern Művészetek Múzeumában, 

Miamiban. A hetvenes évek elején visszavonult, saját 

műtermét feladta, hogy súlyosan beteg férjéről gondos-

kodjon. 1976-ban operáción esett át, majd fél évet töltött 

lábadozással. 1981 tavaszán újabb műtét következett, 

majd ugyanebben az évben ősszel a teste bal fele lebé-

nult. A nyilvánosság előtt nem jelent meg többé, kiállítást 

nem vállalt és csak a szürrealista csoport tagjaival tartot-

ta a kapcsolatot. Noha az olmützi Művészeti Múzeum 

gyűjteményében nem fellelhetők a 1970-es, 80-as évek-

ben készült fényképei, a korabeli kiadványokból és ka-

talógusokból egyértelműen kirajzolódik Emila Medková  

korai és késői munkássága, ahogyan egész művészi kar-

rierje alakult majd vált szinte nagyobb fordulatok nélkül 

jelentőssé. Már a korai, 1940-es évekbeli fényképeken 

érzékelhető a jellegzetes kétértelműség, a nyugtalansá-

got sugárzó légkör, a sötétség és törékenység, erotikus 

érzékenység és szarkasztikus humor. Fényképei gazdag 

fantáziáról tanúskodnak, alkotásaira éppen annyira jel-

lemző a valóság költői ábrázolása, a strukturális abszt-

rakció iránti érdeklődés vagy a talált tárgyak egzisztenci-

ális töltöttsége. salvador Dali, Toyen vagy René Magritte 

mágikus realizmusa hatott rá és segített megtalálnia  

a hétköznapi tárgyakban és a mindennapi helyzetekben 

megbúvó szürrealizmust.

Fordította Regős Csilla.

Emila Medková: Torzó [Torzo], 1949, ezüst zselatinos 
nagyítás, 240x170 mm © Photo: Zdeněk sodoma, 
courtesy Muzeum umění Olomouc

Emila Medková: Tükröződés [Odraz], 1950, ezüst zselatinos 
nagyítás, 231x179 mm © Photo: Zdeněk sodoma, courtesy 
Muzeum umění Olomouc
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1  Karel Dvořák: „Kde končí fotografie“, Československá fotografie, 1966, 126. 
(az idézetet fordította: Regős Csilla).
2  Ebből az időből valók Jaroslav Rössler (1902–1990) fotókollázsai is, ame-
lyeket párizsi tartózkodása alatt készített 1927 és 1935 között. Nagyhatású 
szerzők közé tartozik még, többek között, a művész és teoretikus Václav Zyk-
mund (1914–1984), akinek Ketreces önarcképe [Autoportrét s klecí] szimbolikus 
tárgyak tömegét örökíti meg (ketrec, inga, órák). Arra a kérdésre, hogy vajon 
a fotográfiának helye van-e a művészetek között, Zykmund az Umění, které 
mohou dělat všichni [A művészet, amelyhez mindenki ért] (Orbis, Prága, 1968) 
című munkában válaszolt. Zykmund kortársa, Miloš Koreček (1908–1988) 
más kifejezésmódokban gondolkodott, a kísérletei a fotóemulzió hővel való 

rongálására nonfiguratív képeket eredményeztek. A technika, amelyet azután 
fokálnak nevezett el, nemcsak André Breton (1896–1966) pszichés automa-
tizmusának elméletéhez igazodott, hanem Man Ray (1891–1976) fotogra-
mokkal folytatott kísérleteit is követte. Lásd még: Vladimír Birgus: „Fotografie 
a fokalky skupiny Ra“, Revue fotografie, 1989, 4. 
3  Hana rousová et al.: Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistic-
kému převratu, Arbor vitae, Řevnice, 2011, 190. 
4  Miközben a barátok közt ott volt a költő Vratislav Effenberger (1923–1986) 
és Karel Hynek (1925–1953) a festő Josef Istler (1919–2000) vagy Václav Tikal 
(1906–1965).
5  Jan kř íz: Emila Medková, sNKLU, Praha 1965, 9.

Emila Medková: Chirico, 1958, ezüst zselatinos nagyítás, sovinec magángyűjtemény, Csehország
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Emila Medková: Tárgy a szobában [Objekt v komoře], 
1950, ezüst zselatinos nagyítás, 235x180 mm © Photo: 
Zdeněk sodoma, courtesy Muzeum umění Olomouc

Emila Medková: Fekete ember [Černoch], 1949, ezüst zse-
latinos nagyítás, 182x234 mm © Photo: Zdeněk sodoma, 
courtesy Muzeum umění Olomouc
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Emila Medková: Szél [Vítr], 1948, ezüst zselatinos nagyítás, 
227x179 mm © Photo: Zdeněk  
sodoma, courtesy Muzeum umění Olomouc

Emila Medková: Az Inkvizítorok sorozatból [z cyklu Inkvizitoři], 1951, 
ezüst zselatinos nagyítás, 181x204 mm © Photo: Zdeněk sodoma, 
courtesy Muzeum umění Olomouc
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Emila Medková: Rettegjenek a háborús uszítók! [At́  se třesou 
váleční štváči!], 1951, ezüst zselatinos nagyítás, 206x176 mm © 
Photo: Zdeněk sodoma, courtesy Muzeum umění Olomouc

Emila Medková: Mellény [Vesta], 1950, ezüst zselatinos 
nagyítás, 215x180 mm © Photo: Zdeněk sodoma, courtesy 
Muzeum umění Olomouc

Emila Medková: Kettősség II [Dvojník II], 1949 (1950), ezüst zselatinos nagyítás, 179x243 mm © Photo: Zdeněk sodoma, courtesy Muzeum umění 
OlomoucOlomouc
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Emila Medková: Haj-zuhatag [Vodopád vlasů], 1949, ezüst zselatinos nagyítás, 243x178 mm © Photo: Zdeněk 
sodoma, courtesy Muzeum umění Olomouc
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Az utóbbi időben Magyarországon is egyre inkább a közbeszéd 

részévé váltak a korunk kapitalizmusával és neoliberalizmusával 

foglalkozó kritikák.1 A nyugati világ társadalmi-gazdasági rend-

szerére vonatkozó reflexiók többek között olyan jelenségekre 

irányítják a figyelmünket, mint a növekvő egyenlőtlenség, bi-

zonytalanság és (ön)kizsákmányolás; a munka és a fogyasztás 

mindent átható jelenléte; digitális megfigyelés és adathalászat; 

pszichés problémák (kiégés, depresszió, alváshiány); nyelvhasz-

nálat, amely az anomáliákat elfedi vagy megmagyarázza. A kü-

lönböző problémafelvetéseket és eltérő megközelítéseket ösz-

szeköti, hogy azok mindezt nem a rendszer következményeként 

vagy negatív (mellék)hatásaként, hanem annak szerves és szük-

ségszerű részeként, vagy éppen lényegeként értelmezik.

Az elmúlt években egyes alkotók témaválasztását, illetve a sorozatok elméleti hátterét jelen-

tős mértékben meghatározta a kapitalizmuskritika, így ezeket ebből az irányból is meg lehet 

közelíteni és értelmezni. Ezek a munkák különösen élesen reflektálnak az említett jelenségek-

re – a következőkben négy olyan sorozatot mutatok be, amelyek 2019 óta készültek/készül-

nek, és láthatóak (voltak) magyarországi kiállításokon. 

Geibl Kata Nincs semmi új a Nap alatt és szalai Dániel Unleash Your Herd’s Potential című so-

rozata a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj támogatásával készült. A Pécsi-ösztöndíj célja, 

hogy „kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas 

művek létrehozásához”,2 így mindig aktuális képet kapunk arról, hogy mi foglalkoztatja a mai 

(fiatal) magyar fotográfusokat. Az elmúlt két év bemutató kiállításain Geibl és szalai sorozata 

állította a középpontba a mai kapitalizmus leginkább aktuális jelenségeit. 

Bartha Máté Vasárnap és Gyenis Tibor Személyes Döntés című alkotása a Capa Központban meg-

rendezett Gyógyír csoportos kiállításra készült. Gellér Judit kurátor felkérésére az alkotók arra a 

kérdésre keresték a választ, hogy hogyan legyünk jól: „A huszonegyedik században az embe-

rek lelki válságba kerülése globálisan érzékelhető problémává vált. Egyes kutatások szerint húsz 

éven belül a világ legsúlyosabb mentális egészségügyi krízisét a depresszió fogja okozni. […] 

Épp ezért tűnt időszerűnek a válságból való kiutak lehetőségeivel, a gyógyír témakörével foglal-

kozni” – olvasható a bevezető szövegben.3 Az alkotók közül elsősorban Bartha és Gyenis reflektál 

a jelenlegi rendszer kritikájának mentén tágabb, társadalmi kontextusban a felvetett témára.

GÁsPÁR BALÁZs

Wellness  
& business 

kapitalizmuskritika 
kortárs magyar fotográfusok 
munkáiban

MUNKÁVAL TöLTöTT 

sZABADIDŐ. ÉJJEL íRT 

E-MAILEK. INTELLIGENs 

ÉBREsZTŐóRA. ÜVEG-ACÉL 

IRODAHÁZAK. FEJLEsZTŐ 

TRÉNINGEK. RöVID TÁVÚ 

PROJEKTEK. sZEMÉLyRE 

sZABOTT AJÁNLATOK. 

ALKALMAZÁs, AMELy HOZZÁFÉR 

A FÉNyKÉPEIDHEZ. HIRDETÉs, 

AMELy TUDJA, MIRE VÁGysZ. 

VÁGy, AMELyET A HIRDETÉs 

KELT FEL. A LÁJKOK sZÁMA. 

A sZÁMOK HATALMA. A 

HATALOM sZAVAI. AZ ÁLMATLAN 

ÉJsZAKÁK. NyUGTALANsÁG. 

KEDVETLENsÉG. IsMERŐs?
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Geibl Kata Nincs semmi új a Nap alatt című munkájában 

mai társadalmunkat az élet minden területét megha-

tározó globális kapitalizmus jelenségein keresztül vizs-

gálja. A sorozat címe A prédikátor könyvéből származik,  

a képek és a jelenlegi világunk kontextusában pedig 

többféleképpen értelmezhető. Az idézett passzus hosszú 

időn át arra emlékeztette az embereket, hogy a teremtés 

Isten kiváltsága és a teremtett lények nem teremthetnek 

újat. Az individualizmus eszméje – vagyis, hogy a társa-

dalom egymástól különálló, racionális egyénekből áll – 

és az arra épülő kapitalizmus azonban megváltoztatta 

ezt az elképzelést, az emberi viselkedés középpontjába 

pedig a hasznosság maximalizálását és a gazdasági szá-

mítást helyezte.4 A modern ember hübrisze megalkotta  

a saját világát, az önfejlesztés, a kreativitás és a vállal-

kozó szellem pedig a kapitalista rendszer legfontosabb 

értékei közé emelkedtek. Geibl szerint „ez a fajta indivi-

dualizmus ahhoz a meggyőződéshez vezetett, hogy úgy 

gondoljuk, a világ miattunk és értünk létezik.”5

Ennek az eredményét láthatjuk a sorozat képein:  

emberi kontroll alatt tartott állatok; ember által ala-

kított tájak; önmagukat fejlesztő egyének; nagyvá-

rosok üzleti negyedei. Az üvegtornyok és irodaházak,  

a kapitalista rendszer szimbolikus építményei Nicholas  

Mirzoeff szerint „a globális kapitalizmus feltételezett 

átláthatóságának illusztrálására szolgálnak. Amint 

azt a 2007-es pénzügyi válság idején és utána felfe-

deztük, többet rejtenek el, mint amennyit feltárnak.  

Az üveg valójában csak a bent tartózkodóknak en-

gedi meg, hogy kilássanak. Ezek az egyirányú tükrös 

épületek egy világrend épített környezete.”6 A meg-

figyelők és a megfigyeltek között a technológiai fej-

lődéssel párhuzamosan kialakult szakadék következ-

ményeként az egyén már nem racionális döntésekre 

képes lényként, hanem a viselkedés menedzselésének 

formálható és beleegyező alanyaként válik láthatóvá.  

Az információkat és az adatokat pedig önként szállítja 

a megfigyelőinek.

Geibl Kata: The Shot Put Before The Throw,  
részlet a Nincs semmi új a Nap alatt című sorozatból, 
2020 © Geibl Kata | A művész jóvoltából
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A megfigyelési kapitalizmus a kapitalizmus egyik új 

formája, amely a modern technológiát használja fel 

céljai eléréséhez. Az interneten és a különböző alkal-

mazások által felhasználók milliárdjai használnak in-

gyenes szolgáltatásokat, amely lehetővé teszi, hogy  

a viselkedésüket hihetetlen részletességgel meg-

figyeljék – gyakran hozzájárulás nélkül. shoshana  

Zuboff The Age of Surveillance Capitalism [A megfigyelé-

si kapitalizmus kora] című könyvében részletesen foglal-

kozik a jelenséggel: szerinte ez egy új gazdasági rend, 

amelyben az ember ingyenes nyersanyagként szolgál 

előrejelzések és értékesítések rejtett kereskedelmi gya-

korlatához, illetve viselkedési adatok megállapításához; 

végül pedig magának az egyén viselkedésének a meg-

változtatásához. Mindez azonban egyoldalúan történik: 

„a megfigyelési kapitalisták mindent tudnak rólunk, míg 

a működésüket úgy tervezték, hogy az számunkra meg-

ismerhetetlen legyen. Az új ismeretek hatalmas területeit 

halmozzák fel általunk, de nem nekünk. A jövőnket nem 

a mi, hanem mások haszna érdekében jósolják meg.”7

Byung-Chul Han Pszichopolitika. A neoliberalizmus és az 

új hatalomtechnikák című könyve szerint ennek az alapja 

a mai nyugati társadalmak okoshatalma, amely – ellen-

tétben a tizenkilencedik és huszadik századi, fegyelme-

zésen alapuló rendszerekkel – az egyének akaratát a sa-

ját maga javára fordítja. A folyamatos kommunikáció és 

fogyasztás a szabadság érzetét adja, azonban éppen az 

önkéntes kitárulkozás által válik lehetségessé a minden 

korábbinál hatékonyabb ellenőrzés, egyfajta digitális pa-

noptikum, ahol mindenki saját magára felügyel. Az állan-

dó aktivitásra késztetés egyúttal a hatékonyságnövelés 

parancsát vonja maga után: az egyén (ön)optimalizálja 

magát, hogy minél jobban teljesítsen, amely végül saját 

magának az önkizsákmányolásában teljesedik ki.8 K
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szalai Dániel a megfigyelési kapitalizmus és a neoliberá-

lis hatalomtechnika működésmódját tejtermelő szarvas-

marhák egy automatizált telepén térképezte fel.9 A ka-

pitalista termelés-fogyasztás folyamatában az állatok is 

fontos szerepet játszanak, a különböző rendszerek pedig 

rájuk is alkalmazzák – vagy éppen rajtuk próbálják ki – a 

hatalmi technikákat. A modern kapitalizmus történetével 

párhuzamosan az állatok, a körülményeik, illetve a maxi-

mális hatékonyság elérésének eszközei is folyamatosan 

változtak. Az önkizsákmányolásra épülő rendszerben élő 

szarvasmarhák pedig „már rég nem azért mennek tejet 

adni, mert hajtják őket, hanem mert jutalomért cserébe, 

egy zárt rendszeren belül, önszántukból elmennek és  

a robotfejőgéppel megfejetik magukat”.10 Az Unleash 

Your Herd’s Potential című sorozat képein festményszerű 

vagy számítógépes grafikákhoz hasonló módon megje-

lenített állatokat látunk: tehénfejeket, fekvő és álló, illet-

ve egymás mellett szorosan sorakozó teheneket. A képek 

a farmot irányító szoftverek látásmódjára reflektálnak, 

amelyek így egy valósnak tűnő, de absztrahált látványt 

adnak. Az állatok végeredményben egy megszűrt, vizu-

ális információhalmazzá redukálódnak – ebben a formá-

ban pedig az algoritmus eszközeiként teljesítik a rájuk 

kiszabott feladatot.

A kapitalista rendszer a hatékonyságnövelés érdekében 

a bolygó összes élőlényét kész önoptimalizálásra szok-

tatni. Mindez egyre inkább elmossa a humán-non-hu-

mán határvonalat abban az értelemben, hogy a digi-

tális megfigyelés és a pszichébe való beavatkozás által 

létrehozott viselkedésmódok és mintázatok hasonló, 

a fogyasztást-termelést maximalizáló alanyokat hoz-

nak létre. Ebben a közegben pedig az emberi (ön)tu-

dat végül már nem feltétlenül jelent megkülönbözte-

tő sajátosságot. A sorozat egyúttal rávilágít az emberi  

társadalomban is alkalmazott mechanizmusokra, ame-

lyekben épp olyan számszerűsített és tudatlan adathal-

mazokként jelenünk meg, mint a tehenek a farmokon:  

a cél pedig a rendelkezésre álló információkkal való  

automatizálás.

Ezek a folyamatok nem csak a munka tereit és idejét ha-

tározzák meg. A huszonegyedik század kapitalizmusá-

nak egyik fő jellemzője az örökös mozgás: a nap minden 

órájában és a hét minden napján működő piac elmossa  

a határokat a nappal és az éjszaka, a munka és a pihe-

nés, az aktív és a passzív ciklusok között. Jonathan Crary  

a 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep [24/7: Késői  

kapitalizmus és az alvás vége] című könyvében arról ír, 

hogy korunk non-stop folyamatai, a szünet nélküli mun-

ka és fogyasztás számára kialakított globális infrastruk-

túra megszünteti az időbeli differenciálás lehetőségét, 

így a hétvége is már csak régóta fennálló rendszerek mo-

dern maradványaként van jelen az életünkben.11

szalai Dániel: Carousel-Style Milking Parlour (Karusszel-rendszerű körforgós fejőház), részlet az Unleash Your Herd’s 
Potential című sorozatból, 2021 © szalai Dániel | A művész jóvoltából
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szalai Dániel: Lone Sire (Magányos bika), részlet az Unleash Your Herd’s Potential című sorozatból, 2020  
© szalai Dániel | A művész jóvoltából
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Bartha Máté Vasárnap című sorozatában a globális bi-

zonytalanság érzelmi vetületét kutatja. A szimbolikus 

fotókból, az alkotó érzékeny megfigyeléseiből álló so-

rozat egyik darabján – amely egyúttal a Gyógyír kiállítás 

fő képe is – egy lány egy összegyűrt takaróra görnyed 

egy matrac szélén, miközben üres tekintettel mered  

a semmibe. A háttérben párnák, valószínűleg éjszaka 

van. Úgy képzelhetjük, hogy valami miatt nem tud aludni.  

A szünetek és időközök nélkül működő társadalmunkban 

egyre kevesebbet alszunk (tudunk aludni), Crary megfo-

galmazásában a 24/7 ideje „a közömbösség ideje, amely-

lyel szemben az emberi élet törékenysége egyre inkább 

alkalmatlan.”12 A bizonytalanság, a stressz és a pszichés 

problémák általános jelenléte Mark Fisher szerint a tár-

sadalmi rendszerünkből következik, a kapitalizmus lé-

nyegéhez tartozik;13 Byung-Chul Han pedig úgy látja, 

hogy a folyamatos önoptimalizálás és önkizsákmányolás 

vezet óhatatlanul a kiégéshez és a depresszióhoz.14

„Az önmagát felemésztő emberiség és a közelgő végzet 

látomása népszerű sajtótémává vált, megtermékenyítve 

a kiutat keresők fantáziáját. A vágyak visszatérő eleme 

lett a lelassulás, egy nem halmozásközpontú társadalom 

ideája. A sebességváltás végül egy világjárvány, és az azt 

követő kényszerpihenők képében állított be mindennap-

jainkba” – olvasható a sorozathoz tartozó leírásban.15  

Habár a világjárvány kitörése utáni hetekben-hóna-

pokban sokan másféle jövőt, egyfajta megújulást vizi-

onáltak, az inkább tovább fokozta a bizonytalanságot,  

a nyugtalanságot, a depressziót és az alvással kapcsola-

tos problémákat. A sorozat egy másik képén éjszaka van, 

egy háztetőn üres székek és asztalok állnak, a háttérben 

kivilágított épületek sorakoznak: a 24/7 kapitalizmus 

nem áll meg, az online platformokon keresztül továbbra 

is integrálják a felhasználókat az idő és a tapasztalatok 

irányításának és ellenőrzésének világába, ahol az elmél-

kedés és a szemlélődés csupán haszontalan és megszün-

tetendő tevékenységnek számít.16

Mindig megéri! – szól az egyik kereskedelmi üzletlánc 

szlogenje: az üzleti perspektívát beemelő jelentés ma 

már kitörölhetetlenül beleivódott a megéri szóba, amely-

lyel a fogyasztásra berendezkedett kapitalista gazdasági 

rendszer marketingstratégiája a beláthatatlan számú és 

fajtájú termék közötti választást próbálja meg irányítani. 

A reklámok megéri feliratai a gyorsulásra és az azonnali 

fogyasztásra, a mérlegelés és a gondolkodás kiiktatásá-

ra ösztönöznek. „Habár a halogatást nem jegyzik pozi-

tív tettként, mégis elengedhetetlennek bizonyul, amikor  

a cselekvés el szeretne emelkedni a munka szintjétől.  

Ma egy olyan világban élünk, ami nagyon szegény 

megszakításokban; hiányoznak a »közök« és a »köztes  

idők«. A gyorsulás minden időközt kiiktat” – írja Byung 

Chul-Han A kiégés társadalma című könyvében.17

Bartha Máté: Részlet a Vasárnap című sorozatból, 2020  
© Bartha Máté | A művész jóvoltából
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Gyenis Tibor Személyes Döntés című munkájában a vá-

lasztásokhoz kapcsolódó döntési szituációt hangosítja ki 

az által, hogy egy szópárra irányítja a figyelmünket. Az al-

kotó két nagy táblát állított fel, több országban, különbö-

ző helyszíneken, amelyekre, egyfajta performanszként, 

saját maga festett fel szavakat: az egyiken a MEGÉRI,  

a másikon a NEM ÉRI MEG felirat áll. A Személyes Döntés 

szópárja – illetve a mód, ahogy azt a művész létrehozta 

– megállásra, szünet tartására, a döntési folyamatra való 

reflexióra késztet. Gyenis munkája azt az időt adja vissza, 

amelyet a munka és a fogyasztás, a multitasking és az im-

pulzusvásárlás felszámol – ennek ironikus, mégis őszinte 

megjelenítése az a videó, amelyben két napágy mögött 

látjuk a MEGÉRI és a NEM ÉRI MEG feliratokat; a művész 

pedig hol az egyik, hol a másik elé fekszik le napozni. 

A másik videóban és a fényképeken azonban a feliratok 

köztéren állnak, ahol elsősorban kereskedelmi és politi-

kai üzenetek találhatóak – ezek egyértelmű kijelentések, 

felszólító mondatok vagy a választ magukban foglaló 

kérdések formájában kommunikálnak (manipulálnak), 

párbeszéd és alternatíva lehetősége nélkül. A közösségi 

térben álló MEGÉRI/NEM ÉRI MEG szópár egyfelől opci-

ókat ad, másfelől az egyéni dilemmákon és érdekeken túl 

azt a kérdést is felveti, hogy a választást milyen módon 

határozza meg a társadalmi rend. Az alkotó, hasonlóan 

Mark Fisherhez, úgy gondolja, hogy rengeteg problémá-

ra egyéni gyógyírt keresünk, miközben a problémák va-

lójában a társadalom működésében rejlenek.18

A társadalmi konfliktusok és ideológiai harcok egyik fő 

terepe mindig is a nyelv volt. Minden politikai és gazda-

sági rendszernek megvan a maga sajátos, rá jellemző 

nyelvhasználata. Egyes szavakat és kifejezéseket előny-

ben részesít, másokat megpróbál háttérbe szorítani, és 

számosnak új jelentésréteget ad. A Személyes Döntés  

a MEGÉRI/NEM ÉRI MEG szópár középpontba állításával 

magára a nyelvre, annak működési módjára irányítja a fi-

gyelmünket. Egy kor nyelvezete, annak szavai egyszerre 

formálják és tükrözik társadalmának valóságát és a do-

mináns nézeteket; a nyelv tehát nem csupán passzívan 

tükrözi a világot, hanem a képzelet és dolgok létrehozá-

sának eszköze is. John Patrick Leary szerint olyan kulcs- 

szavakon keresztül, mint innováció, megosztás, okos, 

rugalmasság, wellness, magunkévá tesszük a kortárs ka-

pitalizmus értékeit, amelyek aztán erényként tűnnek fel 

és széles körben elfogadott tevékenységeket hoznak lét-

re; sőt, még a képzeletünket is korlátozzák. Ugyanakkor  

„a megújulás kiindulópontjai is lehetnek, feltéve, hogy 

elutasítjuk, és valami jobbra cseréljük őket.”19

Gyenis Tibor: Személyes Döntés, video, 4:30, 2020 © Gyenis Tibor | A művész jóvoltából
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Ami ismerős, az megszokott. Ami megszokott, azt természetesnek érezzük. Ami ter-

mészetes, arról azt gondoljuk, hogy nem lehet másképp. sokat idézett mondat, hogy 

„könnyebb elképzelni a világ végét, mint a kapitalizmusét.”20 Az említett jelenségek 

és tünetek azonban, bármennyire is elsöprőek és nyomasztóak, nem megváltoztat-

hatatlanok. A történelemben bármikor bekövetkezhetnek váratlan fordulópontok, 

amelyek hatással lehetnek a különböző rendszerekre. Habár a legutóbbi jelentős, 

előre nem látott esemény, egy világjárvány, inkább tovább fokozta az aggasztó ten-

denciákat, a bemutatott sorozatok, azáltal, hogy rámutatnak ezekre, talán a jövőbeli 

megoldáshoz is hozzájárulhatnak. K
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Gyenis Tibor: Személyes Döntés, installációrészlet, 2020 © Gyenis Tibor | A művész jóvoltából
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1 Ebben nagy szerepet játszott, hogy magyarul is megjelent Mark Fisher: Kapita-
lista realizmus. Nincs alternatíva?, és Byung-Chul han: A kiégés társadalma, illetve 
Pszichopolitika. A neoliberalizmus és az új hatalomtechnikák című munkája. Fisher 
könyve angolul 2009-ben, magyarul 2020-ban, Han könyvei angolul 2015-ben 
és 2017-ben, magyarul 2019-ben és 2020-ban jelentek meg. Angolul tehát már 
régebb óta ismertek voltak.
A kortárs/kései kapitalizmus és neoliberalizmus kifejezésekre számos definíció 
létezik, és hosszas viták tárgya, hogy egyáltalán mit érthetünk rajtuk. Jelen 
tanulmánynak nem célja pontos meghatározást adni, elsősorban a fotográfusok 
munkáinak témáin keresztül közelít a fogalmakhoz. A korunk aktuális állapotára 
reflektáló sorozatok végeredményben pedig valamilyen elképzelést is adnak arra 
vonatkozóan, hogy milyen folyamatok húzódnak meg ezeknek a kifejezéseknek 
a hátterében.
2 Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj archívum. http://pecsiosztondij.capacen-
ter.hu/ Utolsó elérés: 2021. április 9.
3 Gyógyír. https://capacenter.hu/kiallitasok/gyogyir/ Utolsó elérés: 2021. április 9.
4 Daniel Bromley: Possessive Individualism: A Crisis of Capitalism, Oxford University 
Press, Oxford, 2019, IX–X.

5 geiBl Kata: Nincs semmi új a Nap alatt. Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 
archívum. http://pecsiosztondij.capacenter.hu/ Utolsó elérés: 2021. április 9.
6 Nicholas mirzoeFF: How to See the World, ford.: a szerző, Penguin Random 
House, London, 2015, 200. 
7 shoshana zuBoFF: The Age of Surveillance Capitalism, Public Affairs, New york, 
2019, 18.
8 Byung-Chul han: Pszichopolitika. A neoliberalizmus és az új hatalomtechnikák, 
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ÉBLI GÁBOR

kordokumentumok
Fotó és újmédia alapú kortárs művészet Kacsuk Péter gyűjteményéből

Verebics Ágnes: Szem-Vírus-Maszk /sorozat/: fólia print, vászon, vegyes technika, 20x20 cm, 2019
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A hatvanas éveiben járó egyetemi tanár más gyűjtőknél 

szokatlanul nyíltabban beszélt motivációinak fejlődésé-

ről. Első műtárgyvételei befektetési szándékúak voltak  

a 2010-es évek elején. Rangos nemzetközi kutatásokban 

vett részt, ám ami ott értelmiségi léptékkel komoly hono-

ráriumnak számított, az a klasszikus modern művek bu-

dapesti árverésein csak nagy nevek akvarelljeire volt elég.

Hamar a kortárs művészet felé fordult. Kezdeti vételei 

Radák Eszter, efZámbó István és mások műtermeiből és 

galériákból kerültek ki 2015-től. A figuratív műveket és  

a dinamikus kompozíciókat részesítette előnyben. Feltű-

nő volt érdeklődése a groteszk látásmód iránt.

A sok személyes beszélgetés, olvasás mellett elvégzett 

egy festménybecsüs képzést is, egyre tudatosabban 

mozgott a műtárgypiacon. Életműveket figyelt, és nem 

akármilyen alkotást, hanem lehetőleg fontos művet 

igyekezett választani a művészektől. A fanyar ábrázolás-

mód már tudatosan felvállalt társadalomkritikai elköte-

lezettségként szilárdult meg. Ezért vette meg például 

Galambos Tamás 1996-ban, a Millecentenárium kapcsán 

készült festményét a Hősök terén piedesztálra állított ka-

méleonról, a jelen görbe tükreként.

Még direktebb közéleti állásfoglalást képviselnek  

drMáriás festményei, annyira, hogy tőle egész válogatás 

található mára a kollekcióban. Ezek a művek mind sze-

repeltek is a művész 2020 őszén, szekszárdon rendezett 

egyéni kiállításán, amelyet a gyűjtő nyitott meg, ezzel is 

jelezve a kiállását.

A kritikai megközelítés új műfajokat is hozott a gyűjte-

ménybe, hiszen az alkotók a korproblémákra gyakran 

éppen korspecifikus formában reagálnak – mint példá-

ul Bukta Imre, aki a hagyományt aktualizálva, nagy tü-

relemmel, fából faragta ki a Sátán a könyvtárban című 

objektjét. Történelem, múltfeldolgozás és világpolitika 

áll Várnai Gyula Peace on Earth című installációjának 

homlokterében, amely eredeti formájában a 2017. évi 

Velencei Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjában 

szerepelt, mintegy nyolcezer egykori – erősen ideologi-

kus – fémjelvényből formázva szivárványt, a „béke re-

ményét”. Két évvel később háromezer kitűzőből készült 

egy hárompéldányos verzió, ennek egyike került Kacsuk 

Péter gyűjteményébe.

Ez az útkeresés egyre több fiatal művészre is felhívta 

Kacsuk Péter figyelmét, aki így gyakran vásárol az el-

múlt években elterjedtté vált young art fair típusú ese-

ményeken, például Gáspár Annamária vagy Monory 

Ráhel műveit. Felismerve, hogy egy-egy témát az alko-

tók nem egyszer sorozatokban dolgoznak fel, elkezdett 

ilyen komplett egységeket megszerezni, többek között 

Verebics Ágnes Kivetüléseim című fémlemez-sorozatát, 

amely a kíméletlen önfeltárulkozásáról ismert művész 

megannyi képzelt, félt vagy vágyott identitását önti képi 

formába.

A női önazonosság kérdéseit járják körül a gyűjtemény-

ben Fajgerné Dudás Andrea önarcképei is, amelyeken  

a művészt az anya, a háziasszony, az értelmiségi, a mű-

vész és más szerepek ütközésének feszültségében lát-

juk, míg Boros Viola nagyméretű képinstallációja a női 

identitás témáját úttörőként felvállaló példakép, Frida 

Kahlo előtt tiszteleg (A megsebzett szarvas, 2016).

