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Áfra János (1987)
Költő, műkritikus, szerkesztő, művészetközi 
együttműködések gyakori résztvevője. Dolgozott 
már együtt zenészekkel, táncosokkal és 
képzőművészekkel, gyakran nyit meg kiállításokat 
és néhány kurátori munkája is volt. Több mint 
tíz éve tanít kreatív írást és tart költészeti 
workshopokat, a Debreceni Egyetem  
óraadója. A KULTer.hu kulturális portál alapítója  
és tíz éven át főszerkesztője, jelenleg pedig  
az Alföld irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 
szerkesztője. Verseskötetei: Glaukóma (2012); 
Két akarat (2015); Rítus (2017). szegedi-Varga 
Zsuzsannával közös, kétnyelvű, experimentális 
művészkönyve a Termékeny félreértés / Productive 
Misreadings (2020), amely a Los Angeles-i Take Care 
Gallery Horizon című kiállításán is helyet kapott. 

Barta Edit (1981) 
Kurátor, művészeti szakíró, esztéta. 2007-ben 
végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán, 
magyar-esztétika szakon. 2013–2015 között  
a Fiatalok Fotóművészeti stúdiója vezetőségi tagja 
és titkára. 2018–2021 között a Magyar Fotográfusok 
Háza - Mai Manó Ház szakmai munkatársa, a Punkt 
online fotográfiai magazin szerkesztője. Jelenleg 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállítási 
referense, 2021-ben Kállai Ernő művészettörténészi 
és műkritikusi ösztöndíjas.

Bordács Andrea (1964)
Esztéta műkritikus, független kurátor. Jelenleg 
az ELTE sEK Vizuális Művészeti Tanszék vezetője. 
Korábban a Dorottya Galéria vezetője volt és  
18 évig az Új Művészet szerkesztője. 2014-ben 
megkapta a Németh Lajos-díjat. Kutatási területe 
a kortárs művészet: a női művészeti tendenciák, 
a köztéri művészet, a street art, az új médiumok 
szerepe, a fotó. Könyve jelent meg Tót Endréről, 
Várady Róbertről, Illés Barnáról és szilágyi Lászlóról.

Csanádi-Bognár Szilvia
Jelenleg a Tomori Pál Főiskola docense, 
esztétikatörténetet, művészetfilozófiát, retorikát 
tanít. Kutatásai hosszú ideig a műleírás témáját 
járták körül, ezek tanulmánykötetekben és 
folyóiratokban jelentek meg a 18. század műleíró 
elméletével, valamint a konceptuális művészet 
leírógyakorlatával kapcsolatban. 2011-ben elnyerte 
az MTA Művészettörténeti Bizottságának Opus 
Mirabile díját. 2018-ban az ELTE Filozófiatudományi 
Doktori Iskolájában szerzett PhD fokozatot Johann 
Gottfried Herder forma- és térfogalmával foglalkozó 
disszertációjával. 

Ébli Gábor (1970)
Esztéta, az ELTÉn 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.

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 és 2016 
között 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.

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

Beszélgetés Varga Tamás fotóművésszel   

BARTA EDIT
Gyógyír-e a fotográfia?

ÉBLI GÁBOR
Fényidő 

Fotó alapú művek az Irokéz Gyűjteményben

sOMOGyI ZsóFIA
Kerülj kékbe, kerülj képbe!

BORDÁCs ANDREA
Női barátok, női barátságok 

Vedres Ági fotósorozata

CsANÁDI-BOGNÁR sZILVIA
Az egymásra vetülő én képei

BORDÁCs ANDREA
Megállt az idő, és most már úgy is marad 

Hermann Ildi szerint a világ

FEJÉR ZOLTÁN GyöRGy
Csigó László portré-pantheonja

GÁsPÁR BALÁZs
„Akik a városukat felemelték a romokból,  

egy álmot is építenek” 
a Rákosi-kor egyetlen budapesti városalbuma

FARKAs ZsUZsA
Magyar magángyűjtők 

Beszélgetés Fejér Zoltán Györggyel

Kiállításajánló
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Áfra János: Civilben orvosként, gyerekpszichiáterként dol-

gozol. Mennyire érzed ennek a termékenyítő erejét a fo-

tográfiai praxisodban? Kölcsönhatásban van, vagy inkább 

komplementer viszonyban egészíti ki egymást az életedben 

ez a két hivatás? 

Varga Tamás: Nem szeretem keverni a két dolgot, de ta-

gadhatatlan, hogy a pszichológiához való vonzódásom 

meghatározó a fotográfiai munkáimban. Ez sokszor tet-

ten érhető a témaválasztásban, a projektjeim koncepció-

jában és talán valamiféle többletérzékenységet is jelent. 

Gyermekkorom óta érdekelt a pszichológia és a vizuali-

tás. Rengeteg filmet néztem, és kedveltem azokat a fil-

meseket, akiknek a munkáiban a képzőművészetnek és  

a pszichológiának jelentős szerep jutott, mint mondjuk 

Tarkovszkij, Greenaway vagy Kubrick esetében. Később ír-

tam is néhány cikket, illetve tartottam előadásokat a film 

és a pszichológia kapcsolatáról. 

Visszatekintve úgy tűnik, sok évet „elpazaroltam”. A gye-

rekkoromból csak a családi képekre és némi szakkörös 

laborálásra emlékszem, a 30-as éveimben kezdtem el 

komolyabban foglalkozni a fotográfiával. Akkoriban még  

a mozgófilmkészítés szinte elérhetetlen volt, maradt az ál-

lókép, amit persze ma már nem bánok. Hamar rájöttem, 

hogy csak úgy lefényképezni egy látványt, semmiféle iz-

galmat nem okoz. Törekedni kezdtem arra, hogy a képe-

im a saját átszűrt valóságomat mutassák, és remélem, 

így megszólítják a nézőt. Belép a képbe a pszichológia, 

személyes utakat, asszociációkat indít el. Rudolf Arnheim 

szerint soha senki nem tárgyalta úgy a művészeti alkotást 

vagy a megértés folyamatait, hogy egyszersmind ne be-

szélt volna a pszichológiáról is. A digitalizációval azért a 

film is visszatért az életembe, gyakran készítek kisfilmeket. 

ÁFRA JÁNOs   

Varga Tamás: Átmeneti állomás / Jakes VI., 
Debrecen, 2008, giclée print, 123x100 cm

Sérülékeny teStek, 
felSzabadított tárgyak 
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Sérülékeny teStek, 
felSzabadított tárgyak 

Beszélgetés 
Varga Tamás 
fotóművésszel
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Á. J.: Debrecenben élted le életed nagy részét. Mi tartott itt 

a városban? Mit láttál és/vagy látsz inspirálónak a helyben?

V. T.: A közelben születtem, és középiskolás koromtól 

Debrecen az otthonom. Elég röghöz kötött vagyok, ne-

hezen tudom elképzelni, hogy tartósan máshol éljek. Ez 

valószínűleg nem a hely varázsából, hanem a szemé-

lyiségemből fakad. Engem leginkább emberek, gondo-

latok, beszélgetések, érzelmek inspirálnak. A fotótörté-

netben és a kortárs művészetben sok inspiráló egyéniség 

van, kedvenceim Lartigue, Witkin, Atget, Man Ray és 

sally Mann. A hazaiak közül megkerülhetetlen Kerekes 

Gábor, aki az általam is képviselt műfajban olyan dolgo-

kat teremtett, amelyek miatt nehéz elhagyni a nyomvo-

nalát.

Á. J.: A korai, színes képeiden sokat kísérleteztél a szocio-

fotó műfajával, ezeken a – például átmeneti otthonban ké-

szült – képeken mintha nagyobb szerep jutna az olyan hely-

zeteknek, amelyek a szituációban megtalált test történeté-

ről mesélnek. Miért mondtál le az egyszerűbb technológia 

kínálta spontaneitásról és a színekről az időigényesebb és 

körülményesebb eljárásokkal létrehozott, fekete-fehér mű-

vek javára?

V. T.: Mindig is érdekelt a dokumentarizmus, és már korai 

munkáimban is megjelentek szociálisan érzékeny témák. 

Ezt a vonzalmat erősítette meg az is, hogy fotográfiai 

irányú képzésemet a stalter György által fémjelzett fo-

tós iskolában kaptam. A szubjektív dokumentarizmus és 

az emberábrázolás még közelebb kerültek hozzám. Ez 

volt az az időszak, ami új lendületet adott, és az ott ta-

nító mesterek szemléletformáló ereje nagy hatással volt 

rám. Manapság is foglalkozom a közép-kelet-európai lét 

sajátosságaival (például Godot-sorozat, 2015–), illetve 

a diszkriminált csoportok bemutatásával (például Élő 

határ-sorozat, 2013–). Ezek persze – a jelenleg általam 

használt technikák miatt – nem elkapott pillanatok, ha-

nem „lassú képek”.

A történelmi fotóeljárások megismerésében sokat kö-

szönhetek seres Gézának, aki a Debreceni Új Fotómű-

hely vezetője. Megfertőzött az archaikus technikák 

iránti eltökéltsége, szenvedélyessége. Idézhetném azt 

a klisét, hogy „fotózz tudatosan fekete-fehérben”, és 

akkor a tartalomra lehet koncentrálni, de valójában 

ezek a technikák természetes módon tüntették el a 

színeket. Nem szeretném a látványt visszaidézni, amit 

a valóságban bárki megfigyelhet, de ebben csak kis 

szerepe van a színek eltűnésének. Egyébként mosta-

nában dagerrotípiák készítésével kísérletezem, és a 

technikát kreatívan használva „földöntúli” színeket 

igyekszem létrehozni. 

2019-ben és 2020-ban három kiállítással összegeztem 

eddigi pályámat. Az Időszámításom előtt (FUGA – Buda-

pesti Építészeti Központ) című kiállításon a korai mun-

kákat, az Időszámításom után (B32 Galéria és Kultúrtér) 

tárlaton a mintegy 10 évre visszanyúló összefoglaló pro-

jektjeimet, az Időszámításom szerint (b24 Galéria) esetén 

pedig a saját jövőbeli terveimre utaló képeket mutattam 

be. Az „időszámítás” kifejezéssel itt a saját időszámí-

tásomra utaltam. Ez az az időpont, amikortól kizárólag 

nedves kollódiumos vagy megjelenésében ehhez hason-

ló módszerekkel készítem fotóimat.

Á. J.: Kivételes anyagismeretre tettél szert, miközben gya-

korlatilag minden történelmi fotóeljárást kipróbáltál, de leg-

inkább ehhez a 2010 óta alkalmazott eljáráshoz vonzódsz, 

mi ennek az oka?

V. T.: Igen, felvételeim nagy részét nedves kollódiumos 

eljárással vagy a végső megjelenésben hasonló hatású, 

saját készítésű zselatinos ezüst üveglemezre készítem. 

Először engem is ezen felvételek semmihez nem ha-

sonlítható megjelenése, tónusrendje, felbontása, egyedi 

hibái nyűgöztek le. Jobban megismerve, ezt a technikát 

nagyon alkalmasnak találtam a kreatív anyaghasználat-

ra. Mivel az eljárás a maga idejében csupán néhány évti-

zedig volt népszerű, rengeteg új lehetőséget, titkot rejt, 

a kísérletező énemhez nagyon passzol. A lemezedre ön-

tött fényérzékeny emulzióba a fény közvetlenül belevési 

magát, megrajzolva a képet, a nyersanyag megegyezik  

a végeredménnyel.

Á. J.: A gondolatorientált konceptualizmus hatása a kortárs 

fotográfiában is érezhető, ugyanakkor az elmúlt évtizedek-

ben újra felélénkült a tárgyak anyagszerűsége iránti figye-

lem. A posztinternet-művészek a világháló esztétikáját és 

tartalmait a matériához rendelve, egy-egy térbeli szituáci-

óban értelmezik újra. A digitális képalkotó eljárások tőled 

sem állnak távol, de radikálisan más stratégiával dolgozol,  

a legtöbb képedre egyfajta „korfeledtség” jellemző, adato-

lás hiányában nehéz volna kitalálni, mikor is készültek. Tu-

datosan tüntetsz az archaikus fotóeljárások alkalmazásával 

a digitális képek túltermelése és korlátlan terjesztése ellen, 

hogy visszanyerd a képek auratikusságát?

V. T.: Képviselem a klasszikus fotográfia értékeit, de egy-

általán nem szeretnék tüntetni. Olyannyira nem, hogy 

bár egy korrekt képaláíráshoz a technika leírása is hoz-

zátartozik, gyakran legszívesebben elhagynám azt. Nem 

hiszem, hogy egy kézműves eljárással készült kép csu-

pán a technika miatt jobb lesz, mint egy digitális felvétel. 

Lelkifurdalás nélkül átlépem a tiszta fotográfia határait, 

gyakran a végeredmény érdekében vegyítem a kor digi-
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tális vívmányait kézműves technikákkal. Egy jelenleg ter-

vezett munka során – hosszú kihagyás után – szinte csak 

digitális fényképezőgépet fogok használni. 

számomra az archaikus eljárások használata egyszer-

re nagyon fontos és egyáltalán nem fontos. Ugyan 

nem egy trendi dolog, de nekem még számít a mes-

terségbeli tudás, az anyaggal való közvetlen kapcso-

lat. szeretem kézbe venni a képet mint tárgyat, amely 

ezekkel a technikákkal elkészítve gyakran egyetlen és 

megismételhetetlen. Vonz a sötétkamra, a magány,  

a vörös fényben eltöltött idő. Ugyanakkor nem akarom 

az archaizálók útját járni. A vegytant sem szeretem, 

nem hoz izgalomba, de kénytelen voltam elsajátítani 

a jó minőségű végeredmény elérése érdekében. Bi-

zonyos időszakokban sok képet készítettem, olykor 

talán már kényszeres módon. A módszerem gyökere  

a szenvedélyes kísérletezés, nem véletlen, hogy nagy 

kedvencem Man Ray. A
r

C
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L

Varga Tamás: Godot 21010802, Magyar szentföld Templom, Budapest, 2020, ezüst zselatinos száraz 
üveglemez 4x5”, ezüst zselatinos nagyítás, 40x30 cm
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Á. J.: Man Ray emblematikus fotói közé tartoznak 

azok a portrék, amelyeken a Rrose Sélavy-vá átalakult 

Duchamp tűnik fel, utóbbi egyébként is szívesen hasz-

nált álneveket. A Burai Árpáddal közös, Fictures (2020–

21) című projektetekben ti is kísérletet tettetek a be-

fogadói viszonyok felforgatására, hiszen a portréfotók-

nak áldokumentarista jelleget kölcsönöznek a játékos 

képaláírások, amelyek kifejtett történetek formájában 

is megerősítést nyernek a kisprózákkal. Mintha Susan 

Sontag megjegyzése1 igazolódna itt vissza, aki A szen-

vedés képeiben azt írta, a fényképek csak arra várnak, 

hogy felirataik értelmezzék, illetve meghamisítsák őket. 

Vajon minden fénykép ki van szolgáltatva a szövegek 

akaratának? Utaltál rá, hogy sokszor inkább elhagynád 

a képaláírásokat, mi az akadálya?

V. T.: A képaláírások fontosak, részét képezik egy fo-

tográfia bemutatásának. A technika megnevezése szem-

pontjából utaltam rá, hogy a néző megszólításához nem 

feltétlenül kell tudnia, hogy milyen módszerrel készült  

a kép. A fotó címe mint szöveg meghatározó lehet. Van, 

amikor nagyon fontos egy képcím – mint a Fictures című 

sorozatom esetében –, mert jelentős szerepe van a kon-

cepció szempontjából, de legtöbbször igyekszem a címet 

elhagyni, a jó befogadónak nem kell segítség.