Kacsuk Péter 2018-tól kezdve a Gajzágó György által 

szervezett Kortárs Műgyűjtő Akadémia három képzését 

is elvégezte; itt ismerkedtünk meg. Fia Japánban, mű-

vészetszociológiai témában doktori fokozatot szerzett, 

így az ő segítségével két-három éve professzionálisan 

kezdte el menedzselni kollekcióját. A művekről nemcsak 

precíz online katalógust vezet a számos más gyűjtő ál-

tal is használt Tóth Pál sándor-féle szoftverrel, hanem 

a művekhez kapcsolódó dokumentációt is akkurátusan 

begyűjti. szinte nem is műveket vesz, hanem a művek 

előzetes inspirációjaként, valamint utólagos hatásaként 

azonosítható jelenségek csoportját is. A művel együtt 

annak folyamatát is gyűjti, tervek, e-mailek, közösségi 

portálokon megjelenő kommentek, közönség-beavat-

kozások, videók formájában.

Aktív kapcsolatot tart fenn múzeumokkal: Ujházi Péter 

emblematikus vásznát, amely több mint hatszáz, egye-

sével megfestett, és konkrét személyekre visszamenő, 

egyedi alakot tartalmaz, egyfajta vizuális naplóként 

(Buszmegálló, 2004–05), a székesfehérvári szent István 

Király Múzeumban helyezte el tartós letétként.

Ez a sokféle jelenlét a hazai gyűjtői közegben eredmé-

nyezte azt is, hogy a szentendrei Művészetmalomban 

2019-ben megrendezett Publikus magánügyek – a 90-es 

évek művészete magyarországi magángyűjteményekben 

című kiállításra a két kurátor, Muladi Brigitta és schneller 

János számos művet beválogatott Kacsuk Péter kollek-
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2020 őszén dr. Kacsuk Péter tudományos informatikus kutató három előadásban mutatta be gyűjteményének külön-

böző szeleteit a MOME hallgatóinak. Ahogy fogalmazott: „alapvetően nem fotókat gyűjtök, de ha úgy látom, hogy 

az általam gyűjtött művészek valamely kiemelkedő alkotása éppen fotó, akkor azt is megveszem a gyűjteménybe.”
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Ezek egyike a tárlat talán legtöbbet reprodukált darabja 

lett. Nagy Kriszta már 1998-ban nagy visszhangot vál-

tott ki óriásplakátjával, amely a Lövölde téren az 1x1 

tábla nevű köztéri kiállítási felületen jelent meg. A bi-

kiniben mutatkozó művész azt a megalázó kínját tárja  

a világ elé, hogy divatmodellként kényszerül egy óriás-

plakáton pózolni, nőiességének vonzerejét kell, hogy 

latba vesse, hogy egyáltalán felfigyeljenek rá. Miközben 

az életnagyságú fotó melletti felirat (Kortárs festőmű-

vész vagyok) azt a vágyát hirdeti, hogy alkotóként fo-

gadja el a társadalom. A mű már akkor a Balkon címlap-

jára került, a szakmán is túlnyúló ismertséget szerzett  

a művésznek, tehát paradox módon sikeres is volt. De  

az 1x1 tábla működéséből adódóan lecserélték más 

művészi óriásplakátra, utóbb maga az 1x1 tábla is meg-

szűnt, és a köztéri akcióból majdnem csak az emléke 

maradt. Mígnem 2016-ban a művet meghívták az ab-

ban az évben éppen Zürichben megrendezett európai 

fiatal művészeti vándor-seregszemlére, a Manifestára,  

értelemszerűen angol nyelvű, I am a contemporary  

painter felirattal, illetve elkészült egy hárompéldányos 

fotó-vászon változat az eredeti, magyar kompozíci-

óból. Ennek egy darabja került Kacsuk Péterhez, s ez 

a 70x150-es fotó lett a 2019. évi szentendrei kiállítás 

egyik ikonikus darabja.

Nagy Kriszta műve azért is jó átvezetés a Kacsuk–gyűj-

temény fotó alapú alkotásaihoz, mert a gyűjtés számos 

mozgatórugóját reprezentálja. Nemcsak a társadalom- 

kritikai élt, a kísérleti formátumot, hanem a sorozatjel-

leget is. Mert x-T 2019-ben sorozattá bővítette az 1998-

as művet: ugyanolyan felépítésű kompozícióban reagált 

saját művészi fejlődésére, életének alakulására (Csipke 

Rózsika halott), amint a közéleti kontextusra is (Magyar 

nemzeti genderművész vagyok), és ez a trió – akár tripti-

chonként, akár önálló művekként kiállítva – a kollekció 

egyik sarokköve ma.

Nagy Kriszta x-T: Kortárs festőművész vagyok, 70x150, fotó, vászon, 2/3, 1998–2016. Fotó: Hamarits Zsolt
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A háromdarabos – és hárompéldányos – sorozat mellett 

Kacsuk Péter igyekszik Nagy Kriszta másik, Úgy szeretnék 

beszélni veled, mint férfi a férfivel című sorozatának minél 

nagyobb részét is megszerezni. Ez az egypéldányos, fo-

tókból, fotóátfestésekből és vegyes technikájú munkák-

ból álló sorozat harminc darabot számlál és 2015-ben 

debütált a Liget Galériában a Feminizmus 2015 című ki-

állításon. Három darab egy ismert gyűjtőhöz került, tőle 

vette meg Kacsuk Péter, s ennek nyomán eredt a többi 

mű nyomába. A nők szexuális tárgyiasítását, a párkap-

csolatok gyakran egyoldalú, kiszolgáltatott jellegét fel-

dolgozó anyag a nyers, vad, „tömegkulturális” kifejező-

dése ennek a témának Nagy Kriszta munkásságában. 

Míg a gyűjtemény egy további darabja, a Csipke Kriszti 

halott a kérdés lírai olvasata: ez a kétpéldányos ön-felra-

vatalozó digitális nyomat 2005-ben készült, majd 2017-

ben aktualizálta és fejezte be a művész azzal, hogy át-

hímezte a papírt. Ennek során egy átvágott és bevarrott 

seb is keletkezett az arcán – ugyanúgy, mint a tudatosan 

„sebes” képein.

A művész Madonna-parafrázisaiból is került a gyűjte-

ménybe: Gryllus Dorka fotóját nyomtatta Nagy Kriszta 

vászonra, majd a felületet flitterrel, ezüstfüsttel és akril 

ráfestéssel úgy „gazdagította”, hogy éppen ez a tudato-

san a giccshatás szélén mozgó, ál-naiv, álomvilágszerű 

jelleg képez kontrasztot a női hétköznapok valójával.

Nagy Kriszta x-T: Magyar nemzeti genderművész vagyok, 70x150 cm, 
fotó, vászon, 1/3, 2019, Fotó: Hamarits Zsolt

Nagy Kriszta x-T: Csipke Rózsika halott, 70x150 cm, fotó, vászon, 
1/3, 2019, Fotó: Hamarits Zsolt
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Verebics Ágnes: Hairy Gang 1, 2, 5, 10, 2015, c-print, 100x40 cm
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A női tematikához kapcsolódik a gyűjtemény-

ben Verebics Ágnes Hairy Gang című sorozata.  

A művészt kisgyerekkora óta kíséri a dús női haj-

nak tulajdonított különleges jelentőség, majd  

a Kisképzőben textilszakosként is beleszőtte sa-

ját haját a képeibe. A mostani sorozatot röviddel  

a MissionArt Galériában 2015-ben rendezett, azo-

nos című egyéni kiállítása előtt kezdte el fotózni.  

A fotózáshoz az alanyokat egyesével kérte fel, sze-

repel a képek között önmagáról készült felvétel is. 

A fotókon minimális az utómunka, csupán néhány 

photoshop effekt, hogy a projektnek megmaradjon 

a dokumentumjellege is, illetve, hogy ne az esz-

tétikai hatás, hanem a gondolatiság domináljon. 

Őserejű boszorkányok vagy éppen a genetika mai 

túlzott hatalma által eltorzított szőralakok látha-

tók a sorozaton? A tudatosan tág értelmezési ho-

rizonton mindazonáltal közös nevező marad, hogy 

elszemélytelenített haj-istennőket szemlélünk.  

A mezítelen, a férfiszemnek kitett alakokat hajzu-

hataguk – amely csupán néhány esetben paróka, 

egyébként valódi – megvédi, egyúttal azonban 

el is rejti, egy függöny mögé zárja, legfontosabb 

felismerhető felületüktől, az arcuktól fosztja meg. 

A tíz fotóból álló – és tízpéldányos – teljes sorozat 

bekerült Kacsuk Péter gyűjteménybe.

Rejtőzködés és démonizálás járja át a művész egy 

másik, Szem-vírus-maszkok című sorozatát (2019) 

is, amelyből kilenc felvétel van a gyűjteményben: 

ezeken az arc, azon belül is a szem úgy áll a közép-

pontban, hogy a betegség általi torzítás, megtá-

madás amolyan félvak kortárs mitológiai lényeket 

hoz létre. G
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Verebics Ágnes: Szem-Vírus-Maszk /sorozat/: fólia print, vászon, vegyes technika, 20x20 cm, 2019
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Verebics Ágnes: Szem-Vírus-Maszk /sorozat/: fólia print, vászon, vegyes technika, 20x20 cm, 2019
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A természet teremtőerejének fetisizálását, egyben manipulálását veszi alapul Bukta Imre projektje is, amelyet egy 

sokat közölt fotó képvisel a kollekcióban. A gyakran antropocénnek nevezett korunk jellegzetessége az ember min-

den határon túli beavatkozása a természet rendjébe. Genetikailag manipulált élelmiszerekkel folynak kísérletek, az 

emberi hübrisz (önteltség) elszabadult, az ember a természettel rivalizál, és ezeket a vadhajtásokat a széles mé-

diavisszhang még követhetetlenebbé teszi. Amikor néhány magyar gazda génmódosított kukoricát vetett, az en-

nek nyomán kibomló botrány arra inspirálta a hiteles falusi tradíciók és a mai vidéki élet feszültségére közismerten 

fogékony Bukta Imrét, hogy valódi kukoricaszemekből egy gigantikus kukoricacső-szobrot alkosson. Idős, ráadásul 

járókerettel közlekedő falusi nénit fotózott le a torzszülöttel, és a fake news mintájára, egy népszerű újság címét és 

formátumát kicsit módosítva, Sors elnevezéssel bulvárlapot kreált, annak címlapján közölte a szenzációs új zöldséget 

(a szó szoros és átvitt értelmében). A lap Bukta által kitalált cikkeket is „közölt” a terményről, és a művész az egy-

példányos fotóval együtt a teljes projektet kiállította 2011-ben a MOM Park átriumában a Molnár Annamária által 

szervezett, több éven át tartó kortárs kiállítási sorozatban. Ez volt az egyik első olyan sorozat, amely a plázák világát 

és a progresszív művészetet közelebb hozta egymáshoz.

Bukta Imre: GM kukorica, 2011, 90x120 cm, fotó print, papír, ed. 1+1 AP, Fotó: Bukta Imre
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Hír és álhír közötti területre pozícionálta projektjét szalay Péter is.  

A művész a pandémia miatt 2020 márciusában bevezetett kijárási kor-

látozásokra szeretett volna reflektálni. A világhálón böngészve talált 

rá a Greenpeace egy évvel korábbi Tiszta levegőt! akciójának fotóira. 

Az akció a légszennyezés ellen (is) tiltakozott azzal, hogy a budai sza-

badság-szoborra szájmaszkot tettek az aktivisták, és a – talán nem 

csak környezetvédelmi értelemben – tiszta levegőt követelő feliratok-

kal együtt lefotózták a szabadság eszméjének ma oly sokféle, ellent-

mondásos értelemmel bíró szobrát. A Gellérthegyen magasodó nőa-

lak ideális kontextust nyújtott szalay fotó-átalakítási szándékához is, 

hiszen a 2020. tavaszi „Maradj otthon!” felszólítás az egyéni szabad-

ságot még újabb távlatba helyezte. szalay photoshoppal átalakította 

az eredeti felvételeket, így Kisfaludi-stróbl Zsigmond eredetileg 1947-

ben készült szobrán a hatalmas szájmaszk már nem a légszennyezés 

ellen, hanem az otthonmaradás mellett kampányolt. A három mani-

pulált fotót a média azonnal egy újabb akció tényeként felkapta, ám 

a számtalan megosztás rögtön megállt, amint a Levegő Munkacso-

porttal történt egyeztetést követően a művész nyilvánosságra hozta, 

hogy a képek nem „eredetiek”. A jelzőnek azért dukál az idézőjel, 

mert szalay műve a történelmi és mai politikai asszociációk mellett 

pontosan az eredetiség Marcel Duchamp óta aktuális témájára ref- 

lektál, az úgynevezett appropriation art folyamataihoz kapcsolódva.  

szalay – „szobrász” aláírással – részletesen dokumentálta a történé-

seket, és a gyűjteménybe került mű valójában egy együttes: a há-

rom-három eredeti, illetve manipulált fotó, a dokumentáció, továbbá 

egy húsz cm magasságú, 3D eljárással készült kisplasztika a Stay home 

felirattal.

Politikai aktualitás és oknyomozó újságírás adta a hátteret Brückner 

János egy évtizeddel korábbi projektjéhez is, amelyben a művész  

a 2010. évi választások éjszakáját dokumentálta a pártszékházakban 

fotókkal, s közben készített helyszíni, plein-air festményeket. Mivel 

csak két párt járult hozzá az akcióhoz, a gyűjteménybe került Nemzeti 

Plein Air [sic] sorozat 2-2 fotót és festményt tartalmaz, szintén a pro-

jekt teljes dokumentációjával együtt, ide értve a sajtófigyelést is. A két 

párt, a Jobbik és a Lehet Más a Politika, egymás szöges ellentéteként 

definiálták magukat, ehhez képest a választási estéről Brückner képei 

igen hasonló atmoszférát sugallnak. Milyen eljárások reprezentálnak 

egy ilyen közéleti eseményt „eredetiségében” hűen – kérdezi a pro-

jekttel Brückner. A „dokumentatív” fotók, a plein-air, vagyis a „valós 

fényviszonyok változását követő” festészet, netán a média tévéközve-

títése? A mű-együttes szerves részét képező dokumentáció groteszk 

része, ahogyan az Árpád-sávos díszmagyarba öltözött politikusok gra-

tulálnak a „szép” művekhez.

A politikai reprezentáció eszköze lehet akár egy icipici bélyeg vagy  

távirati irodai fotó is. A Rákosi Mátyás „barátságos” fotója alapján ki-

adott bélyeget dolgozta át egy LED-megvilágítású lightbox műalko-

tássá Radics Márk 2015-ben. A gyűjteményben szerepel Radics egy 

további, ugyanabban az évben készült lightboxa is, amely egy Rákosi-

ról, Nagy Imréről és Kádár Jánosról hasonló beállításban készült egy-

kori sajtófotót dolgoz át LED-es kiegészítéssel. G
y

ű
J

T
E

M
É

N
y

E
K





Fotóművészet 2021•1. 41

szalay Péter: Maradj otthon, 2020
vegyes technika, változó méret, ed. 1+1 AP 
- a Greenpeace 2019-es „Tiszta levegőt!” akciójának fotódokumentációja (3 db 9x13 cm méretű digitális fotó) 
- a „Maradj otthon” módosított képek (3 db 13x18 cm méretű digitális fotó), 
- 1 db 20 cm magas, bronztartalmú filamentből 3D nyomtatási eljárással készült plasztika
Fotó: Tóth Dávid
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Reprezentációs eszközként országok, nemzetek eseté-

ben kiemelt jelentőségű a zászló. Mi történik, ha a nem-

zeti zászlók jól ismert szín- és motívumvilágát kicsit ki-

billentjük? Nem változtatjuk meg teljesen, csak mani-

puláljuk, hogy ez zavarba hozza a szemlélőt, miközben 

a zászló még mintha felismerhető is maradna, hogy ez-

által elgondolkoztasson, mitől szilárdulnak meg, és mit 

üzennek ezek a szimbólumok. A Société Réaliste mű-

vészpáros erre vállalkozott. Gróf Ferenc és Jean-Baptiste  

Naudy 2004–2014 között dolgoztak együtt, duójuk 

művészneve utalt a részvénytársaság (société anonyme) 

francia megfelelőjére, amint a kapitalista realizmus mű-

vészeti programjára, amelyet sigmar Polke és Gerhard 

Richter hirdetett meg, még fiatal alkotóként, szemben 

nemcsak a szocialista realizmussal, hanem a hatvanas 

évek amerikai művészeti folyamataival is. Grófék egy 

szoftverrel az ENsZ tagállamok zászlóit manipulálták 

úgy, hogy az eredeti színek és arányok még azonosít-

hatók. A textilre nyomott ál-zászlók 2012-ben Tel-Aviv-

ban, 2013-ban Párizsban kerültek köztéri kiállításra, 

majd a média révén széles ismertségre tettek szert.  

A világtérképet az ál-zászlókkal puzzle módjára lefedő, 

ötpéldányos digitális nyomat került utóbb műkeres-

kedelmi forgalomba, és ez a kétméteres mű lett része 

Kacsuk Péter gyűjteményének. A 193 ál-zászlót ötvöző 

kép címe a betűtípusok révén szójátékot is tartalmaz: 

UN Camouflage. Kamu-e az egész korszakunk (vö. age 

angolul), ezt mindenki maga döntheti el, mindenesetre 

Bukta kukoricájához, szalay manipulált fotóihoz és más 

művekhez hasonlóan, a valóság médiatükre, valóság és 

manipuláció viszonya láthatóan visszatérő elem a gyűj-

teményben.

société Réaliste: UN Camouflage, 2011–2012, giclée print dibondra kasírozva, 200x120 cm, ed. 1/3+2 AP
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Világpolitika és a hatalmi viszonyokkal történő művészi 

szembesítés adja Halász Péter Tamás installációjának 

kontextusát is. A Hard Age című, szintén művészettör-

téneti szójátékot (vö. hard edge) tartalmazó munka 

hagyományos tárgyakat, baltákat kombinál LED tech-

nikával és úgynevezett arduino vezérléssel. 2018-ban 

nyílt meg az első magyarországi baltadobáló pálya,  

a Dürer-kertben. A kanadai eredetű szabadidős foglal-

kozást sportként, vállalati csapatépítő tréningként is 

használják. Hasonlóan a régi, rituális megkövezések-

hez, ez a közös feszültség-levezető erőszak-demon- 

stráció a csoportos brutalitás révén teremt közösséget, 

miközben a céltábla formája az 1958-ban született bé-

kejel – amelyet Gerald Holtom brit művész a hideghá-

ború fölötti kétségbeesésében, két katonai zászlójelből 

alakított ki. Halász baltákból formázott installációjának 

ez a feszültség, az emberi erőszakösztön és a békevágy, 

politikai jelszavak és mindennapos hatalmi vetélkedés 

kontrasztja adja meg a dinamikáját. Az arduino egy nyílt 

forráskódú, egyszerűsített platform elektronikai vezér-

lésre. A művésznek így nem kell céláramkört terveznie 

és kiviteleznie, csak írni egy scriptet. A Hard Age-en 

kapcsolóval lehet a sima és a script alapú megvilágí-

tás között váltani. Ha a vezérelt van bekapcsolva, akkor  

a program a feszültség módosításával, matematikai vé-

letlen alapon szabályozza a LED fényforrás felvillaná-

sát, pulzáló mobilitást adva az installációnak. A művet  

a 2019. évi Art Marketen látta meg Kacsuk Péter.
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Halász Péter Tamás: Hard age, 2019, rétegelt nyír, balták, plexi, LED-szalag, akrilfesték, 
Arduino vezérlés ø 100x23 cm, ed. 1/3+1 AP Fotó: Tóth Dávid
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összességében a gyűjtemény bő tíz év komoly szellemi útját tárja elénk. Klasszikustól a kortárs 

felé, azon belül is látványelvű festészettől a szubverzív, a bevett normákat és értékrendi hierar-

chiákat megkérdőjelező pozíciókig jutott a gyűjtő. Ezzel járt együtt a fotó és újmédia alapú mű-

vek beépülése a kollekcióba. Hiszen ezeket a társadalmi ügyeket a művészek jelentős részben 

ilyen kifejezési eszközökkel járják körül. Pontosan leírja a helyzetet Kacsuk Péter reflexiója, hogy 

ő fotókat nem gyűjt, amint mondjuk installációkat sem – csakhogy az érdeklődésének megfe-

lelő művek megszerzése révén mégis egy műfajilag egyre sokrétűbb kollekciója alakul ki, ahogy 

az a kísérleti kortárs művészet múzeumi vagy magángyűjtésének esetében elkerülhetetlen.

számos műben a fotó alkalmazása többszörösen is jelen van: Nagy Kriszta óriásplakátja eleve 

nem jöhetett volna létre beállított egészalakos fotója nélkül, majd közel két évtizeddel később 

a fotó vászonra kasírozása révén vált eladható, gyűjthető műtárggyá. A société Réaliste is úgy 

hozott létre az egyik szajna-hidat betöltő, tehát méretes köztéri installációjából kanonizálható, 

tárgyként is továbbélő műalkotást, hogy közben figyelt arra, hogy az alumíniumlemezre felvitt, 

kétméteres nyomat ne puszta dokumentációja legyen az eseménynek, hanem formájában és 

tartalmában is szuverén kompozíció. Bukta, szalay és a többiek bemutatott művei esetében is 

az adott művészi szándéknak köszönhetően megkerülhetetlen volt fotós és/vagy más újmé-

dia eljárás alkalmazása – nem egyszer éppen azért, mert a konkrét témán (génmódosítás, le-

vegőszennyezés, politikusportrék, csoportos erőszakjáték) túllépve, a művész intenciója éppen 

az volt, hogy rákérdezzen a percepciónk megbízhatóságára, a médiafogyasztás irányítottságá-

ra, és a mai képözön manipuláltságára.

Korunk egyik központi kérdése, hogy mit, és hogyan érzékelünk a környezetünkből felénk 

áramló vizuális kommunikációból – és erre a művészek korhű módon, a vizuális kommunikáció 

teljes spektrumát felhasználva reagálnak. Ez tarthatja majd össze hosszú távon a gyűjtemény 

kortárs festészeti és újmédia részét: a társadalmi tematika, a groteszk ábrázolás, a manipulált 

fotók kritikai üzenete a kollekció legjobb műveit kordokumentummá avathatja.

Radics Márk: Rákosi 50 – Feldolgozatlan múlt, 2015, 244x334x55 mm,  
Bélyegek, villogó LED, kapcsolós földeletlen vezeték, Fotó: Török Aliz
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szalai Dániel (1991) fotográfus, képzőművész, a Mo-

holy-Nagy Művészeti Egyetem design- és művészetel-

mélet BA képzésén tanult, majd a Bécsi Iparművésze-

ti Egyetemen folytatott Erasmus-tanulmányai után a 

MOME fotográfia MA szakán diplomázott. Munkáival 

nemzetközi elismerésekben is részesült, elnyerte többek 

között a Paris Photo Carte Blanche Étudiants díjat és el-

nyerte a Budapest Portfolio Review fődíját. sorozatait 

bemutatták a világ több országában egyéni és csoportos 

kiállításokon is. Projektjei középpontjában az ember-ál-

lat, ember és környezete viszonyrendszereinek anomáliái 

állnak. Egyik legismertebb munkája a Novogen, melyben 

a humán- és állatgyógyászati célokra tenyésztett Novo- 

gen White Light csirkefajtát vizsgálja, melynek tojásait 

gyógyszeripari termékek és vakcinák fejlesztésre hasz-

nálják, a másik pedig a Stadtluft, amelyben a közterüle-

teken elszaporodó galambokkal kapcsolatos politikai és 

bürokratikus rendszereket kutatja.  

Szalai Dániel: NovogeN
„[…] az utóélet tekintetében szerintem 

nemzetközi színtéren adekvát gondolkodni”
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Gellér Judit: A napokban töltöd be a 30. születésnapodat. Fiatal korod ellenére számos 

nemzetközi sikert tudhatsz már magadénak, s hamarosan megjelenik Novogen című 

első fotókönyved is. Mi a titkod? Van-e titok amögött, hogy ilyen jól sikerült bemutatni  

a projektjeidet a nemzetközi színtéren?

Szalai Dániel: Köszönöm, jólesik, hogy így keretezed a dolgot. Tulajdonképpen én 

is örülök, hogy az elmúlt négy év így alakult; körülbelül 2017-ben indult el az a fajta 

karrier, azzal a gondolkodásmóddal, ami most is meghatároz. A „titkom” szerintem 

egyrészt az, hogy későn kezdő vagyok, mert bár tulajdonképpen 12–13 éves korom 

óta szeretnék fotóval foglalkozni, mégis kellett tizenöt év ahhoz, hogy ebbe bele is 

vágjak. Addig sok minden mást csináltam, ami egyrészt kerülőút volt, másrészt sok 

szempontból előnyömre vált. És azt is lehet mondani, hogy jókor voltam jó helyen, 

mert pont akkor, amikor a MOME fotográfia mesterszakán tanultam, a tanszék részt 

vett a hollandiai BredaPhoto biennálé akadémiai versenyprogramjában több másik 

európai egyetem diákjaival együtt, ezért az első perctől fogva nemzetközi kontex- 

tusban tudtunk gondolkodni a munkánkról. Egyértelmű volt, hogyha elég jól sikerül 

a tervezési feladat, akkor opció, hogy kiállítsunk egy külföldi, nyolcvanezer látogatót 

vonzó fesztiválon, és ez nagyon inspiratív volt. És mivel meghatározó élményem, 

hogy előtte öt évig egy olyan filmgyártó cégnél dolgoztam, ahol csak nemzetközi 

projektekkel foglalkoztunk, az elejétől fogva ebben a léptékben, viszonyrendszerben 

igyekszem elképzelni a munkámat.  

 

szalai Dániel: Novogen, To Infinity and Beyond – BredaPhoto, Breda, Hollandia, 2018
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G. J.: A fotográfia érdekelt, az alapképzést mégis design- és művészetelmélet 

szakon végezted a MOME-n, talán ezért is mondod, hogy későn kezdő vagy. Hogy-

hogy nem az elméletszakos tanulmányaidat folytattad, illetve azok hogyan befo-

lyásolják a munkádat?

Sz. D.: Kicsit korábbra kell ehhez visszanéz-

ni. Már 13 évesen szinte biztos voltam benne, 

hogy fotóval szeretnék foglalkozni és a MOME 

fotó szakára menni. Annyira megszállottja vol-

tam ennek, hogy magántanulóként hamarabb 

szerettem volna érettségizni, és közben láng-

lelkű fiatalként beiratkoztam a Fotográfus.hu 

Alapítvány iskolájába. Megdöbbentő élmény 

volt ott találkozni az alapvetően nem esztétizá-

ló, nem fekete-fehér és nem analóg fotográfi-

ával, és óriási konfliktust okozott, hogy ez a 

fajta experimentális, kritikai, színes, digitális 

kortárs fotográfia – amelyet addig nem any-

nyira ismertem –, hogyan is működik. Amikor 

befejeztem az iskolát, úgy döntöttem, hogy 

ugyan művészeti egyetemen szeretném foly-

tatni a tanulmányaimat, de az elmélet szak 

ideálisabb lenne, hiszen először is meg kellene 

érteni, hogy miről szól a kortárs művészet, mi 

is az a művészet igazából. Ezt elég komolyan 

is vettem, és kifejezetten szeretem a teóriát most is; nagyon jól szélesítette  

a látószögemet, alapossá tette a kutatásaimat. Közben persze átkacsintgat-

tam a fotószakra, és érdekes módon pont egy könyvprojekttel nyertem meg 

az Országos Művészeti Diákköri Konferenciát 2011-ben, az elméletszakos ta-

nulmányaim alatt. szóval szükségét éreztem az elméleti alapozásnak. Nagyon 

fiatal voltam, 18 évesen vettek fel a MOME-ra, és most már azt látom, hogy 

alapvetően jót tesz az embernek, ha azelőtt, hogy alkotóként kellene pozíci-

onálnia magát, van valamennyi hozott élménye és kicsit szélesebb látókörrel 

rendelkezik. Diploma után felvételiztem a fotómesterszakra, de nem vettek 

fel. Ekkor kezdtem el filmgyártásban dolgozni, főként location és production 

managerként, és évekkel később innen kanyarodtam vissza a fotózáshoz.

 

G. J.: A teóriának, a kutatásnak azért még mindig kulcsszerepe van a munkáid-

ban, de például az írást nem akartad folytatni?

Sz. D.: Érdekes dolog és aktuális kérdés az életemben és a karrieremben, mert 

pont most vagyok egy új fordulópont környéken. Nagyon szeretem a tiszta 

elméleti struktúrákat, felépíteni egy kognitív hálót, amely megtart egy projek-

tet. Ez mindig egy nagyon erős kutatáson alapul, amelynek van faktuális ré-

sze: interjúk készítése, helyszíni terepmunka, és emellett általában igyekszem 

egy teoretikus, kultúrtörténeti vagy filozófiai magot is találni hozzá. Igazából 

eddig jellemző volt a munkamódszeremre, hogy amíg nem volt egy történet, 

és egy hozzá kapcsolódó, tíz mondatban verbalizálható és átadható gondolat, 

addig nem is tudtam elkezdeni dolgozni, mert nem tudtam, mihez mérjem 

a képeim minőségét; enélkül nem volt a munkának referenciapontja. Vagyis 

meg kellett néznem, hogy a produktum, amelyet létrehoztam, megfelel-e a 

gondolati struktúrának. És mostanában úgy látom, hogy ez nem feltétlenül jó.

szalai Dániel: Cím nélkül (szárnyas pat-
kány) (a Stadtluft című munkából), 2019, 
digitális nyomat, változó méret

szalai Dániel: Cím nélkül (Volksgarten) 
(a Stadtluft című munkából), 2020, 
manuálisan roncsolt inkjet print fa 
keretben, 38,5x28 cm 
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 G. J.: Ha összefoglaljuk, akkor az alkotói módszeredre  

eddig az volt a jellemző, hogy van egy olyan gondolat, elmé-

let, történet, aminek a megjelenítéséhez a fotót használod. 

Miért mondod azt, hogy ez nem jó?

Sz. D.: Az artist statementem eddig az volt, hogy én az 

ember-állat viszonyának speciális manifesztációs hely-

zeteit keresem, amelyek értelmezésén keresztül a kör-

nyezetünkhöz való általános kapcsolatunkra tudok ref- 

lektálni, áttételesen pedig gazdasági, politikai, szociális 

anomáliákat boncolhatok. Alapvetően az ember helyzete 

érdekel a világban, és persze ilyen értelemben a sajátom 

is. Ennek kapcsán gondolkodom arról, hogy mennyire 

vagyunk privilegizált helyzetben, milyen narratíváink lé-

teznek a világról, és azt gondolom, hogy az állatokhoz 

való viszonyunk nagyon izgalmas modellszituációt jelent 

ennek kibontására. Általában ugyanazokat a társadal-

mi érintkezéseket próbáljuk reprodukálni az állatokkal 

vagy az állatok világában, mint amiket a humán társa-

dalomban egyébként szívesen látnánk, csak itt eggyel 

tisztábban jelenik meg, mert kevesebb morális vagy eti-

kai kérdőjel van az ötlet és megvalósulás közé iktatva. 

Innen ered, hogy a Novogen projektben vakcinák készí-

téshez tenyésztett csirkékkel és tojókkal foglalkoztam,  

a Stadtluft esetében pedig a galambokkal kapcsola-

tos bécsi politikával és bürokráciával, legutóbb pedig,  

az Unleash Your Herd’s Potential című munkámban tejter-

melő szarvasmarhákkal.

A munkáim részben esettanulmányoknak is tekinthetők. 

A Novogen projektnek például egy nagyon erős történeti 

magja volt. A címét is arról a francia cégről kapta, ame-

lyik ezt a fajta csirkét tenyészti, a szöveges része pedig 

corporate anyagokból átemelt elemekből áll. Hasonló 

módon a bécsi galambokkal foglalkozó munkám mögött 

is egy komplex történet van. 

Az elmúlt években kialakult egy se veled, se nélküled 

viszonyom a fotográfiával. Egyrészt nagyon szeretem, 

és nem tudok rá nemet mondani; sokszor lenyűgöz  

a szépsége, de a végén valahogy nem érzem kielégí-

tőnek a fotografikus képet. Gyakran érzem azt, hogy 

valami hiányzik. Korrupt médiumnak gondolom, amely 

néha jól kijátszható a világ ellen, máskor viszont nem 

eléggé tökös. A diplomamunkámban már nem is volt 

keretezett fénykép a falon, marginális eszköz volt ben-

ne a fotográfia. A tehenes projektben pedig effektíve 

nincs fotó.