Engem is erőteljesen foglalkoztatnak a fotográfia alap-

gondolatai, a tér-idő, a valóság-virtualitás és az igaz-ha-
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mis fogalmak határhelyzetei. A valóságillúzió előállítása 

a technikákkal való kísérletezés során nagyon izgalmas 

dolog – számos projektem ezt a témakört járja körül, pél-

dául évek óta foglalkozom a Virtuális-sorozattal (2013–). 

Felvételek készülnek valós vagy virtuális szereplőkről, 

helyszínekről, tájakról. Az egymás mellett installált képe-

ken valóság és virtualitás határai elmosódnak, a szemlé-

lő csak az egyedi képekkel szembesül. De említhetném  

a Timepixels (2019–) projektet is, amelyben kísérletet te-

szek az idő láthatóvá tételére, hiszen 30-90 másodper-

ces videófelvétel történései rögzülnek egy állóképben.  

A képek kiindulása mozgófilm, a videó képkocákra,  

a képkockák pixelekre történő felbontása után újraépül 

a kép. A végső megjelenés nagyon valódi, egyedi, kézbe 

fogható, zömében történelmi technikával készült.

Ebbe a sorba illeszkedik a Fictures projekt is. A „valósá-

gábrázolás” a média nagyon bizonytalan kifejezésévé 

vált. Ebben az esetben, a hitelesség erősítése miatt nagy 

szerep jut a precíz képaláírásoknak (név, helyszín, idő-

pont). A klasszikus eszközökkel készült fotókat a képen 

szereplők életének fontos eseményeit vagy csak gon-

dolatit idéző Burai-szövegek kísérik. Emberábrázolás 

és képaláírás. A kép, a szöveg és a befogadó háromszö-

géből születik meg egy sajátos valóság. A technika itt is  

a végeredmény szolgálatába van állítva, a megtörténtség 

érzését erősíti. 
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Á. J.: Három év alatt három kiadványod is megjelent, 

a tízéves periódus képeiből válogató szép album után 

a két frissebb már kép és szöveg viszonylatait kutatja, 

szépírókkal való kollaborációban. Milyen lehetőséget 

látsz a művészetközi együttműködésekben, és egy-

általán ezekben az exkluzív, limitált példányszámú 

albumokban?

V. T.:  Bízom benne, hogy, ahogyan az analóg fo-

tográfiának, úgy a valódi könyvnek is van jövője. 

Amennyire szeretem a fotográfiában az anyagok-

kal való kapcsolatot, úgy a lapok fogása, a lapo-

zás, az illat is kedvemre való. Egy könyv a lakás-

ban helyet követel magának, mert nem bújhat el 

fájlok formájában. Egy fotóalbumra, amelyben 

képek vannak egybekötve, még inkább igaz ez.  

A Silver című albumban (2019) saját gondolatme-

netem szerint sűrítettem össze sok év munkáit. 

Kézbe fogható képek egy kézbe fogható könyvben, 

amely tárgyként önállóan is megállja a helyét. Ma-

gas minőségű a nyomás, és – a fotográfiai hagyo-

mányokat is megidézően – limitált példányszámú, 

sorszámozott, aláírt. A másik két könyvben együtt 

jelennek meg képek és szövegek. A Levegő (2020) 

című kisméretű, intim albumba Kis Mónika írt  

a képeimhez zömében komor, súlyos kisprózákat. 

A korábban említett Fictures (2021) albumban pe-

dig Burai Árpád olykor megdöbbentő, bizarr, más-

kor vicces vagy botrányos történetei olvashatók. 

Irodalomkedvelő vagyok. Jó együttállás, ha egy 

helyen, egymást erősítve jön létre a médiumok kö-

zötti dialógus. Mennyire izgalmas dolog, hogy egy 

képedről egy másik szerző a saját formanyelvét 

használva tud beszélni, még az is lehet, hogy ért-

hetőbben teszi, de mindenképpen más aspektus-

ból közvetít. A betű és a kép együtt papírért kiált.

Varga Tamás: HEM, Debrecen, 2016,  
nedves kollódiumos eljárás, 6 db, 17x17 cm
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Varga Tamás: Rovargyűjtemény I., Debrecen, 2016, nedves kollódiumos eljárás, 60x74 cm
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Á. J.: Utaltál már a korszakzárást sugalló kiállításhár-

masra. A jövő irányába tekintő Időszámításom szerint 

című kiállításon egy különleges, a b24 Galéria terét vö-

rös fényével uraló installáció is helyet kapott. A Testké-

pek-sorozat (2020) darabjain röntgenfelvételekre friss 

exponálással rögzítettél újabb réteget. Ennyire foglal-

koztat a fotóművészet határain túlra mutató munka, 

ezzel is kísérletezel? 

V. T.: Igen, ezeknek az alapja is a médiumok keve-

rése, a valóság-virtualitás kettősségével és a lát-

vány áthangolásával való foglalkozás. Korábban 

Archaikus layerek (2014–) elnevezéssel készítettem 

már több rétegből álló képeket, nagyon hasonlóan  

a Testképekhez. A tiszta üvegen az ambrotípiák 

(nedves kollódiumos pozitív) transzparensek, és 

pozitív képként azokat a részleteket látjuk csak, 

melyek mögött fekete háttér van. A transzparencia 

lehetőséget ad több réteg (a lemez vagy a testké-

pek esetén egymásra öntött fényérzékeny rétegek) 

együttes használatára, a megváltozott látvány az 

egymás mögé helyezett rétegekből alakul ki, hason-

lóan, mint a Photoshopban. A Testképek darabjain 

egy adott testrész röntgenfelvételére került felön-

téssel egy új réteg érzékenyített kollódium, és ezt 

a kamerában újraexponáltam. Az így többrétegűvé 

vált röntgenfilm egy átvilágító lightboxba került. 
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Varga Tamás: Testképek / Focidrukker, Debrecen, 2019,  
nedves kollódiumos eljárás, röntgenfilm, 30x30 cm
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Á. J.: A képeidre egyfajta sokhangúság jellemző, amihez a technikai kísérletezés mellett  

a változatos tárgyválasztás is hozzájárul. Van-e kedvenc témád? Engem különösen az egy-

egy objektumot központba állító tárgyfotóid nyűgöznek le, amelyeket áthat egyfajta metafi-

zikai bizonytalanság. Inkább az emberre utaló nyomok érdekelnek – ahogy a Mikrokozmosz- 

sorozat esetében (2012) érezhető, ahol a testfragmentumok maguk tesznek szert tárgyszerű 

minőségre –, vagy a tárgyak inkább mint ember által kisajátított, formát kapó matériák fon-

tosak számodra?

V. T.: A nedves kollódiumos eljárásban a portrékészítésnek vannak a legnagyobb ha-

gyományai, ennek ellenére engem manapság ez izgat a legkevésbé. A tárgyak fotózá-

sa számomra semmiképpen nem alkalmazott módon való megjelenítés. Kihívás abból  

a szempontból, hogy mennyire vagy képes a formanyelvet jól használni, és ezzel ponto-

san kifejezni valamit, hogyan tudod a valóságot átalakítani, a tárgyat a magától értető-

dő funkciójától megszabadítani, a konkrét objektnek más, akár szimbolikus jelentéseket 

adni. A Mikrokozmosz-sorozatban a testek-testrészek tárgyiasítása történik meg. A testet 

mint a hellenisztikus hagyomány szerinti „kis világunkat” vizuálisan meghatározott szer-

kezet jellemi. sejtek, szövetek, szervek – sérülékenyek, akárcsak a kollódium. Életünk-

ben és halálunk után nyomokat viselnek, történeteket mesélnek, és ezek megőrizhetők. A
r

C
É

L
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Á. J.:Egy ideje a mesterségbeli tudás átadásában is nagy szerepet vállalsz, a gyakorlati és elméleti is-

meretek átadásán dolgozol. Mi az a három dolog, amire minden profizmusra törekvő fiatal fotósnak 

felhívnád a figyelmét?

V. T.: Idén nyáron már sokadik éve rendezem meg a Brownhand Kollódiumos Műhely workshopot, 

amelyet az utóbbi években a Bugaci Kontakt Fotográfiai Táborral kötöttünk össze. A résztvevők 

bepillantást kaphatnak az eljárás rejtelmeibe, kipróbálhatják magukat a gyakorlatban, inspirálód-

hatnak, új szemléletet szerezhetnek, vagy akár az ezekkel a technikákkal való komolyabb, elhi-

vatott foglalatoskodás első lépéseit is megtehetik. Ezekben az összejövetelekben én a lelassulás,  

a szemléletformálás és az együttlét örömét látom a legfontosabbnak. 

Tanácsot nem adnék, inkább magamnak címezem ezt a három felvetést. Az első az, hogy ne feled-

kezz el a mesterségről, szerezz minél több tudást, nézz rengeteg képet, tanulmányozd a fotótörté-

netet és a kortárs áramlatokat is. A második, hogy néha tedd le a gépet, és foglalkozz minden más 

művészeti ággal, merülj el a nagy áramlatokban. A harmadik dolog pedig az, hogy a fotográfiához 

csak szenvedélyesen érdemes közelíteni. Te magad legyél az oka annak, hogy fényképet készítesz. 

Egy-két mérvadó személy kivételével ne foglalkozz azzal, mások mit gondolnak a művészetedről

1 Sontag, susan,: A szenvedés képei, ford. Komáromy Rudolf, Budapest, Európa, 2004, .

Varga Tamás: Virtuális / IMKG II., sark, 2014, 
nedves kollódiumos eljárás, 30x16 cm
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gyógyír-e 
a fotográfia? 

 “KöSZöNöM, ISTENEM,

 hoGy VISSZAAdTAd

 A SZEMLÉLődÉST.

 hoGy LELASSíToTTÁL

 ANNyIrA, hoGy ÉSZrEVEGyEM

 EGy LEVÉL ErEZETÉT.”

(Csontó Lajos: Kutya év)

Részlet Gyenis Tibor Személyes döntés című sorozatából.  
Enteriőrkép a Gyógyír című kiállításról,  
fotó: Capa Központ © Capa Központ
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MASZKoS, úJ VILÁG
A tavalyi év talán mindannyiunk számára egyszerre jelentette a „rosszul len-

ni” és „jól lenni” esztendejét. A 2020 tavaszán világszerte berobbant koro-

navírus-járvány átírta és új alapokra helyezte a gazdasági, szociális, kulturális 

szokásainkat, életünk számtalan területén megannyi változást hozott, hosszú 

távú hatásai, következményei pedig még csak most kezdenek körvonalazód-

ni. A pandémiával együtt járó otthonlét mint életforma során számtalan testi 

és lelki, a jólétünket szolgáló ajánlás, tanács és praktika került elő: Hogyan 

őrizzük meg lelki nyugalmunkat? Hogyan óvjuk mentális és fizikai egészsé-

günket? Hogyan védjük meg a betegségtől szüleinket, nagyszüleinket, ba-

rátainkat, kollégáinkat? Megannyi viselkedési, közlekedési, vásárlási szabály, 

táplálkozási, sportolási tipp és meditációs gyakorlat született az elmúlt másfél 

évben. szociológusok, egészségügyi szakemberek, történészek és közgaz-

dászok szájából pedig egyre gyakrabban hangzik el az állítás, mely szerint  

az II. világháború óta nem volt arra példa, hogy az emberiség ugyanazt ta-

pasztalja meg azonos időben. A járvány mint közös élmény, a közvetlen törté-

nelmi tapasztalatok az egész bolygót egyfajta élményközösséggé formálták. 
Habár a Capa Központ Gyógyír című kiállítása nem a koronavírus-járvány ha-

tására született – a kiállításban részt vevő művészek még 2019 őszén kap-

ták meg a felkéréseket –, a kiállítást inspiráló kérdésnél1 (hogyan legyünk jól?) 

keresve sem találhatott volna aktuálisabbat a kiállítás kurátora, Gellér Judit.  

„A Gyógyír című kiállításon az válik láthatóvá, hogy a »jól lenni« dilemmájára 

az eltérő alkotói pozíciók által különféle fotográfiai koncepciók fogalmazód-

nak meg.”2 Ugyan a kiállítás ötletét nem a pandémia szülte, a projektben részt 

vevő alkotók közül nyilvánvalóan többen reflektáltak a járvány teremtette  

új helyzetre.

BARTA EDIT

gyógyír-e 
a fotográfia? ?
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A FoToGrÁFIA MINT GyóGyír? 
Jelenthet-e bármire is gyógyírt a fotográfia? Mióta a fotó 

létezik, szeretnénk hinni abban, hogy sokféleképpen 

segíthet a világon, és erre vannak vitathatatlan, egzakt 

példáink is. Gondoljunk a természettudományok – or-

vostudomány, asztrofizika, geológia, biológia, vagy a ré-

gészet – területein alkalmazott fotótechnika eredménye-

inek jelentőségére. Vagy példaként hozhatjuk a háborús 

fotográfusok, a fotóriporterek munkásságát, akiknek a 

képein keresztül a világ megismerhetőbbé és ezáltal job-

ban érthetővé vált. Ismerünk jó példákat, olyan képeket, 

amelyek hatására a fotográfia nemcsak átvitt értelemben 

hozott gyógyírt: Lewis Hine képeinek hatására 1916-ban 

korlátozták a gyerekmunkát az Egyesült Államokban, 

vagy Nick Ut 1972-es vietnámi felvétele (Napalm Girl) be-

bizonyította az amerikai-vietnámi háború értelmetlensé-

gét és borzalmait, a képnek köszönhetően kezdődtek el 

a vietnami háború elleni tiltakozások. Legyünk őszinték, 

ma – a fake news, instagram és mockumentaryk világában 

– már hitetlenkedve és némi cinizmussal tekintünk vissza 

erre az egykor létező korra és szociokulturális közegre, 

amikor az állóképek még képesek voltak megváltoztatni 

a világot.

Ismerjük azokat az eseteket is, amikor az alkotás a mű-

vész számára pszichés-stabilizáló hatással bír, az alkotás 

„személyes gyógyírt” jelent számára, például ennek se-

gítségével dolgoz fel egy veszteségélményt vagy traumát. 

(A kiállításon láthatunk erre példát.) És beszélhetünk  

a fotográfia civilek és laikusok pszichoterápiája során al-

kalmazott használatáról is, az úgynevezett fotóterápiáról 

(photo therapy) is. Ez utóbbira hazánkban egyelőre még 

kevés nyilvános példa akad, azonban 2019-ben szintén  

a Capa Központban volt látható az a kiállítás, amely a fo-

tográfia művészetterápiás lehetőségeivel foglalkozott.3 

A Gyógyír kiállítást kísérő online programok között sze-

repelt a kanadai terapeuta, Judy Weiser előadása a fotó 

terápiás lehetőségeiről – az általa képviselt szemlélet 

a művészi gyakorlatban leginkább Fátyol Viola, Csontó  

Lajos és Hodosy Enikő munkáiban érhető tetten. 

A FoToGrÁFIA MINT TErÁpIÁS ESZKöZ?
A fotóterápiát mint minden non-verbális művészetterápi-

ás eszközt elsősorban a verbális terápiák kiegészítéseként 

használják. Weiser szerint – akit a fotóterápiás módszer 

egyik kidolgozójának tekinthetünk, és aki saját praxisá-

ban közel ötven éve alkalmazza a különböző fotóterápiás 

eszközöket4 – a fotók a terápiás folyamatban én-konst-

rukcióként működnek. A terápiában használt fényké-

pek érzelmileg mély hatást gyakorolnak a páciensre, fej-

lesztik a páciens önismeretét, támogatják és megerősítik 

az egyén változásra való képességét. Ellen G. Horovitz  

New york-i művészetterapeuta David Krausst idézi,5 

aki klinikai pszichológusként szintén az 1970-es években 

kezdett el fotóterápiás módszereket alkalmazni. Azt vizs-

gálta, hogy miben tér el a fotó terápiás használata a többi 

vizuális médiumtól. Krauss szerint a fotóban mint médi-

umban megvan az a képesség, hogy azonnal fel tud idéz-

ni személyes emlékeket és olyan érzelmi állapotba helyezi  

a pácienst, amiből a terápiás munka kiindulhat az ülés 

során. A fotográfia az evokatív, felidéző hatása miatt sok-

kal inkább képes erre, mint bármely más vizuális médium. 

Horovitz szerint a fotografikus kép mindig erős terápi-

ás eszközt jelentett az érzelmek feltárásában. Azoknál  

a pácienseknél, akiket Asperger-szindrómával vagy au-

tizmussal diagnosztizáltak, illetve különböző típusú 

afáziától (stroke, tumor stb.) szenvednek, a terápia so-

rán alkalmazott fotóterápiás eszközök felgyorsították a 

gyógyulás folyamatát.6 A családi fényképeket a gyász- és 

veszteségproblémák kezelésében is nagy sikerrel hasz-

nálják, mivel a képek evokatív ereje képes a legkemé-

nyebb ellenálláson is áttörni. A fotóterápia megszólalásra 

bírja és segíti a kommunikáció beindulását még az au-

tisztikus és verbális kifejezésben gátolt pácienseknél is.

GyóGyír
A tárlatra felkért nyolc művész még a járvány kirobba-

nása előtt kezdett a témával foglalkozni. A kiállítás tör-

ténetét nem kímélte a járvány, a megnyitó eredetileg 

tervezett időpontja és a művek installálása éppen 2020 

novemberére, a második országos lezárás időszakára 

esett, így a művek csak a korlátozások feloldása után,  

a „harmadik hullám” lecsengését követően kerültek 

bemutatásra. Az alkotások 2020 novemberétől 2021 

májusáig a Capa Központ kiállítóterében várták, hogy  

az intézmény újranyithasson. Talán felesleges ezen 

gondolkodni, mégis izgalmas számomra a felvetés, mi-

ként alakultak volna a sorozatok a második és a harma-

dik bezártsághullám hatására? 

A tárlat egyik pozitívuma, hogy az egymás közelébe 

kerülő művek valóban párbeszédet folytatnak egy-

mással, olykor kifejezetten segítik egymás értelme-

zését. A közös terembe került alkotók is hasonlóképp 

gondolkodnak a fotográfia médiumáról, izgalmas eze-

ket a közös tendenciákat felfedezni. A legnyilvánva-

lóbb kapcsolat talán az első teremben figyelhető meg 

Fátyol Viola és Csontó Lajos munkái között, mindkét 

alkotó a test – és a testen keresztül a lélek – gyógyulá-

sát, gyógyítását mutatja be a személyes napló műfaji 

keretein belül. Élet és halál kettőssége – mint virág-

zás és elmúlás – a következő teremben Hodosy Enikő 
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természetet ábrázoló képeiben (Elérhető fény) is meg-

jelenik és ezt a tematikai ívet viszi tovább szatmári  

Gergely sorozata (Bellin, Hamburg, Augustenburg) is, 

amelyben családi események, baráti összejövetelek 

elevenednek meg előttünk, esküvőkkel és temeté-

sekkel. szatmári sorozatát egyfajta összekötő hídnak 

is tekinthetjük, amely átvezeti a nézőt szász Lilla és 

szombat Éva közösségeket és szubkultúrákat bemu-

tató anyagaihoz. A Bellin, Hamburg, Augustenburg című 

sorozat ugyanakkor nem csak témájában (élet-el-

múlás) kapcsolódik Hodosy munkájához, mindkét 

sorozatnak erős a filmszerűsége. Az utolsó teremben 

Bartha Máté és Gyenis Tibor munkái kilépnek az egyén 

nézőpontjából és a társadalmi jóllét/rosszullét irányá-

ba tágítják a kérdést: mi az egyén felelőssége, milyen 

társadalmi következményei lehetnek a döntéseinknek, 

és milyen az a világ, ahol össztársadalmilag vagyunk 

rosszul, vagy legalábbis furcsán. 

Az egyes termek kisebb „gyógyír-szigetekként” működ-

nek, a kiállítás jól érzékelhető felépítettsége, átgon-

doltsága ellenére mégis inkább az egyes sorozatok té-

mái dominálnak a kiállítás átfogó koncepciója helyett. 

Az elkészült anyagokon érezhető, hogy a művészek 

személyes döntéseire volt bízva, miként emelik be a té-

mát a saját munkásságukba, és ez a szabadság lehető-

séget adott számukra, hogy akár korábban megkezdett 

projekteket folytassak, ami nem feltétlenül tett jót a 

kiállítás egészének. Emiatt inkább széttartó, mint ko-

herens kurátori kiállítás született, ahogyan azt Istvánkó 

Beáta is említi a kritikájában.7 Cikkem további részében 

az egyes sorozatok elemzéséről lesz szó, a művek kiállí-

tótérbeli sorrendjében. 

Részlet Csontó Lajos Kutya év című fotókönyvéről. 
Enteriőrkép a Gyógyír című kiállításról,  

fotó: Capa Központ © Capa Központ 
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Fátyol Viola: 204
Fátyol Viola 204 című munkája egy személyes trauma 

feldolgozásának vizuális naplója. A sorozatban egy korai 

anya-gyermek kapcsolat bontakozik ki előttünk fotók, 

kollázsok, festett rajzok mátrixában. 34 nap érzelmi tör-

ténéseinek a lenyomata – a szülést követően ennyi időt 

töltött az alkotó kisfia a kórház újszülött osztályán. A 204 

egy trauma külsővé tétele, amelyben a fájdalom, szomo-

rúság, abszurditás, félelem, szeretet, bizonytalanság és 

hiány érzelmi tónusai keverednek egymással. 

Az anyaság kortárs fotográfiai ábrázolása az utóbbi 

években több hazai alkotó munkájában is megjelent, 

így Gáldi Vinkó Andrea és Klenyánszky Csilla fotóanya-

gaiban is. Ezt a sort erősíti Fátyol Viola műve is. Eltérő 

nézőpontokból, de mindhárom alkotó az anyaság és alko-

tás látszólag ellentmondásos kapcsolatával foglalkozik,  

a művészpályával együtt járó elvárások és az anyaszerep 

feladatai közé szorított identitás kérdésével. Külső-belső 

kötelezettségek, megfelelési kényszerek és belső vágyak 

feszítésében működő én küzdelmeit követhetjük szem-

mel az alkotásokon. Gáldi Vinkó Andrea sorozatának már 

a címe is – Sorry I Gave Birth I Disappeared But Now I’m 

Back – erre a kettős és sokszor ellentmondásokkal teli 

állapotra reflektál, rengeteg kérdést vet fel a karrierépí-

tés, az anyaság mint munka témakörében. Klenyánszky 

Csilla Pillars of Home című fotókönyvének címe pedig  

a „klasszikus családfogalom” közhelyszerű metaforájára 

utal, mely szerint a család legfőbb összetartó ereje, tar-

tópillére az anya. Klenyánszkynál azonban maga az al-

kotás, az alkotó anya létezése az, ami megadja a család 

„egészséges működéséhez” szükséges biztos alapokat.8 

Fátyol Viola sorozatának is fontos része a kettős identi-

tásra való önreflexió, a szülést követő kiszolgáltatott és 

bizonytalan, fizikailag és érzelmileg is kimerítő időszak-

ban az alkotás énerősítő hatással volt rá. A kórházi eteté-

sek között készített fényképek visszaadták alkotói identi-

tását is, a későbbiekben pedig segítették őt a személyes 

trauma feldolgozásában. 

A fotókból, festett, digitálisan utórajzolt képekből, fo-

tóalapú kollázsokból összeálló sorozatot plexire nyom-

tatta a művész; a plexi mint a képek hordozója pedig 

arra a kapcsolatra, arra a szituációra utal, ahogy az új-

donsült anya az inkubátor üvegén keresztül figyelhette 

meg gyermekét. A bezártságérzet és tehetetlenségér-

zés azonban nemcsak a plexinek köszönhetően van 

jelen a képanyagban: többnyire tompa fényű, elmo-

sódott, sokszor sötét tónusú képekkel találkozhatunk. 

Folyton az az érzésünk támad, mintha valamit nem lát-

nánk pontosan, mintha egy álomban tapogatóznánk. 

A gyerekosztály falfestményei, rajzfilmfigurái – Hello 

Kittyk, pandamacik, halacskák – mint visszatérő képal-

kotó elemek is keserédes ízt hagynak a szánkban. Ez 

a töredékes képi világ utal arra a meghasadt, összetört 

világra, amelyet az alkotó megpróbál összeilleszteni,  

a kevert identitásra, és az idősíkok – múlt és jelen – ke-

veredésére. A sorozatban a múltbeli tekintet és a jelen-

beli tekintet összemosódik egymással. Van egy vissza-

térő jelenet, amikor a képen látható egyén a kezében 

tartja a csecsemőt, de egyikük sem látszik pontosan, 

csak a körvonalaik: a hiány megrázó jelenléte ez.  
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A sorozat azért kapta a 204 címet, mert Viola ennyi alkalommal fejt anyatejet kisfiának a kórházban töltött idő-

szakban, így a sorozat a konkrétumok szintjén is kapcsolódik a gyógyír témájához: az anyatej – amelyről egyébként 

tudjuk, hogy az újszülöttek számára immunerősítő hatású, de az anyára is pozitív élettani hatásokat fejt ki, például 

csökkenti a mellrák kockázatát – táplálta az újszülöttet, az alkotás pedig gyógyírt jelentett a művész édesanyának. 

A művészetterápiában a kollázs- és a montázskészítés egyik pszichés funkciója, hogy hozzásegítse alkotóját a kül-

világ elfogadásához. Az alkotási folyamat során felhasznált tárgyak szimbólumként jelennek meg, általuk tudat-

talan vágyak, problémák, komplexusok háttere fedezhető fel, így talán nem véletlen, hogy éppen ezt a technikát 

választotta az alkotó a téma feldolgozásához.
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Csontó Lajos: Kutya év (2020)

Csontó Lajos munkája egy családi aortatágulat történe-

tét beszéli el személyes nézőpontból. A Kutya év család-

történet is egyben, az alkotó és gyermekei is örökölték 

ezt a betegséget, ezért mindegyiküknél nyitott szívmű-

tétet kellett végrehajtani. Csontó korábbi munkamódsze-

rét folytatva ezúttal is kép és szöveg együttes jelenlétével 

hozza létre műveit. A kiállítás anyaga – a mobiltelefonnal 

készült fotók és a szerző által írt versek, gondolatok kol-

lázsa – a műtétre való felkészülés, és az utána következő 

gyógyulás lírai dokumentációja, amely szorosan össze-

kapcsolódott az alkotó személyes istenkeresésével is. 

A Kutya év (2020) című munkával kétféle formában is ta-

lálkozhatunk a Capa Központ kiállítóterében, a magyar 

és angol nyelvű fotókönyvet a könyvből kiválasztott és 

a falra helyezett néhány kép egészíti ki. Ezeknél szem-

pont volt, hogy egyfajta narratíva, kronológiai sorrend 

rajzolódjon ki, hogy olyan válogatás szülessen, amely 

bemutatja a folyamatot, a kiállításrendezés sajátossága 

miatt azonban nem balról jobbra, hanem jobbról balra 

olvasandó.

A fotókönyvek installálásakor gyakran találkozhatunk 

ezzel a szituációval: azonban a kettős megjelenés mint 

megoldási forma azt a téves gondolatot keltheti a láto-

gatóban, mintha a könyv mint műtárgy nem lenne „ele-

gendő” a kiállítótérben, ezért „illik” a könyvben található 

képekből is válogatni. Véleményem szerint a Kutya évé-

vel is valami hasonló történt, pedig Csontó Lajos mun-

kájának végső médiuma a könyv, amiben ez a megható 

és elgondolkodtató személyes vallomás kibontakozik  

és összeáll, nem a kiállítótérbe függesztett képek.

Csontó munkája a betegségtörténetek reprezentáció-

jának irodalmi és képzőművészeti kánonjába illeszke-

dik, amelynek olyan nagy elődei vannak, mint Karinthy  

Frigyes Utazás a koponyám körül című regénye, Nádas 

Péter Saját halál című albuma – amely szintén kép és 

szöveg együttműködésével meséli el a klinikai halálból 

visszatérő én tapasztalatait –, Esterházy Péter Hasnyál-

mirigynaplója, vagy szabó Lőrinc Szívtrombózis, Tihany 

című 1951-es verse.  A hazai fotográfiai előzmények kö-

zött Hermann Ildikó NHL, vagy Horváth M. Judit Privát 

képek című anyagát említhetjük, mindkét fotómunkában 
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egy betegség lezajlásával azonos időben követhetjük vé-

gig a folyamat rögzítését. A rengeteg nemzetközi példa 

közül a finn fotográfus, Maija Tammi könyvét említeném 

meg, amely más nézőpontból ugyan, de a betegségek 

fotográfiai ábrázolásával foglalkozik.9

Csontó munkájában a betegség – pontosabban a gyó-

gyulás – elbeszélése során szemtanúi lehetünk annak, 

ahogy a küzdelem és a kétely összekapcsolódik a hit 

megtalálásával, a kép és szöveg együttes hatása elmélyí-

ti a néző beleérző képességét, növeli empátiáját az elbe-

szélő irányába. „A lelassult és megváltozott időérzetben 

létrejött észlelések dokumentumai, amelyek remélhe-

tőleg nem csak számomra, hanem az olvasó számára is 

érzékeltetik a beteg ember megváltozott létállapotát.”10  

A pandémiás „otthonlét mint életforma és állapot”  

az átlagember számára is ismerőssé tette ezt, a környe-

zetünk közvetlen megfigyelésére irányuló lelassulást, 

így a néző nem csak a halálszorongás miatt tud Csontó 

munkájához érzelmileg kapcsolódni, hanem az elmúlt 

másfél év általános élettapasztalatai miatt is.
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Csontó Lajos: A féltés is elmúlik, 
részlet a Kutya év című sorozatból, 
2020, c-print, 60x90 cm  
© Csontó Lajos
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hodosy Enikő: Elérhető fény (2020)

Hodosy Enikő Elérhető fény című sorozata jó példája 

annak, hogyan befolyásolta a művészek munkáit a vi-

lágjárvány. Hodosy saját meditációs tapasztalataiból 

indult ki, saját élményét szerette volna a fotográfia 

nyelvén megfogalmazni, a sorozat megvalósítását 

– az alkotó saját bevallása szerint – némileg átírta a 

bezártság, így az eredeti alkotói szándék és a pandé-

mia feldolgozása keveredett egymással. „A meditáció 

a kijárási tilalom idején hozzásegített a lelki egyensú-

lyom megtartásához: felerősítette a befelé figyelést és 

a környezetre való érzékenységet.”11 A bizonytalanság 

okozta szorongást felváltotta az önmegfigyelés és az 

alkotás flow élménye, ezekből a tapasztalatokból egy 

újabb és újabb képekkel kiegészített vizuális napló 

született. Az egyén figyelme önmagára és közvetlen 

környezetére irányul Hodosy lírai hangvételű, jól szer-

kesztett sorozatában.