Volt egy meghatározó élményem egy portfolió-konzultá-

ción sergio Valenzuela Escobedoval. Épp arról beszélget-

tünk a munkáim kapcsán, hogy miként lehet egy komp-

lexebb, sok részből álló történetet térben bemutatni, 

amikor azt mondta nekem, hogy szerinte a két projekt, 

a Stadtluft és a Novogen annyira más, mintha különböző 

alkotó készítette volna. A Novogen egy tisztán fotografi-

kus anyag, amelynek van egy erős dokumentatív része;  

a valósággal dolgozom, felgöngyölítek egy történetet, és 

elmesélem. Ehhez képest a Stadtluft szorosabb értelem-

ben egy művész munkája: festészeti, építészeti és szob-

rászati elemek egyaránt vannak benne, ahogy szöveg és 

hang is. Nagyon megvilágító erejű volt ez a beszélgetés, 

mert kimondta azt a konfliktust, amely bennem feszült  

a történetmesélés és a „tiszta művészet” között.

szalai Dániel: Stadtluft (FFs Átlátás #3), 2020, K.A.s. Galéria, Budapest, Fotó: Biró Dávid
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G. J.: Mi ez a konfliktus?

Sz. D.: Ahogy Joseph Beuys mondja: „A művészet nem azért van, hogy elmagyarázzon dolgo-

kat.” [Art isn’t here to explain things].
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G. J.: Tehát akkor itt mégis ütközik az elmélet a gyakorlattal?

Sz. D.: Igen, sergio azt mondta, hogy szerinte a művészt elsősorban nem a történetmesélés 

érdekli, hanem az anyag, és hogy az hogyan jelenik meg, miként formáljuk, ami sokkal nyi-

tottabb dolog; nekem ezt a konfliktust nehéz feloldani. Ez a folyamat tart most is, amelynek 

a tétje végül is a művésszé válás. Persze nem akarom teljesen szétfilézni, mert rengeteg in-

terdiszciplináris alkotói praxis van, és nem is szeretnék magam ellen fordulni, csak azon dol-

gozom, hogy az elején felállított kognitív hálótól jobban el tudjak távolodni, hogy szabadabb 

kifejezésmóddal tudjak dolgozni. A munkáimra eddig az volt a jellemző, hogy kell verbalizál-

ható hátterének és megfeleltethetőségének lennie, most viszont azt érzem, hogy szeretném 

feloldani a műnek és az elméleti konstrukciónak ezt a szoros egymásrautaltságát.

 

G. J.: Összefoglalható ez úgy, ahogy egy interjúban2 a Novogen projekt kapcsán mondtad, hogy 

hagysz ugyan teret a nézőnek, a szabad befogadói asszociációnak, de azért te elég pontosan sze-

retnéd megmondani, hogy miről is van szó, vagy hogy mire is kell gondolnia?

Sz. D.: Ha nagyon az elmondhatóságra és igazságra törekszem, akkor egyrészt magamat is 

keretek közé szorítom, és a nézőnek se engedek teret. szóval kezdem egy kicsit feloldani azt a 

kényszert, hogy egy lineáris narratívában, strukturáltan és verbalizálható módon megértessek 

dolgokat, és szeretném, ha inkább egy komplex élményként, érzések és érzelmek szintjén (is) 

hatna a munkám. Persze ez meg is történt például a csirkéknél; ahogy szemben áll az ember 

168 csirkével és beindulnak az antropomorfizáló reflexek, felmerül az egyéniség kérdése stb., 

de mégis azt érzem, hogy ezután egy kicsit elengedném az intellektuális állványrendszert, és 

jobban fogok bízni az érzelmekben, a kibonthatatlanban.  

F
o

T
ó

K
Ö

N
y

V

szalai Dániel: Novogen, mixing/memories, yangzhou, Kína, 2019.
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szalai Dániel: Ól (a Novogen című munkából), 2017, inkjet print 67x100 cm
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G. J.: Nekem a munkamódszeredről leginkább Taryn Simon 

jut eszembe. Téged kik inspirálnak, kik vannak rád hatással?

Sz. D.: Nagyon szeretem Taryn simon munkáit. Refe-

renciák tekintetében pedig elég nagy változás történt az 

elmúlt időben. Amikor felvételiztem a MOME-ra, akkor 

például Broomberg & Chanarin munkái, illetve Mathieu  

Asselin Monsanto projektje voltak meghatározók szá-

momra. Bár továbbra is fontos a fotográfia, Kudász  

Gábor Arion példakép a tekintetben, hogy milyen atti-

tűddel és milyen értékrend mentén érdemes vinni egy 

alkotói pályát, illetve az ő munkái is jelentősek, de mos-

tanában inkább képzőművészek inspirálnak: Antony 

Gormley, Jannis Kounellis vagy Berlinde De Bruyckere.

G. J.: Rátérve a fotókönyvre, elég sokat meséltél most arról, 

hogy téged a térélmény, az installatív helyzetek foglalkoz-

tatnak a projektjeid bemutatásakor. Mennyiben volt más 

a munkamódszered a fotókönyv szerkesztésekor? Hogyan 

kezdtél neki ennek a munkának?

Sz. D.: Ez egy bonyolult történet. A projekt létrehozá-

sakor alapvetően nem könyvben gondolkodtam, hanem 

a 168 csirke térbeli bemutatásában, aminek egy gestalt- 

élmény az alapja, és ezt nehéz a könyv linearitására le-

fordítani. Az elejétől fogva létezik egy dummy ebből  

a projektből, amelyben nincs kísérőszöveg, csak képek. 

Egy jópofa kék kocka, egyfajta „blue block of chickens”, 

amit Bogyó Virággal csináltunk három éve. Emellett 

szalai Dániel: Novogen, The Eriskay Connection, 2021. (Látványterv)

szalai Dániel: Novogen,  
The Eriskay Connection, 2021. 

(Látványterv)

szalai Dániel: Novogen, 
2018. (Dummy) 
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foglalkoztatott a Novogen projekt corporate olvasata, készült egy céges marketing-

leaflet-hangulatú alternatíva is, amelyet még Hannes Wanderer vezetésével csi-

náltam a MOME kurzushetén, később pedig szmolka Zolival finomítottunk.

Közben azonban nagyot futott a projekt, megnyerte a Budapest Portfolio  

Review-t, utána jött a hír, hogy kiállítják a BredaPhoto fesztiválon, és hogy meg-

nyertem a Carte Blanche díjat is Párizsban, úgyhogy emiatt kicsit parkolópályára 

került a könyv ötlete, és a kiállításokra koncentráltam. Aztán 2019-ben a Breda-

Photo kurátora összekötött a holland The Eriskay Connection kiadóval, és akkor 

– egy évvel a projekt első bemutatása után – arra gondoltam, mégiscsak jó len-

ne egy egységes, zárt formában elérhetővé tenni a munkát, és kiadni könyvként.  

Az év végén kezdtünk együtt dolgozni a kiadóval, de hamar megfeneklett a dolog, 

leginkább azért, mert kiderült, hogy sokezer eurós költséget jelent a könyv elkészí-

tése, amit egy az egyben nekem kell kifizetni. Ez a beugrója ennek a történetnek. 

Ráadásul az elsődleges terv idegen volt számomra, nem igazán tetszett, ezért 

megint félretettem a könyv ötletét. Akkor, 28 éves kelet-európai művészként úgy 

láttam, ez meghaladja a lehetőségeimet. A következő évben viszont csináltam 

néhány Instagram takeovert, például a FUTUREs platformnak és a Belfast Photo 

Festivalnak, és meglepetésemre mind a két platformon az adott évben legtöbbet 

lájkolt poszt a csirke lett. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy talán mégis 

meg kellene próbálni finanszírozni ezt a könyvet egy crowdfunding kampánnyal, 

hiszen láthatóan szeretik az emberek. Ehhez társult a COVID-19 pandémia, amely 

miatt kifejezetten aktuális lett a vakcinakészítés és az állatokhoz való viszonyunk 

kérdése. Hirtelen megfordult a kocka. Míg korábban úgy tűnt, hogy a csirkék szá-

munkra kiszolgáltatva élnek egy zárt világban, kiderült, hogy mi magunk is hason-

lóan elszigetelt higiénés rendszert hoztunk létre, és bizonyos értelemben legalább 

úgy függünk a tyúkoktól, mint ők tőlünk. Ha minden igaz, a vírus elterjedése úgy 

kezdődött, hogy rés esett a humán-non-humán szféra elkülönítését szolgáló vé-

dőfalon. 
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Mindemellett elég egyértelmű volt, hogy a közeljövőben 

nem igazán lesznek kiállítások, ezért elhatároztam, hogy 

belevágok és könyvet csinálok a projektből. Már csak 

azt kellett eldönteni, hogy hogyan is nézzen ki, melyik 

irányvonalat kövessük, a „blue block”-ot, vagy a holland 

kiadó ötletét. Mindkét terv mellett voltak érveim, és úgy 

éreztem, túl közel vagyok a projekthez ahhoz, hogy ra-

cionálisan döntsek, ezért elküldtem a Carte Blanche 

kollektívának a két könyvtervet teszt gyanánt, és meg-

kérdeztem, mit gondolnak. Úgy voltam vele, hogy ha 12, 

harminc körüli, nemzetközileg elismert fotográfus mond 

valamit, azt valószínűleg érdemes megfontolni, hiszen 

ők a projekt legszűkebb célközönsége és a készülő könyv 

potenciális vásárlói. Mivel a borítót leszámítva szinte 

minden visszajelzés a holland terv felé húzott, egyértel-

művé vált, hogy velük kell megcsinálni a projektet, úgy-

hogy elindítottam a crowdfunding kampányt, és közben 

próbálok máshonnan is pénzt szerezni, hiszen a korábbi 

árajánlat nem változott. Ha az ember nagy nemzetközi 

terjesztővel dolgozik, komoly jutalékokat kell fizetnie 

– a végén egy eladott példány árának 12,5%-a marad  

az alkotónál, úgyhogy az az elejétől fogva nyilvánvaló, 

hogy később sem fog megtérülni a befektetés. Ráadásul 

az én esetemben már maga a tervezési költség előte-

remtése is problémát jelentett, szóval egyelőre úgy tű-

nik (hacsak nem szerzek valahonnan még támogatást), 

erre az lesz a megoldás, hogy lemondok az első kiadás 

bevételének rám eső részéről a designer munkájának ja-

vára. szóval lényegében jó esetben előtermetem a pénzt  

a könyv előállítására, és a végén nullán vagyok. 

G. J.: Nem fordult meg a fejedben, hogy inkább saját ki-

adásban készüljön a könyv?

Sz. D.:Nem. Őszintén szólva, egyrészt azért nem, mert, 

ahogy mondtam, jobban foglalkoztatnak az installatív 

helyzetek, ezért nem is mélyedtem el úgy a fotókönyvek 

világában annyira, hogy legyen elég rálátásom ahhoz, 

hogy teljes vállszélességgel kiálljak egy design mellett. 

A kiadóval való együttműködés ebben nagy biztonságot 

ad. Másfelől szerintem nem vagyok annyira ismert, hogy 

egy saját kiadású könyvet önerőből el tudjak juttatni 

azokra a helyekre, ahol egyébként azt látni szeretném, 

vagy el tudjam adni a saját weboldalamon keresztül. 

szeretném, ha ez a könyv egy referencia lenne a későb-

biekben, ha jó forgalmazásban lenne, hiszen a kiadásá-

val az is a célom, hogy akkor is látható legyen a projekt, 

amikor nincsen kiállítva. Meg persze mindenhogy jelen-

tős anyagi vonzata van a kiadásnak, és azt is gondoltam, 

hogy bátrabban támogatják az emberek a crowdfunding 

kampányt, ha van mögötte egy komoly kiadó, hiszen 

ez egy biztosíték arra, hogy egy nemzetközi színvonalú, 

szép tárgy készül majd, és egyértelműbb, hogy egy pro-

jektet segítenek eljuttatni a világba, nem pedig „csak”  

az én célom megvalósításához járulnak hozzá. 

 

G. J.: Ebben a konstrukcióban mennyi beleszólásod van  

a szerkesztésbe?

Sz. D.: Elenyésző. De ennek főleg az az oka, hogy ez egy 

körülbelül két éve zajló párbeszéd a kiadó meg köztem, 

ami során átrágtuk az összes lehetőséget, és ezen a pon-

ton eldöntöttem már, hogy a tervezőre hagyatkozom. 

Elfogadom és tiszteletben tartom a döntéseit, és hiszek 

benne, hogy ez így jó lesz; az egyik ilyen meghatározó 

döntés az volt, hogy az ő koncepciójukat követjük, és 

megpróbálunk közelíteni ahhoz a gestaltélményhez, 

amelyről beszéltem, és ezt az élményt adni át a szer-

kesztés segítségével. Egy rácsozatra osztottuk a lapokat 

és erre helyeztük fel változó kiosztásban a portrékat, így 

visszajön az egyéni fókusz és a tömeg befogadása kö-

zött oszcilláló dinamikus befogadás. Ugyanakkor kifeje-

zetten egyszerű eszközökkel dolgozunk, a csirkék kapják  

a főszerepet. A könyvtest javát a portrékat tartalmazó 

ívek adják, ebbe középen beékelődik egy másik fajta, 
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fényes papírra nyomott ív, amely a vakcinagyártás folya-

matát dokumentáló képeket és szövegeket tartalmazza, 

így töri meg a homogenitást és árnyalja a csirkékről al-

kotott képet. 

 

G. J.: Gondolom, szöveg csak angolul lesz benne. Ki lesz  

a szerzője?

Sz. D.: szerencsére sikerült meggyőznöm Fahim Amir 

osztrák filozófust, hogy írjon hozzá tanulmányt, és így 

végre ne az én szavaimmal legyen elmondva a történet, 

és ne az én gondolataim dominálják az értelmezést. Be-

vallom, fel sem merült magyar nyelvű kiadás, egyrészt a 

holland kiadó miatt, másrészt pedig mert a kezdetektől 

fogva nemzetközi kontextusban kellett a projektről be-

szélni, és mint a legtöbb más dolog, a művészet is egy 

olyan globális világ, ahol egyszerűen indokolatlannak 

tűnik regionálisan gondolkodni a mű tovább élését ille-

tően. Persze ez nem azt jelenti, hogy témaválasztásban 

is nemzetközi referenciákat kellene követni; arról kell 

beszélnünk, amiről autentikusan tudunk beszélni. Utóé-

let tekintetében viszont szerintem nemzetközi színtéren 

adekvát gondolkodni. 

 G. J.: Mit hozott a számodra karanténhelyzet, ez a bezár-

kózottabb életmód, amikor nem tudunk kiállításokra sem 

menni?

 Sz. D.: óriási változást hozott az elmúlt év. Az a négy év-

vel ezelőtti döntésem, hogy pályát változtatok a művé-

szetért, tulajdonképpen ellehetetlenítette, de legalábbis 

megszüntette a korábbi életemet. Az elmúlt években 

irdatlan tempóban csináltam mindent, aminek köszön-

hetően elég nagy utat jártam be, de ez rengeteg mun-

kát is jelentett, így nem volt időm reflektálni arra, hogy 

mi is történik velem. 2020 lehetőséget adott arra, hogy 

ezt feldolgozzam és átgondoljam, meg valahogy arra is, 

hogy ezeket az élményeket jobban a magamévá tegyem 

és igazán a sajátomnak érezzem. Úgy érzem, ebben a ki-

csit elvonulós időszakban valahogy beért, nemcsak az el-

múlt négy, hanem úgy általában az elmúlt harminc év is.

 

1  Anthony huBerman: For the Blind Man in the Dark Room Looking for the Black Cat 
that Isn’t There, Contemporary Art Museum, st. Louis, 2009, 94.
2  rikov: Mit mond a csirke az emberről?, designisso, 2018. 02. 20. https://
designisso.com/2018/02/20/mit-mond-a-csirke-az-emberrol/

szalai Dániel: Unleash Your Herd’s Potential – Pécsi József 
fotóművészeti ösztöndíj 2020, Robert Capa Kortárs Fotográfiai 
Központ, 2021.



58 Fotóművészet 2021•1.

A SoroZATróL
Bohus Réka 2019-ben elkezdett, Ami maradt című soro-

zatát a TOBE Galéria mutatta be a 2020 őszén. A sorozat 

14 db 75x50 cm-es és egy 75x100 nyomatból áll barna 

fakeretekben. A TOBE galéria terében a képeket egy-

mástól egyenlő távolságban installálták és a kiállításhoz 

tartozott egy fából készült, közel egy méter magas ház is 

kék háttér előtt. A falakon szabályosan sorakozó képek és 

a ház sajátos szakrális hangulatot adtak a térnek. 

Bohus Réka tudta, hogy szülei elvesztését fel kell dolgoz-

nia valahogy, mindazzal, ami az utolsó években történt 

vele. A végső lökést a Bohus család tagjainak műveiből 

összeállított, és a Vizivárosi Galériában megrendezett ki-

állítás1 adta, ahogy ezt Bohus Réka a Farkas Laura által 

készített interjúban el is mondja: „Tökéletes alkalomnak 

mutatkozott arra, hogy végre belevágjak, és mintegy a 

szüleim felé tett vallomásként megmutassam azt, ami 

bennem maradt.” 2 Egy vizuális vallomás a kiállítás, ame-

lyen keresztül sok mindent megvall a művész az eltávo-

zottaknak, amit szóban nem tudott kimondani. 

A TOBE Galériában megrendezett tárlat kapcsán, az idé-

zett interjún kívül, számos írás3 jelent meg a különböző 

felületeken a sorozatról. A visszatekintésnek és mind-

annak a forrása, amin Bohus Réka dolgozik ott, azok 

az újságok, amelyek születése napján jelentek meg, és 

amelyeket tizennyolcadik születésnapjára kapott meg 

a bátyjától. Ennél nem is találhatott volna frappánsabb 

kiindulópontot. Mintegy 100 oldalnyi újságról van szó, 

1992. május 16-i dátummal. Ebből a közel 100 oldalnyi 

újságból válogatott, ezeket színezte, festette, tárgyakat 

helyezett el rajtuk, hogy végül egy tablót állítson össze, 

hogy egy részét láthatóvá tegye mindannak, ami maradt.

Bár első látásra nem magától értetődő, de a sorozatnak 

van egy belső íve, amely azzal a képpel kezdődik, ahol  

a gyermek Bohus Rékát tarja az édesanyja karjában egy 

fotón, majd a művész saját gyermeke kifestett hátának 

a képével folytatódik, és végül a Családi kör című képpel 

zárul.    

A képek nézegetése közben az is gyorsan kiderül, hogy 

a megvalósítás során Bohus Réka a gyermekrajzokra jel-

lemző határozott színvilágot használ: sárga, kék piros, 

zöld színeket, legyenek azok egy gyermekrajz vonalai, 

vagy üveggolyók színei, vagy színes fonalak. Külön hang-

súlyt kapnak a sorozaton belül azok a képek, melyeknek 

a színvilága ettől lényegesen eltér. Maga a sorozat nem 

narratív, inkább elégikus hangvételű, mentes minden 

pátosztól és nehézkességtől. 

Mivel a sorozatról már több cikk is megjelent, most első-

sorban az egyes képeknek azokat a részleteit szeretnénk 

bemutatni, amelyeket egy rövidebb kiállítás-látogatás 

alkalmával nem feltétlenül vennénk észre. 

A rÉSZLETEK
Adott tehát mintegy 100 lap az 1992. május 16-án meg-

jelent újságokból. Ebből készült 15 kép. Nem véletlen, 

hogy Bohus Réka mit használt fel a rendelkezésre álló 

oldalakból. Bár visszatekintve esetlegesnek tűnik, hogy 

annak idején pontosan milyen hírek és milyen szerkesz-

tésben jelentek meg, de a mi szempontunkból ez nem is 

fontos. Ugyanakkor joggal vethető fel két kérdés: milyen 

a kapcsolat az egyes szövegek és a belőlük felépített ké-

pek között, valamint, hogy mi nem látszik az oldalakon, 

mi az, ami kitakarásra került? Az alábbiakban ennek az 

ívnek a mentén mutatunk rá néhány, a képekben meg-

jelenő, apróságra.

sURÁNyI MIHÁLy

t ö r e d é k e k
Gondolatok Bohus réka Ami maradt című sorozata kapcsán
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1. Emléksorok 
A Pesti Hírlap 1992. május 16-iki számában megjelent 

rejtvény megfejtése Komjáthy Jenő4 Emléksorok című 

verse volt. Az oldal szinte kínálta magát, hogy a sorozat 

nyitóképe legyen. A keresztrejtvény négyezeteinek meg-

felelően felvágott képek egyes sorai és oszlopai eltolód-

tak, egyszerre utalva ezzel emlék voltukra, arra, hogy már 

csak emlékek, másrészt pedig az emlékeink pontosságá-

val kapcsolatos bizonytalanságunkra.

A véletlen műve lehet, hogy ezen a napon éppen ez 

a vers került a rejtvényhez, de a vers, Komjáthy Jenő 

programverse egy újabb réteggel gazdagítja magát a 

sorozatot. 

Komjáthy Jenő: Emléksorok
„Rossz a világ? Légy jó tehát magad! 

Üres a lét? Adj tartalmat neki! 

Az ember szolga mind? Légy te szabad! 

Hídd sorsodat bátor versenyre ki!”5 E
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2. Rajzmozaik 

A Rajzmozaik a sorozat egyik játékos 

darabja. Amit nem látunk, hogy az 

apró fecnikre vagdosott gyermekraj-

zok a Népszava családi oldalát fedik el, 

ahol az állandó rovatok a Horoszkópé,  

a Család, otthon, nevelés, a Jó tudni, 

vagy éppen a Különleges történetek 

voltak. A rajzokon megjelenő színvilág 

az egész sorozaton keresztül domináns 

marad.

3. Apa gyermekével 
Réka édesapja, Bohus Zoltán6 műhelyében a homok, amivel mások 

csak a játszóterem, építkezésen vagy a tengerparton találkoznak, 

alapvető nyersanyag volt. Az alkotó számára, aki ott nőtt fel a lakás 

és a műhely között, a homok és a műhely a mindennapi élet tere 

volt. 

Az apa-lánya viszony, egy nagyon egyedi, bonyolult kapcsolat, és ezt 

mindkét fél pontosan érzi, még ha nincsenek is ennek mélységével 

teljesen a tudatában. Ahogy ezen a képen is megfogalmazódik a 

kapcsolat bensőségessége egy személyes vallomás keretében a kö-

zös kontúrokkal, de eltérő színű homokkal, minden mást kitakarva.
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4. Építőkockák 

Az építőkockák, bár nagyon szigorú rendben helyezkednek el a Magyar Nemzet oldalán, 

nem alkotnak házat, csak az elemeket látjuk, ahogy az újságban is az ismeretlenek kü-

lönálló hirdetésekben keresik otthonuk jövendő építőköveit, lakásukat, férjüket, felesé-

güket. A képnek van egy médiatörténeti vonatkozása is. Az idő múlását olyan hirdetési 

oldal segítségével ragadja meg, amely a XXI. század harmadik évtizedében gyakorlati-

lag már elképzelhetetlen, hiszen az internet az élet minden területét átszövi.

Bohus Réka számára az építés gesztusa eddigi munkáiban is fontos volt, elég, ha  

a Konstruktum sorozatára gondolunk, ahol szinte mértani alakzatokból építette meg a 

képeit. A képen egyetlen álló elem van, egy henger, egy oszlop. Csak egy apró adalék, 

hogy az alatta nem látható hirdetés jeligéje: „Philemon és Baucis”. E
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5. Más világot! 
A Magyar Hírlap melléleteként megjelenő Le Monde Dip-

lomatique 1992. május 16-iki számának 4. oldalán két 

cikk jelent meg az alábbi címekkel: Más világot és Va-

rázsige már van, jövőkép még nincs – A nagy daráló. Közel 

29 év elteltével ezek a címek kaput nyitnak a jelen felé 

is. Az oldalt puha színessel, talán krétával készített vona-

lak és azok virtuális árnyai fedik. A színek hasonlítanak a 

második képen már megismert színekre. A lap alján egy 

ember fekete sziluettje látható, nem magasabb az oldal 

egyhatodánál, azaz szinte eltörpül mindazzal szemben, 

ami a kihajtott oldalakon van. Bár a szöveg inkább nyo-

masztó, az embernek mégis az az érzése, hogy ezek  

a színes alakzatok a sziluett fejéből rajzanak elő.

A kép jobb oldalán a Magyar Hírlapban megjelent illuszt-

rációként egy rézkarc is látható, ahol valaki éppen egy 

sárkányt öl meg. Az első pillantásra szent György és a 

sárkány küzdelmére gondolhatunk,7 és ez jól ki is egé-

szíti azt az értelmezési tartományt, amelyet az alkotó  

a félszegen álló sziluettel is sugallt.

Bohus Réka: Más világot!, 2020, archív pigment nyomat, 75x100 cm © A művész jóvoltából 
Aktuálpolitikát taglaló cikk, melyre a szülők által egy művészeti vásáron készített diakép vetül;  
így jelenítődik meg egy lapon a 90-es évek politikai és művészeti szellemisége. 
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6. Üveggolyók 

Újra itt az üveg, mert mit is gyűjt-

het egy lány, akinek az életében oly 

nagy szerepet játszik a műhely, ahol 

az üvegszobrok készülnek. Az üveg-

golyók gyűjtése, talán erre Bohus 

Réka is rájött, egyfajta közösségvál-

lalás azzal, aki ezt az anyagot meg-

munkálta, ugyanakkor, ahogy a ké-

pen is pontosan látható, az üveggo-

lyó a világ teljességét is megjeleníti.

7. Gipszek 

Az édesanya az alkotáshoz gyakran 

felhasználja a testrészeket ábrázoló 

gipszöntvényeket, melyek modell-

jei többnyire a családtagok voltak. 

A kép alján az anya fejrészlete, kö-

zepén az édesapa két keze látható, 

míg felül Bohus Réka keze helyez-

kedik el. 

Az előző kép párjaként itt vannak az 

édesanya által használt gipszönt-

vények a másik műhelyből. A hívó 

szó a mozgástér, amely kiterjeszti 

az egymáson nyugvó kezeknek és 

az azokok fekvő anyai arcról készült 

öntvény képének a jelentését. 

Bohus Réka: Üveggolyók, 2019, archív pigment 
nyomat, 75x50 cm © A művész jóvoltából 
Az alkotó egyik féltve őrzött gyűjteménye. 

 
Bohus Réka: Gipszek, 2020, archív pigment 
nyomat, 75x50 cm © A művész jóvoltából 
Az édesanya által az alkotáshoz gyakran 
használt testrészeket ábrázoló gipszöntvények, 
melyek modelljei többnyire a családtagok  
voltak. A kép alján az anya fejrészlete, közepén  
az édesapa két keze látható, míg felül Bohus 
Réka keze helyezkedik el. 
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8. Fonalhálózat 

A Fonalhálózat jó példa arra, hogy a sorozat mennyire sokrétű és mégis mennyire egységbe foglalt. Kifejezetten já-

tékos kontextust ad a képnek, hogy egy olyan oldal felhasználásával készült, ahol az egyik cikk címe: Felfedezni  

a hasznos kötődéseket. A játékosság akkor a legnyilvánvalóbb, ha azt is tudjuk, hogy a fonalak a kiskorú Bohus Réka 

játékára utalnak, amikor a szobabútorok között színes fonalakat feszített ki. A gyermek számára a fonalakból alkotott 

háló lett a világ modellje, a felfedezés szimbolikus eszköze, hogy birtokolhasson a világból egy darabot. A cikk címe, 

a fonalhálózat színei, a megidézett játék elegánsan fonódnak össze ebben a képben a sík- és térbeli szerkezeteket 

amúgy is kedvelő felnőtt keze alatt. 
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9. Sorok között 

A sorok között való olvasás, sajná-

latos módon, régi és alapvetően 

a túléléshez szükséges képessé-

ge a közép-európai embereknek. 

Apáról fiúra hagyományozódik a 

gyakorlat, de biztosak lehetünk 

abban is, hogy nem a kisgyerek-

korhoz kapcsolódik. 

A kép alapja a Népszava egyik ol-

dala, ahol nemzetközi és hazai 

hírek és eszmefuttatások egya-

ránt találhatók. Az egyenletesen 

lefestett hasábok között azonban 

néhány sorra nem került festék. 

Feltételezhetjük, hogy nem a vé-

letlen hozta így. 

Csak a tisztánlátás kedvéért, az 

alábbi összeállítás tartalmazza  

a cikkekben kiemelt mondatokat.

A NATO segíthet a magyar honvé-

delemnek

„… konfliktus teljes mértékben 

belső természetű. „

Hullák jövése menése – Ki látta 

Beriját? 

„Ennyi”

„Hogy a valóságban, hogy tör-

téntek a dolgok, az történészek 

»unalmas« feladata lesz még ez-

után is.”

Parlagi szófejtés az élelmességről

„bizonyos önkorlátozás”

„ha bajban vagy, add el az állatai-

dat, éld fel a vagyonodat és bízzál 

a gondviselésben.”

„»Ha a Föld Istennek kalapja, ha-

zánk a bokréta rajta« – így szólt 

apáink, nagyapáink rigmusa.” 

A sajtó szabad, cenzúrázni nem 

szabad

„a közlés nem valósíthat meg 

bűncselekményt.”

Hogy miért éppen ezek a sorok 

voltak fontosak, annak a megíté-

lését a nézőre bízzuk. 
Bohus Réka: Sorok között, 2019, archív pigment nyomat, 75x50 cm © A művész jóvoltából 
Olyan szavak és mondatok kiemelése, melyek emléket idéznek elő. 
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10. Gyógyszerek
számtalan esetleges szál köti 

össze Bohus Réka családjá-

nak a történetét a születése 

napján megjelent újsághí-

rekkel, de talán legmegdöb-

bentőbb ez az agydaganatok 

operációjának fejlődéséről 

szóló cikk, annak fényében, 

hogy tudhatjuk, hogy Réka 

édesanyja8 éppen ebben a 

betegségben halt meg. Nin-

csenek színek, csak a szülők 

által hátrahagyott orvosságok 

rendezett sorai és oszlopai.  

A lapban megjelent képeken 

feltűnő alakok arcai és sebei 

helyett is csak a megmaradt 

gyógyszerek elrendezett cso-

portjai láthatók. Ez a gyógy-

szerekből font háló fátyolként 

rejti el a nézők elől mindazt, 

ami másra nem tartozik, amit 

nem lehet megosztani, a fáj-

dalmat, a szenvedést és a 

méltatlanság érzését. Talán 

ezt az érzést a legnehezebb  

a túlélőknek feldolgozni, 

hogy a szenvedés nem meg-

osztható. 

Bohus Réka: Gyógyszerek, 2019, archív pigment nyomat, 75x50 cm © A művész jóvoltából 
Az édesanya halálát is okozó betegséggel foglalkozó cikk, melyen a szülők által meghagyott 
gyógyszerek sorakoznak. 
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Az Ön és a programok című képen ismét feltűnik az üveg, 

mely a gyermek Bohus Réka környezetének meghatáro-

zó szereplője volt. A rétegzett üvegből készült szobrok-

ban Bohus Zoltán ejtette csapdába a fényt és adott neki 

térbeli formát, az egymáson fekvő üveglapok nyilvánva-

lóan erre utalnak. De a képen mindketten jelen vannak, 

hiszen 1992. május 16-án, arról is hírt adott a Magyar 

Nemzet kulturális melléklete, hogy Lugossy Mária szob-

raiból a Dorottya Galériában kiállítás látható. 
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12. Diakép 

A Diakép keretben című kép egyik érdekessége, hogy 

míg több kép is kifejezetten a kisgyermekkor emlé-

keit idézi fel, az iskolás korral explicit módon csak ez 

foglalkozik. A képen egy bekeretezett diaképet tartó 

kéz látható, mely árnyékot vet az újságoldalra. Ha 

közelebbről megnézzük a diát, láthatjuk, hogy azon 

öt alak áll, legelöl egy kislány szoknyában és fehér 

zokniban, mögötte két oldalt feltehetőleg a szülők és 

a testvérek. A kislány, aki hat-, vagy hétéves lehet, 

valami nyakkendő félét hord. Úgy tűnik, a kép egy 

ünnepi eseményen készült. A dián egyetlen szó sejlik 

át: Gimnázium.

Ha a tovább fordítjuk a tekintetünket arra területre, aho-

va az árnyék vetül, a dia árnyékán áteső fény egy másik 

szövegtöredéket tesz láthatóvá a cikkből: „…életemet 

megh…” A folytatást mindenki kitalálhatja. És ha tovább 

kalandozunk a képen és a szövegen, felfedezhetünk még 

valamit, egy idézetet Kálmán Mórtól, amely a Radnóti 

Gimnázium falán volt olvasható akkoriban, és amely to-

vább vezet egy másik dimenzió felé, kicsit összecsengve 

a Komjáthy Jenő idézettel:

„A zsidóságnak szétszóródott állapotában – Isten ren-

delkezésére és az emberiség történeti törvényszerűsé-

ge szerint – nem lehet más feladata, mint hogy minden 

egyes tagja egyéni jellemességét teljes odaadással és lel-

kiismereti hűséggel annak a nemzeti közösségnek, hala-

dásnak és tökéletesedésnek szentelje, mely kulturális fel-

adatának teljesítésében szívesen fogadja munkatársnak, 

egyenlő jogú tagnak.”

Nem az asszimilációra való buzdítás fontos ebben a szö-

vegben, hanem a tökéletesedésnek szentelt élet. Az alko-

tó szándékától függetlenül ez az idézet és a Komjáthy 

Jenő idézet együtt nagyon pontosan jellemzik azt a kort 

is, amelyben születtek.  
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14. Gyermek 

Ez a kép foglalkozik a legáttételesebben Bohus Réka 

saját felnőtté válásával. A képen a művésznő fia lát-

ható, testét a Magyar Nemzet nemzetközi hírek rova-

tának szövegei keretezik. A gyerek hátát a képen a 

sorozatot egyébként is meghatározó színekkel közö-

sen festették ki a párjával, aki maga is művész.  A fes-

tés gesztusa olyan, mint amikor a pap a kisded hom-

lokára keresztet rajzol a megszentelt olajjal és útjára 

bocsájtja, ahogy a művészházaspár is mesterségük 

eszközeivel rajzolják tele a fiú hátát, mintegy gazdag 

életet kívánva neki. A fiú egyben az, aki minden sejt-

jében továbbviszi mindazt, amit Réka kapott a szülei-

vel töltött idő alatt, és azt, ami maradt, ő is továbbad-

ja majd, ahogy mi is ezt tesszük mindannyian.

13. Tükörkereszt 

A Tükörkereszt, egyszerűsége és tömör-

sége miatt is jellemző képe a sorozat-

nak. A kereszt sokféle anyagból készül-

hetett volna, fából, vagy kőből, lehetet 

volna fekete, vagy szürke, de Bohus 

Réka a tükröt használta, ami szintén 

utalás az üvegművész szülőkre. A tükör 

a mennyboltot tükrözi vissza, a kereszt 

felett pedig a Magyar Nemzet rovatfejlé-

ce így hangzik: Fókusz. 
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Bohus Réka: Gyermek, 2020, archív pigment 
nyomat, 75x50 cm © A művész jóvoltából 
A gyermek testet beborító szülői szeretet 
megnyilvánulása. 

Bohus Réka: Tükörkereszt, 2020, archív pigment 
nyomat, 75x50 cm © A művész jóvoltából 
Kereszt alakú tükör égbolttal. 
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15. Családi kör  

A sorozatot lezáró kép esetében nyugodtan eltekinthe-

tünk a Népszabadság aktuális cikkének tartalmi vonat-

kozásaitól. Bohus Réka ebben az esetben csak a címet 

emelte be a műbe. Bizonyára számos embernek ismerős 

az az érzés, amikor annyira biztos lesz valamiben, mint az 

égből elénk zuhanó szikla, amelyről tudjuk, hogy velünk 

marad egész életünkben. Egy ilyen szikladarabbal zárul  

a sorozat. A hiány megmarad, ott van, csak valami más 

elfedheti. A nagybetűs Családi Kör velünk lesz, amíg 

élünk, ha nem jelenvalóságában, akkor hiányában.  

A gyász csak az első lépcső a felismerések sorában, míg 

végül az útravalóul kapott hagyatékot lassan megértjük. 

Lezárás
Bár számos apróságról szó volt a fentiekben, visszatérnék 

még egyszer a sorozat szerkezetére. A képek sorrendjét 

nézve, eszünkbe juthat, hogy a sorozat íve hasonlít a 

passiójátékok, a stációk vagy a rekviemek szerkezetéhez. 

Nem megfeleltető egyiknek sem közvetlenül, de nyilván-

való utalásokat találhatunk a képek és a szenvedéstörté-

net között. A sorozat személyes jellegénél fogva lazább 

és inkább csak utalások szintjén találhatunk rokonságot 

egy-egy kép és egy-egy zenei tétel vagy stáció között.

Akár a tartalmát, akár a formai megoldásait tekintjük, ez 

a sorozat minden drámaiság ellenére, avagy talán éppen 

azáltal, valójában a szülők szellemével folytatott dialó-

gus. Az eltűnt otthon szellemének állít sokrétű emléket 

„emelvén szívünket a gyásztól a vágyig”.9 

1  Vizivárosi Galéria: Ars Sacra – Fényt hozzon... VIII., 2019. 09. 20. – 10. 11., Az 
Ars sacra Fesztiválhoz kapcsolódóan, Művészcsaládok sorozat: Bohus Zoltán, 
üvegplasztika; Lugossy Mária, üvegplasztika, grafika; Bohus Réka, elektrográfia, 
digitális nyomat, fotó; Bohus Áron, érmeplasztika, relief, nyomat.
2  Farkas Laura: „Meg akartam mutatni azt, ami bennem maradt” – Interjú 
Bohus Réka képzőművésszel, Papageno, 2020. október 27. https://papageno.
hu/featured/2020/10/elobb-vagy-utobb-megnyilnak-a-kapuk-a-tobe-galeria-
ban-lathato-bohus-reka-elso-egyeni-kiallitasa/ 
3  Cséka György: „Kétféle homok, Bohus Réka: Ami maradt”, Új Művészet, 2020. 
november. 25. 
https://www.ujmuveszet.hu/2020/11/ketfele-homok/
BarTa Edit: „Körforgásban – Bohus Réka kiállításáról”, PUNKT, 2020. november 
23. https://punkt.hu/2020/11/23/korforgasban-bohus-reka-kiallitasarol/; TóTh 
Balázs Zoltán: „A rétegek súlya”, Országút, 2020. október 11. 
https://orszagut.com/kepzomuveszet/a-retegek-sulya-795
TóTh Balázs Zoltán: „Réka Bohus at TOBE Gallery”, Art Mirror, 2020. október 29.
http://artmirror.org/exhibitions/612-reka-bohus-at-tobe-gallery 
TakáTs Fábián: „Életem története – Bohus Réka: Ami maradt”, KULTER, 2020. 
november 21.
https://www.kulter.hu/2020/11/eletem-tortenete/
TóTh Judit Nikoletta: „A harmónia törékenysége – Ami maradt – Bohus Réka 
fotográfus kiállítása a TOBE Galleryben”, Artnews.hu, 2020. november 4. 
http://artnews.hu/2020/11/04/a-harmonia-torekenysege-ami-maradt-bohus-re-
ka-fotografus-kiallitasa-a-tobe-galleryben/
4  Komjáthy Jenő (szécsény, 1858. február 2. – Budapest, 1895. január 26.)
5  http://vmek.oszk.hu/00700/00739/00739.htm#48
6  Bohus Zoltán (Endrőd, 1941. – Budapest, 2017.) a Nemzet Művésze címmel 
kitüntetett, Kossuth-díjas magyar szobrászművész, üvegtervező. Előbb a Ma-
gyar Iparművészeti Főiskola docense, majd a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
egyetemi tanára.
7  A szent Györgyre való utalás nyilvánvaló, még akkor is, ha a rézkarcon Marcus 
Atilius Regulus harca látható a sárkánnyal még az első pun háború idejéből. A 
legendák szerint az esemény ie. 256-ban zajlott le Tuniszban. 
8  Lugossy Mária (Budapest, 1950. – Budapest, 2012.) ötvös-, szobrász-, üveg-
tervező-, éremművész, érdemes művész.
9  JózseF Attila: Thomas Mann üdvözlése, József Attila összes versei, stoll Béla 
(szerk.), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.
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Bohus Réka: Családi kör I., 2020, archív pigment nyomat, 75x50 cm © A művész jóvoltából 
A hagyatékgondozással járó megpróbáltatások egy képbe sűrítve.
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„Mikor így először pillantjuk meg az új országot, amely-

ben egy ideig élni fogunk, ennek az első benyomásnak 

megvan még az a külön, sejtelmes varázsa, hogy az 

egész táj íratlan lapként terül elibénk. örömeink bána-

taink még nem vésődtek bele, a derűs, színes, élettől 

nyüzsgő táj számunkra még néma, szemünk még csak 

annyiban veszi tudomásul a tárgyakat, amennyiben azok 

magukban véve jelentősek, még sem hajlam, sem szen-

vedély nem emeli ki számunkra az egyik vagy a másik 

helyet; de ifjú szívünket már nyugtalanítja az eljövendő 

élmények sejtése, valamely bennünk lappangó kielégü-

letlenség már követeli azt, ami lesz vagy lehet, s ami akár 

javunkra válik, akár fájdalmat okoz, észrevétlenül ma-

gára ölti majd a táj jellegét.”2 Goethe az 1770-es elzá-

szi megérkezésekor bizakodó és reményteljes, tekintete 

íratlan lapként szemléli a számára még emocionális kap-

csolódásokról nem mesélő, elé terülő tájat. Vallomásos 

prózájának fenti bejegyzése több szállal kapcsolható ah-

hoz a két kötethez, amelyeket az alábbiakban mint fo-

tó-irodalmi alkotásokat vizsgálunk: a könyvek struktúrá-

ját, képi- és textuális narrációját, továbbá a két médium 

autonómiájának jegyeit, és kölcsönhatásuk intermediális 

formáit fogjuk elemezni. 

A budaörsi ótemetőt, amely a magyarországi németség 

egyik legrégebbi épen maradt temetője, 2006-ban reno- 

válták, és ugyanazon év júniusában, e sírkerten belül 

avatták fel az Országos Német Elűzetési Emlékművet:3 

Menasági Péter Bezárt kapu című kompozícióját, ame-

lyet az elűzetés 60. évfordulójára állítottak. A Budaörsi 

önkormányzat szüts Miklós képzőművészt kérte fel egy 

reprezentatív fotóalbum elkészítésére, és szüts javas-

latára4 Závada Pált a fotókat kísérő szöveg megírására.  

Az elkészült közös könyv könyvesbolti forgalomba nem 

került, az önkormányzat ajándékkötetként adta a bu-

daörsi közösség tagjainak,5 valamint a könyv egy-egy 

példánya néhány nagyobb könyvtár állományában is 

megtalálható.6 

A kortárs magyar irodalmi fényképkönyv műfajában, két 

alkotó – fényképész és író – által jegyzett sajátos fotó−

szöveg kombinációk számos esetben születtek már: in-

venciózus konstrukcióként beszélhetünk az Esterházy 

Péter és Czeizel Balázs által készített, 1989-ben megje-

lent Biztos kaland című könyvről; valamint „a rendszer-

váltás krónikájaként” definiált és gyakran hivatkozott  

A vajszínű árnyalat című műről, Esterházy Péter és sze-

beni András közös könyvéről.7 Ugyancsak a 90-es évek 

ZsOLDOs EMEsE

„Na, errő l aztáN megiNt csak 
mesélhetNe!” 

két 
koNstrukció 

egy témára
(Závada – Szüts, 2006 és Závada, 2020)1

Budaörs, ótemető, szüts Miklós felvétele, 2006
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Magyarországát láttatja a 2001-ben megjelent Fényraj-

zok, Bruno Bourel francia fényképész és Parti Nagy Lajos  

munkája. Valamint utalhatunk a fővároshoz köthető kö-

tetekre is, az Én Budapestem című sorozatból: a Búcsú 

két szólamban, amelyben Lengyel Péter fotografikus lá-

tásmódú elbeszélését az apai örökségként számon tar-

tott Merényi Endre képei kísérik, valamint a különösen 

eklektikus hatású Budapest – Papírváros című kötetre,  

Kukorelly Endre szövegével és Gink Károly fotóival.8 

A budaörsi kötet fotográfiáit szüts Miklós festőművész, 

tervező grafikus készítette. szüts több mint öt évtizede 

fényképez aktívan,9 festészeti munkáihoz az 1990-es 

évek második felétől használja alapvázlatként a fotót10 

(a fényképezőgép, mint objektív vázlatfüzet jelenik meg 

szütsnél – ahogy Parti Nagy Lajos fogalmazta meg egy 

kiállítása kapcsán).11 Egy 2005-ben adott interjúban  

a következőket mondja a fényképekhez és a fotózás-

hoz való viszonyáról: „Mindig van egy (vagy több) kiin-

duló fotó. Az igazi kemény munka a fotók kiválasztása.  

A gyűjtögetés folyamatos, aztán meg napok, hetek, hó-

napok telnek el a barátkozással. Ülök a műtermemben, 

tíz-tizenkét fotó a földön, és órákon keresztül nézegetem 

őket. Egyet-egyet félrerakok, bámulom a többit. […]  

A fotózás számomra elsősorban játék. Hálás játék: sok-

kal kisebb erőfeszítéssel tudok egy jó fotót összehozni, 

mint egy jó képet. Éppen ezért persze számomra mindig 

kicsit gyanús is a dolog: túl könnyen megy… Valószínű-

leg azért, mert olyan fotót, amitől – ahogy spiró mond-

ja – egy percre megállnak a villamosok, olyat még soha 

nem csináltam.”12 A budaörsi ótemetőben többszöri 

helyszínbejáró séta után, mintegy 5-6 alkalommal,13 kü-

lönböző napszakokban rögzítette szüts Miklós a fotókat, 

valamint egy alkalommal légifelvételeket is készített egy 

bérelt helikopterről.14

A könyv szövege Závada Pál munkája, akinek különösen 

az utóbbi évtizedben született prózaszövegei árulkodnak 

a fotográfiai témaválasztás és látásmód iránti elkötele-

zettségről. A budaörsi kötetet megelőzően megjelent  

A fényképész utókora című regény, majd az azt követő Ide-

gen testünk, és mindenekelőtt a 2014-es Természetes fény 

alapján egyértelműen állítható, hogy Závada műveiben 

alapvető, narrációformáló jelentőséggel bír mind a lát-

ható, mind a „láthatatlan” fényképek jelenléte. E kötet 

megírását szociográfiai indíttatású kutatómunka előz-

te meg: budaörsi helytörténeti kiadványok, a helyi sváb 

közösség írott és vizuális emlékanyagának tanulmányo-

zása, valamint a ma élő helyi németség néhány tagjával 

folytatott oral history jellegű adat- és forrásgyűjtés.15 

A könyv két különböző címen jelent meg, mindkét vál-

tozathoz készült borító és kinyomtatott példányok is.16 

Az első címváltozat az Úton a budaörsi Ótemetőbe, amely 

inkább a helytörténeti tartalmú kiadványok iránya felé 

orientálja az olvasót, míg a második változat a német 

kifejezéssel megjelölt Wanderer határozottan a kötet szö-

vegfolyamán keresztül utal a sajátos elbeszélői pozíciójú 

Utasra és a német nyelvű közösségre. A kötet nem követi 

a „temető, sírkert” tematikájú helytörténeti kiadványok 

szövegére jellemzően informatív, vizuális megvalósítá-

sában dokumentatív jellegű metódusát. A mottóként 

kiemelt híres, nyolc soros Goethe-vers17 által, valamint 

a címváltozatokban, és a narrációban is hangsúlyosan 

megjelenő út, úton levés/vándorlás közkeletű metaforá-

ja révén a kötet képi és szövegbeli konstrukciója magába 

fogadja az elbeszélői identitás bizonytalan körvonalait, 

az „Utas” (Wanderer) időbeli és térbeli határátlépéseinek 

hálózatát, és nem utolsósorban ösztönzőleg hat a kuta-

tó-kereső olvasói-nézői befogadás pozíciójának elfoga-

dására is. Kedélyesen mesélő, mindentudónak mutat-

kozó, többes szám első személyű elbeszélőmód jellemzi  

a szöveget – ahogy az előbb említett regényeket is –, és 

ahogy azoknál, itt is nyilvánvalóvá válik az olvasó számá-

Budaörs, ótemető, szüts Miklós felvétele, 2006
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Budaörs, ótemető, szüts Miklós felvétele, 2006



Fotóművészet 2021•1. 75



Fotóművészet 2021•1.76

Budaörs, ótemető, szüts Miklós felvétele, 2006
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ra, hogy az elbeszélői „mi” − milyen nézőpontból, kiknek 

a szavát hallatja.18 Konkrét helyhez és közösséghez kö-

tődik a többes számban megszólaló történetfolyam, és a 

fel-felbukkanó szövegbeli utalások segítenek a beazono-

sításban: […]  fölkerekedtünk apáink földjéről – melyet 

ő egészen jól ismer, hisz sokat járt Némethonban is. […] 

nekivágtunk az ismeretlennek szekérkaravánjainkkal  

a Buda környéki hegyek felé, hogy ide behurcolkodjunk, 

és itt gyökeret verjünk.”19 A megszólaló „mi” a történel-

mi fordulatok folytán szükségszerűen változó, bővülő 

közösséget jelenti, amire a szöveg nyomatékosan rá is 

mutat: „De mi akkora már, ha mondhatjuk így, amúgy 

sem voltunk azonosak önmagunkkal, hisz az előző évek-

ben gyökerestül fordult meg velünk minden.”20 És nem-

csak az élők közösségéről van szó: „mirajtunk, holtakon 

kívül”21 mondja egy helyütt a narrátor magától értetődő-

vé téve, hogy a helyi németség emlékezetében, és annak 

felmondásában bennfoglaltatnak az egykor itt élők is. 

Az elbeszélő mindentudásának hitelesítő és elbizonyta-

lanító „tanúja” Wanderer, az Utas alakja, a „szinte szün-

telenül úton lévő vándor”,22 amely „tágra néző, mélyet 

lélegző, merészen kíváncsi, szabad életvitelt jelent, azaz 

a boldog életet magát jelöli – föltéve, hogy e vándorlást 

senki, semmi nem gátolja, de nem is kényszeríti.”23 Wan-

derer, aki időben és térben szabadon, korlátozás nélkül 

jár-kel, olyan elbeszélői alakzat, amely mindent látó, de 

mégsem,24 többé-kevésbé, de inkább kevésbé hű tanú,25 

kiszínezve híreszteli történeteit, és nem árulhatja el, csak 

később vallja be látomásait.26 Omnipotens rezonőri27 sze-

repén túlmutat, hogy időnként közvetlenül vesz részt az 

elbeszélés terében cselekményesített történeti múlt ese-

ményeiben, és hatással van annak kimenetelére.28 A szö-

veget lényegében az elbeszélői „mi” uralja, megosztva az 

olvasóval az Utas gondolatait, álmait, és pajzán kaland-

jait is, de fedésben hagyva a közösségi emlékezetben is 

hallgatással kísért elmesélhetetlen, vagy már megismer-

hetetlen történéseket, s ezzel mindenképpen előtérbe 

állítva a közösségi identitás meghatározó fontosságát.               

Az elbeszélt idő kezdőpontja a 18. század első felére 

tehető, amikor a német földművelő gazdák leteleped-

tek az elnéptelenedett őrsi-csíki Bercsényi-Zichy birto-

kon, azaz a későbbi Wundersh/Budaörs településen, és 

a német közösség majd háromszáz éves történetének 

időbeli „mostjáig” vezeti olvasóját a szöveg. A kiírt konk-

rét dátumok sora 1721-től 1942-ig folyamatos történeti 

kronológiát épít fel, amelyben szó van szerződéskötés-

ről, pestisjárványról, a birtoktulajdonos grófnő haláláról, 

bányaomlásról, kápolnaszentelésekről, szoborállításról,  

a filoxéra pusztításáról, őszibarack-kiállításról, királypuccs- 

ról, repülőtér építéséről, és egy magas rangú német kül-

döttség fogadásáról. A németség kiűzetési tragédiájá-

nak elbeszélése nem illeszkedik, nem simul bele ebbe  

a struktúrába: egyrészt nem jelöli pontos dátum, más-

részt pedig az esemény éles cezúrát húzó jelentősége  

a többszöri előreutalás29 jelzéseit követően, mintegy 

textuálisan is kirajzolja a cezúra elválasztó határsávját. 
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A már és a még szavak ismétlődő ellenpontozása30 idő-

határokat jelöl ki, a közelgő végóra előtti és utáni élet 

„elkövetett bűnökkel és temérdek gyötrelemmel”31 teli 

történetét. 

A település hegyei, földjei, utcái, kertjei, házai, templo-

mai és temetői által alkotott tér az Utas barangolásainak 

a színhelye, de mindenekelőtt „legkedvesebb sétáinak 

kiinduló- vagy célállomása, azaz kedvenc sírkertje, az 

ótemető.”32 A szövegben kilenc alkalommal említődik 

az ótemető mint helymegjelölés: javarészt egy-egy apró 

adalékkal pontszerű része lesz a megidézett történeti 

térnek, majd a kiűzetés exodusa után mintegy gyász po-

zícióban az Utas „helye” az ótemetői sírkert lesz.

„sétált is, üldögélt is benne, s leggyakrabban úgy te-

lepedett le, hogy láthassa a Kő-hegyi kápolnát. […]  

Az Utas addigra megvizsgálta a temető minden kövét, 

leolvasta összes vésett föliratát – már azokat, amelyek ki 

nem koptak az olvashatatlanságig. Idővel képes volt már 

a talpával is fölismerni kedves sírkertjének hepehupáit, 

így szürkületben vagy csukott szemmel is eltájékozódott 

a sírkövek között. Ismerőse volt minden bokra, fája –  

a bejárattól balra eső sarok gesztenyefájától kezdve  

a túlsó sarki tölgyig. […] szívesen elidőzött a régi sírem-

lékek között, s megsajdult a szíve, ha egyik látogatásától 

a másikig megdőlt valamelyik kő, netán úgy elvékonyo-

dott egy-egy mészkőtábla, hogy tavaszra derékba tört, 

avagy a földön fekve harmadig-félig a talajba süppedve 

esett áldozatul vigyázatlan lépteknek vagy pusztán csak 

a követ is fölmorzsolni képes időnek.”33 

A szöveg befejező része számol be Wanderer ótemető-

beli barangolásairól, a könyv szerkezete nem képezi le ezt  

a szöveg által felkínált (út)irányt, azaz nem helyezi a fotó-

kat egy rámutató gesztussal az elbeszélés mögé, hanem 

mellérendelő szerkesztéssel34 a teljes szövegfolyamot 

tagolva biztosítja szüntelen jelenlétüket. 43 fotográfia 

szerepel a 72 számozott oldalon: a fél-, egy-, illetve más-

Iskolásfiúk. Budaörsi Jakob Bleyer Heimatmuseum Gyűjteménye, ltsz. 2017.1.211
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fél oldalas képek mellett folyamatos szöveg olvasható, 

amely azonban 6 dupla oldalpáron felfüggesztődik. A két 

médium, a kép és a szöveg alá-fölérendeltségi viszonyá-

nak vonatkozásában sajátos mozgást figyelhetünk meg: 

a szövegelemek és a képi elemek egymás melletti köl-

csönhatása szerint, illetve az „elcsúszott” elrendezésben 

rá- és visszataláló megfeleltetések felismerése mentén.  

A kötet 19. oldalán azt olvashatjuk, hogy az Utas a Kő-he-

gyi kápolna ünnepélyes fölszentelésének napján „Lesé-

tált az ótemetőbe, és egy gesztenyefa alól sokáig nézte 

az odafönti szép kecses kápolnát – egészen, amíg be 

nem sötétedett.”35 – a szöveg melletti fotó akár az Utas 

látószögéből exponált képként is felfogható. Mint ahogy 

metaforikus szöveg−képi érintkezés figyelhető meg a 22. 

oldalon olvasható szövegrész36 és a szemközi oldal fotója 

között, amelynek sötét, mélységet sejtető kereszt formá-

ja a remetévé lett Wendler Ferenc fáradságos munkával 

vájt kereszt alakú barlangjának képét idézheti meg a tör-

ténet olvasója számára. Amikor az Utas a település neve-

zetes szobrait veszi szemügyre, említést tesz az ótemető 

kápolnája előtti Krisztus, és a sírkertbeli angyal szobor-

ról, valamint az 1700-as években készült gótkeresztes 

és szív alakú sírkövekről.37 Míg ennek a szemlélődésnek 

a leírása a 25. oldalon található, fotografikus megje-

lenítésük széjjelhintve a könyv számos pontján,38 arra 

ösztönözve az olvasót, hogy fölfüggesztve az olvasást 

böngésző-kereső szemlélődővé váljon maga is. A fotók 

elrendezésének ritmusa, a kép-kivágatok és fókuszok 

változatossága, valamint a színes képek között időn-

ként fel-feltűnő monokrómok bevillanása a konkrét és 

szűknek gondolható képi témát temporális kiterjesz-

tettséggel ábrázolják.

Budaörs, szabadság út (József  
főherceg utca), az úrnapi körmenet  
virágszőnyege, 1943. Carl Lutz 
felvétele, Fortepan, képszám: 105694, 
adományozó: Archiv für Zeitgeschichte 
Eth Zürich/Agnes Hirschi

Budaörs, József főherceg utca  
a Templom tér felől nézve. Az úrnapi 
körmenet virágszőnyege, 1940.  
Fortepan, képszám: 24732,  
adományozó: Vass Károly
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A temető mint hely Michel Foucault heterotópia fogal-

mának egyik ismert példája, „mivel kétségkívül »eltérő/

más hely« az átlagos kulturális terekhez képest, mind-

azonáltal olyan tér, amely kapcsolatban áll a település, 

a társadalom minden egyes helyszínének összességé-

vel, minthogy mindenkinek vannak hozzátartozói, akik 

a temetőben nyugszanak.”39 A budaörsi település terét 

időrétegekben bejáró Závada-szöveg, és az ótemetőt 

bejáró képi metszeteket elénk táró szüts-fotók éppen e 

heterotópikus hely sajátszerű vonatkozását mutatják fel. 

A fotók által megteremtett képi világ körülkerített, csen-

des, békés atmoszférát árasztó helyszínt jelenít meg, 

ahol nem történik semmi, de amely őrzi egy vagy sok 

történet nyomát,40 s ez a tér így foglalata a sűrített idő-

nek,41 és egyben kivágat a térből és az időből, amennyi-

ben a temető maga is az idő vágásaihoz kötődik, ahhoz 

a töréshez vagy szakadáshoz, amely a fizikai emberi idő 

dimenziójában következik be.42 Az idő múlásának ma-

teriális lenyomatát jelzik a sírkövek roncsolt, töredezett 

fragmentumai, a besüllyedt, megdőlt, eldőlt kőtáblák 

tömbjei; az idő „mostját”, a képkészítés jelenidejének 

tárgyi lenyomatát a fotók hátterében néhol kibukkanó 

házak architektúrája jelöli. 

A 2006-ban megjelent kötet valamennyi képe non human 

tárgyú fotográfia, emberi alak nem látható rajtuk, csupán 

az ember által alkotott és gondozott „kultúrtáj”, a temp-

lom és a temetőkert, ez a gondosan kijelölt és körbeke-

rített tér. A megalkotott tárgyak (a szakrális épület, és  

a feliratokkal ékített sírkövek és szobrok) evidensen jelzik 

az emberi jelenlétet, hordozzák és közvetítik az emléke-

zetként feltáruló múltból a budaörsi közösség egykori 

életét. 

Budaörs, látkép a Kő-hegyről, jobbra  
az Odvas-hegy, lent a mai Zúzmara

Budaörs, Kő-hegy, 1930. schermann 
szilárd felvétele, Fortepan, utca épületei, 
1924. Fortepan, képszám: 95765, 
adományozó: schermann Ákos

K
Ö

N
y

V



82 Fotóművészet 2021•1.

Závada Pál a Magvető Kiadó kérésére 2020-ban átdol-

gozta43 a 14 évvel korábban megjelent szöveget és ez-

úttal maga válogatta mellé a fotókat és állította össze  

a könyvet.44 A kötetben 66 db fotó látható:45 27 archív 

kép a Fortepan közösségi fotoarchívum honlapjáról, 36 

fotográfia a budaörsi Jakob Bleyer Heimatmuseum gyűj-

teményéből és 3 db szüts Miklós-fotó a korábbi kötet-

ből.46 A folyamatos szövegbe szerkesztett fotók egyrészt 

változatos méretük és szertelenebb elrendezésük, más-

részt – és ez bizonyul irányadó, alapvető komponensnek 

–, műfaji jellegzetességük folytán egy szerteágazó, vizu-

ális kaleidoszkópszerű budaörsi történetet tárnak elénk.  

A paravizuális pozícióban megjelenő, (azaz borítókép-

ként kiemelt) motoron ülő férfi portréja egyértelműen 

más, a korábbi kötettől hangsúlyosan eltérő útirányt jelöl 

ki az olvasó számára: Wanderer alakját könnyen bele-

lát(hat)juk a Farkas-hegyen útközben megpihenő, mo-

solyogva pózoló fiatalember könnyed magabiztosságot 

árasztó képébe. A felismerő azonosítás viszont csupán 

annyira lehet hiteles, amennyire a vándor meséje hiteles-

nek tűnik számunkra, hiszen egy másik időpillanatban, 

ha a szövegbeli explicit utalást47 követjük, újra láthatjuk 

megnyerő alakját, ahogy Peugeot 202-es autójához la-

zán támaszkodva cigarettázik a Törökugrató közelében, 

a szabadság úton.48 Ezek a fotók49 a Vándor személyét 

firtató „ki vagy te voltaképp?”50 és „maga meddig ma-

rad?”51 kérdések érvényességének metavizuális kifeje-

zéseként is értelmezhetők, olyannyira, hogy a szöveg in-

tencióit követő olvasói reflexek folytán Wanderer ezáltal 

arcot kap(hat)ott, pontosabban arcokat, azoknak a valós 

személyeknek az arcait, akik a kötet fotográfiáin látha-

tók. 

Závada több ponton átformálta a korábbi könyv tex-

tusát is: átírt egyes szavakat52 és egy hosszabb törté-

netrészt,53 elhagyott az új változatból szövegrészeket,54 

valamint beiktatott újabb,55 többnyire fotók által inspi-

rált, budaörsi históriákat. A könyvben elhelyezett fotók 

lényegében a szöveg elbeszélését követik, ám kölcsön-

viszonyuk folyamatosan változik, korántsem egyféle,  

a képek nem csupán illusztratív mellérendelések a 

történetek szabatos és arányos tagolásának folyama-

tában. A fényképnézegetés mint az emlékezést kísé-

rő, hitelesítő, magyarázó metódus magától értetődő 

természetességgel mozgatja az elbeszélést, végtére is  

a fotó valóságos tárgyként őrzi az események és arcok 

egyes múltbeli pillanatait, és ezek a vizuális lenyoma-

tok garantál(hat)ják a múlt emlékeinek referenciális 

látványá(i)t. Ugyanakkor az elbeszélői értelmezések 

intermediális utalások többféleségét hozzák létre:  

a metaforikus és szenzuális vonatkozások, a képleírá-

sok, a képekre reflektáló ironikus elbeszélői szólam ala-

kítja ki az egybeépített két médium sajátos kontextusát. 