Az Elérhető fény végső formájában a csendélet, a port-

ré és a tájkép klasszikus műfaján keresztül tárja elénk 

az alkotó személyesen megélt tapasztalatait – a tájké-

peket egyfajta tükörként is értelmezhetjük, önreprezen-

tációként, az én éppen aktuális állapotának a kiterjesz-

téseként. Ugyanakkor elmerülhetünk bennük, akár egy 

tóban. A virágcsendéletek mind vizuális megfogalma-

zásukban, mind a fényhasználatban a memento mori 

festészeti hagyományát idézik fel: emlékezz a halálra, 

vagyis emlékezz arra, hogy téged sem kerül el. Bár nem 

a halál áll a sorozat fókuszában, mégsem tudunk elte-

kinteni attól, hogy a 2020-as év során a halálfélelemmel 

és a halálszorongással is szembe kellett néznünk, amire 

mindenki egyéni túlélési stratégiát alakított ki. Hodosy 

számára a meditáció, az alkotás és a természetbe való ki-

mozdulás jelentette a gyógyírt, Csontó sorozata mellett 

az ő munkájához tudunk a legkönnyebben kapcsolódni 

nézőként a 2020-as, 2021-es évi tapasztalataink alapján. 

Hodosy Enikő: Elérhető fény, részlet a sorozatból, 2020, barryt, giclée print © Hodosy Enikő
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Szatmári Gergely: Bellin, Hamburg, Augustenburg 
(2007–2019) 
A közösség, a család megtartó ereje mint gyógyír áll 

szatmári Gergely sorozatának középpontjában; a kiál-

lításon egy évek óta készülő anyag tematikus leváloga-

tását láthatjuk. szatmári közel másfél évtizede követi 

nyomon egy család életét dokumentatív céllal, részt vesz 

kisebb-nagyobb összejöveteleiken, ahol fényképeket ké-

szít róluk – meséli a művész a vele készült videóban.12  

Az összeállítás, válogatás a kiállítás tematikája mentén 

történt meg: „A sorozat képei egy szűkebb közösség sors-

fordító eseményeit, kataklizmáit mutatják be. A képek  

az ölelések, érintések, tekintetek és mozdulatok hang-

súlyozásával reflektálnak a történések ciklikusságára.”13 

Hodosy sorozatához hasonlóan itt is erős az állóképek 

filmes megfogalmazása, ami elsősorban a családi szi-

tuációk elliptikus, kihagyásra építkező narrációjában és 

a beállított felvételekben érhető tettem. Egyes felvé-

telek filmtörténeti képeket is felidézhetnek a nézőben  

– a menyasszonyról Lars von Trier Melankóliája, a kislá-

nyokról Kubrick Ragyogása juthat eszünkbe. A sorozat 

rejtélyt és titokzatosságot hordoz. Felvillannak előttünk 

karakterek, megismerünk szereplőket, akik időnként 

visszatérnek a színre, mi pedig várjuk, hogy folytatódjon 

a jelenetük. A rejtélyes anyag mégsem nyílik meg a néző 

számára. Belelátunk valakik életébe, de nem tudunk 

meg róluk semmit, egy zárt és távoli közösség tagjai 

maradnak számunkra. Éppen ezért nem tudunk hozzá-

juk érzelmileg sem kapcsolódni, kívülállóként mozizunk 

velük kicsit, majd kilépünk az életükből. 
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szatmári Gergely: Bellin, Hamburg, Augustenhof, részlet a sorozatból, 2008–2018, giclée print, 50x70 cm © szatmári Gergely
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Szombat Éva: Tutti Frutti (2017–2020) 

Első ránézésre nehezen érthető, hogy szombat Éva Tutti 

Frutti című sorozata hogyan illeszkedik a Gyógyír tema-

tikájába. Az alkotó a tőle megszokott harsány, pink, flit-

teres világon keresztül foglalkozik az 1980-as, 1990-es 

évek popkultúrájával és azokkal a fiatalokkal, akik ennek 

a letűnt világnak a tárgyaiért, a ruházatáért, vagy a ze-

néjéért rajonganak. A sorozat három részből épül fel, az 

első blokkban klasszikus dokumentarista felvételeket lát-

hatunk kisméretű arany képkeretekben installálva – régi 

nokia 3210-es mobiltelefont, műanyag kagylófotelt, ret-

ro tapétát, fröccsöntött Terminátor figurát. A következő 

csoportba snapshot jellegű képeket válogatott az alko-

tó – ezeket tudatosan, két kilencvenes évekbeli fényké-

pezőgéppel készítette – Magnum-bajuszos fazonokat, 

vitrinbe zárt Barbie babákat, Szomszédokat néző fiatalo-

kat. A sorozat harmadik részében pedig egyedi keretek-

be installált portrék kerültek a falra a fiatalabb generá-

ció képviselőiről, akik ugyan még nem éltek az említett 

a korszakban, mégis rajonganak érte. A sorozatot egy 

hullócsillag formájú, műanyag keretbe installált kollázs 

zárja, amely magába sűríti mindazt az életérzést, amit  

az alkotó a kilencvenes évekhez kapcsol. 

A Tutti Frutti koherensen illeszkedik szombat Éva eddi-

gi életművébe, mégis, az első két teremből megérkezve 

olyan érzésünk támad, mintha egy új kiállításba érkez-

nénk. Hogy mégis miként kapcsolódik a Gyógyír témá-

jához, azt csak a munka keletkezéstörténetéből, illetve  

az alkotóval készült interjúkból ismerhetjük meg. szom-

bat 2017-ben kezdte el fényképezni a sorozatot, 30 éves 

korában, amikor saját mulandósága foglalkoztatni kezd-

te. Több interjúban14 és a kiállításra készített videóban 

is elmondja, hogy a fotózás számára terápiás folyamat, 

munkáiban mindig az őt éppen foglalkoztató problémá-

kat dolgozza fel. Így volt ez a Boldogság című sorozatá-

nál, vagy a női testképeket tematizáló Beyond the Curve 

sorozatnál is, most pedig az öregedés, az idő múlása fog-

lalkoztatta. Mindez azonban a kiállítótér falszövegeiből 

és a falra installált művekből kevéssé derül ki, egy ponto-

sabb alkotói koncepció kidolgozása segíthette volna ezt. K
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szombat Éva: Ábel, részlet a Tutti Frutti című sorozatból, 
2019, giclée print, 40x60 cm © szombat Éva
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szász Lilla: Lány virágok között, részlet az Öndivatbemutató című sorozatból, 2018, lambda print, 15x15 cm © szász Lilla
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Szász Lilla: Öndivatbemutató (2018–2020),  
Tanulmányok a boldogságról (2019–2020)

A Gyógyír tárlat rendezésének egyik erőssége, 

hogy az azonos terembe került munkák kifeje-

zetten támogatják egymás jelentésének kibom-

lását. Ez történik szombat Éva és szász Lilla alko-

tásaival is, a művek egymásra gyakorolt kölcsön-

hatásából új jelentésrétegek születnek. Mindkét 

anyagban fontos, identitásképző szerephez jut 

az öltözködés, a ruházat, ami segíti az egyéneket 

az önkifejezésben. szász Lilla Öndivatbemutató 

című fotósorozatában különleges megjelenésű 

embereket láthatunk, az utca embereit, akiket 

saját bevallása szerint szépnek, trendinek, érde-

kesnek talált. (Később kiderült, hogy öntudatla-

nul ugyan, de a lisszaboni művészeti élet részt-

vevőit örökítette meg telefonjával.) A sorozatot 

szász az Üdvözlet új otthonomból anyaggal pár-

huzamosan kezdte el készíteni, a munka később 

a pandémia hatására tovább bővült maszkos 

portrékkal is. Az alkotó arra volt kíváncsi, hogyan 

tudunk együtt élni a maszkos új világgal? szász 

telefonnal készített, polaroid-nagyságú képein 

vagány, különleges kinézetű embereket látha-

tunk, a felvételek valóban azt érzékeltetik, hogy 

igazi egyéniségekkel találkozunk, akikből ráadá-

sul árad az élet szeretete. 

A fotósorozat címét Hajas Tibor 1976-os rövidfilm-

jéből kölcsönözte, ugyanakkor hiányzik belőle 

Hajas médiumkritikája és korkritikája. Míg a Ha-

jas-féle Öndivatbemutató a dokumentarista mű-

vekben rejlő ellentmondásra és a Kádár-kor társa-

dalmi-politikai viszonyaira reflektál, a valóság és 

önmagunk megjátszására, addig szász sorozata 

inkább csak a közelmúlt antropológiai lenyomatá-

nak tekinthető. A fotográfia mint gyógyír nála is 

elsősorban az alkotói magatartásban keresendő, 

a fotográfia és az emberekkel való megismerke-

dés, kapcsolatfelvétel örömforrást jelent számára. 

szász másik művét, a Tanulmányok a boldogságról 

című videómunkát a chilei művész, Alfredo Jaar 

inspirálta. Hogyan találjuk meg az örömöt a hét-

köznapokban – ami az utóbbi másfél-két évben 

sok ember számára jelentett komoly kihívást.  

A rövid szkeccsekből álló videóban olyan gyereke-

ket és felnőtteket láthatunk, akik szabadidős tevé-

kenységeket folytatnak, belefeledkeznek a játék, 

a sport örömébe. A pandémia miatt limitálttá váló 

szórakozási lehetőségeink között a természet és  

a sport sokak számára jelentette az egyetlen 

örömforrást. Kár, hogy a mű csak bemutatja eze-

ket az aktivitásokat, és nem készültek interjúk  

a fotó- és videóalanyokkal, ahogy azt szász koráb-

bi munkáinál megszokhattuk. 
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Gyenis Tibor: Személyes döntés (2020)

Elidegenítő, furcsa hangulatú tér zárja a 

Gyógyír kiállítást Gyenis Tibor és Bartha Máté 

műveivel. Az egyén személyes élményei és a 

közösségek támogató, megtartó ereje után 

eljutunk a problémák szintjére. Itt nem az 

egyén megküzdési stratégiái vannak közép-

pontban, hanem össztársadalmi kérdések, és 

a válasz (ha van), kevésbé tűnik megnyugta-

tónak és pozitív kimenetelűnek, mint a ko-

rábbi szerzői anyagok esetében. 

Lehetséges-e a társadalmi együttműködés? Erre vonat-

kozóan az elmúlt időszakban igencsak megkérdőjelezhe-

tő válaszokat kaptunk. A járvánnyal együtt járó oltás- és 

vírusszkepticizmus még megosztottabbá tette az eddig 

is polarizált világot. Miközben a megoldást feltehető-

en a másik megértése, az ebből fakadó szolidaritás és 

a kooperáció jelentené, 2020 nagy tapasztalata: inkább 

falkákba csoportosulunk annak megfelelően, hogy mit 

gondolunk a globális felmelegedésről, a húsfogyasztás-

ról, az oltásokról vagy úgy általában a világ létezéséről. 

Gyenis Tibor konceptuális videómunkájában az egyéni 
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gyógyír keresése helyett azt a problémát tematizálja, 

hogy melyek azok a személyes döntések és tettek, ame-

lyeket hajlandóak vagyunk megtenni a közösségi érté-

kekért. A külföldi és hazai helyszíneken készült videó és 

a hozzá kapcsolódó werkfilm egy nappalit imitáló kör-

nyezetben kerül bemutatásra a Capa Központ terében. 

Kényelmesen elhelyezkedünk a kanapén, fejünkre tesz-

szük a fülhallgatót, indulhat a film. Gyenis videóra rög-

zített akciója során két, hatalmas festővászonnal küzd, 

amelyeket köztereken cipel végig és két, egymásnak 

ellentmondó kérdést ír fel: megéri / nem éri meg? 

De melyek lehetnek ezek a személyes döntések? Pél-

dául szolidaritást vállalunk-e a politika által elnyomott 

csoportokkal (akár akkor is, ha az a saját egzisztenci-

ánkat befolyásolja)? Beoltatjuk-e magunkat? Viseljük-e 

a maszkot? Ezeket a kérdéseket azonban a videó nem 

tematizálja. Gyenis filmje nem dokumentumfilm, nem 

kampányvideó, nem akar a szánkba rágni valamit, de 

éppen ettől válik alacsonyabbá a hatásfoka. Attól tar-

tok, hogy napjaink képfogyasztóinak ennél direktebb 

impulzusokra van szükségük ahhoz, hogy ilyen fontos 

kérdéseken valóban elgondolkodjanak. 
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Bartha Máté: Vasárnap (2020)

Bartha Máté Vasárnap című disztópikus képanyagában 

összesűrűsödik mindaz, amit az utóbbi hónapokban ta-

pasztaltunk magunk körül. A sötét, nyomasztó hangula-

tú felvételekből álló fotósorozat olyan, mint egy epizód  

a Black Mirror című sorozatból; ismerős a minket kö-

rülvevő világ, a keretek hasonlóak, mégis nagyon más. 

Akárcsak a pandémia jelene. A fotósorozat egy végtelen 

hosszú, elképzelt vasárnap vizuális naplója, amely általá-

nos érzéseket, benyomásokat fogalmaz meg a világ ál-

lapotával, össztársadalmi rosszullétünkkel kapcsolatban. 

Bartha korábbi sorozatához, a Common Nature-höz ha-

sonlóan itt is furcsa portrékkal, szokatlan, bizarr szituá-

ciókkal találkozhatunk. Minden egyes kép egy szimboli-

kus gazdasági, társadalmi, szociális problémát fogalmaz 

meg, nem didaktikusan, inkább csak ezek érzelmi vetü-

letét következményként láthatjuk. A sorozaton érezhető  

a folyamatjelleg, a Common Nature kiforrottsága helyett 

itt a problémakör pillanatnyi leképezésének vagyunk 

szemtanúi, aminek lesz még folytatása. A globális szo-

rongás, a klímaválság, a globális felmelegedés problé-

mája ott parázslik a képek mögött és szembesít a jele-

nünkkel, valamint összemosódik a koronavírus-járvány 

keltette új típusú szorongásokkal.

A sorozat egy olyan ember tekintete, aki ebben a furcsa 

állapotban figyeli a világot, az ő megfigyeléseinek lehe-

tünk szemtanúi. Kicsit emlékeztet a Werkmeister-harmó-

niák apokaliptikus hangulatára, de annak lírai tragédiája 

helyett itt a keserűség, kiábrándultság és cinizmus do-

minál. Talán a sorozat utolsó képe hordoz némi feloldást,  

a fehér szalagot kézben tartó ember képe, ami azt sugall-

ja nekünk, nézőknek is: mindig van remény. 
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1  A kérdés tágabb kontextusa így hangzott: „Milyen apró lépések segíthetnek 
az egyéneknek a mentális egészség megőrzésében és melyek az elképzelhető 
megoldások a kisebb-nagyobb közösségek, illetve a társadalom számára 
a krízis, a szorongás, a kiégés problémáiból való gyógyuláshoz? Röviden 
megfogalmazva a kérdést: hogyan legyünk jól? És milyen szerepe lehet 
mindebben a fotónak?”
2  Gellér Judit kurátori szövegének részlete: https://capacenter.hu/kiallitasok/
gyogyir/ Utolsó letöltés időpontja: 2021. július 12. 
3  A Kép-Élmény workshop-sorozat Hossala Tamás fotográfus, művészeti 
terapeuta vezetésével és tíz magyar fotográfus közreműködésével zajlott. 
A Gyógyír kiállításban résztvevő művészek közül Bartha Máté, szász Lilla és 
szombat Éva is részt vettek a projektben. A Kép-Élmény című kiállítás a Bolyai 
Gyermekotthoni Központ gondoskodásában élő fiatalok részére szervezett 
fotóalapú művészetterápiás és élménypedagógiai projektből indult ki: 
fotográfusok egy workshop-sorozat keretében a növendékekkel közösen hoztak 
létre a fiatalok önkifejezését és önismereti munkáját elősegítő fotográfiákat, 
fotóalapú alkotásokat. 
4  Weiser ötfajta technikát is alkalmaz módszertanában, ezeket időnként 
vegyesen alkalmazza a pácienseknél. Ezekről részletesen a kiállítást kísérő 
videóban is beszél: https://www.youtube.com/watch?v=eEJ43ORJHjU&t=458s, 
Utolsó letöltés időpontja: 2021. július 13. 
5  Ellen G. Horowitz: „Photography as Therapy: Through Academic and Clinical 

Explorations”, The Wiley Handbook of Art Therapy, Edited by David E. guSSaK, 
Marcia L. roSal, Chichester, West sussex, UK, Wiley Blackwell, 2016., 180–188.
6  Uo., 181.
7  iStvánKó Beáta: Kurátor, producer, gondviselő, https://www.ujmuveszet.
hu/2021/05/kurator-producer-gondviselo, Utolsó letöltés időpontja: 2021. 
07.09.
8  Klenyánszky művei ráadásul éppen azokban a lopott percekben készültek, 
amíg kisfia aludt, ő pedig a lakásukban található tárgyakból épített olyan 
objekteket ezalatt a rövid idő alatt, amelyekben az egyensúlyi helyzeteknek van 
jelentősége.
9  Maija tammi: Sick Photography: Representations of Sickness in Art Photography, 
Design by Jesper vuori, Aalto Arts books, Helsinki, 2017. A könyv letölthető az 
Aalto University honlapjáról: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28901. 
Utolsó letöltés időpontja: 2021. június 28. 
10  Részlet Csontó Lajos kiállítótérben olvasható alkotói koncepciójából.
11   Részlet Hodosy Enikő kiállítótérben olvasható alkotói koncepciójából.
12  https://www.youtube.com/watch?v=5l6CMzdrr3c, Utolsó letöltés időpontja: 
2021. július 13. 
13  Olvasható szatmári Gergely alkotói koncepciójában.
14  2019-ben az alkotóval készített interjúmban is beszélgettünk erről: https://
punkt.hu/2019/11/06/azzal-szeretek-foglalkozni-hogyan-erezzuk-jol-magunkat, 
Utolsó letöltés időpontja: 2021. július 14.