Wanderer furcsaságokra érzékeny tekintete meglátja  

a családi csoportképeken a férfiak szipkába tűzött szi-
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varját, a feltételezhető helyi hagyományt, de az általa 

hirtelenjében előhúzott fotográfiák egyikéhez olyan 

kommentár társul, mely a fotó56 láthatósága nélkül bizo-

nyára értelmezhetetlen lenne: „És aki dohányzik – az se 

föltétlenül szivarozik… Mint például Jézus Krisztus.”57  

A szövegben két helyen olvasható olyan képleírás, amely 

az olvasó számára láthatatlan fotóról szól, mindkettő-

ről a Vándor beszél, az ő emlékezetében idéződnek fel  

képek: az őszibarackot majszoló, guggoló kislányról58 

és egy módos család portájáról.59 Ez utóbbi fotográfia 

elbeszélését a bizonytalanság aurája veszi körül, lehet, 

hogy ezúttal Wanderer is csak álombeli alakként jelenik 

meg, s megbízhatatlan visszaemlékezésének egyszer-

re tárgya és eszköze a „komplett családi-gazdasági s 

egyben történelmi fotográfia – egy virtigli mestermű”.60 

A képet pontos tér- és időkoordináták közé helyezi, és 

nemcsak tétova emlékeiből felbukkanó készítőjét,61 ha-

nem saját személyét is az alkotás létrejöttének esemé-

nyébe vonja. Az életképi idillként leírt tablóhoz azonban 

„háborús vesztesség lista” is járul, s bár a történet(ek) 

forrása kérdéses, valóságos voltát, éppen az arcok felis-

merésére nem képes, zűrzavaros és tisztázatlan időket 

meg- és átélő elbeszélői „mi” biztosítja.   

A kulturális örökség különböző archívumaiból kölcsön-

zött fotók konkrét, valóságos alakjai a szöveg fiktív dialó-

gusainak és történeteinek szereplőivé válnak, s egyúttal 

elmesélt élettörténeteikbe ágyazódnak, az eseménye-

ik átíródnak a rendszerint ironikus, csipkelődő célzatú 

meseszövés. Miután a Budaörsön letelepített Páli szent  

Vince apácarend évfordulós fotográfiája62 sikamlós 

tréfálkozás kontextusába helyeződik, a kikeményített 

fityulák szárnyai alatt ülő nővérek és a szigorú tekintetű 

helybéli asszonyok ünnepélyes csoportképe az olvasó 

számára kikerülhetetlenül belegabalyodik a „szeretet-

lányság” illetlenebb formájába. Fotó és szöveg kifo-

gástalan, ámde szarkasztikus párosát láthatjuk a kötet 

74–75. oldalpárján, ahol a magyar irredentizmus közke-

letű jelszavát „rózsaszirom-szilárdan lefektetve” hirdeti 

szóban és képben a Buda környéki németség. Az 1943-

as úrnapi körmenet virágszőnyegéről Carl Lutz63 két ki-

válóan komponált fotográfiája64 érzékelteti az egyházi 

ünnep és a közösségi hagyomány egybekapcsolódó 

látványos attrakcióját, s mellette az alázatos szorgalom 

asszonyi munkálkodását. A fővárosból is ezreket zarán-

doklatra hívó „lángoló misztika”65 jótékony takarásában 

Wanderer frissen szerzett hittörténeti tudományával 

csábítja újabb és újabb virágmezők gyönyörűségei közé 

bájos kiszemeltjét, ám az 1944-es úrnapi körmenet 

krónikás feljegyzését66 már nem kísérhetik a Vándor 

huncutkodásai, annál inkább a kijózanító és szakszerű-

ségében bizarr parancsolat, amely biztosítani hivatott  

a katolikus ájtatosság szentségét és zavartalanságát az 

esetlegesen aznapra rendelt gettómenetek nyugtalaní-

tó látványától.   
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Wanderer távoli időpillanatokat könnyedén egybefűző 

érzéseiben a német lakosság kitelepítésének drámája 

olyképpen jelenik meg, mint a Kő-hegyen évente előa-

dott szenvedéstörténet színjátéka.67 A kötet oldalain  

a felderengő kavargó képek kizárólag a nagyszabású 

Passiójáték egy-egy archivált pillanatát hívják elő, követ-

kezetesen mellőzve az újbóli útrakelés megannyi gyászos 

fényképfelvételét. Azaz a metaforikusan megidézett tör-

ténelmi esemény vizuális referenciális nyomai nem lát-

hatók a kötetben, így kérdésként merülhet fel bennünk, 

hogy érdemes-e hiányként értelmeznünk ezt a láthatat-

lanságot, és érdemes-e ezt az esetleges hiányt egyfaj-

ta inverzív reprezentációként meghatározni, olvasóként 

pótolni, így akár újabb utak nyitni az értelmezés számá-

ra? A Bad Mergentheimbe kitelepített család története,68  

a kocsmai beszélgetés Bibó István érvelését követő 

monologizált gondolatmenete,69 és az ártatlanság és 

bűnösség megannyi esélyét és eshetőségét felvető 

szöveg70 két körmeneti és egy temetési fotográfiát ölel 

körbe, s ezek tapintatos utalásokkal vezetik az olvasót a 

„kisebbségi német-magyarok” közösségi életének meg-

maradt, akár az emlékezet hiátusait is kipótló, előhívott 

felvillanásai között.    

Egy ízben a Vándor ótemetőbeli csendes, merengő sétáit 

váratlan, felkavaró látvány zavarta meg, aztán nyomo-

kat értelmező, magyarázatokat kereső, különféle teóri-

ákon töprengő alakja „annyira mozdulatlanul bámulta 

az élet-halál harcnak ezt a sírmezejét, hogy egyszer csak 

arra riadt, igencsak sürgeti már a szükség”,71 s egy meg-

lehetősen profán cselekedettel zárta le szövegbeli jelen-

létét. Nemcsak Wanderer, hanem az olvasó számára is 

adott, hogy tágra nyílt tekintettel szüntelenül újabb és 

újabb utakat járjon be: pásztázva a tájat, ahogy Goethe, 

és böngészve az arcokat, ahogy Závada, megsejtve éle-

tük történetét, történeteit.

                

1  A tanulmány első része – Vajon hogy halnak meg a lélekharangok? – Závada Pál 
és Szüts Miklós közös könyvéről címmel elhangzott a Fotográfia és irodalom című 
konferencián, Mai Manó, Budapest, 2018. október 25–26.
2  Johann Wolfgang goeThe: Életemből. Költészet és valóság, ford. szőllősy Klára, 
Európa, Budapest, 1982, 318. 
3  1996 júniusában a Magyarországi Németek Országos önkormányzata a hazai 
német nemzetiségi lakosság 1946–1948 között történt kitelepítésére emlékezve 
országos emlékhellyé nyilvánította, alapkövét ekkor tették le.
4  szüts Miklós közlése. (2018)
5  szüts Miklós közlése. (2018)
6  Megtalálható az Országos széchényi Könyvtár, az Egyetemi Könyvtár, vala-
mint a Központi statisztikai Hivatal Könyvtárában.
7  esTerházy Péter, Czeizel Balázs: Biztos kaland, Novotrade, Budapest, 1989; es-
Terházy Péter, szeBeni András: A vajszínű árnyalat, 1988, Pelikán, Budapest, 1993.
8  Bruno Bourel, ParTi nagy Lajos: Budapest: fényrajzok, Magvető, Budapest, 
2001, lengyel Péter: Búcsú két szólamban, Budapest, Városháza, 1993., gink 
Károly, kukorelly Endre: Budapest−Papírváros, Budapest, Városháza, 1994.
9  „Potom hatvan esztendő”, simó Márton beszélgetése szüts Miklós festőmű-
vésszel, Székelyföld, 2005/7, 121–133. http://szm.hu/irasok/interjuk-amiket-ve-
lem-csinaltak/7 
10  „Állandóan van valami dolgom”, szüts Miklóssal Bencze Mariann beszélget, 
Pannonhalmi Szemle, 2005/3, 122–129. http://szm.hu/irasok/interjuk-amiket-ve-
lem-csinaltak/1
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11  ParTi nagy Lajos: Garázsmenet (vázlat egy Szüts 
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Az ikonográfiai művelődéstörténet kutatása ugyan az elmúlt évti-

zedekben nagyobb figyelmet kapott az etnológusok, antropológu-

sok, néprajzkutatók, művészettörténészek, filozófusok jóvoltából 

– bizonyos témakörök, részterületek mégis mindeddig kimaradtak 

az érdeklődésből. Történik mindez annak ellenére, hogy a kezde-

tektől léteznek, gyarapodnak, változnak, és jelentős kommuniká-

ciós szerepet töltenek be egyes figyelemre méltó változatai, ahogy 

az itt következő példák mutatják. A privát falusi családi fényképek 

történetének vizsgálata közben találtam rá a fotográfiák „öltözte-

tésének” változatos formáira,1 majd az ország több múzeumának 

anyagában igyekeztem fölkutatni a helyi változatokat.2 így lehetett 

némileg képet alkotni sokkal inkább a tárgytípus gazdagságáról, 

mint maradéktalan megismeréséről. Az itt következőkben olyan 

példákat kerestem, ahol a fotográfiák, ezen belül is az arcképek 

a privát vagy közösségi használatban kaptak egyedi „öltözetet” s 

ezáltal többletjelentést, társadalomtörténeti kontextust. Az alábbi 

változatok bemutatásával szeretnék hírt adni egy készülő kiállítás-

ról is, amely Kecskeméten a Magyar Fotográfiai Múzeumban lesz 

látható 2021. június 4-től augusztus 22-ig.

FOGARAsI KLÁRA

 
Hontalanok HonoSítáSa

Már a fotográfia elterjedésétől nagy figyelmet fordítottak 

forgalmazóik a dagerrotípiát befoglaló kazetták míves 

kialakítására is. Arra, hogy a praktikum mellett (védjék a 

lemezeket), ne csak a fotó legyen értékes, hanem maga  

a létrehozott tárgy is. A tehetősebb polgárok, arisztokra-

ta megrendelők privát arcképei nem csupán a különleges 

fölnyitható dobozkákban, hanem arany ékszereken is fel-

tűntek, így a megajándékozottak vagy életben maradtak 

a gyűrűkön, medálokon, karkötőkön testközelben visel-

hették szeretteik képmását. 

A fotográfiát kiszolgáló iparágak minden földrészen folya-

matosan szem előtt tartották az aktuális igényeket, így az 

amerikai polgárháború idején például nemcsak a műtermi 

háttereken, hanem a dagerrotípiákat rejtő fém keretezés 

vésett-karcolt díszítmények mintázatain is katonai attri-

bútumok tűntek föl. Abraham Lincoln és Viktória királynő 

temetésekor képmásaikkal ellátott jelvényeket árusítottak 

különböző méretekben, árban és minőségben, hogy bárki 

leróhassa kegyeletét a fekete gyász-szalaggal ellátott arc-

képek föltűzésével. számtalan változat került forgalomba 

ezekből a tömegtermékekből.

Később más jellegű és indíttatású lapok születtek Ang-

liában az arisztokrata társasági hölgyek érdeklődésének 

megfelelően, amikor a kivágott fényképek kollázs kom-

pozíciók részeként szerepeltek humoros, sőt több ízben 

vitriolos gúnyrajzokon, akvarelleken. Itt közéleti vagy 

más szereplők személyes használatú fotográfiái kaptak 

a fotón látható alakok világát megidéző egyedi paszpar-

tut, illetve máskor jeles személyek (államfők, politikusok, 

katonai vezetők) portréit ábrázoló, egyedi készítésű tes-

tületi tablók készültek. 

Magyarországi példákat is szép számmal találunk. Köz-

ismertek a Habsburg Birodalomban és később is forga-

lomban lévő („szolgálati időm emlékére,” és „Emléklap” 

feliratú) sokszorosított olaj- vagy hímezhető nyomatok, 

amelyeken az uralkodók és szövetségeseik portréi és 

a kontextuSBa 
Helyezett  
Fotó mint 
SajátoS 
képForma   
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egyéb katonai jelvények láthatók, középre pedig minden 

hadviselt katona a saját portréját ragaszthatta. szokás-

ban volt faluhelyen a menyasszonyi koszorút és vőlegé-

nyi bokrétát bekereteztetni középen az esküvői képpel. 

De ezeken kívül is születtek egyetlen példányban létre-

hozott, évszámmal, esetleg további szöveges magyará-

zattal ellátott különleges alkotások a 19. századtól napja-

inkig, amelyek az élet különböző területeire kalauzolnak 

el bennünket a történelmi, közéleti vagy magán-esemé-

nyek szereplőinek „öltöztetett” fotográfiái segítségével. 

A falusi ezermesterek és specialisták (asztalosok, rézmű-

vesek, kovácsok stb.) tevékenysége nyomán is léteznek 

szép számmal míves darabok, s a történelem során ha-

difogságba, munkatáborba került férfiak is készítettek 

képkereteket, belefaragva a díszítményekbe az otthon 

iránti vágyakozásukat, bánatukat és reményeiket. 

A személyes üzenetek kifejezésének igénye, s a szakmai 

tudás, alkotói kedv rendkívül gazdag anyag- és forma-

világú tárgytípus létrejöttét eredményezte. Előképek so-

kasága állt a készítők rendelkezésére a magas művészet 

(kép- és tükör-, illetve ablak-, ajtókeretek stb.), és a népi 

díszítőművészet területéről is. A fotók elhelyezésének 

feladata a kialakítás során változtatásokat is követelt:  

a mindenkori képtípusok méretarányaihoz (vizitkép, 

brómolaj nagyítás, anzix) igazították a megjelenítést.  

Az anyagi lehetőségek is korlátokat szabhattak, így ké-

szült képkeret nemcsak fából, vasból, bádogból, rézből, 

bronzból, üvegből, gyöngyből, textilből stb., hanem pa-

raszti használatban olcsóbb, kéznél lévő anyagokból is, 

cérnából, szalmából, faágakból, tobozból, kagylókból, 

csontból, drótból, sőt tésztából is. A készítők mindig az 

általuk ismert tárgyalkotói hagyományok alapján dol-

goztak, így a kisebb kultúrtájak néprajzi és helytörténeti 

– egyházi, falusi, paraszt-polgári, ipartörténeti – sajátos vo-

násai, motívumkincsei is beépültek munkáikba, nemcsak  

a különböző korszakok stílustörténeti jellegzetességei. K
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Aratóünnep. ötágú csillag alakú aratási koszorú. Fotó: Morvay Péter, Porcsalma, 1951, 24x36 mm, nitrocellulóz film © Néprajzi Múzeum, F 163554
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Emlékképek
A hazai, 19. századi változatok közül a legismertebbek az 1848-49-es forradalomhoz és szabad-

ságharchoz kötődnek. Ennek emléke a fényképezéshez fűződő tárgyi anyagban is rendkívül gaz-

dag. Reprezentatív tárgyak során jelentek meg a kor politikai és közéleti szereplőinek arcképei:  

a Batthyány Kormány tagjai, Deák Ferenc, Andrássy Gyula portréi – porcelán tárgyakra égetve, se-

lyemre hímezve, jelvényre másolva: nemzetiszín szalaggal feltűzhetően. Leggazdagabb szokásha-

gyomány azonban Kossuth személyéhez fűződött: „arcképét a ceglédi szobákban a szentképek mellé 

akasztották, hajtincsét medálba zárták.”3 A Kossuth kultuszt a vizualitás és az ikonográfiai hagyo-

mány adatai alapján vizsgálva azt látjuk, hogy arcképei önmagukban, de más, személyéhez közvetle-

nül vagy közvetetten kötődő mozzanatok révén is a kultusz részévé válhattak (szakál-, kalap-formák; 

a temetés koszorúiból gyűjtött levelek vagy gyászszalag fényképe köré helyezésével létrehozott kép 

családi ereklyének számított, intim lakóterek féltett dísze volt). A kultusznak mintegy összegző, rep-

rezentatív képi megjelenése a ceglédi monumentális tabló, ahol középpontba helyezett arcképét száz 

kisebb portré övezi: sajátos univerzum a 48-as eszmék vezéralakja köré gyűlő reményteljes utókor 

minden realitást elsöprő sokaságával, a jelképes pajzs formába illesztve. 

A Kossuth Lajosnál 1877-ben Turin-

ban tett ceglédi száz fős küldöttség 

látogatásának emlékére készített 

tablókép. A résztvevők portréi si-

monyi Antal fővárosi műtermében 

készültek, az összeállítás Rubold 

munkája a szignó alapján. A fény-

képeket pajzs alakú falapra ragasz-

tották, a pajzsot bordó falapokból 

összeállított hátlapra szögezték, a 

babérleveleket akvarellel festették. 

A nagyméretű alkotás a Ceglédi 

Kossuth Múzeum állandó kiállítá-

sán tekinthető meg. (Ltsz.: CKMT 

59. 20. 1)

A ceglédi 100-as küldöttség tablója, 1877. © A Kossuth Múzeum tulajdona.



Fotóművészet 2021•1. 89

A fertálymesterek4 tablója5 egy 16. századtól országosan 

létező, majd a 19. századtól már csak Egerben működő 

intézmény vezető testületének tagjait ábrázolja. Nem-

csak a szemrevételezhető tisztségviselők egészalakos 

portréi idézik a történelmi időket, hanem a fotókat övező 

barokkos grafikai elemek, és az elmaradhatatlan címerek 

is, amelyek a címerfestés, céhes kiváltságlevelek, dísz-

polgári oklevelek és egyházközségi anyakönyvi díszítmé-

nyek stílusában készültek. Az emlékkép látványvilága, vi-

zuális megjelenése korszakokat köt össze: az ekkor még 

létező középkori díszítőművészeti hagyomány találko-

zik a 19. század korszerű képrögzítési technológiájával,  

a fényképezéssel. 

A tablókészítés szokása a fertálymesterek körében 

1849-től, a polgárosodás időszakától kezdődött, és 

1869-től egészült ki fotográfiákkal. A kompozíció hang-

súlyos elemei a város gazdagságát biztosító szőlő és 

gabona-motívumok – a korábbi vizuális hagyományok 

toposzai, melyek a csoportképeket keretezik. Az évente 

megválasztott tisztségviselőkről készült tabló-sorozat-

ból 20-at őriz a Dobó István Vármúzeum, a fertálymes-

teri intézmény azonban – Magyarországon egyedül-

állóan – Egerben ma is élő hagyomány. A város meg-

becsült polgárai – különleges öltözékben, kezükben  

a fertálymesteri díszes bottal – a fontosabb közéleti ese-

mények szereplői, a lokális identitás, az „egriség” meg-

testesítői, képviselői. Az elkészített tablók egy működő 

szokásrendszer látványban megfogalmazott részei, 

dokumentumai, bármikor megtekinthető emlékképei, 

melyet azonban közéleti és rituális cselekvésekben, öl-

tözékekben, jelképekben és szimbólumokban kifejezett 

más elemek is kísérnek. A közéleti terekben elhelyezett 

tablók nemcsak a képen látható tisztségviselők rangját 

és pozícióját voltak hivatva hirdetni, hanem az intéz-

ményrendszer folyamatosságát is a mindennapokban. 

Képileg is megjelenítették a testületnek a jól működő 

gazdaság fenntartására irányuló törekvéseit. Tablók ké-

szítésére is azért volt szükség, mint a fertálymesterség 

ceremóniájához tartozó többi kellékre (zászlóra, díszes 

botra, köpenyre), hogy velük a közösség összetartozá-

sát demonstrálják, hangsúlyozzák és erősítsék. Ebben 

az esetben is – ahogy a szimbolikus arcképek vagy tár-

gyak esetében mindig – nem a papír, selyem vagy a dísz 

a fontos, hanem az általuk képviselt gondolat: a hagyo-

mányok őrzésének fontossága, a közösség erejének 

fenntartása.

1848 eszméje minden megtorlás ellenére még hosszú évti-

zedek múltán is elevenen élt az egykori résztvevők körében. 
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Az idős veteránok egyesületi tablója az Aradi Múzeum Komplexum (Com-
plexul Muzeal Arad) az 1848-49-es Aradi Ereklyemúzeum gyűjteményének 
tulajdona. (Lelt. sz.: 1603.)

Egri Fertálymesteri tabló, 1870. Dobó István Vármúzeum 
Történeti Gyűjtemény, Ltsz.:95.1.1.



90 Fotóművészet 2021•1.

Meglepő „fényképöltözet” ez a különleges 

„ruhába” bújtatott csokoládé, melynek első 

oldalán vékony arany keretbe helyezve egy 

fiatal pár háromnegyed-alakos fényképe áll. 

A barna papír és a fénykép közé soksoros, 

raffolt, ívelt szélű (egykoron fehér) tüll anya-

got ragasztottak, helyenként arany pöttyök-

kel, és sok masnira kötött piros szalaggal. 

Az arany szálacskák már nagyrészt lekop-

tak, amin nem csodálkozhatunk, hiszen a 

20. század elejéről származó kedveskedő 

ajándék két világháborút (talán több köl-

tözést és egyebeket) vészelhetett át, amíg 

a Fővárosi szabó Ervin Könyvtár Budapest 

Gyűjteményének féltett darabja lett. A cso-

koládé hátulján, a barna papírra ragasztott 

arany embléma nyomtatott szövegén Ku-

gler Henrik cégalapító és a Gerbeaud név 

egyaránt szerepel. A cukrászat 1870-től 

működik Budapesten, a Vörösmarty té-

ren, amelyből fényűző, napjainkig virágzó 

nagyüzemet Emil Gerbeaud teremtett.

„Szeretett jó Nagymamának 60. év születése napjának emlékéül” 
készíttetett, fényképekből összeállított kép, színes akvarellel festett  
virágcsokrokkal, felirattal.  Mai és Tsa műtermében készült 1905-ben. 
(Magántulajdon, Bánkúti András felvétele.)

születésnapi ajándék volt az a nagymére-

tű, elegáns, ívesen futó szecessziós polgári 

keretben elhelyezett családi fényképekből 

összeállított tabló, amely a fővárosi Mai 

Manó műintézetből került ki. Finom tónu-

sú, harmonikus pasztellszínekkel festették 

meg a képek közötti felületet, hogy a de-

korációval is kellemesebbé tegyék majd az 

otthon barátságos miliőjét. Egy jól szituált 

(nagy)polgári família délután rendezett 

szolid családi összejövetelén lephették 

meg vele az ünnepeltet. A boldog béke-

idők derűje és harmóniája sugárzik az ar-

cokról, a művészien kialakított virágkom-

pozícióból, amely betölt időt és teret…  

A gyermekek fotói között két ablak üresen 

maradt – további unokákra várva – a tör-

ténelem azonban egészen más színtereken 

és forgatókönyvvel hiúsította meg ennek  

a világnak a reményeit.

Fiatal pár fényképe aranyozott fém keretben, tüllel, piros szalagokkal övezett 
díszítménnyel, alatta barna papírba csomagolt csokoládé. Kugler Henrik –  
Gerbeaud successeur – Budapest, 1910 körül (?) Fővárosi szabó Ervin 
Könyvtár, Budapest Gyűjtemény.
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A 19. századi polgári enteriőrök falra függesztett fo-

tográfiái között láthatók olyan nagyméretű képek, me-

lyeken több arc- vagy mellkép került egy keretbe, a köz-

tes felületet – paszpartut – pedig akvarellel vagy egyéb 

technikával készített ornamentika díszíti. A családtagok 

portréit dolgozták így egybe a korabeli fényírdák mun-

katársai a kor ízlésének megfelelő stílusban. A familiá-

ris leszármazás dokumentálásának korszerű változata 

a fotográfiákból összeállított, vagy ezekkel kiegészített 

családfa. Ilyen készült a hódmezővásárhelyi Plohn mű-

teremben, mely a dátumokkal és az idős házaspár kö-

zépponti elhelyezésével is egyértelműsíti a készíttetés 

apropóját: aranylakodalmuk ünneplése alkalmából ren-

del(het)ték a leszármazottak, vagy a tehetős gazdapár. A 

professzionális grafikai megoldás, kivitelezés a bizonyí-

téka, hogy a neves műterem hírnevéhez méltó munkák 

kerültek ki innen, még a napi rutintól eltérő feladatok 

végrehajtásakor is. 

Az első világháborúba induló, vagy azt megjárt 
katona és az otthon maradt család fényképe 
kettős fa keretben. Fölöttük a keresztre feszített 
Krisztus képe, a két fotót erőteljes (faragott) 
levélfüzér fogja egybe. (Magántulajdon.)

Makhult Mihályné és Makhult Mihály aranylako-
dalmára készíttetett családi kép. 1924. február 
4. Feltételezhetően az eredetiről készített kisebb 
méretű, keretezett, fekete-fehér másolat.  
(Magántulajdon.)
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Egy 1951-ben szatmár megyében készített dokumentum-felvételen6 a május elsejei felvonulásra Rákosi arcképével 

készített szokatlanul nagyméretű, ötágú csillag alakú aratókoszorú látványos elegye a különböző eredetű, célú ha-

gyományok abszurd találkozásának. számtalan aratókoszorú-forma ismert (a magyar koronától a monstranciáig7) 

– képpel (szentképpel) egyedül az utóbbi készült. Valóságos személy portréjával valószínűleg egyedül Rákosié – fel-

tehetően fölsőbb utasításra. Az ideológiák cseréjét a hivatalos felvonulások és díszmenetek ceremoniális kellékeinek 

is tükröznie kellett: így a monstrancia-formát az ötágú csillag, az aratókoszorú közepébe helyezett szűz Mária képet 

pedig Rákosi portréra cserélték, a méretet pedig óriásira növelték.

Egyéni ötlet és kivitelezés a „szolgálati időm emlé-

kére” feliratú, agyagból készített, színezett, súlyos 

emlékkép, amelyen az 1897–1928-ig eltöltött idő 

helyszíneit örökíttette meg a nyugállományba vo-

nuló vasúti alkalmazott, az őrházzal, szabadtéri ke-

mencével, kerekes kúttal: a tényleges helyszínekkel, 

a cég emblémájával és középre helyezett mellképé-

vel. (Magántulajdon.)

„Emlékül szeretett raktárfő-

nökünknek” 1892–1929, tör-

téneti tabló, a Budapesti Nyu-

gati Pályaudvar Raktárnoki 

Karáról, a pályaudvar homlok-

zati rajzának felhasználásával.  

A kép hátulján olvasható felirat 

szerint Ryba Géza fényképé-

szeti és festészeti műtermé-

ben készült (VI. Podmaniczky 

u. 45.) 1929. III. 3. Máté István 

nyugalmazott MÁV főraktár-

nok (1173. Bp. Pesti út 117. 

szociális Otthon) ajándéka. 

1977. IV. 25.

„Szolgálati időm emléke” – Magángyűjtemény

Budapest Nyugati pályaudvar 
raktárnoki karának csoportképe, 
1929. (Készítő: Ryba Géza) © MMKM 
TFGy (Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum Történeti Fényképek  
Gyűjteménye) 12892.1
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Alumíniumból készült asztali képkeret repülőgéppel, billenthető, duplafalú téglalapban 

két szív-formába helyezett arcképpel, alattuk feliratban a nevek: „Pista” „Manci”. A két 

szívet, az alapba karcolva, vastag láncon függő lakat fogja össze. A fotók és a rajz között 

írott szöveg (megindítóan sok helyesírási hibával): „Piros szekfű rózsa együtt szép az én 

szívem a tiedért hasad szét Próbáljuk meg Kösük [sic] össze a ketot Egyikünkse [sic] vá-

laszon másik szeretot [sic].” A felirat a hátoldalon folytatódik: „Hogyha minden elhagyot 

[sic] Vidámság és remény Híd el hogy akor [sic] is szeretni foglak én.” Alatta félkörívben, 

rajzolt dísz-szalagon: „Emlékül Mancikának” (Magántulajdon.)

A fehér porcelánból készített focilabda, rajta Puskás és 

Szepesi, s az egykori legendás győzelmet szerzett arany-

csapat további tagjainak portréival: asztali óra funkcióban 

– szintén méltán pályázhat az abszurditások kategóriában 

jelölésre (hiszen nehezen marad egy helyben, elgurul). De 

hogy hazánk világszerte hírnevet szerzett, legismertebb, 

s köztiszteletben állt fiának arcképe miért került éppen 

szepesi György portréjával közös látómezőbe, ezt feltehe-

tően csak mi tudjuk. Ahogy az arcképek összetartoznak, 

egymással párban, párbeszédben állnak, úgy a portrékat 

bemutató választott forma is adekvát az arckép egykori 

tulajdonosával, a világhírű focistával.
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„Emlékül Mancikának” – Magángyűjtemény

Fehér kerámiából készített focilabda, rajta Puskás és szepesi 
arcképével – Magángyűjtemény
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Következtetések
A fotó(k) körüli felületek – egyedi keretezés vagy a pasz-

partun lévő díszítmények, további képek – némelykor 

csupán dekorációs elemek, máskor szimbolikus formák, 

a „képes beszéd” gazdag motívumkincséből merít-

ve (szív, madár, kereszt, növényi indák: mint az örökké 

megújuló élet jelképei stb.) – általános utalások. A létre-

hozott tárgy stílusa, kialakítása – nem függetlenül attól, 

hogy például milyen anyagból hozták létre –, készítőinek 

világára reflektál. Több ízben szerepelnek a képeken év-

számok, vagy szöveges feliratok is. Ezek a stíluselemek 

korjelző adottságainál pontosabb eligazítást, konkrét 

utalást adnak az arckép(ek) tulajdonosaira vonatkozóan. 

Elbeszélésekbe, máskor magába a történelembe vezet-

nek bennünket, hiszen idő és elbeszélés egymástól elvá-

laszthatatlanok - ahogy a narratív identitás képviselője, 

Paul Ricœur9 francia filozófus írja, hiszen történetekben 

létezünk. Az adott tárgy születését életre hívó gondolat 

és tartalom a megmunkálást, látvány- és motívumvilá-

got egyaránt áthatja.

A szimbólumok koronkénti változásainak lehetünk tanúi – miközben a szimbólumok használóit is megismerjük, 

amikor a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium 12. D osztálya 2020-ban végzett növendékeinek tablóját8 szemléljük.  

Az alapkérdés változatlan: „Lenni vagy nem lenni?” – a szereplők, az érintettek köre és a vonatkoztatható időinter-

vallum azonban a mai kor embere számára sokrétűbbé, jóval bonyolultabbá vált, mint azt egykor elgondolni lehetett 

volna. A kérdés ma is nyitott, a választ a (távoli? közeli?) jövő rejti – csak találgathatunk, erre van lehetőségünk. Ami 

bizonyosság, az a kérdezők személye – akik választott hivatásaik, a természettudományok és informatika ötvözése, 

s a helyzet komolyságának átérzése nyomán jutottak el a 21. század egyik legizgalmasabb s legégetőbb kérdésének 

megfogalmazásáig: az ember és a mesterséges intelligencia létkérdésekkel összefüggő viszonyrendszere alakulásá-

nak találgatásáig. Ők a reményteljes jövő azon képviselői, akik okos, lényegi kérdések nyomába eredve feltehetően 

bölcs megoldások feltalálói lesznek – lehetnek.

A Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban 2020-ban végzett 12/D osztály tablóképe
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A plusz információk révén a fénykép használatának új 

minősége jön létre: a portré – és a tulajdonosához fűző-

dő konkrét történések (időben és térben), továbbá az 

emlékképet létrehozó személy kreatív energiái (eseten-

ként személyes viszonyulása, érzelmei) révén (legyen ő 

azonos, vagy három különböző személy). A portrén lát-

ható(k) már nem csupán önmaguk, hanem az adott (éle-

tükből kiemelt) események jelképes képviselői, s itt iden-

titásuk is ennek alapján határozható meg. Az emlékkép 

pedig a fénykép, az adott idő, hely, esemény és identitá-

sok összefüggésrendszerének sűrített, vizuális kifejezé-

se, összegzése. Legtöbbször az emlékállítás gesztusával 

létrehozott (díszes) tárgy kapcsolata a fenti elemekkel 

lényegi – vizsgálata így a portré-fotó, az emlékezés és 

identitás, narrativitás, motívum-kutatás témaköreiben is 

indokolt.