A Gyógyír tárlat 2021. május 4. – 2021. augusztus 8. között volt megtekinthető a Capa Központban. 
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ÉBLI GÁBOR

fényidő
Fotó alapú művek az Irokéz Gyűjteményben

Komoróczky Tamás: Cím nélkül (Monument), 1997, C-print, 60x90 cm © Irokéz Gyűjtemény
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Húsz éve, 2001. június elsején nyílt meg az Irokéz Gyűj-

temény bemutatkozó kiállítása szombathelyen, a prog-

ram részeként 22 órától sweetbeat partival az Anima 

sound system és DJ Zulu tálalásában. Ez az alternatív 

zenei közeg a gyűjteményben akkor szereplő tízegyné-

hány művész és a két fiatal gyűjtő számára az egyik fő 

közös éltető elem volt. Pados Gábor és Pajor Zsolt szom-

bathelyi üzletemberként a szintén a városból származó 

képzőművész, szarka Péter révén kerültek barátságba 

budapesti művészek egy társaságával. A nekik egy idő-

re otthont adó, egykori moziról elnevezett Újlak csoport 

1989-ben alakult meg, és az új szenzibilitás akkor már 

befutott irányzatához képest éppen a festészet alternatí-

váit keresték. Nemcsak műfajban, hanem tematikában is 

bátran merítettek a tömegkultúra folyamataiból, például 

a filmes világból vagy a progresszív könnyűzenéből.

Az akkori számítógépes szoftverek használata is szemte-

len újszerűséget biztosított a kompozícióknak, amelyek 

gyakran montírozták a reklámiparból, a tervezőgrafiká-

ból, a pop vizuális kultúrából átvett, vagy azok mintájára 

fiktíven kitalált elemeket. A fénymásolattól a számító-

gépes nyomatig egy technikai robbanás tanúi lehetünk 

itt, a művek médiumát és témáit, képi toposzait tekintve 

egyaránt. Lemezborítókról kreatívan átvett vagy azok-

ra játékosan alkotott elemek, zenei videók, animációk 

áramlottak be ezekbe az ironikus és kritikus kompozí-

ciókba. Az elektronikus zene és a fotó eredetű vizuális 

kommunikációs fájlok szabad tovább-feldolgozásából 

létrejövő új, zömmel digitális víziók jelennek meg szarka 

mellett többek között Komoróczky Tamás vagy Ravasz 

András munkáin, gyakran nagyméretű, akár kétméteres 

számítógépes printeken.

A két támogató nem tudatos gyűjtőként, inkább a közös 

életérzés, bulizás, nagy beszélgetések csapattagjaként 

társult a művészekhez, és az anyagi segítség fejében ke-

rültek hozzájuk a műalkotások. Egy viszonylag zárt mű-

vészkörben mozogtak. Az újlakosok képi világához közel 

állónak tekinthetők a már szombathelyen is bemutatott 

művek közül például Németh Hajnal digitális munkái is. 

Más felfogást képvisel és analóg fotóhasználatra nyúl 

vissza Farkas Gábor 1996-97-ben készült tibeti port-

résorozata, illetve az abból elrendezett, néhol expliciten 

mandalaszerű, másutt inkább időbeli folyamatokra utaló 

fotótáblák. Ehhez is akadt rokon pozíció az anyagban, 

történetesen Ádám Zoltán 2000 körül készült tibeti fest-

ménysorozata, amely a szombathelyi kiállítás előtti friss 

szerzemények egyike volt.

A kiállítás ezt követően Budapesten a Műcsarnokban is 

megtekinthető volt, szoboszlai János és szőke Katalin 

művészettörténészek szerkesztésében megjelent egy 

kétnyelvű katalógus, és az – akkoriban komoly újdon-

ságként – elérhető lett a gyűjtemény honlapján is.

Az egy évtized baráti mecenatúrájából összeállt műtárgy- 

anyag a rendszerezés, szakmai feldolgozás, kiállítás és 

publikálás révén ekkor vált gyűjteménnyé. A találkozás 

és a közös munka a két gyűjtő és a két művészettörté-

nész között folytatódott is, 2003-ban négyen indították 

útnak az acb Galériát. Később Pados Gábor kivásárolta 

társai tulajdonrészét a galériából, és a gyűjteménynek is 

egyedüli tulajdonosa lett. Maga vette kézbe a galéria és 

a kollekció menedzselését is, művészettámogató üzlet-

emberből főfoglalkozású galériássá és gyűjtővé vált.

Az Irokéz Gyűjtemény következő bemutatkozására 

2008-ban a Nemzeti Galériában került sor. A budai Vár 

A épületében, ahol korábban a Munkásmozgalmi, utóbb 

a Ludwig Múzeum működött, a vörös márvány borítású 

belső térben a 2001. évinél lényegesen bővebb gyűjte-

mény került kiállításra. Új kiadvány is készült, immáron 

vaskos könyv formájában, Kozma Zsolt szerkesztésében, 

aki maga is az újmédia művészet egyik szakértője, töb-

bek között a ma már nem működő Videospace Galéria 

egyik vezetője volt. Míg a kiállítás legkülönlegesebb 

alkotása talán Tarr Hajnalka Instant nyáj című, ezer-

négyszáz gipszbárányból álló installációja volt, jócskán 

szerepeltek művek a gyűjtemény hőskorából is, például 

szigeti András Luna Petrol című fotója, amely egy másfél 

méteres, látványosan realisztikus fotónagyításnak tűnik 

egy amerikai autós pihenőről, holott éppen a valóság és 

a fikció viszonyára rákérdező, flitteresen csillogó felvétel 

egy aprólékos makettről. G
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IsMERT, HOGy AZ EGyIK LEGJELENTŐsEBB KORTÁRs KOLLEKCIó, 

AZ IROKÉZ GyűJTEMÉNy A KILENCVENEs ÉVEK ÚJMÉDIA 

IRÁNyZATAIRA, KÍsÉRLETI FOTóHAsZNÁLATÁRA sZÁMOs PÉLDÁT 

KÍNÁL. MÉG A sZAKMÁBAN sEM KöZTUDOTT VIsZONT, HOGy  

A GyűJTEMÉNy AZ ELMÚLT ÉVEKBEN sOKsZOROsÁRA BŐVüLT,  

És VIssZANyÚLVA A NEOAVANTGÁRDIG, A FOTó ALAPÚ 

ALKOTÁsOK sZÉLEs KöRÉT VONULTATJA FEL. 
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A gyűjtemény új darabjai közül ugyancsak az „élethű” 

fotó és a reprezentáció dilemmáját járta körül vállaltan 

plebejus humorral Bodó sándor és Horváth Tibor soro-

zata, amelyben neves személyiségek (Mao Ce-tungtól  

a legendás Kojak nyomozót alakító Telly savalas ameri-

kai színészig) hivatalos fotóportréi kerülnek kontrasztba  

az arcok zsíros kenyérben megjelenített verzióival.  

A mozgóképes munkák között Karácsonyi László narra-

tív, míg Mátrai Erik inkább szimbolikus, egy-egy jelkép 

absztrakt megformálását célzó videókkal volt jelen. Fel-

bukkant hagyományos fotó is – de egészen szubverzív 

funkcióban: Nemes Csaba és Veress Zsolt 1995-ben 

kölcsönös névcseréről állapodtak meg a művészi (nem  

a polgári) életükre vonatkozóan, s egymásnak egy pa-

takban történő újrakeresztelését dokumentálták, valójá-

ban persze a művészi ént, az intézményrendszer, az art 

world által kikényszerített én-márkázást kérdőjelezték 

meg a Magyar Narancsban is közölt fotóval.

szentjóby Tamás és az általa képviselt efemer-koncep-

tuális művészetfelfogás régóta közel állt a kollekcióhoz, 

ő nyitotta meg – Fabényi Júlia beszéde mellett – a szom-

bathelyi kiállítást, és a 2008. évi tárlaton az MNG-ben 

szerepelt is a fotókat, videót és egy kisméretű makettet 

ötvöző, 1992-es installációja az ismert gellérthegyi be-

avatkozásáról (A szabadság lelkének szobra). Mimetikus 

alkotás és a művészet mibenlétére való filozofikus rákér-

dezés feszültsége táplálta Varga Ferenc 2002. évi akció-

ját is (Sikertelen kísérlet a szoborfaragásra hívó késztetés 
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megtagadására), amelyről négydarabos fotódokumentá-

ció szerepelt a kiállításon; a dokumentatív funkción túl 

mind evokatív, önmagában is művészi erejű felvétel.

Várnai Gyula kiállított művei a technikai képalkotás to-

vábbi lehetőségeire kínáltak példát. A Téli rege című soro-

zatából egy csillagfényben úszó, kétméteres lightbox volt 

látható, míg „Az út, amely szóba fogható, nem az örök-

től való” mondást három dimenzióba rejtő printje lenti-

kuláris eljárással készült. A tárlat címét adó installációja  

(Az idő legújabb cáfolata, 2006) egy diavetítő fényének 

útjába helyezett tükrökkel szimulált egy órát, ezzel mű-

vészileg álmodva meg a fényidőt.

A Nemzeti Galéria nagyon ritkán állít ki magángyűjtemé-

nyeket önállóan, így az Irokéz Gyűjtemény bemutatását 

nem csupán lelkesedés fogadta. A kiállítás hatása viszont 

tagadhatatlan volt. Már a 2001. évi bemutatkozás nyo-

mán is érzékelhető volt, hogy – a dunaújvárosi Kortárs 

Művészeti Intézet hasonló felfogású újmédia gyűjtemé-

nyével párhuzamosan – az Irokéz Gyűjtemény követendő 

mintát kínált más hazai magángyűjtőknek a festészet és 

más tradicionális műfajok gyűjtésén túl az újmédia be-

fogadására, és a 2008. évi kiállítás még nyilvánvalóbbá 

tette, hogy az új, kísérleti művészet gyűjthető, sőt gyűj-

tendő. A leglátványosabb műfaji nyitás az installációk el-

fogadása volt, míg a minden médiumra kiterjedő kollek-

ció és kiállítás fő üzenete egészében a túllépés a műfaji 

preferenciákon. Így a fotóhasználat – akár analóg, akár 

digitális – is a gyűjtői horizont szerves részeként jelent 

meg.

Az MNG kiállításán, a nagyvonalú múzeumi térben más 

dimenzióba kerültek a korábban csak kis kiállításokon, 

Pados Gábor irodáiban, otthonában vagy raktáron meg-

pillantható művek. A kiállítást kifejezetten nagy érdek-

lődés övezte, a gyűjtő egymaga több mint harminc ve-

zetést tartott. Etalon lett a gyűjtemény, még a kritikusai 

számára is. Nem is a műveknek szólt a bírálat, hanem  

a kanonizációs gesztusnak, a kiemelt kiállítási lehetőség-

nek. Ha figyelembe vesszük, hogy 2008-ban és 2010-ben 

rendezett Petrányi Zsolt a Műcsarnokban egy-egy nagy 

magángyűjteményi seregszemlét, ahol az installációk,  

az újmédia, és ezen belül a fotóhasználat, a számítógé-

pes nyomatok világa szintén prominens helyet kapott  

– a két kiállításról egy-egy példát említve, szabó Károly, 

illetve Kozma Péter kollekciója révén –, akkor elmond-

ható, hogy 2008 táján a hazai gyűjtői közegben is 

nyilvánvalóvá vált a médiumtudatos művészet el- és 

befogadása.

Mire 2011-ben elkövetkezett a gyűjtemény újabb kiállítá-

sa a debreceni MODEM-ben, a Hornyik sándor tanulmá-

nyára épülő katalógussal, Pados Gábor már profi galériás 

és gyűjtő volt, és a markáns színekre festett falak között 

a karakteres kiállítás tükrözte is az Irokéz helyét a veze-

tő hazai kortárs gyűjtemények között. Az újlakos kezde-

tektől az új szerzeményekig, mint Halász Péter, Gerhes 

Gábor vagy a Kaszás Tamás és Loránt Anikó duó művei, 

a kollekció teljes addigi spektruma látható volt. Mint  

a korábbi kiállításokon is, a fotóhasználat külön fókusz 

nélkül, de annál organikusabban, egy multimédiás al-

kotói repertoár természetes részeként jelent meg, eddig 

nem említett példákat hozva Uglár Csaba Darabok Warhol 

Aczél-szériájából című számítógépes nyomatában vagy 

éppen a sz. A. F. (szájjal és Aggyal Festők Világszövetsé-

ge) művésznevet használó Fischer Judit és Mécs Miklós 

művészpáros c-printet és kézirajzot ötvöző Derkó-naptár 

sorozatában.

Ha az Irokéz-történet első nagyjából tíz éve a rendszer-

váltástól a 2001. évi szombathelyi és budapesti bemutat-

kozásig terjedt és az érdeklődéstől a gyűjtésig vezető út-

ról szólt, akkor a második évtized 2011-ig már egyre tu-

datosabb gyűjtői, művészetmenedzseri lépések soroza-

ta. Ettől Pados Gábor nem lett kevésbé impulzív gyűjtő, 

mint korábban. A nagyjából harmincéves gyűjtői pályája 

alatt folyamatosan nyitott új alkotók, művészetfelfogá-

sok felé, és éppen azt élvezi a gyűjtésben és a művészek 

menedzselésében a gyűjtői és a galériás tevékenység ré-

vén, hogy nem állít korlátokat. Azonosul a művek under-

ground jellegével, a művészet határainak feszegetésével, 

a bevett normák és szakmai besorolások provokálásával. 

önmagában azt a folyamatot flow-ként éli meg, ahogy 

felfedez és megszerez műveket, és átpozícionálásukkal  

a művészeti világon belül magasabb szakmai és műtár-

gypiaci értékhez, ismertséghez juttatja ezeket a művé-

szeket és alkotásaikat.