A különböző eredetű, méretű, anyagú és stílustörténeti 

korszakból származó egyedi készítésű tárgyak ugyan-

akkor közös jellemzőkkel is rendelkeznek. A vizuális 

információk és a fénykép összetartozása itt lényegi és 

megbonthatatlan10: a mű önmagába zárt, „magáértvaló 

egész”11. A portrék és környezetük (paszpartuk, keretek) 

közös megjelenése egy összetett: kontextusba helyezett 

KÉP létrejöttét eredményezi, amely egyszerre történeti 

dokumentum, és gyakran művészi formában vagy igye-

kezettel létrehozott sajátos alkotás. sajnos, a tárgyak 

nem mindegyike kerül sokszor még országos múzeum-

ban sem fényképgyűjteménybe, vagy legalább egy hely-

re, hanem más-más (egyik a bútor, másik a háztartás,  

a szakrális vagy textilgyűjteménybe): a készítés alap-

anyaga, s nem a lényegi elem, a fotó alapján elhelyezve. 

Tudománytörténeti besorolásuk a fényképgyűjtemé-

nyekben indokolt – mint ahogy történik ez például a Ma-

gyar Fotográfiai Múzeumban, vagy a Nemzeti Múzeum 

Történeti Fényképtárában.

A festmények és a fotográfiák „keretezésének” megíté-

lése nem lehetséges egyazon szempontrendszer alapján. 

A fotó itt konkrét – s nem időtlen elvontságban és abszt-

rakciókba zárt egység, ezért más-más asszociációkat kelt 

és igényeket támaszt nézőiben, s az „öltözeteit” készítő 

alkotókkal szemben is. Az adott kor hangulata, stílusa, 

levegője, története, ízlése, lelkivilága, reményei és jövő-

képe mind-mind „beletitkolódik”12 a fotókat körülölelő 

mikrovilágba: a néhány centiméterbe, vagy tekintélye-

sebb felületekbe – s így ad hírt nekünk az egykor élt port-

ré tulajdonosának pillanatnyi közérzetéről vagy sorsáról.

A 20. századvégi, s 21. századi digitális világ képárada-

tának „örökké forgó emlékezetében”13 a képi sablonok 

egyszerűbben, gyorsabban elérhetők. A „szürmoder-

nitás”14 közösségeinek gyermekei gyakran választják  

a fikciók, a színpadszerűség világát: tematikus tablókon 

egy-egy divatos film vagy mesehős álruhájában jelen-

nek meg – önmaguk pillanatnyi identitását jellemezve. 

A saját jelenükben otthonosan mozgók is különböző 

attitűdökkel élnek: emlékeznek – kapcsolatot tartanak  

a múlttal; érzelmekre vágynak a mindennapjaikban; míg 

mások inkább az ígéretes vagy félelmetes jövőre kérdez-

nek. Mindegyik az emberi történelem más-más szelete, 

távlata. De a jövő mindig új perspektívákat kínál – talán 

merőben más szereplőkkel.

1  Lásd bővebben: Fogarasi Klára: „Kalotaszegi fotográfiák és installációk vál-
tozásai a 20. század első felében”, Néprajzi Értesítő LXXX., Néprajzi Múzeum, 
Budapest, 133–150.; Fogarasi Klára: „Mounting, matting, framing, passe-partout, 
presentation”, Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography, John Hannavy 
szerk., Routledge Taylor & Francis Group, New york, London 2008, II, 951–955.
2 „örök emlékül” – falusi családi fotók „öltözetei” a futó időben (1890–1950) 
című NKA kutatási támogatás segítette a munkát 2015-ben, melyet ezúton is 
szeretnék megköszönni.
3  reznák Erzsébet: A Kossuth kultusz ceglédi hagyománya. Jelölési adatlap  
a szellemi és kulturális örökség nemzeti jegyzékére történő felvételhez  
(2. Az örökség elem leírása) https://adoc.pub/jellesi-adatlap-a-szellemi-kultura-
lis-rkseg-nemzeti-jegyzeke.html Utolsó letöltés: 2021. 04. 08.
4  A 17. és 18. században a közigazgatási feladatokat ellátó fertálymestereket – 
köztiszteletben álló polgárokat – egy évre választották a városrészek élére több 
magyarországi településen: ők közvetítettek a városnegyedek és a hatóságok 
között, felügyeltek a rendre, erkölcsre. Az intézmény a 19. században megszűnt, 
Egerben azonban hagyományőrző tevékenységként fennmaradt a 20. század 
közepéig. 1996-ben született újjá, és ma is a helyi öntudat erősítésének fontos 
eszköze.
5  A tablók leírásáról lásd: PeTerCsák Tivadar: „Fertálymesteri tablók a Dobó 
István Vármúzeumban”, AGRIA XLVI.2010, 219–239.
6  Porcsalma – Morvay Péter felvétele – Néprajzi Múzeum Fényképgyűjtemény 
Lelt. sz: F 163554.
7  Madarassy László felvétele – Néprajzi Múzeum Fényképgyűjteménye, é. n.
8  Fekete Éva (Nyíregyháza) alkalmazott grafikus munkája.
9  Paul riCœur: Time and Narrative, Ford. Kathleen Blamey, David Pellauer,  
The University of Chicago Press, Chicago and London, 1990. Lásd:  szenDi István: 
Önéletrajzi emlékezet és narratív identitás, 358–360. http://acta.bibl.u-szeged.
hu/49411/1/platonhoz_015_353-368.pdf; 
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/indexf8cc.ht-
ml?option=com_tanelem&id_tanelem=900&tip=0 Utolsó letöltés: 2021. 04. 08.
10  A képek sok esetben többszörös keretezéssel készülnek: az információkkal 
ellátott paszpartun, kereten kívül előfordulhat még egy további, egyszerűbb, 
jellegtelen befoglaló keret, amely nem hordoz lényegi információkat. 
11  Georg simmel: A képkeret – Esztétikai kísérlet, Velence, Firenze, Róma,  
Atlantisz, Medvetánc, Budapest, 1990, 91.
12  Goethe említi Faust című műve kapcsán: sok mindent „beletitkolt”  
(„hineingeheimnist”), Kovács sándor Dr. GÁN.MUŠ, A kígyó kertje avagy a 
sötétség,  21.  Ősi Gyökér_2010_1-2_016-035.pdf
 http://epa.oszk.hu/02300/02387/00008/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B-
6k%C3%A9r_2010_1-2_016-035.pdf Utolsó letöltés: 2021. 04. 08.
13  Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája,Tartóshullám könyvek, ELTE  
Bölcsészettudományi Kar, Fordította Veress Panka sebesi István, Budapest, 
1990.
14  Marc augé: Nem-helyek. Bevezetés a szürmodernitás antropológiájába.  
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sURÁNyI MIHÁLy

beszélgetés 
kerekes gáborrAl
(2007)1

Surányi Mihály: Legelőször azt szeretném kérdezni, ho-

gyan kerültél a fotográfia területére, mert emlékeim szerint 

ez nem egy hétköznapi történet.

Kerekes Gábor: 1970 októberében, nem 1971 októberé-

ben, kaptam nászajándékba egy Voigtländer Bestmatic 

fényképezőgépet német vendégemtől lenn siófokon.

Aztán az ebéd és a vacsora közötti pihenőidőben el is 

kezdtem mászkálni siófokon, és három-négy-öt tekercs 

filmet végig elfényképeztem, azelőtt ott nem foglalkoz-

tam ezzel. 

Aztán hazamentem, és abszolút amatőr módon, három 

levesestálban előhívtam ezeket a filmeket, tájképeket. 

Majd vettem mindent, fotóstálakat, vegyszereket, nagyí-

tógépet, mind a mai napig azzal dolgozom.

És gyönyörűen tudtam exponálni, szép egyenletesek 

voltak a filmek, mármint hogy minden felvétel minőségi 

volt, és már akkor tudtam azt, hogy mit nem akarok.

semmifajta előképzettségem nem volt tehát. Ha haza-

megy az ember, veszi a fotós újságot, és átnyálazza. De 

én annak a 99 százalékát nem akartam lefényképezni.  

Ez most nem valami ellen szóló dolog, hanem ösztönös 

ráérzés, hogy ez így túl könnyen menne. Minden új-

ságban minden hónapban ugyanazt láttam, tehát még 

tényleg nem tudtam, hogy mit akarok, de azt már igen, 

hogy mit nem. Úgy tűnik, hogy elég jó kompozíciós ér-

zékem van, ki tudom hegyezni a szememet arra, ami egy 

képkivágás, ugyanis én gimnazista koromban, 64-ben 

érettségiztem, a Gutenberg Művelődési Ház rajzkörébe 

jártam négy évig.

Felvételiztem is a képző főiskolára, de hát a máso-

dik héten evidens, hogy kirúgtak, mert akkor valami 

hatszáz jelentkező volt arra a három osztályra, akit 

felvehettek. Aztán elmentem pincérnek, de nem 

ez az élet, vagy munka a fontos, hanem az, hogy 

a fotográfia mit hoz létre az ember életében. Min-

dent magamtól tanultam meg könyvből, teljesen 

saját magam jöttem rá minden fogásra. szerencsé-

re volt pénzem, amit be tudtam ebbe fektetni. Ezt  

Kerekes Gábor (1945–2014) az innsbrucki  
FOTOFORUM-ban rendezett retrospektív 
kiállítás megnyitóján, 2011. április 14.  
Fotó: Erdélyi Eszter



Fotóművészet 2021•1. 97

Kerekes Gábor: Divatáruüzlet, 1982, zselatinos ezüst 16x23 cm © Magyar Fotográfiai Múzeum
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Kerekes Gábor: A város 17 (Figura), zselatinos ezüst, 13x18 cm © Magyar Fotográfiai Múzeum
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Kerekes Gábor: A város 19, (Magtár), zselatinos ezüst 13x18 cm © Magyar Fotográfiai Múzeum

Kerekes Gábor: A város 5 (Lakótelep), zselatinos ezüst, 13x18 cm © Magyar Fotográfiai Múzeum
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a Voigtländert végül meguntam, nem tudom, miért, 

pedig egy nagyon pontos kis gép volt. Aztán vettem 

egy yashicát, majd a nyakamba vettem a várost, és 

helyzetbe hoztam magam.

A téma nem kopogtat az ajtón, így elmentem Csepelre 

és az összes külvárosi kerületbe. Azt nem is kell elma-

gyaráznom, hogy mi volt akkor az érdekes, kiderül majd  

a hetvenes években készített képekből.

Elég tradicionálisan dolgoztam. Tehát a hagyományos 

feldolgozás: kicsit szemcsés kép, hát nem is kicsit,  

az akkori kornak megfelelő fotószerű, elég kontrasztos 

és drámai típusú képeket készítettem, például a Ker-

tész utcai arcképfestőről, akiről kiderült, hogy egy vá-

sári arcképfestő, majd a Baross utcában, egy szabómű-

helyben dolgoztam egy hétig, pedig az egész nem volt  

25 négyzetméternél nagyobb. Tehát a helyzetbe hozás 

azt jelenti, hogy bátran bárhova bekopogtam, megkér-

deztem, hogy szabad-e itt fényképezni, és hát szemte-

len módon nap, mint nap visszajártam és nap, mint nap 

megálmodtam az előzőleg látottakat holnapra, hogy 

mi lesz a következő kép.

Ezek ilyen képsorok lettek. Nem az egyképes megol-

dásra törekedtem. Nekem az valahogy már akkor is ke-

vésnek tűnt, habár csináltam olyan képeket. Magyarán 

fotóesszében, fotósorozatban gondolkodtam, aminek 

a felépítése egy kép elmesélése, egy kezdő bevezetés, 

egy csúcspont és a levezetés. Készítettem ilyen soro-

zatot három képtől egészen nyolc képes képsorig is, 

például a Vásárcsarnok, amit hajnali háromtól csinál-

tam, kértem engedélyt, hogy bejussak, amikor kez-

dődik a piac, és azt hiszem, hogy olyan tíz-tizenegy-

re végeztem és éppen ilyen képsort csináltam belőle. 

Nem manipuláltam, a hosszabb záridővel rájátszottam  

az élességre, életlenségre, a bemozdulásokra, maguk-

nak a tárgyaknak, illetve az embereknek a bemozdu-

lásaira, ami nagyon dinamikussá tette az egész csar-

nokot. Többek között arra is van igény, hogy milyen  

az építmény.

K
er

ek
es

 G
áb

or
: T

át
ra

 L
om

ni
c,

 1
99

7,
 1

8x
23

 c
m

, s
óp

ap
ír 

©
 K

er
ek

es
 G

áb
or

 A
rc

hí
vu

m
-K

G
A

 e
ng

ed
él

yé
ve

l



Fotóművészet 2021•1. 101

Majd ez egyfajta elfoglaltság lett, miközben a PPTM-ben 

is dolgoztam keményen a vendéglátóiparban, úgyhogy 

én is hajnalban jártam haza. így korábban keltem fel és 

kihasználva az időt, megint nyakamba vettem a gépet, 

és utána délután kettőre mentem dolgozni.

A Fotóművészet lapnak azt hiszem, 1972-ben vagy 1973 

elején a szabó műhellyel már meg is nyertem egy nívó-

díjat. Hát ez volt a debütálásom. Ezt már abszolút én la-

boráltam 18x24-es kópiára, és ha jól emlékszem, tíz vagy 

tizenegy ilyen díjat nyertem. Nem sokan dicsekedhetünk 

ezzel.

számomra ez presztízs értékű volt, járt a díjjal ezer fo-

rint, jó, akkor mondjuk ez elég nagy pénz volt, ha igaz, 

talán fél havi fizetés másoknak, nem volt kétezer három-

száz forintos alapkeresetük. Ami fontos volt, hogy láttam  

a képeket nyomtatásban, hogy az ember láthatja a ké-

peit és az elképzeléseit egy másik médiában. Ez befolyá-

solt engem, hogy az elképzeléseim, az, amit meg akarok 

valósítani, hogyan néz ki, mondjuk egy albumban vagy 

pedig egy nyomtatott médiában.

Majd el akartam kerülni a fotográfiához, mint szakmához 

is, és föladva már az eléggé megunt, fura közönséggel 

bíró vendéglátóipart, egy apróhirdetés kapcsán elhelyez-

kedtem a Vasipari Kutatóintézetben, mint betanított la-

boráns.

Négy és fél évet dolgoztam itt, egy nagyon jó keresetet 

adtam fel, pontosan harmincszorosával kerestem keve-

sebbet, mint pincér koromban. Pincér koromban keres-

tem olyan negyvenezer forintot, itt 1400-ért vettek fel.

S. M.: Hány munkahelyed volt?

K. G.: Hadd ne soroljam. Két munkakönyvem van tele.

Hat vagy hét balatoni szezont csináltam végig, csak az 

eredeti éttermeket mondom végig: az Erzsébet söröző, 

a Lucullus, aztán volt a Balaton, a Postakürt, a Nemzeti, 

az EMKE, a Metropol. Ezek a pesti helyek. Ezeknek a fele 

már nincs is meg, vagy háromnegyed része nincs meg.

szerettem a szakmát, csak már eléggé soknak éreztem, 

hogy kicsit depresszív és visszafelé üti az agyadat, tehát 

az intellektusomra már rosszul hatott, sokszor görcsös 

gyomorral mentél be, mert tudtad, hogy ma is vereked-

ned kell, mert hülye lennél, ha nem…

S. M.: Miért pont a Vasipari Kutatóra esett a választásod?

K. G.: Mert az volt az apróhirdetésben.2

Akkor elmentem oda, és ott aztán tényleg nagyon meg-

tanultam laborálni, négy és fél évig, sötétkamrámban 

dolgoztam, végül is a főnököm rám bízta az ő munkáját 

is, tehát egy Linhoffal kellett makrofelvételeket csinál-

nom.

Megismertem a makrofotográfiát, mikroszkóppal is so-

kat fényképeztem, metszetekkel, csiszolatokat. Érdekes 

volt, de unalmas is egyben.

Közben rájöttem, hogy tök mindegy, hogy nekem van-e, 

vagy lesz-e szakképesítésem. Végül lett, mert négy és fél 

év gyakorlati munka után kérhettem a Práter utcai szak-

munkásképző intézetben, hogy levizsgázhassak oktatás 

nélkül. Csak be kellett mennem és levizsgáztam.

Úgyhogy van fotós szakmunkás képesítésem is, pedig 

soha nem kérte tőlem senki, habár mindig a fotós szak-

mában dolgoztam a legtöbbet.

Ezt elvégeztem, aztán onnan is kiugrottam azért, mert 

kevés volt a pénz. De hát a két gyerek, akit neveltem,  

a saját háztartás vezetése, az bizony sokba került.

Visszamentem pincérkedni, amit már egyre inkább utál-

tam. Már hülyeségeket csináltam, például, amikor meg-

kérdezte a vendég, hogy iszom-e valamit, azt mondtam, 

hogy nem, köszönöm szépen.

Egy pincér részéről ez a legnagyobb marhaság, mert 

elesett egy konyak árától, amit nem iszik meg, hanem  

elmismásolja, hogy megitta.

Féner Tamás egyik este felhívott, hogy volna-e kedvem 

szakmát változtatni, indul egy bulvár lap, Képes 7 cím-

mel, gondoljam meg.

Ez azt jelenti, hogy otthagyom a felszolgáló szakmát 

és elhelyezkedem egy újságnál a sajtóban, amiről azt 

sem tudom, hogy eszik-e vagy isszák. Nem ismerem  

a törvényeit, nem tudom a módit. szóval olyan sok időt 

nem adott, mert másnap megint hívott, hogy menjek 

föl hozzá, mert ott van az induló stáb a főszerkesztő úr-

ral együtt. Belépek, már ott ül, azt hiszem hat vagy hét 

ismert fotós, Horváth Péter, Benkő Imre, Lengyel Gabi. 

Ezek már ott dübörögtek az MTI-ben tizenéve, tehát a 

kisujjukban volt az összes sajtós gyakorlat. Ott ültek, de 

gondolom, hogyha álltak volna, rögtön leülnek, hogy én 

mit keresek ott.

Ugyanis én soha nem fényképeztem megrendelésre.

Nem voltam benne az alkalmazott fotográfiában. Én sa-

ját magamnak, saját kedvtelésemre értem el sikereket. 

Mert akkor már volt kiállításom; szentendrén volt az első 

1973-ban.3

öten összeálltunk, a MADOME-ben,4 ez egy fotóklub a 

Belgrád rakpart 17 alatt.

Ha jól tudom, még ma is működik. Az első nagyterem-

ben volt egy asztal, egy nagy asztal, a balra eső teremben 

egy kisebb, ahol idősebb kollégák nézegették a diáikat, 

fűről, fáról, virágról, lepkéről, mit tudom én, amire én be 

sem mentem. Leültem oda az asztalhoz, ahol rögtön be-

lebotlottam azokba a kortársaimba, Horváth Dávidba, 

Horváth Péterbe, Montvai Attilába, szerencsés Jánosba, iN
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Kerekes Gábor: Szemlencse / Eye lens, 1993, színezett zselatinos ezüst, 34x28 cm © Kerekes Gábor Archívum-KGA engedélyével
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Kerekes Gábor: Fül /Ear, 1993, színezett zselatinos ezüst, 9x8 cm © Kerekes Gábor Archívum-KGA engedélyével
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Kerekes Gábor: Selfcloning, My eyeleshes, 2005, antrakotípia, 16x16 cm © Kerekes Gábor Archívum-KGA engedélyével
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Flesh Bálintba, akik annak idején igen-igen befolyásol-

ták a fotográfiát. Vagyis rögtön belekerültem egy kicsi 

nívós csoportba. Rendeztünk is egy kiállítást szentend-

rén, aminek elég nagy visszhangja lett. A MADOME-tól 

megkaptunk a legjobb alkotócsoport nívódíját.5

Hol tartottam? Igen, Képes 7.6

sajtólevelezőnek vettek föl, mivel nem volt erre státusz, 

én meg nem voltam képzett újságíró, de ettől függetle-

nül, mint fotóriporter dolgoztam. Mindjárt az első össze-

jövetelen este megkaptam a feladatot, hiszen egy lapnak 

előre kell dolgozni három hónappal, hogy már a kész 

anyaggal menjen tördelőbe, nyomdába vagy egyebekbe. 

Előre kiosztottuk a munkákat.

Én azt a munkát kaptam, hogy „hajnal” mint fogalom. 

Nem volt megírva, csináljam meg, és akkor majd a képek 

alapján valamennyi újságíró megszüli hozzá a szöveget.7

Hűha, mondom, kezdésnek nem is olyan rossz, és azt hi-

szem, ez a lap volt az első, amelyik egy-egy ilyen vezető 

témára hat színes oldalt adott. Tehát nekem hat oldalt 

kellett megterítenem képekkel, a hajnalt megálmodni, 

illetve megkölteni…

S. M.: Hat oldal az hány kép?

K. G.: Azt hiszem, olyan 12 kép volt körülbelül.

Kaptam egy kincstári gépet, fölvételeztem több objektí-

vet, mégis azért voltam meglőve, mert mindent színes-

ben kellett csinálnom, és én soha nem dolgoztam színes 

filmre.

Ott töltöttem be az első színes diámat, ami technikailag 

egész más, mint egy fekete-fehér, már az expozíció pon-

tosságát illetően, a másik pedig az, hogy teljesen más 

gondolkodást igényel, mint amikor szürkében, fekete-fe-

hér tónusban látjuk a világot.

Egy hónapig dolgoztam ezen az anyagon, és hogy tudd, 

hát ezek elég szélsőséges megvilágítások. Vagy van fény, 

vagy nincs. Illetve általában vagy nincs.

S. M.:Ha van, akkor nagyon hegyes szögben jön.

K. G.: Pontosan.

És hát én marha, hogy elvállaltam, mindig hajnalban, 

illetve hajnal előtt keltem, mert a hajnal maximum 15 

perc. Utána már nappal van.

Az eleje éjszaka, aztán van még 15 perc, ami még hajnal, 

és hát ki kellett még néznem a helyszíneket, hogy majd 

hova megyek utána.

Elmentem, megcsináltam, aztán nagyon okosan bekat-

tant, hogy az alkony ugyanolyan lehet. És akkor már nem 

keltem fel hajnalban, hanem alkonyban csináltam meg 

a képeket.

Itt két nagyon érdekes dologra tudtam rögtön rákattan-

ni; nem tudom, hogy jól tudom-e még, a kék és a sár-

ga színre. Ez a kettő azért szép, mert komplementerek 

is egyben, és nagyon szépen felelgetnek egymásnak, 

vagyis van egy kékes, éppen hogy kéknek látszó mélykék 

ég, amikor kezd már világosodni, de vannak még sárga 

lámpák is. Ez a kettő dominál. Aztán volt még higanygőz, 

ami meg zöld.

Hát mindegy, megcsináltam, és jöttek gratulálni a kol-

légák. Mert ezután már mindig ilyen dolgokat találtam 

ki. A határőrökről például, amit nem nappali világításnál 

csináltam meg. Úgy terveztem meg, hogy éjjel kettőre 

odamentünk egy laktanyához, hogy a hajnalt majd el-

csípjük, de előtte instruáltam a laktanyaparancsnokot, 

hogy nekem mi kell, mi szükséges ehhez. Pedig soha 

nem voltam katona, mégis tudtam, hogy mit használnak 

a határőrök, hogyan történik egy kutatási rakéta fellövé-

se, egy gépkocsi megállítása, ezt valahogy tudtam, még 

fel is készültem rá.

A legtöbbször szélsőséges viszonyok között fénykép-

zetem. Én voltam a bányász a Képes 7-ben, mert min-

dig engem küldtek le bányákba, uránbányáktól kezdve  

a nem tudom, melyik bányákig.

Lényeg a lényeg, hogy elég gyorsan, csodálkozom is 

magamon, megtanultam ennek a sajtónak a módiját,  

a know-how-ját, a mikéntjét. Azelőtt nem tudtam telefo-

nálni egyébként, mert különben sem szeretem a telefont 

mint kommunikációs eszközt, de most jelszavakat kellett 

tudni, hogy ne gáncsoljanak el rögtön, vagy ne küldjenek 

el valahova, ahonnan aztán megint továbbküldenek, ha-

nem rögtön tudjak haladni tovább.

sokszor a legnagyobb úr a portás. Nem az igazgató,  

hanem a portás. Ha nem enged be, akkor nem tudsz  

az igazgatóval sem beszélni.

Megtanultam. Ezt szerettem csinálni. Beutaztam az or-

szágot vagy hússzor körbe-körbe, bejutottam olyan he-

lyekre, ahova normális polgár nem jut el soha az életbe. 

Most eljut, mert a sziklakórház is nyitott már a látogatók 

előtt, de ez akkor még titkos bázisnak számított, vagy 

bárki nem juthatott be például a patológiai intézet har-

madik emeleti hullakamráiba, nem járhatta végig a Gel-

lért-hegyet, a nem tudom, melyik fürdőtől a Gellért-für-

dőig a Gellért-hegy alatt egy alagútban.

S. M.: Oda is sikerült bejutni? Úgy emlékszem, hogy az na-

gyon védett objektum volt.

K. G.: Hát hogyne, ott tárolják egész Budának a vizét. 

Nagy víztároló, méteres vizes nyomócső van a hegy 

gyomrában. Egy üveg arzénnel ott kiirthatod fél Budát, 
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Kerekes Gábor: Kőkocka/Stone cube, 1992, színezett zselatinos ezüst, 32x27 cm © Kerekes Gábor Archívum-KGA engedélyével
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ha akarod. Hogy ide bejuss, engedélyt kell szerezned.  

Ez a legnehezebb a fotóban, hogyha tényleg ilyen helye-

ken akar az ember fényképezni, azért a hosszú és sűrű 

körök végén már könnyű a dolog, mert végül csak saját 

magad technikai tudására vagy utalva. Ez egy nagy stáb 

volt, egy hetven-hetvenöt fős szerkesztőség, egy nagyon 

jó szerkesztői felállás a tördelőktől kezdve az újságírókig. 

Elég minőségi társaság volt ez. Tízen voltunk fotósok.

S. M.: A többiek átjöttek az MTI-ből vagy itt is dolgoztak, 

meg ott is?

K. G.: Hogy honnan jöttek, azt nem is tudom, elég nagy 

fluktuáció van mindig a fotóban. Lehet, hogy már nem 

dolgoztak az MTI-ben, de azt hiszem, Benkő még ott 

dolgozott, azt nem tudom Horváth Péter, hol dolgozott. 

Hát innen, onnan, amonnan, de egy jó stáb állt össze.

Elérkezett 89, rendszerváltás, privatizáció, megváltozott 

a sajtó gazdasági működése is.

Egy lap már nem az állam bácsié volt, hanem vállalko-

zásként működhetett tovább. Bizonyos tőke kellett hoz-

zá, tartaléktőke, apport, hogy legyen mivel működtetni 

a hetven tagú szerkesztőséget. Ezek szépen kezdtek el-

fogyni, majd a lap is kezdett veszteségessé válni és átala-

kult más néven, új szerkesztőséggel.

S. M.: Mivé alakult?

K. G.: Képes Európává.8

S. M.: Ez a kilencvenes évek elején történt?

K. G.: Igen. Tehát a Képes 7 megszűnt, pedig ezt az új-

ságot az első hónapban egy olyan jó fél évig már nem is 

kaptam meg a standon, csak protekcióval a stand alól.

szerintem komoly újság volt.

S. M.: A kezdetekkel kapcsolatban akartál valamit kiegészíteni.

K. G.: Kedves sztori.

Csak érzékeltetve azt, hogy tudtam már, hogy mit nem 

akarok, és mit akarok.

Minden hónapban volt a Fehérvári úti nyilvános művelő-

dési házban egy Kép és kép nevű konzultáció Réti Pállal 

és Topor Zoltánnak.

Ez úgy zajlott, hogy beültek a delikvensek egy osztály-

terembe, a katedrán Topor és Réti Pali bácsi, és akkor a 

begyűjtött képeket, amivel versenyezni akartak, valaki 

felmutogatta, és ők eldöntötték, hogy ez nyertes lesz, 

vagy sem.

Lényeg a lényeg, hogy én erről elkéstem. Ha öt órakor volt, 

akkor öt óra tizenöt percre értem oda, és már mindenki 

ott ült. Én osonok be a hónom alatt a képeimmel, és per-

sze hátulra illik ülni, ha késel, tehát osonok gyorsan végig  

a padsorok között, és látom a kitett képeket. Egyik a sirály 

jobbra, másik a sirály balra, harmadik a macska, egyéb si-

rályok, jól végignéztem az egészet, mire odaértem a végé-

re, hirtelen visszafordultam és becsuktam az ajtót.

Tehát nem vettem részt rajta, mondtam, hogy nekem itt 

semmi keresnivalóm – érted?

S. M.: Világos.

K. G.: Tehát ebben a közegben én nem akartam sze-

repelni, ugyanis vagy nagyon hülyének tartanak, vagy  

az én képeimhez képest a helyzetnek rossz a kontextusa.

Tehát azért nyeretlen kétévesként is el tudtam dönteni 

azt, hogy mi az az út, ahol nem az ismertség a fontos, 

hanem az, hogy mi méltó a megjelenésre, abból, amit 

én csinálok.

Ez nem nagyképűség, tudtam, hogy ebben a közegben 

fura helyzetekbe kerülnek az én képeim a többiekéhez 

képest.

És ez mind a mai napig is megvan, tehát saját magam 

szelektálom, hogy hol van az, nem tudok más szót kita-

lálni, ahol méltó közegbe kerül az ember, ahol az ő képei 

megfelelő nívójú környezetben jelennek meg.
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Megint újság, megjelenik a Képes Európa, amikor felkér-

nek az induló Mai Nap rovatvezetésére. szöllősi Feri volt a 

főszerkesztő.9 Lényeg a lényeg, hogy a Ganz Mávag épü-

letében béreltek volna helyiséget a szerkesztőségnek, 

tehát már elkészítettem a kialakítandó fotólabor terveit, 

hogy hogyan is nézzen ki egy ilyen fotóbázis. Aztán rá 

egy-két héttel meggondoltam magam.

Nem az a típus vagyok, aki egyhelyben tudok ülni és  

a kollégáknak instrukciókat adni. Én inkább fényképezni 

szeretek. Lett volna belőlem egy hivatalnok.

Visszamondtam a Feri legnagyobb csodálkozására.  

Aztán megszűnt a Képes Európa, lett belőle Európa, végül 

ennek az Európának már mint külsős dolgoztam, nem 

voltam státuszban, nem is engedhette meg magának  

a szerkesztőség, így dolgoztam ott egy ideig.

De csak azért egy ideig, mert egyre inkább úgy éreztem, 

hogy a fotóriporteri szakmában a méltatlanság kerül 

előtérbe. Egy az, hogy nem vagy megfizetve, kettő, nem  

az eszedet foglalkoztatják, hanem valami hülye elvárás-

nak kell megfelelned, és ez a hülye elvárás kezdett gusz-

tustalanná válni. Tehát nem arra voltak kíváncsiak, hogy 

ezt képileg hogyan oldom meg, hanem, hogy az ő szem-

szögeikből megfelel-e, amit csináltam.

S. M.: Világos. Eseményeket kellett fotózni?

K. G.: Eseményeket, ahol a képen rajta kellett lennie  

a nagy debella, lilaruhás nőcinek, aki egy senki volt, de 

őnekik fontos, mert valamilyen üzleti kapcsolatban vol-

tak vele, hát bocs, erről hadd ne tudjak. Ugye?

De nem is akartam róla tudni, innen már forgott az em-

ber gyomra. Azt mondtam, én képet akarok csinálni és 

nem a kapcsolataikat kiszolgálni. 

De mondom, ez nagyon fontos volt, hogy kezdett abszo-

lút gusztustalanná válni ez a számomra. A másik meg az, 

hogy tényleg nem az eszedet és a szellemedet foglalkoz-

tatták, ez is iszonyúan zavart. A harmadik pedig az, hogy 

egyszerűen nem fizették meg azt, amennyi fáradságba 

és költségbe neked került.

S. M.: Veszteséges volt?

K. G.: Abszolút.

Nemhogy veszteséges, jobb lett volna itthon maradni és 

nézni a köldökömet, minthogy elmenni három napig egy 

portrét megcsinálni.

A három nap azt jelenti, hogy ugye megkapod az inst-

rukciót, hogy fönn a várban kéne valakiről csinálni egy 

portrét fekete-fehérben. Betöltesz egy tekercs filmet, 

ez 450 Ft, beülsz a kocsiba, odamész, fizeted a parko-

lási összeget, ott ellövöd rá az egész tekercs filmet arra  

az egy portréra. Előhívatod, megvárod, míg előhívják, 

utána lenagyítasz belőle hármat, visszamész a szerkesz-

tőségbe, és utána várod a pénzedet.