Éppen az Irokéz-történet legfrissebb, harmadik szaka-

sza, az elmúlt öt-nyolc év fémjelzi, hogy a személyes, 

szenvedélyes elkötelezettség és a tudatos műtárgypiaci 

stratégia nem zárja ki, inkább erősíti egymást. Míg ko-

rábban az acb mint galéria, illetve az Irokéz mint gyűj-

temény a tulajdonosi viszonyok mentén szigorúbban el 

volt egymástól választva, és az Irokéz akár vevője is le-

hetett a galériának, a kivásárlás óta egyre szorosabb lett 

az összefonódás. s mivel az acb úgy tapasztalta, hogy 

– elsősorban külföldi közegben – a rendszerváltás utá-

ni kortárs magyar művészetnek a galéria által képviselt, 

poszt-konceptuális irányzatai az előzményeiken, a neo-

avantgárd tendenciákon keresztül tehetők érthetővé, 

befogadhatóvá, és ezért a hetvenes évek művészetéből 

számos alkotóval elkezdett szisztematikusan foglalkozni, 

az ő alkotásaik nagy számban bekerültek az Irokéz Gyűj-

teménybe is.
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Tót Endre utcai akciói – például a genfi TÓTalJOYS Street Action-ről (1976) készült 

fotói – hatvannyolcas lendülettel viszik ki a filozofikus, ál-tautologikus művészeti 

gesztusokat a meghökkent közönség tisztára söpört utcáira, rutinszerűen műkö-

dő közterületeire. Ugyanezekben az években, ezer-ezerötszáz kilométerrel délkele-

tebbre, szombathy Bálint is a folyamat jellegű művészet felé orientálódik; a gyűj-

teményben található egyik hatrészes fotósorozata a FLUXUS címet is viseli. szintén  

a hetvenes években Hencze Tamás a „tűzzel játszik” Budapesten, amikor a hivatalos 

ideológia „építő” szlogenjeivel, egyszersmind a művészet romantikus teremtésfo-

galmával szemben, a tűz megsemmisítő erejéből kreál új, lángoló erejű alkotásokat 

a Tűzképek sorozatában.

Vető János többféle szerepben is számos művel jelen van a kollekcióban: Hajas Tibor 

performanszainak fotós társművészeként, illetve önálló (fotó)művészként, például 

az emberi arcot szemügyre vevő, annak torzulásai révén a befogadóból érzelme-

ket és önreflexiót egyaránt kiváltó, Tekintetmódosítás című (1985–88) sorozatával. 

Ugyanekkor, a nyolcvanas évek közepén készíti Várnagy Tibor az Átfestett önarcké-

pek című szériáját, amelyben a fotókra való ráfestés az expresszív átértelmezéstől  

a teljes kisatírozásig, az Arnulf Rainer-féle vizuális önmegsemmisítésig terjed. Ve
tő
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Hencze Tamás: Tűz-kép I/1, 1973, zselatinos ezüst nagyítás,  
38,9x29,6 cm © Irokéz Gyűjtemény
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Mivel az acb jelentős szerepet vállal a Pécsi Műhely is-

mertebbé tételében, az egykori csoport tagjaitól is szé-

les merítés került mind a galéria, mind a gyűjtemény 

anyagába. szijártó Kálmán művei közül az Átváltozá-

sok (1977) sorozat az elmaszkolt identitás és a gesztu-

sok révén történő önfeltárulkozás kettőssége alapján 

az előbbi arc-tematikához, míg az Art gesztusok (1976)  

a művész(et)-konceptek Tót Endre- vagy éppen Perneczky  

Géza-féle világához társíthatók. Ficzek Ferenc számos 

munkája közül a gyűjteményben az Ajtónyitás különösen 

jól példázza a fotóhasználat megkerülhetetlenségét, hi-

szen a lépésenként kitáruló ajtón egyre több fény áram-

lik be, létrehozva az idő nyomát, a folyamatjelleget egy 

végeredményben statikus alkotáson, egy kézbe fogható 

fotóelőhíváson. Kismányoky Károly az Erdő – széles fehér 

sáv vízszintes vonal mentén című munkája a land art vilá-

gába kalauzol, és a fotóhasználat egy újabb funkcióját 

tanúsítja ezzel, hiszen ez az 1970-es akció más formában 

nem lett volna megőrizhető. A land art amerikai kulcsfi-

gurája, Robert smithson előtt tiszteleg Hopp-Halász 

Károly 1973-ban készült, harminckét részes sorozata, 

amelyet a művész négy képtáblára osztott el nyolc-nyolc 

darabban, mintegy vizuális történetet alkotva. Pinczehe-

lyi sándor kompozíciói szinte mindegyik eddigi témához 

kapcsolhatók, hiszen saját arcát a sarló és a kalapács ál-

tal lehatárolt keretbe kényszeríti és értelmezi ezzel újra, 

vagy éppen a proletariátus fegyverét, az utcakövet ala-

kítja saját testével együtt szoborrá a fotón megörökített 

pózban.

Végre egy újabb nagy fotógyűjtemény? Erről szó sincs. 

„Engem a legkevésbé a médium érdekel a művészet-

ben”, fogalmaz a tulajdonos. A ma több ezer tételes 

Irokéz Gyűjteményből a kutatás és a tanulmánysorozat 

kedvéért emeltünk ki fotós alkotásokat. A gyűjtés folya-

matában egyébként ma sem tapasztalható Pados Gábor 

részéről semmilyen fotótudatos hozzáállás. Úgy életsze-
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rű mondani, hogy kiterjedt művészetmene-

dzseri tevékenysége révén fotóalapú és nem 

fotós jellegű művek nagy számban kerülnek 

Pados Gáborhoz – akár az ő kezdeményezé-

sére, akár az alkotók vagy örököseik lépései 

nyomán – és ezek utána megoszlanak a galé-

ria műtárgyanyaga és az Irokéz Gyűjtemény 

között.

sőt, ettől különválasztva két további egység 

is létezik: Pados Gábor személyes tulajdoná-

ban is gyarapszik egy némileg eltérő fókuszú 

kollekció, illetve más tulajdonossal közö-

sen létrejött egy speciális Újlak Gyűjtemény 

a művészcsoport nyolcvanas-kilencvenes 

évekbeli munkáiból. És mivel mind a négy 

műtárgyanyagban szélesen jelen van a fotó 

– a vintage előhívástól a számítógépes prin-

tig –, így Pados Gábor tulajdonában az egyik 

legszélesebb fotó(s)művészeti, válogatás ta-

lálható meg Magyarországon.

A galéria és a gyűjtemény erősítik egymást. 

Ahogy bővült az acb művészköre, úgy egy-

re több alkotótól került be mű a kollekcióba.  

s ahogy gyarapszik a gyűjtemény, úgy sta-

bilizálódik a rajongás, és az őszinte lelkese-

dés mellett a professzionális elköteleződés 

is ezeknek a művészeknek a galériás képvi-

selete mellett, hiszen a tulajdonosnak józan 

érdeke, egyúttal intellektuális ambíciója, ér-

telmiségi, önmegvalósítási hivatása, szellemi 

kihívása a gyűjteményben és a galériában is 

képviselt művészeti pozíciókat a non-profit 

művészettörténészi és a for-profit műtárgy-

piaci mezőben minél hatékonyabban képvi-

selni.

„Nem beemelem az adott műveket a gyűjte-

ménybe”, javítja ki szavaimat Pados Gábor, 

hanem „részévé válnak egy egyre növekvő 

anyagnak, ahol a kutatás és a kiállítás révén 

mindig új utak, értelmezési lehetőségek nyíl-

nak meg számukra”. Így van ez a fotó szere-

pével is. se pro, se kontra nincs itt deklarált 

viszonyulás a fotóhasználathoz. Éppen az-

által emeli mégis a fotó alapú művek gyűj-

tésének ázsióját az Irokéz-történet, mert  

a kollekcióban úton-útfélen fotós munkákra 

lelünk, és ez mások számára is biztatás, hogy 

nem kell külön „fotót gyűjteni”, és nem is 

kell előítéletesnek lenni ezzel a médiummal 

szemben. G
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J
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Ficzek Ferenc: Cím nélkül I-III., 1977–78, zselatinos ezüst nagyítás  
Docubrom papíron, 18x24 cm egyenként © Irokéz Gyűjtemény



Ugyanattól a művésztől gyakran több hullámban kerül-

tek be fotók a gyűjteménybe. Ujj Zsuzsi néhány sűrű év 

alatt igen kemény, főleg a nők társadalmi szerepét te-

kintve szókimondó performanszfotó-anyagot hozott lét-

re. Pados Gábor közel száz művét megszerezte már gyűj-

tői pályájának korábbi szakaszában, mire az acb a nyolc-

vanas évek újrafelfedezése jegyében elkezdett átfogóan 

foglalkozni Eperjesi Ágnes és Várnagy Tibor közös, illetve 

külön-külön létrehozott munkáival, s mivel Várnagy fon-

tos szerepet játszott Ujj Zsuzsi korabeli szerepeltetésé-

ben, így ekkor az acb és az Irokéz anyaga újra bővült Ujj 

Zsuzsi műveivel.

Nádor Katalin kifejezetten a más művészekkel való fog-

lalkozás révén került először Pados Gábor látókörébe, 

ezért is jó példa a galériás és a gyűjtői szerep egymást 

kiegészítő mechanizmusára. Nádor a hatvanas-hetve-

nes években többek között műtárgyfotósként dolgo-

zott, s máig kevéssé ismert, hogy a Pécsi Műhely alkotóit  

a reprodukciók készítése mellett a szuverén fotózásban is 

támogatta szakmai tanácsokkal. Közben autonóm fotós 

munkákat készített a saját fiókjának. A Pécsi Műhellyel 

kiépülő kapcsolat nyomán tudatosodott Pados Gábor-

ban, hogy itt milyen rejtett értékről van szó. „Ez nem 

gyűjtés vagy galériás munka, inkább értékmentésnek 

Eperjesi Ágnes: Újszülöttek (21), 1996, zselatinos ezüst fotogram, 58,5x48,5 © Irokéz Gyűjtemény

Eperjesi Ágnes: Újszülöttek (18), 1996, zselatinos ezüst fotogram, 58,5x48,5 © Irokéz Gyűjtemény
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nevezném”, mondja. A siker nem 

maradt el: amikor Nádor munkáit 

kivitte az acb a Paris Photo vá-

sárra, nemcsak a Pompidou Köz-

pont vett a gyűjteményébe négy 

darabot, hanem az akvizíciós bi-

zottság néhány tagja is. Nemrég  

Nádor Katalin teljes fotós örök-

sége, mintegy nyolcezer kópia 

Pados Gábor tulajdonába, tehát 

megosztva az acb és az Irokéz 

anyagába került.

Nádor Katalin: Cím nélkül (pauszpapír  
és légpárnás fólia), c. 1970, zselatinos 
ezüst nagyítás Docubrom papíron,  
14,50x20,80 cm © Irokéz Gyűjtemény
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Míg Nádort zömmel esztétikai kérdések inspirálták és a 

fényképezés technikájában, műfajában elmélyülve, főleg 

absztrakt fény-képeket hozott létre, egy másik, szintén 

Pados Gáborhoz került, hasonlóan kiterjedt művészeti 

anyag, az Inconnu csoport alkotásai és dokumentumai 

történelmi-politikai indíttatásúak, egyúttal a művészet 

fogalmának határait is rendre feszegették, s ennek ré-

szeként tartalmaznak fotós vonatkozásokat is. A Bokros 

Péter és további másként gondolkodók által a hetvenes 

években indított csoport a mail art egy trükkjéről kap-

ta a nevét. A cenzúra kikerülése céljából a feladót és a 

címzettet megcserélték a küldeményeken: a címzett 

egy fiktív cím volt, ahonnan a posta „ismeretlen”, vagy-

is „inconnu” megjegyzéssel „visszaküldte” a feladónak, 

tulajdonképpen a valós címzettnek a levelet. A civil társa-

dalom és a mail art művészetmozgalma kapcsolódott itt 

össze; a csoport happeningeket is bemutatott, a társadal-

mi közéletben a rendszerváltás után is részt vett.

Bokros Péter: Cím nélkül, é.n., zselatinos ezüst nagyítás, 40x30 cm © Irokéz Gyűjtemény
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Bokros Péter: Cím nélkül, é.n., zselatinos ezüst nagyítás, 40x30 cm © Irokéz Gyűjtemény
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A kiterjedt és még feldolgozásra váró anyag mellett egy 

harmadik példa a nemrégiben Pados Gáborhoz került 

és a jövőben az acb galériás profiljába, illetve az Iro-

kéz Gyűjteménybe integrálandó korpuszokra Kodolányi  

sebestyén filmrendező nyolcvanas évekbeli fotóanyaga, 

különösen az önarcképei. „Az ilyen és hasonló szerze-

ményekre úgy tekintek, mint leletmentés: ha nem nálam 

lennének, talán már nem is lennének meg”, foglalja ösz-

sze a tulajdonos.

Néhány gyarapodás révén felmerült a szélesebb nem-

zetközi nyitás is. Miután Ladik Katalin hetvenes és nyolc-

vanas évekbeli performanszfotói az acb és az Irokéz 

anyagába kerültek, adódott a Bosch + Bosch vajdasági 

csoporttal való kapcsolat, akiktől műtárgyak mellett 

szintén archívumi anyagok is eljutottak Pados Gáborhoz. 

Délszláv, főleg női alkotóktól is beszerzett több művet 

Pados Gábor. Miközben a galériával rendszeresen jár 

nemzetközi vásárokra és az acb Research Lab publiká-

cióival, vagy a bookmarks programmal is célja a magyar 

művészet szélesebb nemzetközi elfogadtatása, gyűj-

tőként későbbre halasztotta a kollekció szisztematikus 

nemzetközi bővítését. „Gyűjtői körökben identifikációs 

kérdés, ki hogyan tud kitűnni a többiek közül. sokan erre 

a nemzetközi vételeket választják. Én ilyen szempont-

ból is csudabogár vagyok. Ugyanannyira nem érdekel  

a nemzetisége a művésznek, mint a műfaj, amiben al-

kot”, summázza.

Hozzátehető, hogy a magyar művészeti szcénában vég-

zett, ennyire sokrétű művészetmenedzselési portfólió 

mellett idővel, figyelemmel és anyagi forrásokkal is alig-

ha lehetne bírni egy olyan szintű nemzetközi gyűjtési 

nyitást, hogy a bekerülő külföldi műtárgyak ne tűként 

vesszenek el ebben a hatalmas magyar műtárgy-kazal-

ban. Egy ilyen váltás azért sem jelentkezik Pados Gábor 

számára kötelességszerűen, mert kollekciójának alaku-

lása nem egy fejlődéstörténet, amelyben a nemzetközi 
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merítés lenne a szükségszerű következő lépcső. A hazai 

kortársgyűjtők jelentős része klasszikus ízléssel kezd és 

lépésenként közelít a kortárs, főleg annak kísérleti vilá-

ga felé. Ezzel szemben Pados eleve egy experimentális 

szubkultúrába csöppent, legelső műtárgyvétele szar-

ka Péter egy főiskolai képe volt. A Pados által gyűjtött 

és menedzselt művészek köre, az ő szellemi horizontja 

természetesen sokszorosan kibővült a mintegy harminc- 

éves gyűjtői pályája során, de ízlésében éppen a nem 

megfelelni akarás vezeti a kezdetektől. Ez a márkajegye 

gyűjtőként és galériásként is: ezt tisztelik, egyben irigylik 

benne a művészeti közeg más szereplői. Ezért engedheti 

meg magának a galéria és a gyűjtemény ilyen összefo-

nódását, ennek minden támadási felületével együtt: őt 

ez a vagányság hitelesíti. „Hogyan is nézne ki, ha nem 

azoktól vásárolnék, akikkel foglalkozom?” – teszi fel  

a költői kérdést.