Ugye milyen hosszú folyamat? És a végén várod, várod, 

várod, nézed a telefont, és nem csörög. Csörög egy hó-

nap múlva, illetve még egy hónap múlva sem, hanem én 

hívom fel őket, hogy hát bocs, jó lenne már megkapni  

a honoráriumot, hadd menjek érte. Hát nem is emlékez-

tek rá. Mondom, én vagyok az, aki ezt a képet csinálta. 

Jó, azt mondja, majd visszahívjuk. Eltelik megint egy 

hónap, megint én hívom föl őket, és akkor azt mondják, 

hogy Kerekes úr itt van 1250 Ft a kasszában. Hát mon-

dom, kávézzák el.

És nem egy ilyen volt, hanem többször is kellett csinál-

nom egy ismert személyiségről riportot. sajnos nem je-

lent meg, azt hiszem, a Képes Hétben, mert ütközött egy 

másik lap ugyanolyan megjelenésével, hát zárolták saj-

nos, hiába csináltam meg gyönyörűen, felejthető volt. De 

ott volt az archívumomban, és egy fél évre rá felhívnak, 

hogy ugye itt én valamikor csináltam portréfotót. Igen,  

a Bíró Icáról csináltam képeket. Hát jó lenne, hogyha be-

hozna a szerkesztőségbe néhányat belőle, mert szeret-

nénk közölni. Mondom, jó, viszem. Nem jelent meg. Én 

elég precíz ember vagyok, míg az archívumból előkere-

sem a képeket, az minimum fél óra, tehát munka. Akkor 

megint odaviszed, megint vársz a pénzre, és megint nem 

jön. Na, aztán vettem három vagy négy ötvenkilós pa-

pírzsákot, ezt a nagy cementes, erős zsákot, teletömtem  

az összes negámmal, diámmal, kidobtam a szemétbe.

S. M.: Ezt nem mondhatod komolyan!

K. G.: De.

Volt ebben körül-belül hat évi munkám. De voltak képek 

például Polgár Juditról.

A gyönyörű riportokat bányákról mind, kidobtam.10

S. M.: És mi vitt rá erre?

K. G.: Az, hogy egyszerűen nem érte meg nekem, hogy 

én ballasztként tartogassam ezeket a fotókat, és tudom, 

ha még egy ilyen előfordul, hogy nekem megint hóna-

pokat kell várni a telefonra a honorárium miatt, akkor in-

kább kidobom az egészet a francba. Ki is dobtam.

összesen tíz riportot tartottam meg, ami azért nőtt a szí-

vemhez, mert úgy érzem, hogy jól megcsináltam techni-

kailag, és két hetet dolgoztam vele, és nekem tetszik. De 

az összes többit kidobtam. Voltak a fotókon neves sze-

mélyiségek, nagyon érdekes szituációk, voltak nagyon 

érdekes riportok jó helyszíneken. Ki vele! Elég volt! sza-

kítottam az egész sajtó kiszolgálásával.
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Csak, hogy tudd, háromszor nyertem díjat a sajtófotó ki-

állításon. Évente megjelenő elég reprezentatív kiállítás. 

Háromszor vettem rajta részt, és azt hiszem, két első dí-

jat, egy első meg egy harmadik díjat hoztam el kategó-

ria-győztesként.

Tudod, mit mondtam a harmadiknál? Azt mondom, hát 

miért veszek én ezen részt, amikor nekem ez nem kihí-

vás, mert nem kihívás.

Néhány kolléga olyan jogosítványokkal rendelkezik, és 

még csak le se nézem őket, olyan helyekre eljutnak, hogy 

már csak az erény, öregem, hogyha az oldalán fityeg a 

gép és elsül, néha már kép van belőle, és mégsem. Még-

sem ők azok, akik tényleg nyernek. Érted?

S. M.: Értem.

K. G.: Á, felejthető ez is!

Na, aztán ugyanúgy folytattam a magam dolgát, persze 

volt egy nagyon nagy krízisem, olyan nyolc-kilenc évig 

tartott.

A nyolcvanas évek elejétől egészen 1989-ig. 1981–83 kö-

rül már fényképeztem ugyan magamnak, de a szemét-

kosárnak. Tehát előhívtam a filmet bal kézzel hanyagul 

hátra a szemétkosárba.

A krízis az volt, hogy letudtam a hetvenes-nyolcvanas 

évekbeli munkáimat, és éreztem, hogy kifulladtam, te-

hát ha tovább folytatom, akkor már csak saját magamat 

plagizálom.

Tehát nem szabad valamit tovább ragozni. Az érzésem 

szerint én a végére jártam, néha-néha még akadna ma 

is olyan látvány, és lehet, hogy meg is csinálom, de akkor 

már nem ugyanazzal az érzéssel. 

Ezalatt a krízis idő alatt nem tudtam, hogy mit fényké-

pezzek, és ez szörnyű volt. De úgy éreztem, hogy nekem 

valahogy fel kell töltődnöm. Iszonyú sokat olvastam.

De nem kell ezt túlzott intellektuális habitusként beál-

lítani, tényleg érdekeltek a dolgok. És szükségem volt  

a szellemi töltődésre. A könyveket is rendkívül követke-

zetesen olvastam, tehát ha a zenéről olvastam, komolyan 

elmélyültem benne, és mondjuk volt egy utalás a könyv-

ben egy másik könyvre, akkor, na, hol van? És akkor öt-

hat könyvet olvastam egyszerre.

És már benne volt a levegőben egy kicsit a misztikusság 

iránti érdeklődés.

S. M.: Erre emlékszem.

K. G.: Akkor már szabadott jósnak lenni, ilyen önjelölt 

jósnak, akkor már divatban volt a kéz- és tenyérjóslás.

S. M.: Megjelentek a Szepes Máriák.

K. G.: Megjelentek tényleg sorozatban a szepes Má-

ria-könyvek.

Na, én ezt megelőztem, és nagyon komolyan elmélyül-

tem benne, de nem önjelölt kuruzslóként vagy jósként, 

hanem nekem ez táptalajt adott a gondolkodásomhoz. 

A valóban igazi misztikusok, azok nem beszéltek erről. 

Megtartották maguknak a titkot, nem ültek a televízió 

előtt, mint ma is, hogy kártyából és kávészemekből, zo-

diákusok szerint kiszámolják a betelefonálónak a nem 

tudom, milyen marhaságot, nekem a lényegkeresés  

az aktualizálás volt fontos. Hogy eltaszítsam azt, ami ma 

aktuális, mert nem az aktualitással, hanem a dolgok lé-

nyegével kell foglalkozni. Nem a felszínnel, nem a felszí-

nen megjelenő valamikkel kell foglalkozni, hanem le kell 

ásni a mélységekig.

És akkor innen, egész pontosan 1989-ben kattant be  

a dolog, hogy a tudomány felé orientálódok és annak  

a vizuális megjeleníthetősége érdekelt.

Többek között a Magyar Csillagászati Egyesületnek  

a tagja lettem, vettem távcsövet, hogy az obszervátor 

szerepét is vállaljam, mikroszkópot vásároltam, tehát ez 

a laikus hozzá nem értő, de mégis polihisztor közelítése. 

Néztem a világot.

Ekkor kezdtem azokat a munkáimat készíteni, amiket 

még mindig csinálok, persze, ebben is történik váltás, 

mostanában az alternatív technikák érdekelnek. Olyan 

tárgyakat, eseményeket, jelenségeket fényképeztem, 

amelyek mind a tudománnyal kapcsolatosak, tehát de-

monstrációs eszközöket, emberi, anatómiai felvételeket, 

állatfelvételeket, növényfelvételeket csináltam. Tehát 

nem egy pórázon vezetett kutyát fényképeztem, hanem 

annak esetleg a preparátumát.

S. M.: Fület, vért, szempillát.

K. G.: Azt, amivel le lehet ezt elég érzékletesen írni, 

illetve magyarázni. A hermetikusok a megismerés hét 

lépcsőjéről, hét fokozatáról beszélnek. A legutolsó-

nál dicsőülsz meg, akkor találkozol Istennel. Én nem 

vagyok vallásos, hívő vagyok, de az más dolog. A val-

lást én a szakralitása miatt vetem el. De nem a vallás 

miatt, hanem a szakralitás miatt. Tehát a csingilingi 

miatt. Ha református lennék, kálvinistaként engem 

biztos megégetnek. Az első lépcső a kövek ismerete. 

A következő lépcső a növények ismerete. A harmadik 

lépcső az állatok ismerete. A negyedik lépcső a tűz 

ismerete. ötödik lépcső csillagok ismerete. A hatodik 

lépcső az angyalok ismerete és a hetedik lépcsőn be-

jutsz a nagy kapun, ez az úgynevezett alkímiai kon-

junkció.
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S. M.: És akkor úgy döntöttél, hogy ennek a koncepciónak  

a mentén fogsz dolgozni? 

K. G.: Ezt most nem konkrétan kell érteni, de micsoda 

nagy lehetőség az, hogy te a kövek ismeretében elmé-

lyülj, és ragadd meg ezt vizuálisan.

Engem már nem érdekel a sok rizsa, hanem azt mon-

dom, hogy a kövekkel való foglalkozás milyen szép do-

log. Ebben benne van a kő mint meteorit, a kő, amit egy 

természettudományi múzeumban tárolnak, a kő sorsa,  

a kő a zsidó sírkő oldalán, a kő mint az összes megnyilvá-

nulási lehetőség. A kő az elektromosság. 

S. M.: A kövekhez hozzátennék valamit. Mongólia tízszer 

akkora, mint Magyarország és szerintem él benne olyan két-

millió ember. Ritkán élnek. Éppen ezért bizonyos helyeken 

kőből emelnek halmokat. Ezek lehetnek sírhelyek…

K. G.: Vagy pedig útirányjelző. Hogy hívják ezt? Pedig 

tudom.

S. M.: És ebből embermagasságú halmokat emelnek, mert 

mindenkinek az a feladata, hogy egy követ hozzátegyen.  

De követ elvenni majdnem halálos bűn. Mivel ennyire fontos 

az útirány jelzése, a kő nagyon felértékelődik.

K. G.: Ez végül is egy szép rítus és nem misztikus, inkább 

transzcendens dolog. 

1 2006–2007-ben zajlott egy felmérés, Fotográfiai mező 
szerkezete címmel, amelyet a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának Kommunikáció- és 
Médiatudományi Tanszéke szervezett. Jelen beszélgetést 
ennek a projektnek a keretében készítette surányi Mihály 
Kerekes Gáborral, 2007. január 18-án. 
2 Kerekes Gábort 1973 márciusában, amikor még  
a Budapesti Fényképész szövetkezet segéd riportere 
volt, a rendőrség lekapcsolta, majd egy időre a baracskai 
táborba került, utána viszont már nem mehetett vissza 
a Fényképész szövetkezethez, ezért dolgozott a Vasipari 
Kutató Intézetben. 
3 Flesch Bálint, Horváth Dávid, Kerekes Gábor, Montvai 
Attila, szerencsés János kiállítása 1974. szeptember  
8. – 22. között került megrendezésre a szentendrei Vajda 
Lajos stúdió Kiállítótermében.
4 Magyar Dolgozók Országos Művészfényképező 
Egyesülete
5 Kerekes tévesen emlékszik. A kiállításért, a Népművelési 
Intézet adományozott nívódíjat, ahol akkor Réti Pál 
dolgozott és fogta össze fiatal fotográfusokat.
6 A Képes 7 hetilap 1986. április 12-én jelent meg és ezen  
a néven 1990. október 27-ig adták ki. 
7 A sorozatból 9 kép jelent meg, Ez a hajnal cím alatt  
az 1986. június 7-i (9.) számban jelent meg Bálint  
B. András szövegével. 
8 Képes Európa 1992. november 27-től 1994. december 
23-ig jelent meg. 
9 szőllősi Ferenc, Pallagi Ferenccel együtt, 1989-ben  
a Mai Nap szerkesztője volt. A főszerkesztő Horváth 
István volt.  
A Mai Nap első száma 1989. február 8-án jelent meg. 
10 Kerekes Gábornak 1985 és 1993 között közel 1700 
képe jelent meg magazinokban. A képek 63%-a a Képes 
7-ben, 31%-a Képes Európában, a többi kép pedig  
a BOOM magazinban, a Fotóművészetben, a Fotóban  
és a Kiskegyedben. 
11 „Az intellektus – mind a hagyományban, mind  
Llulle-nál – a létezők létráján tud fölhágni Istenhez. íme 
egy művészet, egy ars ascendendi et descendendi, mely 
segítségével az ész a világot megismeri.” láng Benedek: 
„Raimundus Lullus és az Ars Magna”, Magyar Filozófiai 
Szemle 41 (1997/1–2), 187–216.

Raimundus Lullus: A létezés lépcsője, Ars Magna, 
1305 (De Nova Logica, Valencia, 1512)11

Athanasius Kircher: Ars Magna Sciendi, Amsterdam, 
Joannem Jansonium, 1669, 18
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Jelen cikk megírásakor a szokottnál is nehezebb a hely-

zetem, mivel a téma megfogalmazásához, kifejtéséhez 

és közreadásához harmadszor kezdtem hozzá. 

A Magyar Fotótörténeti Társaság által gondozott Aper-

túra XXXI. számában, 2014 októberében már érintet-

tem a témát. A felvetéssel azonban már jóval korábban 

is foglalkoztam. Az 1980-as években, a Képzőművészeti 

Kiadó felelős szerkesztőjeként többféle eszköz is ren-

delkezésemre állt. Az akkor általam használt, keletné-

met gyártmányú, Robotron márkájú elektromos írógép 

memóriájában mintegy ezer karaktert lehetett tárolni. 

1987. június 3. és 1988. október 22. között ezen leírtam 

a Gyorsfotóval kapcsolatos élményeimet. A negyvenkét 

lapos kéziratot félbehajtott A/4-es oldalakra készítettem 

el, úgy, hogy a szöveget beírtam a memóriába, majd 3 

példányban kinyomtattam. Ezután töröltem a sorokat, 

majd a művelet – egy új oldallal – kezdődött elölről.  

Az akár szaporátlannak is mondható munkamódszer-

nek köszönhetően a több hónapos tevékenység végén 

a félbehajtott lapokat bal oldalukon összefogtam, ennek  

a módszernek „japán fűzés” a neve a könyvkötészetben. 

Az anyagot „Manci, a póniló” jeligével beadtam a Magyar 

Amatőr Fotóklubok szövetsége irodalmi pályázatára.1  

Az értékelés után2 a kéziratot – a szerzői jogom fenntar-

tása miatt3 – visszakértem, majd átadtam (egy kapcsoló-

dó negatívval együtt) a Legújabbkori, mai nevén Magyar 

Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának.

A Fővárosi Fotó Vállalat az 1960-as évek végén három 

olyan telepet tartott fenn, ahol a felvételek elkészítése 

után a filmet késlekedés nélkül előhívták, majd ezután 

nagyítást is készítettek róla. A megrendelő így egy órán 

belül hozzájuthatott a kész fényképhez. 

A Corvin Áruházban lévő Műteremben igazolványképet, 

a Vidámpark és az Állatkertben emlékképet lehetett ren-

delni. Magyarországon elterjedten használtak a tulajdo-

nos arcképével ellátott, kisméretű iratokat, így a Corvin 

műtermét nagyon sokan ismerték.

Népszerűnek számított a Vidámparkban, az Elvarázsolt 

Kastély kijáratától jobbra, a körbeforgó, nagyméretű 

„hordó” mellett, az Elsősegélyhely és a Rendőrőrs előtt 

lévő szabadtéri műterem is. 

Az Állatkertben a kis kocsi elé lovat, majd pónilovat kö-

töttek; a romantikus közlekedési eszközzel pedig a bát-

rabb gyerekeket (és kísérőiket) utaztatták. Eközben (vagy  

a futtatóban lévő lovagláskor) fényképek készültek, ame-

lyeket egy órán belül megkaptak a megrendelők. 

A Főfotó vidámparki telepén gimnazista, nyári munkás-

ként 1968 nyarán dolgoztam. Hogyan kerültem ebbe  

a sajátosnak, valójában meglehetősen komolynak 

mondható helyre?

AZ ÁLLATKERTI 

GyORsFOTó 

sZOLGÁLATOT AZ 1971-

Es, UTOLsó sZEZON 

VÉGÉN A FŐVÁROsI 

FOTó VÁLLALAT 

MEGsZÜNTETTE.
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1967 elején egyre jobban érdeklődtem a fényképe-

zés iránt, a januári számtól elkezdtem vásárolni/olvasni  

a Fotó című folyóiratot és az 1-es számtól pedig a mindig 

kis késéssel megjelenő Fotóművészetet is. 1968-ban ké-

peimet több országos fotótárlaton is kiállították és azok 

közül néhány két újságban is megjelent. Apám keletné-

met, Praktica FX típusú fényképezőgépéhez egy teleob-

jektívet és egy örökvakut akartam venni, ezért dolgoztam  

a nyári szünidőben. Egy hónapot a Magyar Távirati Irodá-

ban, egyet pedig a Főfotónál töltöttem el. Azon túlme-

nően, hogy ez a két hónap valódi munkának számított 

(évtizedekkel később még a Nyugdíjintézet is elismerte), 

a későbbi életemre is hatást gyakoroltak, mert 1969. au-

gusztus 5-én elkezdtem dolgozni4 a Főfotó Dorottya ut-

cai Riport részlegén.

Az 1971-es szezon előkészületei
A Riport részleg a Kereskedelmi Osztállyal egy épületben 

működött. A kereskedelmi vezető 1971-ben – a Fortétól 

átigazolt – Helédi Ferenc volt. Helyettese, dr. Béres Antal-

né, Anikó irányította a Riport részleget, ami lényegében 

a riporter (külső felvételező) csoport volt. Ma már nem 

egyértelmű számomra, hogy a retusőrök, a könyvkötői 

csapat és a szomszéd házban lévő laboratórium kihez 

tartozott. Valószínűleg utóbbi munkájába a főmérnök-

nek nagyobb beleszólása volt. 

A riporter csoport akkor három részre oszlott. A tapasz-

taltabb, idősebb fényképész szakmunkások műszaki 

fotózással, a fiatalabbak lakossági szolgáltatással fog-

lalkoztak. A harmadik részt a világosítók alkották. Ők 

három év szakmai gyakorlat alapján szakmunkásvizsgát 

tehettek.

Műszaki felvételeket közületi (vállalati) megrendelésre 

készítettünk. Kimentünk különböző gyárakba, ahol az 

előállítások munkafolyamatait, vagy az ahhoz használt 

gépeket fényképeztük, legnagyobbrészt működés köz-

ben. A tárgyfotózás egy külön, erre a célra berendezett 

műteremben történt. Az 1970-es évek elején a Főfotó II. 

kerületi, Fő utcai műtermét5 használtuk tárgyak fényké-

pezésekor; ezért ott igazolványkép nem is készült. Mivel 

a cég tanácsi vállalat volt, ezt kifogásolták, ezért az ilyen 

típusú munkát a vezetés (az 1970-es évek közepén) át-

költöztette a Dorottya utca 11-es számú ház udvarából 

nyíló egykori Kultúrterembe. 

A riporterek – „szabad szombat” nem lévén – hétvégén 

a különböző kerületi Tanácsok Házasságkötő Termeiben 

dolgoztak. Vasárnap a megrendelők lakásán gyermekfo-

tó-sorozatokat készítettünk. A kisiparosok ebben a mű-

fajban jobban „nyomultak”. Alkalmazottaik egy-egy nap 

olykor tucatnyi helyre6 is eljutottak. Ellentétben velük, 

a Főfotónál általában három címre kellett kimenni, ami 

még belefért a délelőttbe.

Fortepan / Kereki sándor
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Hét közben szeptembertől novemberig Budapest külön-

böző általános iskoláiban a tanulókról készítettünk port-

rékat, majd tavaszig az óvodák kerültek sorra. Alaposan 

meg lehetett ismerni a főváros külső kerületeit, a hason-

ló nevű utcákat és a tömegközlekedés esetlegességeit.  

A jó idő beálltával kezdődött az iskolai csoportkép sze-

zon, nyáron pedig Csillebércre jártunk fel, ott fényképez-

tük a kispajtásokat.

Nyilvánvaló, hogy a mindig ugyanabban a műteremben 

felvételezőkhöz képest a riporter csoport dolgozóinak 

nagyobb gyakorlata alakult ki a változó fényképezési 

helyzetek megoldásában. Az iskolai csoportképek nagy 

része udvaron készült, az ilyen típusú felvételezés hason-

lított még a régi, napfényműtermi munkához is. A két 

Gyorsfotóra viszont még jobban emlékeztetett.

Előzőek miatt a szezonális jelleggel, nyáron működő Vi-

dámparki és állatkerti Gyorsfotóba többnyire a Riporter 

csoport dolgozóit osztották be, vagy olyanokat, akiket  

a fix műteremből, vagy más részlegekből (például re-

tus) néhány hónapra át lehetett helyezni. A Dorottya 

utcai részleg alkalmazottai közül a gyorsfotó műfajában 

a legnagyobb gyakorlata a Lukácsi testvérpár idősebb 

tagjának, Tibornak volt. Belépésemkor az ifjabb Lukácsi  

(Tamás) éppen katona volt. Ő a leszerelése utáni évek-

ben elvégezte a jogi Egyetemet és a Főfotó vállalati jo-

gászává nevezték ki. 

1970-ben egy képemet kiállították a Lipcsében megren-

dezett Nemzetközi Állatfotó kiállításon. Ezt természe-

tesen büszkén elmeséltem a munkahelyemen is. ónódi 

Imre, a laboratórium vezetője megígérte: támogatja kiál-

lítási nagyításaim elkészítését. Felbátorodtam és a Budai 

Fotó Klubban megbeszéltem két, nálam idősebb pálya-

társsal, hogy egy másik, több lehetőséget adó Egyesü-

letbe igazolunk át. Márciusban be is léptünk a váci Du-

nakanyar Fotóklubba, amelynek agilis elnöke, Kocsis Iván 

(1931–2020) kifejezetten erőltette, hogy a tagok képei 

eljussanak hazai és külföldi kiállításokra.

Állítólag nem a közvetlen főnökeim, hanem maga Pék 

György igazgató választott ki arra, hogy 1971-ben az Ál-

latkertben dolgozzak egy szezonon keresztül. Azt üzen-

te: ad mellém két leányt, Ilonát és Juditot, remélve, hogy 

hárman megbirkózunk a feladattal. 

Április utolsó napjaiban, négyesben, Lukácsi Tiborral ki 

is vonultunk a Ligetbe. Egy kisteherautó kihozta az esz-

közöket. Igyekeztünk megismerkedni a helyzettel; Tibor 

elmondta tapasztalatait, bemutatta, hogy szerinte ho-

gyan kell jól elvégezni a munkafolyamatokat, ismertette 

az anyagrendelést és a könyvelést, majd elment.

A Dorottya utcai részleg vezetői május első napjaiban 

egyszer-kétszer kijöttek és ellenőrizték, hogy minden 

rendben megy-e. Megnyugodva távoztak és nem emlék-

szem arra, hogy elmondták volna, mi az a szezonra előírt 

bevételi terv, amelyet teljesítenünk kell. 

Gyorsfotó Szolgálat
Magunkra maradtunk; feltűnés nélkül méregettük egy-

mást. Ilona7 vékony, sőt, kifejezetten sovány, sötét, 

félhosszú hajú lány volt, már szakmunkás, néhány év-

vel idősebb nálunk. Őt a Laborból helyezték át. Judit8  

a retusőröknél dolgozott, velem körülbelül egyidős volt, 

azaz húsz éves. Világos haját feltűzte, jónak mondható 

alakjával kevéssé törődött, mindent humorral egyenlített 

ki. Megbeszéltük, hogy egyikünket sem tekintjük telep-

vezetőnek és kértük a műteremvezetői pótlék egyenlő 

arányban történő elosztását. A vasárnapi munkavégzés 

miatt egy szabadnapot kaptunk. Ezt egymásközti egyez-

tetés után hétfőtől szerdáig vettük ki, így csütörtöktől 

vasárnapig hárman dolgoztunk.

A Gyorsfotó szolgálat kis háza érthető módon nem az 

Állatkert műemlékeihez, hanem a kiszolgáló épületek-

hez hasonlított. Az alacsony, fagerendás, majdnem al-

pesi tetős házikó laboratóriumnak használt részét nem 

lehetett teljesen lesötétíteni, fénymentesen zárni; itt-ott 

beszűrődött a napfény. A bejárati ajtótól jobbra egy kb. 

2,5x3 méteres helyiség nyílt, amelynek az út felőli olda-

lán nagy ablakok voltak. Az aszimmetrikus belső elren-

dezés miatt a laboratóriumot egy kacskaringós átjárón 

lehetett megközelíteni. Ott tároltuk a vegyszereket.  

A fixírt (nátrium-tioszulfátot) ötven kilós zsákban hozták 

havonta, öthetente. Nyáron már rendelnünk sem kellett, 

a kis teherautó reggel, nyitás előtt megjelent és a zöld 

címkés, „Kuhlmann, France” feliratú jókora papírzsákot  

a szállító bevitte a helyére. 

Kissé meglepett, hogy nem a hazai gyártmányú,  

Reanal terméket használtuk, de ne felejtsük el, ez még 

az 1974-es fotóvegyszer-áremelés előtti időszak volt, 

amikor a szakma egy része kifejezetten pazarlóan bánt 

az anyagokkal. A használt fixírt az egész Vállalatnál ösz-

szegyűjtötték, hogy később kinyerjék belőle az ezüstöt. 

Egyszer ki is jött az átvevő, megmérte a tálban lévő oldat 

ezüsttartalmát, majd lemondóan intett és többet nem is 

jelentkezett…

Az átjárót rejtő házrész-toldalék utcai részét egy jókora 

kirakat foglalta el. Ebben helyezték el a korábbiakban 

készített mintaképeket reklám gyanánt. A kulcs azonban 

elveszett, így azokat nem lehetett újabbakra cserélni.

Az épület a szikla mögött, az oroszlánbarlang bejáratával 

szemben, egy út végén helyezkedett el. Jobbra a kutyák, 

macskafélék ketrecei álltak, amelyekkel szemben a med-

vék magaslata emelkedett. A Gyorsfotótól balra az út  
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kissé kiszélesedett, ott – egy büfé-épület mögött – a ra-

gadozók ketrecei és az őket ápolók helyiségei sorakoztak. 

sajnos a büfé és a Gyorsfotó házikójának hasonlósága 

sokakat megtévesztett, így olykor néhány, már kapatos 

vendég tőlünk kért utánpótlást. A büfével szemben kez-

dődött a majomketrecek sora, amelyet minden látogató 

alaposan, esetleg többször is visszatérve, megnézett.

Állandó gondot jelentett, hogy a Gyorsfotó épületének 

minden részét a munkák különböző fázisaihoz használ-

tuk, emiatt a vevőket és az érdeklődőket nem enged-

hettük be. Egy kis íróasztal is a berendezéshez tartozott, 

ezért azt úgy helyeztük el a bejárati ajtó előtt, hogy mel-

lette nem lehetett elférni és belépni az előtérbe.

Ha ketten voltunk, egyikünk az adminisztrációt és a fel-

vétel-készítést végezte; a másik a film-előhívással és a 

nagyítással foglalkozott. A leexponált kazettát nem kel-

lett bevinni a laborba, az előtér falába vágott duplafalú 

átadó-ablakban is el lehetett helyezni.  

A hétvégén több teendő akadt kint, ahhoz kellett is a két 

ember. Folyamatos nehézségnek számított, hogy a ház 

elé állított kis kocsihoz minden arra járó odalépett. Igen, 

most érkeztünk el egy fontos ponthoz. Kétféle felvételt 

tudtunk készíteni: a környező tereptárgyakhoz állíthat-

tuk a megrendelőt és így örökíthettük meg, vagy az illető 

felült a négykerekű, két üléssoros kocsira és ott fényké-

peztük le. 

Nyitás előtt el kellett menni az út végén található futtató 

mögötti karámhoz, ahol a Lovász nevű lovászfiútól (a ko- 

rábbi években Huszár bácsitól?) el kellett kérni Mancit. 

Manci, a felvételek egyik fontos szereplője póniló9 volt; 

őt reggel Lovász befogta a kocsi elé és egész nap türel-

mesen ott ácsorgott. Patkolása – ellentétben a korábbi 

gyakorlattal – már nem tette lehetővé a betonúton lévő 

hosszabb közlekedést, kocsizást, amire pedig minden fel-

nőtt emlékezett. Naponta százszor elhangzott a kérdés: 

mikor indul a kocsi? Az obligát választ, miszerint az Ál-

latkert vezetősége az 1971-es szezonban csak a fényké-

pezést engedélyezte, a kocsizást már nem, kivétel nélkül 

mindenki csalódással fogadta. Nyugodt lelkiismerettel 

állíthatom, hogy ez pecsételte meg a Gyorsfotó sorsát. Ö
T
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A megrendelőnek átadott, 1971. júliusi ráírt dátumot viselő gyorsfotó korabeli nagyítása. (A szerző gyűjteményéből.)
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Az alkalmazott műveletek és az eljárás
Ideje leírnom, hogy milyen módszerrel készítettük a Vidámparkban és az Állatkert-

ben a képeket a vevőcsalogatónak szánt reklám-szöveg szerint: „1 óra alatt”.

Furcsának mondható és jelen cikk aktualitásához is hozzájárul, hogy a hagyomá-

nyos, ezüst alapú fényképkészítési eljárást ma már egyre kevesebben ismerik. A két 

Gyorsfotó műteremben 17 Dines érzékenységű, fekete-fehér, pankromatikus szí-

nérzékenyítésű, magyar gyártmányú, 6,5x9 cm-es Forte síkfilmre fényképeztünk.  

A nyersanyagot sötétben, egyesével kellett a fémlemezből készített síkfilmes kazet-

tába betölteni. Mindkét műteremben használtunk egy síkfilmesre átalakított, cseh-

szlovák gyártmányú, 6x6 cm-es képméretű, egyfényaknás-tükörreflexes Flexare-

tet. Az Állatkertben viszont legnagyobbrészt a feszítőkaros, harmonika-kihuzatos, 

6x9-es képméretű, német gyártmányú Plaubel Makinával dolgoztunk. A fényképe-

zőgépet egy szintén német gyártmányú, feketére festett fából készült, úgyneve-

zett Heimstatívra (a műterminél valamivel egyszerűbb kivitelű állványra) helyeztük.  

A Plaubelek történetét korábban10 már ismertettem. Mi a mattüveges élesség-, és 

képkivágás-beállítást használtuk. Emiatt és a harmonika-kihuzat miatt az eszköz – 

bár a célnak tökéletesen megfelelt – valóban kissé ódonnak látszott. Az arra járók 

gúnyos megjegyzéseket tettek rá. Az idősebbek, tájékozottabbak megkérdezték: 

ez még Helfgott samutól maradt itt? Május végén már nem magyaráztuk el min-

denkinek, hogy fogalomszerűen híressé vált elődünk gyakorta ferrotípiát készített.

Mi az állványon rögzített fényképezőgép zárszerkezetét a szezon elején 1/10-

re állítottuk és a fényviszonyok változásához a fényrekesszel igazodtunk. Mivel a 

selejtszázalékot nem tudtuk tartani, időnként az Ofotértban keletnémet ORWO 

NP-20-as síkfilmet vettünk. Ennek magasabb érzékenysége miatt 1/25-öt kellett 

exponálni. Korábban a fényképezéshez nemcsak jó látás, hanem jó hallás is kellett. 

Én például hegedülni tanultam általános iskolás koromban. A fényképezőgép zár-

szerkezetének hangját exponáláskor a felvétel készítője feszülten figyelte. Műszeres 

mérés nélkül, pusztán a zárszerkezet csattanásából meg tudta mondani a fényké-

pész, hogy 1/25, 1/15 vagy 1/8 másodpercet exponált. A Plaubel Makina 1/10-ét 

úgy megszoktuk, hogy az 1/25 hangja nem csak szokatlanul, de zavaróan is szólt.