Ezt a hitvallást testesíti meg a gyűjtemény legfrissebb ki-

állítása, egyben első nem időszaki, hanem tartós letéti 

megállapodáson nyugvó, többéves bemutatója is. Mióta 

Veszprémben a Dubniczay-palotából visszavonásra ke-

rült a bázeli László Károly-gyűjtemény ott kiállított vá-

logatása, az Irokéz Gyűjtemény mintegy kétszáz darabos 

metszete tekinthető meg ott. Az egyik kiállítási egység-

ben Hegyeshalmi László és Áfrány Gábor válogatásá-

ban egy olyan szelekció, amely a korábban szombathe-

lyen, Budapesten és Debrecenben látható irányzatokat 

gondolja újra, míg a másik térben, az emeleten, Pados  

Gábor megbízásából Kürti Emese rendezett el egy zöm-

mel neoavantgárd anyagot, mintegy a gyűjtemény el-

múlt évtizedes bővülését reprezentálva. A cél, hogy ez 

az Irokéz-kiállítás az Európa Kulturális Fővárosa program 

részeként is látható legyen 2023-ban Veszprémben.

Ladik Katalin: Poemim (kontaktmásolat) 4, 1978, filctoll, 
zselatinos ezüst nagyítás, 7,50x7 cm, fotó: Póth Imre  
© Irokéz Gyűjtemény
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Kerülj 
KéKbe, 
Kerülj 
Képbe!

sOMOGyI ZsóFIA

„Akkor is kattog a kerék a fejbe’, ha készenlétbe raktam. 

Nem dobhatok ki mindent, a felét meg úgyis csak kölcsön kaptam. 

ez biztos csak az enyém, ez a folyton búgó zaj, 

A többi asszem közös, de nincsen semmi baj.”1
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Hogyan lehet elmondani, ami elmondhatatlan? Amiről csak sejtéseink 

vannak, elméleteink, de igazi tudásunk nem lehet? Aminek jeleit talán lát-

hatjuk kívülről, de a lényege hozzáférhetetlen a számunkra? Pedig muszáj 

beszélni róla, muszáj foglalkozni vele, kellenek a segítő módszerek, szavak, 

tettek, és mindennél jobban kell az igazi, mély elfogadás. 

Az autizmus spektrumzavar nagyon széles skálán mozog, és talán kijelent-

hető, hogy minden ember, aki „rajta van a spektrumon”, más módon éli 

meg a világot, más saját univerzumban létezik. Ami egyébként mindannyi-

unkra igaz, azokra is, akiket a jelenlegi diagnosztikai módszerekkel, az ed-

dig listába vett tünetek alapján nem teszünk rá a skálára. A Városi legendák. 

Miért hisszük el, amit mondanak? című könyvben „sergio Benvenuto kifejti, 

hogy az egyén, mint saját értelmezési mezőjének központi és magányos 

eleme, mennyire elszigetelt másoktól. Hogy a tény, miszerint a saját egyedi 

érzékeinken, tapasztalatainkon és világ-konstruktumainkon keresztül va-

gyunk csak és kizárólag képesek értelmezni és felfogni a körülöttünk lévő 

valóságot, egy magányos világ központi és egyetlen létezőjeként határoz 

meg bennünket. E szerint minden egyes felfogott momentummal tökéle-

tesen egyedül állunk a világmindenségben.”2 

Hangay Enikő: Halban utazik, 2020

Hangay Enikő:  Mit látsz, 2019 K
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Ám nagyon nem mindegy, hogy az a világ, amelyet 

csak mi látunk és érzékelünk, mennyire tud kapcsolódni  

a többiekéhez. Amíg jobb napjainkon a legtöbben el-

igazodunk a konszenzusos, közös valóságban, ameddig  

a félresikerültebb reakcióink is érthetőek és kezelhetőek 

maradnak a környezetünknek, addig tudunk együttmű-

ködni a többi emberrel. Ám az autizmussal élők számára 

sokszor pontosan az egyezményes kódok megértése és  

a kommunikáció elfogadott módjainak használata ik-

tatódik ki, így azokat nem lehet betartani a társadalom 

által elvárt mértékben. Ezt a kódrendszert és működést 

próbálják a szakemberek, tanárok, szülők, testvérek meg-

tanítani azoknak, akiknek mindez nem evidens. Minden 

egyes újabb elsajátított kód vagy viselkedés olyan, mint 

valami híd építőköve, mindenki lerak belőle egyet-egyet 

a megértés két oldalán, s így, kis lépésekben, szépen kö-

zeledni tudunk egymás felé. 

De mégis, hogyan lehet elmondani, ami szavakkal nem 

leírható? Például képekben: ősidők óta az ember ezekbe 

sűríti meg nem fogalmazható tapasztalatait is. Így az au-

tizmus spektrumzavar kapcsán is adekvát, hogy a szavak 

mellett képekkel hívjuk fel rá figyelmet, hogy ezek segít-

ségével érzékeltessük a tünetegyüttes nehezen megra-

gadható sajátosságait. 

Ez történt, amikor a Kis Lépések Alapítvány felkérte  

Csizek Gabriella kurátort, hogy idei adománygyűjtő kam-

pányukat egy fotókiállítás formájában valósítsa meg. Így 

született meg a Kerülj képbe, kerülj kékbe! című tárlat, 

amely nem is akárhogyan teljesítette célját, és sok szem-

pontból megújította a kampány-kiállítás műfaját. 

A bármilyen szempontból hátrányos helyzetű csoportok 

megsegítésére szervezett képzőművészeti kampányok 

ugyanis általában két-három modell szerint valósulnak 

meg. szólhatnak a csoport tagjairól, azaz az ő személyük, 

a mindennapjaik, tapasztalataik jelennek meg a képeken, 

és ez a kvázi intimitás, közel kerülés az érintett szemé-

lyekhez tudja bevonni a nézőt a téma érzékenyebb meg-

értésébe. szerepelhetnek a csoport tagjainak alkotásai is 

a kampányban, így téve az előbbihez képest máshogy, 

de szintén személyekhez köthetővé a kapcsolódás lehe-

tőségét a néző-támogató számára. Fel lehet kérni híres, 

a célközönség számára hiteles embereket is arra, hogy 

mondják el, öntsék művészeti formába az adott témával 

kapcsolatos gondolataikat, ilyenkor az ő társadalmi be-

ágyazottságuk és meghatározó szerepük a vivőanyag. 

Itt azonban egy új megoldással találkozunk. Jó nevű kor-

társ fotósok új, vagy korábban, más kontextusban már 

látott fotóiból készült a válogatás. A fotóművészekre 

jellemző, egyedi világlátás, amely a saját szemléletmód-

jukat erősen és koherensen képviselő alkotásaikban tes-

tet ölt, nagyon szép és finom párhuzama az autizmus-

sal élők saját-világukba zárt létének. A kiállított fotókon 

sem az autizmussal élő személyek, sem a mindennapjaik 

nem kerülnek elő, és a képek még csak nem is metafo-

rák, semmilyen közvetlen, vagy egyértelmű módon nem 

utalnak az autizmus közismert sajátosságaira, vagy ami-

ről azt gondoljuk, hogy az lehet. 

Egyszerűen az a mód, az a folyamat, ahogy a néző fel-

fejti és megérti a fotókat a befogadás során, az emlé-

keztet és utal arra, ahogyan az autizmussal élők világát 

igyekeznünk kell megérteni azért, hogy segítsük a mű-

ködésüket, illetve a velük való közös működésünket a 

mindennapokban. Ez a folyamat, a részletek észlelése és 

értelmezhető egésszé való összeállítása mindnyájunk-

ban lezajlódik naponta több százszor, akár több ezerszer 

is: agyunk folyamatosan elemzi a beérkező információt, 

automatikusan szelektál, osztályoz, összekapcsolja azo-

kat egymással és korábbi tapasztalatainkkal, meglévő 

tudásainkkal a világról, és ezeket összefoglalva értesít 

minket arról, hogy mi is történik épp velünk, bennünk, 

körülöttünk. Így amikor az egyes fotókat nézegetjük, sa-

ját világ-megértési folyamatainkat működtetjük – akár 

meg is figyelhetjük. 

Mert mindegyik fotó megfejtésre vár, bár nem puzzle- 

ként látjuk őket elsőként (a kiállított fotókból ugyanis 

az is készült), hanem a maguk teljességében, ám még-

is, alaposan, minden részletüket külön-külön kell meg-

néznünk, cikázik a tekintetünk, hogy az egyszerre jelen 

lévő, ám mégis külön pillantást, külön fókuszálást igény-

lő képrészeket megismerjük, megértsük, és magunkban 

összeillesszük. Ez általában is így működik a fotók, a fest-

mények, a grafikák stb. esetében, ám ezek a művek plusz 

befogadói munkát is igényelnek, mert mindegyük egy-

egy magára záródó, önmagában teljes talány is egyúttal. 

Feladják a leckét, meg kell dolgoznunk a válaszért arra  

a kérdésre, hogy mit is látunk valójában. 

Erdei Krisztina fotóján például percekig bizonytalankod-

tam. Tehát repül egy színes földgömb, mintha oda lenne 

montírozva, annyira kirí a környezetéből, azonnal oda-

rántja a tekintetem. Azaz inkább labdáról van szó, amely 

földgömb-mintázatú. Vagy valami olyasmi. Jó. De ilyen 

labdákat nem nyáron dobálunk a strandon? Itt pedig tél 

van. És mit csinál a nagykabátos nő? A dobás vagy ütés 

után épp lefelé lendül már a karja? Valószínűleg igen.  

És ez a labdázós idill a kertben, a szépen, szabályosan 

felállított tekebábuk mellett milyen izgalmasan illesz-

kedik bele a tágabb, cseppet sem idilli környezetbe:  

a betonoszlopok mintha a bábuk robosztus, ipari nagy-

testvérei lennének, ahogy nagyobb léptékben ismétlik 

azok formáit. 
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Mártonfai Dénes képén épp egy hőlégballon-bemutatót 

láthatunk, amint a szakember a kosárban és körülötte 

álló érdeklődőknek (leendő utazóknak?) mutatja, ho-

gyan csap fel a gömböt fűtő, mindenkit magasba emelő 

láng. A nézők mosolyognak, érdekes lehet nekik is. De hol  

a léggömb maga? Mintha őket nem zavarná, hogy nincs 

sehol, vagy éppen csak a mi szemünknek lenne láthatat-

lan, ők olyannyira gondtalanul álldogálnak. Aztán, ahogy 

továbbsiklik a tekintetünk, egy fa hirdetőtáblát látunk,  

s lám, ott a hiányolt gömb, kis híján úgy, mintha igazi  

a lángtól dagadna ilyen szabályossá. Igaz, itt meg a tete-

je hiányzik. Tóth szilvi egyik fotóján egy kézfejet látunk 

a téli tájban, amely a kétujjas kék kesztyűben változik át, 

vagyis pontosabban a fotós tekintet varázsolja el, azaz 

játszik a gondolattal (és a látvánnyal), s így valóban egy 

mesebeli szörnyet látunk, aki bekapni készül egy igen 

apró emberkét. Egyszerű, ismerős poén, nem? Tegye fel 

a kezét, aki ezt felnőttként is el meri játszani! Aki bele 

meri engedni magát abba a váltásba, amely során ilyen 

könnyedén válik a mindennapos látvány a fantáziá-

nak köszönhetően egy másik, vidámabb univerzummá.  

(Gratulálok, letehetik!) 

De nem csak a fentiek kötik össze a kiállítás fotóit. Mind-

egyikben szerepel a kék, az autizmus spektrumzavar hi-

vatalos színe is. Ám a kék szín is csak laza közös nevezőt 

jelent, és csak finom utalást a témára. Teljesen mindegy, 

hogy egy fotón szereplő tárgy, az ég, a víz, a hátteret adó 

fal, vagy bármi más színéről van szó a képeken, és annak 

sincs jelentősége, hogy mennyire meghatározó ez a szín 

a fényképen. Ahogy nincs két egyforma autizmussal élő 

ember (sem), ugyanígy, a hivatalos szín is ennyire válto-

zatosan jelenik meg ezeken a műveken. 

Mártonfai Dénes: 2015.10.06. Őcsény Ballontalálkozón, XXVI. Nemzetközi szakmai Ballontalálkozó Őcsény, Tolna, Hungary

Tóth szilvi: Hide & Seek – 22, 2009

Tóth szilvi: Hide & Seek – 27, 2009
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szombat Éva fotóján például a kékre festett fal előtt látunk fél lábon ugrani, inkább fellibenni egy nőala-

kot, akinek pink színű sálja mint angyalszárny lebben a vállai felett, így inkább egy különleges, kortárs 

angyalfigura, akit nézünk. Hangay Enikő képén a halacska mintás, kék kiscipőkben csalihalak pihennek 

mint betelepített lények két mesterséges kis tavacskában, ahol sem a víz, sem a többi hal, sem ők maguk 

nem igaziak. Molnár Zoltán fotóján hatalmas, végtelen kék ég borul a tengerre, melynek vékony sávja 

előtt apró alakokat látunk, pont, mint Caspar David Friedrich Szerzetes a tengerparton című festményén. 

Ám itt mégsem ők kötik össze az eget és a földet, a mindenség origója a fiatal fiú, aki az előtér gyönyörű 

kék tavacskájában fekszik. Mohai Balázs művén egy világoskék anyagba csomagolt fa rajzolódik az égre, 

mintha gondos kezek bekötözték volna, s így vált volna különleges mintázattá a tájban. A csomagolás 

egyszerre rejti el és fedi fel formáit, alapvonalaira redukálódik a fa egyedi, organikus egésze. 

Bár a fotók első ránézésre nagyon sokfélék, mégis, ahogy fent láttuk, több dolog is egységbe hozza 

őket, a kurátor érzékeny válogatásának köszönhetően. Csizek az általa létrehozott tárlatoknál úgy nyúl  

a témához, anyaghoz, célhoz, hogy azoknak számtalan dimenzióját rendezi finoman hálózatokba. Olyan 

rétegeket is, amelyek akár a néző számára láthatatlanok, talán a befogadás tudatos, szavakba önthető 

szintjéig sem jutnak el, mégis, ez az összekötés teremt rendkívül erős kohéziót a projektekben. 

Vannak természetesen jól megfogható kurátori tettei is. Itt ez többek között a különleges képi világo-

kat létrehozó, nem egyszer szürreális, elsőre nehezen megfejthető, a szokásos értelmezési pozíciónk-

ból kizökkentő, a megértés érdekében azokból kilépésre késztető fotók összeválogatásában, a kék szín 

pusztán laza kötőelemként, a kiállítás végignézéskor mintegy játékra invitáló használatában („keresd a 

kék színt…”) nyilvánulnak meg. De ilyen mozzanat az autizmus szimbólumának, a puzzle-nak a több-

féle módon való szerepeltetése is. szimbolikus értelemben egy kiállítás fotói általában véve is mint egy  

szombat Éva: Részlet a Practitioners című sorozatból, 2014
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kirakós darabjai hozzák létre a tárlat egészét, itt azonban 

egyedülálló módon első ízben készültek hazánkban a ki-

állítás képeiből igazi puzzle-k, amelyeket, ha támogatói 

áron megvásároltuk, a Kis Lépések Alapítványt segít-

hettük. Egy, korlátozott példányszámban kiadott puzzle 

megvásárlása egy gyermek egy terápiás foglalkozásának 

anyagi terhét tudta átvállalni a szülőktől. A puzzle-mo-

tívum azonban máshogyan is megjelent, és mint a kék 

szín, finoman közös nevezőt teremtett fotók között:  

a Dokubrom Galéria falain minden egyes fotográfiát egy 

halványkék puzzle formákból kirajzolódó, egységes hát-

tér vett körül, mint valami befoglaló paszpartu. 