A leexponált síkfilmet tálban, egyesével hívtuk elő. Több síkfilm esetében az elő-

hívás közben a tálban „lapoztuk” őket. A cégnél „Rapid 6”-nak nevezett előhívó 

a műszak kezdetekor még viszonylag hideg volt, de az ember kezétől fokozatosan 

melegedett. Nyáron, délután a csengető órával mért előhívási idő másfél percre 

csökkent. Az előhívás utáni néhány másodperces megszakítás következett a rög-

zítés. A fotósok nagy része 8-10 percig hagyta bent filmjeit a fixírben, mi ezt 2-3 

percre módosítottuk.

A gyorsfotó lényege, hogy szinte teljesen szakszerűtlenül rövidíti a kidolgozás me-

netét, a mosást elhagyva. Nagyításkor a még fixíres negatívot egy cseh gyártmá-

nyú, 6,5x9 cm-es képméretű Magnifax nagyítógépbe helyeztük. A nedves negatív 

természetesen hozzáragadt volna a negatívtartó üveghez. A Vállalat műszerészé-

szei és az asztalosok egy, a nagyítógép negatívtartó részével egyező vastagságú, 

6,5x9 cm-es kivágású fakeretet készítettek és abba helyeztük a filmkockát. A kép-

kivágást és az élességállítást ritkán kellett változtatni. A kis nagyítási lépték miatt 

a normál fokozatú, Forte Bromofort nagyítópapírra 1,5-2 másodpercet kellett ex-

ponálni. A német Bauerle cég által gyártott „Hirsch” típusú exponáló órába épített 

lendkerekes időzítő szerkezet jellegzetes hangját csendes időszakokban még kint is 

lehetett hallani, így a munkatársak tudták, hol tart a laboráns.

A fixíres képeket kivittük az előtérbe, „megmutattuk a víznek”, azaz nem mostuk 

ki. A kartonvastag fotópapír levéltári tartósságához 120 perces mosást írtak elő  
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a korabeli szakemberek. Ehelyett az 50x60 centiméteres, 

állványos szárítógépre emulzióval felfelé ráraktuk a ké-

peket, azaz elhagytuk a szárításkor kötelezőnek számító 

krómlapot. 

Az egész eljárás 6-10 percet vett igénybe, a felvétel elké-

szítésétől a száraz kép átadásáig.  Nyugodtabb időszak-

ban akár fél órára is vállalhattuk a képek elkészítését. 

Vegyük figyelembe, hogy Magyarországon a Polaroid 

rögtönkép kevéssé terjedt el. A manapság használatos, 

azonnal, színes képet mutató elektronikus eszközök pe-

dig még a tudományos-fantasztikus regényekben sem 

szerepeltek.

Én először 1974-ben dolgoztam műanyag bevonatú 

(„RC” típusú), kevés végső mosást igénylő és szárító-

gép nélkül, levegőn, gyorsan fényesre száradó, Forte 

gyártmányú fotópapírra.  (szolnokon fényképeztem 

egy nemzetközi kongresszus megnyitó ünnepségének 

kezdetét. Az esemény végén a rendező szervezet elnök-

ségének és a külföldi vendégeknek már a kész riport-

fotókat adtam a kezébe.) Ilyen termék azonban 1971-

ben még nem volt idehaza kereskedelmi forgalomban, 

pedig az Állatkertben és a Vidámparkban jól lehetett 

volna használni.

Feltehető a kérdés: milyen tartósak voltak a jóformán 

kimosatlan, sok vegyszermaradékot tartalmazó gyorsfo-

tóink? Nos, 2016. június 3-án kedvenc fotó-használtcikk 

üzletemben egy „1971. július” hátoldali feliratot viselő ál-

latkerti gyorsfotót vásároltam. A kép (amit közlök is jelen 

írással együtt) ugyan kissé megbarnult, de egyenletesen, 

nem foltosan. Furcsa, de magára a felvételre egyáltalán 

nem emlékszem, aminek oka az is lehet, hogy egy hét-

köznap, Ilona és Jutka készítette. Ö
T

V
E
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E

Egy vidéki iskolai osztály 1971-es csoportképének megmaradt negatívja. (A szerző archívumából.)
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utóélet
1971. szeptemberének első napjaiban egy társasuta-

zással külföldre utaztam, így a Gyorsfotó szolgálat utol-

só napjainál és a záró leltárkor nem voltam jelen. Visz-

szaérkezésem után Helédi Ferenc kereskedelmi vezető 

megkérdezte: miért nem teljesítettük az előírt bevételi 

tervet? Elmondtam tapasztalataimat, a kedvezőtlen 

időjáráson túl a kocsi mozdíthatatlanságára hivatkoz-

tam. A forgalomba belejátszott az is, hogy a forgalma-

sabb Vidámparkban három darab 9x14 cm-es képet 

kapott a vevő 20 forintért. A kevesebb embert vonzó 

Állatkertben a gyorsfotózás 25 %-kal drágább volt, egy 

kezdő munkás egy órai munkabérével, azaz 5 forinttal 

többet kellett fizetni. 25 forintért készítettünk a felvé-

telről három darab 10x15-s nagyítást. A részleg vezetője 

alig leplezte megkönnyebbülését és tettetett haraggal 

közölte: a telep működését az idei szezon kedvezőtlen 

tapasztalatai miatt a Vállalat beszünteti.

2-3 évvel később az Állatkertben jártam és – emlékeze-

tem szerint – az épületen a korábbi gyorsfotó tábla he-

lyett Fény-szöv emblémát, valamit tekercsfilmes kézi 

géppel fényképező szaktársat láttam. Ha ő megszárí-

totta a filmet és úgy készített nagyítást, akkor műveletét 

már nem nevezhetjük „gyorsfotónak”. Az 1971-es szezon 

után tehát nem csak a működtető cég változott, hanem 

az alkalmazott eljárás is.

1987. júniusában még a helyén találtam azt a faoszlopot, 

ami a képeken is látható, hiszen ahhoz kötöttük ki Man-

cit. Az épületet azonban lebontották. Napjainkban pedig 

a megnőtt fák miatt a centiméterre pontos helyszín már 

alig azonosítható.

A cikk megírása közben találkoztam Kereki sándornak 

(1952), a Magyar Televízió egykori operatőrének a For-

tepan által közzétett ifjúkori fotóival. ötezer, az 1970-

es években készített negatívja közül a Fortepan 2021. 

február 26-án 1800-at jelentetett meg az Interneten.   

A kitűnő emberábrázolási képességről tanúskodó, érde-

kes zsánerképek között nagy örömmel láttam meg az 

1970-es dátumot viselő, a vidámparki gyorsfotózás fel-

vételi helyzetét ábrázoló képet.

A Vidámparkban festett háttereket, kulisszákat használ-

tak. A telep a sikló csúszdája alatti részen helyezkedett 

el; a mindig árnyékos, sötét helyen két műtermi lámpa 

adta a világítást. Az egyik kulissza jókora üstöt ábrá-

zolt, kétoldalt ördögök dobálták a tűzre a fahasábokat.  

A megrendelő a festett háttér mögött állva dugta ki a fe-

jét a kivágott nyíláson. A másik képen száguldó tragacsot 

lehetett látni, ami elől macskák ugráltak el, oldalt pedig 

öklüket rázó idős gazdáik sorakoztak. A fotózkodni szán-

dékozók az agg autó ablakán kukucskáltak ki. A két kép 

közös hátránya volt a síkba helyezés. A lapos világítású 

festett kulisszára több fény esett, mint a fejekre, ezt na-

gyításkor ki kellett egyenlíteni.

Kereki cikkemhez is mellékelt képe a harmadik lehetősé-

get mutatja. Egy kb. 60 centi magas, vízen hánykolódó 

dézsát ábrázoló, farost lemezre festett kép mögött ültek 

a megrendelők. Mögöttük a hátteret, a jókora hullámot 

és dagadó vitorlát ábrázoló másik kulissza adta. A képet 

alkotó három sík miatt a lapos világítás ellenére ezek a 

gyorsfotók plasztikusabbak, természetesebbek voltak, 

mint a másik két kulissza reprodukciója.

Kereki 1970-es dátumot viselő felvételén a munkájára 

összpontosító fényképész hölgy akár az általam 1968-

ban a vidámparki műteremben megismert Fehérné  

Lilike is lehet. A fényképezőgépet és az ő arcát nem lát-

juk. Felülről tekint bele az egyfényaknás Flexaretbe. Pon-

tosan ugyanúgy, mint Douglas Kirkland akkor, amikor 

1962-ben műtermében Marilyn Monroet fényképezte. 

Közös a két fényképező személyben, hogy tükörreflexes 

fényképezőgépükhöz nem illesztettek pentatetőél-priz-

más keresőt. így mindketten előnytelen testhelyzetből 

tekintettek felvételezésükkor a fényképezőgépbe.

Nem értem, Lilike miért nem kérte, hogy Csengei kartárs, 

a Főfoto Horváth Mihály tér 14-ben lévő műszerész-mű-

hely főcsővezetője egy Praktisix pentaprizmát adaptál-

jon a Flexaretre. Csengeit ismertem, ő képes lett volna 

erre a bravúrstiklire…

Ehelyett Lilike inkább a Vállalatnak a Bem rakpart 31-es 

épület szuterénjában működő asztalos részlegéhez for-

dult és tőlük kérte egy praktikus bútordarab elkészíté-

sét. Nézem Kereki fotóját és töprengek, min áll Lilike? 

ízlelgetem a szavakat: stelázsi…? Hokedli…? sámli…? 

Nos, a műgonddal elkészített célszerű tárgy leginkább 

zsámolynak mondható. Lilike tehát a zsámolyon állva te-

kint a Flexaretbe, a négy delikvens pedig különböző arc-

kifejezéssel mered az objektívbe. Az idő megállt és állva 

maradt – egészen 1979-ig, amikor leégett az Elvarázsolt 

Kastély és a vidámparki Gyorsfotó is megszűnt. Néhány 

évvel később pedig az egész Parkot bezárták.
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1  Az első oldalon a Manci a póniló jeligén kívül „Egy elfelejtett fotós eljárás, 
avagy hogyan készült a tízperces gyorsfotó?” cím állt.
2  A MAFOsZ elnöke és főtitkára által aláírt kísérőlevél dátuma 1989. február 
27-i és az anyag március 10-én érkezett vissza hozzám.
3  Leírtak egyértelműsítik, hogy a pályázati anyag jeligés, a nevemet ezért 
szerzőként nem tartalmazó, fénymásolt változata általam nem jogosított és 
ezért annak semmilyen felhasználásához nem járulok hozzá.
4  Emlékeim egy részét már e hasábokon is közreadtam. „Fényképezés Pest-
Budán, a Dorottya utcában”, Fotóművészet, 2012/4.
5  A műterem keserédes, majdnem humoros történetét megírtam: „Fotó-
műterem Budán, a Fő utcában” címen a REUMAInfo című orvosi-kulturális 
folyóirat 2005/2-es számában.
6  A műfajt ismertettem a REUMAInfo című orvosi-kulturális folyóirat 2004/3-as 
számában. „A kopogós, a röhögős és a csöpögős” címen.

7  Vele egyszer találkoztam az 1970-es évek közepén, azóta 
kapcsolatunk megszakadt.
8  B. Judittal a Dorottya utcában a későbbiekben is együtt dolgoztam. 
sajnálatos módon azonban ő 1972 augusztusának végén elhunyt. 
Nővére a szakmában ismert múzeumi műtárgyfotósként dolgozott. 
Egyszer, az 1990-es évek végén elbeszélgettem vele a Gyorsfotóról, 
de sajnos néhány ével később ő is meghalt. Azt tudom, hogy leányai 
vannak, de valószínűsítem, hogy ők nem ismerték nagynénjüket. 
9  1990-ben az Új Idő folyóirat fotósaként megbízást kaptam 
Gyurkovics Tibor állatvers-kötetének illusztrálására. Rutinosnak 
mondható módon mentem ki az Állatkertbe, ahol a kötet címlapfotóját 
készítettem el. gyurkoviCs Tibor: Tónió, a póniló, Új Idő Kft,  
Budapest, 1990.
10  „A csodálatos(an sikeres) Plaubel Makina”, Fotóművészet, 2016/3. Ö
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Fotográfusnők címmel egy 2017-ben megrendezett 

konferencia szép kötetét jelentette meg a Magyar Fo-

tótörténeti Társaság, melyben 15 rövid tanulmány talál-

ható. Az egykor elhangzott előadások közül 5-6 végül 

nem került be a kötetbe,1 pedig volt közöttük pár iga-

zán izgalmas. A kötet öt része követi az egykori szerke-

zetet, amelyet Fisli Éva állított össze. Váncza Emmától 

Eperjesi Ágnesig, a 20. század elejétől máig egy-egy al-

kotó munkássága tárul elénk. Alig található benne a 19. 

századi helyzetre való utalás és hiányzik belőle egy át-

fogó bevezető vagy tanulmány, amely legalább részben 

utalna az általános adatokra, az általános európai és 

magyar kontextusra. Nem a digitális bölcsész szól belő-

lünk, mely szerint az adatok pontosítása által a fotótör-

ténet (akár) tudománnyá válhat, hanem pusztán csak 

az eddig elért eredmények összegzését hiányolhatjuk. 

Hiszen van egy fotótörténészünk, aki sokat foglalkozott 

a témával. E. Csorba Csilla Fotográfusnők (1900–1945) 

című kötete2 az 1890–1945 között tevékenykedő nők 

életpályáját vizsgálta. Főként a híressé vált alkotók 

életét és pályaképét rajzolta meg, Rosie Ney (Földi Ró-

zsai), Blüh Irén, Besnyő Éva, Nora Dumas (Kelenföldi 

Telkes Nóra) Máté Olga, Rogi André, Ergy Landau (Lan-

dau Erzsi), Reismann Mariann munkásságát és életét 

ismerhettük meg. A kiemelkedő alkotókat taglaló írás 

előtérbe helyezte ezt a témát. Ez munka azután többe-

ket inspirált, hogy további 19. századi női fényképésze-

ket felkutassanak. E. Csorba Csilla ilyen részletességgel 

nem vette számba a mestereket, ez a megközelítés  

a művészetszociológia tudományára tartozhat. A női 

mesterek művei a magyar fotótörténetre semmilyen 

hatást sem gyakoroltak. Legfeljebb tükörként működ-

tek, koruk elé tartva a „megőrzés” új eszközét. Viszont 

különleges életpályákra láthatunk rá.3 A középmezőny-

ről kialakított képzeletbeli listánkból két műterem ke-

rült be a kötetbe: Nagy Gizi és Váncza Emma.  

Ez az új kötet E. Csorba Csilla említett Fotográfusnők és 

Máté Olga4 című munkájának alapos ismeretére építke-

zik, melyet remélhetőleg sokan ismernek és olvasnak. 

A konferencia előadóinak célja, hogy egy-egy életmű  

a „láthatóság” szintjére emelkedhessen. Gebauer Hanga 

az amatőr Alföldy Flórát mutatja be a Néprajzi Múzeum 

kincsestárából a „Fényképezők, eszközhasználók” című 

fejezetben. 

FARKAs ZsUZsA

létezik-e 
nó́i tekintet 
a magyar képeken?
Fotográfusnők (Szerk. Fisli Éva)

Konferenciakötet, Budapest, MAFOT, 2020, 228 oldal
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A tanulmányok második egysége a „Műtermek és fény-

képésznők” címet kapta. Három kiváló tanulmány talál-

ható benne: Bata Tímea a Néprajzi Múzeumban találha-

tó, Weissbach nővérek által fényképezett matyó viselet-

ről írt. A néprajzi szakirodalomban állandóan felbukkanó 

olyan képeket sikerült azonosítania, amelyek meghatá-

rozó jelentőséggel bírnak, de a készítők nevét kevés he-

lyen, vagy sehol sem közölték még eddig. Kelbert Krisz-

tina Knebel Riza munkásságát mutatta be, aki a neves 

szombathelyi mester Knebel Jenő leánya volt. Demeter 

Zsuzsanna pedig Nagy Gizi életét és képeit vette szám-

ba, aki Jókai Mór második feleségének Nagy Bellának 

a testvére. Az ő műhelyének verzója megtalálható a  

fenyiratok.hu recto-verso katalógusában. 

   A kötet harmadik részében „Fotográfusnők, egyéni pá-

lyák” címmel, szentesi Edina elemzi Váncza Emma pa-

norámaképeit. A miskolci fényképésznő 1896-os ezred-

éves kiállításon aranyérmet nyert képének elkészítési kö-

rülményeit járja körül. Külön érdekessége a dolgozatnak, 

hogy egy fennmaradt kép restaurálási munkálatairól is ír. 

összegyűjtött számos képeslapot, reprodukciót, amelye-

ken ez az alkotás a nyilvánosság elé került. Egy ügyvéd 

lányaként 1881-ben már 18 évesen üzletet alapító és 33 

évesen aranyérmet nyert fényképésznő érdekes egyéni-

ség lehetett. Egy évvel később férjhez ment, majd két 

gyermeke született, utóbb harminc évig vezette a mis-

kolci műtermét, majd 1912-ben Budapestre költöztek, de 

itteni vállalkozása nem vált sikeressé. A tanulmányban a 

fényképésznő korai éveiről igen részletesen olvashatunk, 

majd a nagy kitüntetésig, a panorámakép elkészítéséig 

jut el a szerző. A következő évtizedekről, melyek az egy-

re sikertelenebb korszakához vezettek, nem beszél a ta-

nulmány. Ha hihetünk a szilágyi Gábor által összeállított 

listának, nem szerepelt többet műveivel kiállításokon.5 

Izgalmas kérdés, hogy miért? szentesi Edina Váncza pá-

lyáját bemutató részletes adatgyűjtése arra utal, hogy 

életének második fele és a kérdésre adható válasz is 

majd napvilágra kerül. 

Vörös Éva egy állatfényképésznőről írt, Waltner Bertától 

a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 6000 negatívot és 

saját nagyítást őriz tőle. 1926-tól főként lovakat fényké-

pezett minisztériumi megrendelésre és magántenyész-

tők részére. Részletesen megismerhetjük élettörténetét, 

munkahelyeit, 1956-ban Ausztráliába emigrált, mert 

szélesebb szakmai elismerést nem tudott itthon elérni. 

Zsoldos Emese egy kevéssé ismert művésznő, Wellesz 

Ella életművét az Országos színháztörténeti Múzeum 

és Intézet gyűjteményének darabjai alkotják. Az 1930-as 

évektől színházi fényképeiről vált híressé, hiszen 51 000  

fotónegatívot hagyott maga után. A szerző rámutat, 

hogy a család hagyatékában még körülbelül ugyanannyi 

található. A kivételes vizuális dokumentációból a fényké-

pésznő néhány kiemelkedő művét emelte ki és elemezte 

a szerző. 

szabó Magdolna a legendás Kárász Juditot választot-

ta „Egy fotográfusnő több élete” című tanulmányában. 

szociofotós tevékenysége okán a neves fényképésznő 

1931 és 1933 közötti munkáit már jól ismerjük. 1931-ben 

a Bauhaus fotórészlegében nőtanoncként sajátította el a 

szakmát, majd Dániába menekült és ott élt 14 évet. Visz-

szatérve Magyarországra az Iparművészeti Múzeumban 

kapott állást műtárgyfotósként. Mint a tanulmány utal rá 

családja nem volt, egyedül élt. A magyar Fotóművészek 

szövetségének tagja volt, de nem kapott elég támoga-

tást ahhoz, hogy művészileg kibontakozhasson. öngyil-

kos lett 1977-ben, szomorú befejezés.

A különféle, és egymástól igencsak eltérő női sorsokból 

nehéz általános képet kapni, annyira széles spektrumon 

áll előttünk a sokféle indíttatás. A nők egy csoportjának 

célja a fényképészettel csupán a megélhetés biztosítása 

volt, a tisztes iparos lét gyakorlása. Ez fontos, értékelen-

dő lépés a hivatáscsoportba való betagozódás oldaláról 

tekintve. Egy következő lépésként értékelhető, amikor a 

mesterséget az egész család gyakorolja. Több olyan ké-

pet ismerünk, ahol a szerény műteremben együtt dolgo-

zik az egész család. Az apa kezeli a gépet, az anya állítja 

össze a kereteket és a kisgyerek segít nekik. Ilyen szem-

pontból a szegénység is idilli állapotot teremt. A fényké-

pésznők nagy része valamilyen önkifejezésként élte meg, 

vagy szerette volna megélni a fényképész mesterséget. 

Kiállítási produktumokkal kifejezve magát, művésznek 

érezhette magát, alkothatott. Együtt élt ez a két csoport, 

de a művésznőként gondolkodók nem voltak tartósan 

sikeresek. Hol a család nyomta el az ambíciókat, hol egy 

még tehetségesebb társ miatt adták fel a küzdelmeket, 

hol pedig a 20. századi történések sodorták el a vágya-

kat. A kiállítási fényképész-művész és a profi fotóriporter 

más habitust kívánt. A kötet izgalmas, kiváló olvasmány, 
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hiszen annyira érdekes egyéni sorsok válnak láthatóvá. 

Minden nő életútja talányos, legalább annyira, mint az 

ebben az időszakban élt férfiaké, akiknek karrierjét szin-

tén a két világháború zűrzavara határozta meg. 

   A kötet két utolsó fejezete eltér a klasszikus fotótör-

ténettől, hiszen az irodalommal és a modernséggel való 

kapcsolat más megközelítést igényel. A negyedik „Fotó/

szöveg” című részben két esszé olvasható. Gáspár Balázs 

„Magyar írónők és a fotográfia” címmel Lux Terkának, 

Kaffka Margitnak és Török sophie-nak a fényképezéshez 

való viszonyáról elmélkedik. Pál Gyöngyi tanulmánya a 

„Fotográfusnők szerepe és a nőkép alakulása a fotóiro-

dalomban” címet viseli. Véleménye szerint egy alternatív 

fotóirodalom rajzolható ki azokról a nőkről, akik irodal-

mi műveket illusztráltak. A téma mögött rejlő határtalan 

mennyiségű adatözönből szemezgetett a szerző. A ne-

gyedik fejezet azért lett ennyire szűkszavú, mert nemré-

giben egy jelentős konferencia számos irányból kimerí-

tően körüljárta ezt a témát.6 

Az ötödik rész a „Nemek és (fotográfiai) diskurzusok” 

címet viseli, melyben elsőként Bíró Eszter „Performitás 

és érzelem” című munkája olvasható. Ebben a Kuhn és 

McAllister szerkesztésében megjelent Locating Memo-

ry című kötetének módszertanát követve négy külföldi 

egyéniséget mutat be.7 Molnár Ágnes Éva a fotográfiai 

önreprezentációval foglalkozik a női alkotók munkás-

ságában. Az 1970-es évek kultúráját vizsgálva három 

téma köré csoportosította az összegyűjtött anyagát. 

Álarc, test és életrajzi önarckép kategóriákat állított fel 

jellemzőként. Az álarc (rejtőzködés) témában az alkotó 

és ábrázolt nem azonos, mert fiktív vagy valós karakterek 

mögé bújik el a művész. A test (öntestkép) alfejezetbe 

az önaktot használók kerültek. A saját test értelmezhe-

tő úgy, mint a néző tekintetének való kiszolgáltatottság 

vállalása és mint kitárulkozás. És tegyük hozzá, mint ön-

mutogatás. Az önéletrajzi szekcióban fedezhető fel leg-

egyszerűbben a szubjektum. A képkészítés ez esetben a 

tényeken alapul, ezért ezekre a képekre a dokumentaris-

ta szemléletmód a jellemző. 

Eperjesi Ágnes „Labor” című írása az óbudai Társaskör-

ben 2015-ben rendezett kiállítást mutatja be. számos 

alkalommal idézi a bemutató két fontos kritikusát, akik 

kiemelik a kiállítás filozofikus aspektusait. A tárlat címe a 

vörös fényű helyiségre utal, ahol az előhívó vegyszerben 

úszó fényérzékeny papíron kirajzolódik a kép. Eperjesi 

egyesével mutatja be a különböző típusú műveket, kelet-

kezésük és indíttatásuk körülményeit. Célja a fotográfiai 

gondolatok összefűzése, és a kapcsolódási pontok idő-

ben való kiterjesztése. Az utolsó Fekete-fehér portré című 

videójában rögzítette Várnagy Tibor felvételén azt a fo-

lyamatot, ahogyan előbukkan a fotólapon a kép.  

   A hiányolt összegző tanulmány rávilágíthatott volna a 

fehér foltokra, amelyből kiderülhetett volna az is, hogy 

mi a célja ennek a gyűjtésnek. Nagy kár, hogy a leghí-

resebb magyar Máté Olga kimaradt a kötetből, hiszen ő 

magas fokon valósította meg a művészi kivitelezést, és a 

képek megjelenítését. Ez azért is lényeges, mert sokszor 

az a vád éri a női nemet, hogy képek kommersz jellege 

okozza háttérbe szorulásukat. Ez mintha független lenne 

attól, hogy a nagyon szerény műtermek jól működtek, és 

jó néhány magyar születésű világhírű fényképész-mű-

vésznő nagy életművet hagyott hátra külföldön. 

De vajon hol vannak a művészi attitűdöt képviselő, a tár-

sadalomban jól működő, kiállítani képes tisztes középré-

teg tagjai? Ha a kötet képeit lapozzuk nem nyilvánvaló, 

és nem egyértelmű, hogy melyiket készítette nő vagy 

férfi. A női tekintet, mint valami misztikus fikció lebeg-

het előttünk, de még nem találtuk meg. A magát „csak-

csak” nőként definiáló Eperjesi Ágnes úgy fogalmaz, 

hogy a kamerához a maszkulinitás és az agresszió társul 

elsősorban képzetként. „[...] Ehhez az előhívás, latencia, 

rejtőzködés, érzékenység, szenzualitás kulcsfogalmai 

kapcsolódnak. Ha úgy tetszik, nevezhetjük ezeket a fo-

galmakat a fotográfia feminin metaforáinak.”8 Ez a költői 

megfogalmazás feladja a leckét egy-egy kép értelmezé-

se kapcsán. 

1  A teljes program olvasható fotografusnok.blog.hu oldalon.
2  Budapest, Enciklopédia kiadó, 2000, 179 oldal.
3  PhilPoTT Beatrix: „Kit nevezünk fényképésznek. Gondolatok a 19. 
századi női fotográfusokról”, Fotóművészet, 2017/3., 92–97.
4  E. CsorBa Csilla: Máté Olga fotóművész: „nagy asszonyi  
dokumentum”, Budapest, PIM- Helikon kiadó, 2006.
5  szilágyi Gábor: „Fotóművészet. Elméleti és történeti tanulmányok” 
(2. szám), A fotóművészeti kiállítások szakrepertóriuma (1890–1945), 
Budapest, Magyar Fotóművészek szövetsége kiadása, kézirat 
gyanánt, 2006. 
6  Fotográfia és irodalom konferencia Mai Manó Ház 2018. október 23. 
https://www.maimano.hu/porgramok és absztraktok.
7  kuhn Anette, mCallisTer Kristen: Locating Memory. Photographic Acts. 
Oxford, Berghahn Books, 2006. 
8  ePerJesi Ágnes: „Labor”, Fisli Éva (szekr.): Fotográfusnők. Budapest, 
MAFOT, 2020. 213. r
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Summary

Balázs Gáspár: Wellness & Business – A critique of capitalism 

in the Works of contemporary Hungarian Photographers

The capitalism of the 21st century is very efficient and sophisticated 

in compelling people to consume and offering them efficiency as 

the central value. Balázs Gáspár looks at the recent series of four 

Hungarian photographers from the aspect of what they highlight, 

with their critical stance. The four critical stances / Kata Geibl’s 

There is Nothing New Under the sun, Dániel szalai’s Unleash your 

Herd’s Potential, Tibor Gyenis’ Personal Decision and Máté Bartha’s 

sunday series/ are analysed as critiques of four different aspects of 

capitalism.

Štěpánka Bieleszová: Surrealism Meets photography in the 

Works of Emila Medková

The Photographic Collection of the Olomouc Museum of Art

Emila Medková (1928-1985) was an exceptional figure in Czech 

photography. What is captured in her work is pure surrealist vision. 

Where its sources come from, whether from personal destiny or the 

twists and turns of history, is a second question. Medková’s vision 

of the world, of human situations, interspersed with symbols and 

allusions, has made her one of the most radical representatives of 

Czech surrealist photography. Her era did not allow her work to 

become as widely known as that of her pre-war predecessors, but 

her oeuvre is nevertheless indispensable. The reader is introduced 

to the photographer’s work and approach by Štěpánka Bieleszová. 

 

Gábor Ébli: Documents of the Period

Photography and New Media-Based contemporary Art from 

the collection of Péter Kacsuk

The societies of the XXI century are changing rapidly, regardless 

of geographical location. The changes always raise new and new 

questions. And the questions raised are reflected by the artists, 

depending on their habits and practices. Gábor Ébli’s essay takes 

the reader into a collection, presenting a collecting method that 

specifically seeks fresh responses to these current issues. The result 

is that the collection itself is a concentrated display of various 

artistic reflections responding to social trends and phenomena, 

and as it is a collection of contemporary works, it is also a mirror of 

the last twenty years.

 

Zsuzsa Farkas: is There a Female Look on Hungarian pictures?

The documents of a conference held in 2017 under the title 

Women Photographers was edited by Éva Fisli and published by 

the Hungarian society for the History of Photography. The works 

of women photographers are analysed in the five major chapters of 

the book. The horizon is broad; the studies cover a range from the 

owners of nineteenth-century photographic studios to the analysis 

of contemporary photographers’ practices. Zsuzsa Farkas reviews 

the book.

 

Zoltán Fejér: it Was Fifty years Ago...

The Zoo’s Fast Photography service was closed down by the 

Budapest Photo Company at the end of the last season in 1971. 

The staff of the Budapest Photo Company took pictures of 

Budapest’s official events, family and school events for many 

decades. They had offices in all parts of the city but only three 

mobile studios. One of them worked in the Zoo, which was always 

very busy in good weather and at weekends. Zoltán Fejér used to 

work there, and he shares his personal experience of the zoo studio 

in this article.

 

Klára Fogarasi: The Naturalisation of Stateless Persons – The 

contextualised Photograph as a Specific image

There are cases when, in the use of photography, the photograph 

itself is only a part of an essentially photo-based work and is not 

intended to be artistic. Klára Fogarasi’s article covers objects of 

this kind, including pageants made for different occasions and 

souvenirs with photographs.

 

Judit Gellér: Photo Books. interviews. V.

Dániel Szalai: Novogen

Dániel szalai’s Novogen series has been shown in many places in 

Europe in recent years. Now that the book has been published, 

Judit Gellér invited the author to a talk. The beginning of the 

interview outlines the background and motivations that turned the 

artist towards photography, especially this type of photography. 

The artistic approach unfolds in detail, focusing on nature and the 

relationship between animals and humans, which is characteristic 

of Dániel szalai’s works. The photographer also talks about where 

he feels the limits of photography are and, of course, about the 

process of preparing the book itself. 

 

Mihály Surányi: An interview with Gábor Kerekes (2007)

A previously unpublished interview with Gábor Kerekes is published 

by our magazine, made in 2007, connected with a research project. 

Mihály surányi conducted the interview.

Mihály Surányi: Details – réka Bohus – What remains

The series of Réka Bohus was presented the last year. 

It reflects relations between Réka Bohus and her parents.  What 

remained after they passed away? It reflects relations between 

Réka Bohus and her parents.  What remained after they passed 

away? How is it possible to give form for these reminiscences, 

to summarise a childhood and the beginning of a new life? The 

author analyses some details of the series in the article, from using 

the colours to the text-image relations.

Emese Zsoldos: „Now, that’s something to talk about again!” - 

Two constructions on a theme (Závada – szüts, 2006 és Závada, 

2020)

The study examines two photographic-literary works: both through 

stories and photographs, from the past, revealed from memory, 

unfolding the former life of the German community in Budaörs to 

the reader. The analysis explores the structure, pictorial and textual 

narration of books, as well as the features of the autonomy of the 

two media and the intermedial forms of their interaction.



Emila Medková: Fej, [Hlava], 1951, ezüst zselatinos nagyítás, 230x179 mm © Photo: Zdeněk sodoma, courtesy Muzeum umění Olomouc
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