Az a folyamat biztosan nem érzékelhető a néző számára, 

ahogyan létrejött a kiállítás. sem az, hogy a Covid-hely-

zet miatt a kurátor mindent online munkával hozott létre,  

a válogatástól a rendezésen át, sem az, hogy Csizek  

Gabriella mély empátiája többek között abban is meg-

nyilvánult, ahogyan az Alapítvány vezető szakembere-

it is bevonta a folyamatba. A fotók témájával, a szerzők 

kiválasztásával finoman távolságot teremtett a téma és  

a néző között, amennyiben semmilyen módon nem su-

gallta, hogy ő vagy bárki más eljuthat a végső megértésig. 

Tényszerűen jelezte, hogy nem így van, s egyúttal óvta is 

mindazokat (akár a jóindulatú előítéletektől, a közhelyek 

puffogtatásától, az illúziókeltéstől), akik bárhogyan is, de 

érintettek az autizmus sperktrumzavar kapcsán, és a néző-

ket is (ugyanezektől). Ám ez a védelmező távolság éppen 

úgy jöhetett létre, hogy mélyen átadta magát a témának 

és a folyamatnak. Ennek nagyon szép megnyilvánulása az 

is, hogy az igazi sorsokat, gyerekeket, családokat, nehéz-

ségeket és csodás pillanatokat ismerő, azokért rengeteget 

tevő szakembereknek, a Kis Lépések Alapítvány munka-

társainak a véleményét is kikérte a fotók válogatása során. 

De éppen egy ilyen, sok szempontból egyedülálló kam-

pány-tárlat azért is megfelelő a Kis Lépések Alapítvány 

célkitűzéseinek, mert maga is egyedülálló az autizmus-

sal foglalkozó, nagyszerű alapítványok között. Az alapít-

vány munkatársai ugyanis Magyarországon egyedüliként 

dolgoznak a nemzetközileg ismert és alkalmazott ABA 

viselkedésterápiával: „Viselkedésnek tekinthető minden, 

amit mondunk, csinálunk, ami mérhető, és megfigyelhe-

tő (ide tartozik a beszéd, sőt, még a gondolkodás is). 

Bácsi Róbert László: Bulgária, Vidin. Az evezős sportegyesület központjában, a valaha jobb időket is megélt grafika. A sok 
evezős bajnokot kinevelt egyesület épületét már húsz éve nem újították fel, mégis igyekeznek életben maradni. 2017
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Bácsi Róbert lászló: Follow the Sun, 2013
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A viselkedéselemzés során megvizsgáljuk a környezetet aszerint, hogy egy-egy 

problémás viselkedést mi tart fent, mit lehetne megváltoztatni a környezeten be-

lül ahhoz, hogy a viselkedés pozitív irányba változzon.”3 Ők így segítenek a hidak 

építésében és abban, hogy azok a gyerekek, akinek az autizmus miatt nehezebb 

eligazodni a világban, kis lépésenként haladva közelebb kerüljenek a közös mű-

ködéshez, hozzánk, és mi hozzájuk. 

Ahogy egy mélyen empatikus kurátori koncepcióval megvalósított kortárs fo-

tó-válogatás is közelebb vihet ahhoz, hogy felismerjük: mennyi minden van  

a világban, amit mi nem látunk, ami a mi tekintetünknek nem is létezik, s mégis, 

amikor találkozunk ezekkel a megfoghatatlan dolgokkal, olyan mérhetetlenül jó 

érzést adhat a megértésük által teremtődött közösség-élmény. Mindez már nem 

csak az övék. Hanem mindannyiunké. 

1  Idézet az Esti Kornél zenekar Nevetve című számából. 
2  Idézet a szerző Személyes fotó – Mély játék című Kállai-ösztöndíj beszámolójából. Az idézetben  
hivatkozott mű és hely: sergio Benvenuto: Városi legendák. Miért hisszük el, amit mondanak?,  
Fordította CSaBai Márta, Modern pszichoanalízis sorozat, Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 57.
3  https://kislepesek.hu/autizmus-aba/, Letöltés ideje: 2021. július 12.
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Csoszó Gabriella: Egy hajóban. Készült a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány megbízásából az Anyahajó Anyaközpontról, a 
Nálunk, a kilencben című sorozat részeként, 2020 tavaszán, a koronavírus járvány első hulláma idején. 
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BORDÁCs ANDREA

női barátok,  
    barátSágok 
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Halványkék tüllsál a nagymamától… Meghatározó, fon-

tos emlék. A sálon különféle minták és a felirat: Les Amis 

Des Femmes [A nők [férfi] barátai]. 

A sorozat kiindulópontja, a személyes emlékezethez 

tartozó halványkék tüllsál ugyan egyáltalán nem jelenik 

meg a munkákon, mégis mintegy szikraként szolgált a 

sorozathoz, amely a női barátságokon át gyakorlatilag 

inkább a női archetípusokat és szerepeket jeleníti meg, 

írja újra vagy épp át. Ez a kék sál úgy működik szinte, 

mint Marcel Proust regényében1 a Madeleine nevű süte-

mény. Ahogy ott az emlékezés íze, itt az emlékezés ta-

pintása és illata vezet öntudatlanul is a múltba vagy más 

időkbe, más tájakra, más helyzetekbe. Ezek a taktilis és 

szaglási élmények különböző női viseletekben, helyze-

tekben és szerepekben tárgyiasulnak a fotókon.

Ezekkel a szerepekkel a művész mintegy azt is elemezi, 

hogy milyen is a NŐ, melyek azok a gesztusok, amelyek 

társadalmi konvenciók következményei, melyek a tanult, 

melyek a zsigeri viselkedésformák. Van-e esszenciálisan 

női gesztus, pillantás, viselkedés? A képsorozat egy ba-

lansz, nem állít semmit, hanem kérdéseket tesz fel és 

lehetséges válaszokat ad. „A fotográfiák a meghatároz-

hatatlanul jelenlévő nőiség nonverbális szimbólumrend-

szerét rögzítik szubjektív pillanatokban.”2 K
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BORDÁCs ANDREA

női barátok,  
    barátSágok 
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Vedres Ági nőalteregóinak a szereplői a barátnői. sim-

mel3 a barátságot az azonos társadalmai helyzetben lévő 

emberek között kialakult fontos társas formának tartot-

ta. szerinte a barátságban két fő elem játszik szerepet: 

a hűség és a hála, melyek erős kapcsot hoznak létre az 

egyének közt. A barátság önként választott kötés, a mo-

dern barátságfogalom jellemzője az önkéntesség, a köl-

csönösség, a bizalom és az egyenlőség. A barátság érzé-

se – éppúgy, mint a szereteté – egyetemes, az emberiség 

közös kincse.4

A nők és a férfiak baráti kapcsolatai minőségileg is kü-

lönböznek egymástól. szakirodalmi közhelynek is ne-

vezhetnénk, miszerint míg a férfiak barátságai többnyire 

közös tevékenységen, hasonló érdeklődési körön alapul-

nak, a női barátságokat inkább a személyes osztozás és 

magas érzelmi befektetés jellemzi.5

Arra is többen rámutattak, hogy hosszú időn át a barát-

ság ideáltipikus képe a férfiak barátságának jellemzőin 

alapult: hűség, bátorság, kötelességtudat, hősiesség… 

sokan (az ókori görög filozófusoktól kezdve) a nők kö-

zött kimondottan lehetetlennek tartották az igaz barát-

ság kialakulását, miután a nők híján vannak az ehhez 

szükséges jellemvonásoknak. A 20. századra azonban 

– a nyugati kultúrkörben legalábbis – megváltozott a ba-

rátság ideája és a hangsúly ma már a bizalom, gondos-

kodás, intimitás fogalmaira helyeződik, és ezek jobban 

jellemzik a női barátságokat. A közelmúltban éppen azt 

kérdőjelezték meg néhányan, hogy a férfiak képesek-e 

egyáltalán elég intimitást és törődést mutatni ahhoz, 

hogy barátnak nevezhessük őket.6

Talán nem túl merész azt állítani, hogy a barátaink mint-

ha énünk egy-egy szegmensei lennének. Ebből a szem-

pontból különösen érthetők Vedres Ági fotói. A barátnők, 

a különböző női karakterek, archetípusok, szerepek, gya-

korlatilag mind a saját női identitásának is a megtestesí-

tői volnának.

Vedres Ági fotográfiái általában is korábbi korok fotós-

világát idézik, pontosabban az ideáljai közé tartoznak 

az első fotósnők munkái, többek közt: Julia Margaret 

Cameron (1815–1879),7 és Imogen Cunningham (1883–

1976).8 Mindkettejükre jellemzők a személyiséget, egy 

életérzést megragadó és visszaadó portrék, festmény-

szerű képek. Nosztalgikus hangulatú képein tetten érhe-

tő az ilyen jellegű fotós látásmódhoz való kötődés. 

Vedres Ági: Hosszúhajú lány védi és őrzi a hátrahagyott örökséget. 2020, Analóg, fekete-fehér fotográfia, Photo satin fotópapír, 40x30 cm
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Noha a munkái analóg és digitális technikával is készül-

nek, egyaránt színesek és fekete-fehérek, egészen kis- és 

nagyméretűek is, tehát technikai és külső jegyek alapján 

nagyon sokfélék. Gyakran képpárba vannak állítva, vala-

milyen szín vagy közös elem mentén. A különböző ké-

pekkel, a különböző karakterekkel mintegy a régi korok 

nőábrázolásait gondolja újra. Ez persze nem előzmény 

nélküli Vedres munkásságában, hiszen ezt korábban 

megelőzte a szintén francia című magán-nőtörténete:  

a Madamme BonBON bemutatja/Historia Femina című ki-

állítása a Telep Galériában,9 melynek az anyaga közel  

30 évet fogott át. 

A Les Amis Des Femmes10 sorozatban a lányok/nők meg-

jelenítésekor az időutazó miliő megteremtésében sokat 

segít, hogy divat-stílustervező stylistként tanult évekig.11 

Ennek következtében vált könnyeddé a művészettörté-

neti referenciák megjelentetése, melyek folyamatosan 

jelen vannak a sorozat képein. 

A Les Amis Des Femmes sorozat12 női portrékból áll, ame-

lyeken a miliő a modell személyiségét is igyekszik vissza-

adni. A portré a bevett meghatározás vagy leírás szerint, 

egy személyt önmagáért jelenít meg…, bár ez a definí-

ció Jean-Luc Nancy számára is hiányos. Mi is érezzük 

ezt ezeken a fotókon, hogy „[…] a meghatározás csak  

a portré tárgyát (szubjektumát) említi, így figyelmen 

kívül hagyja a műtárgyat, ami a portré lenni kénytelen, 

a technikát vagy a művészetet, amelynek e célkitűzés 

művé váltását biztosítania kell.”13

Vedres Ági fotói esetében is kifejezetten fontos, hogy 

nemcsak egy-egy személy reprezentációjáról van szó, 

hanem arról az ábrázolási módról is, amely által a „kép-

más” műalkotássá válik. Ezt Wollheim14 a benne-látás 

és a valamiként-látás különbségében ragadta meg, ahol  

a benne-látás, vagyis a reprezentációs látás során a mo-

dell beazonosíthatósága válik szemponttá, míg a valami-

ként-látás fogalma magába foglalja a modell személyét 

és az ábrázolási módot is.

s akkor nézzük, milyen szerepekben is láthatók a ba-

rátnők! Többek közt: Kastélyúrnő fátyolos henninel,  

az Új-francia középkorból; Colmar-i [sic] várúrhölgy hennin-

ben; Új-reneszánsz lány (hortenziával és olasz álomházzal); 

Századfordulós lány a parfümériában, Pilea Mollis-sal [sic]; 

Új-szecessziós lány művirágkoszorúkkal a hajában; Új-Art-

Nouveau üvegházlánnyal és a bolyhos növénnyel stb....

Ugyan többnyire inkább korszakokhoz köthető típuso-

kat jelenítenek meg a képek, olykor konkrét alakokat 

ábrázolnak fiktív képtípussal, mint például a Só-hegyi  

Madonna kereszttel és sziklákkal című alkotás.
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Vedres Ági: Fiatal ismeretlen alak a tükörben nézi magát, selyemmel és bársonnyal borítva. 2021, Digitális fotográfia, Photo satin fotópapír, 40x30 cm
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Vedres Ági: Ismeretlen női entitás látogatja meg a Földet. 2021, 
Digitális fotográfia, Photo satin fotópapír, 16x11 cm
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Vedres Ági: Perui szépség - ñusta limeña - selyem organza sállal. 
2021, digitális fotográfia, Photo satin fotópapír, 70x50 cm

Vedres Ági: Hátakt, fülbevalóval, ismeretlen fiatal alak. 
2021, digitális fotográfia, Photo satin fotópapír, 70x50 cm
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Vedres Ági nem akar feltétlenül minden korszakot meg-

jeleníteni, szó sincs valamiféle didaktikus kronologikusan 

egymás után következő nőkép kialakításáról, inkább 

hangulatokat, benyomásokat, eddigi tudásunkon, ta-

pasztalatainkon átsejlő nőviseletet, nőképet tár elénk. 

Valójában a sorozat inkább viselettörténet, pontosabban 

az egyes személyiségeket bizonyos öltözékekkel, első-

sorban fejfedőkkel, fátylakkal, frizurákkal és más kiegé-

szítőkkel, na és persze sejtelmes tekintetekkel, és olykor 

virágokkal idézi meg. Ilyen szokatlan kiegészítő például 

a hennin15 és a mantilla.16 Talán a kiállítás francia címéből 

is következik, hogy főleg francia stílusokat elevenít fel. 

A hennin is francia, burgundi fejfedőviselet körül-belül 

1430-tól kezdődően. Főleg a század közepe után, kez-

detben csak az arisztokratikus nők körében jelent meg, 

bár később szélesebb körben is elterjedt, különösen 

csonka formában. A hennin jellemzően 30-45 cm magas 

volt, de jóval magasabb, akár 80 cm is lehetett. Ezeknek 

a kúpos kalapoknak a teteje hegyes volt, és általában fá-

tyol lógott róla.

Vedres Ági: Új Art Nouveau hölgy desszertre vágyik. 2020, digitális fotográfia, Photo satin fotópapír, 50x40 cm
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A mantillát – a simán fejre borított fátylat – a spanyol 

nők hordták a középkortól. Magas díszes fésű fölé terít-

ve viselték, ami így pártaszerűen magasodott a hölgyek 

feje fölé. A mantilla színének is jelentősége volt: feketét 

a férjezett asszonyok viseltek, fehéret a hajadon lányok. 

A lefátyolozott nő mindig áhítatot ébreszt, tiszteletet 

kelt. A fátyol elérhetetlenné, megérinthetetlenné tette 

/ teszi a nőt.

És ott vannak az igazán nőies anyagok is: a selyem,  

a bársony, az organza, vagy a virágok, melyek jelenté-

sével és ikonográfiájával is hosszasan foglalkozik Vedres 

Ági: Pilea Millis, szegfű, pipacs, hortenzia, bolyhos nö-

vény és a modern művirágkoszorú. A botanikához külö-

nösen erős a kötődése és vonzódása, létezik is több ilyen 

témájú sorozata,17 de az illatok is nagyon foglalkoztat-

ják. A művész a megnyitóhoz egy illatkreációval készült, 

amely a Voulez-Vous Coucher avec Moi by KILIAN18 nevet 

viseli, és amely egy végtelenül érzéki, ragyogó parfüm 

illat a szantálfa, a narancsvirág, a gardénia, a tubarózsa, 

ylang-ylang és rózsa gazdagítják, hogy a száradás után 

végül a vaníliával édesített szantálfa illata tegye teljessé. 

A látogatókat ez az illat lengi be majd a kiállító teremben. 

Tehát Ági nőképeit inkább a kiegészítők dominálják, bár 

a fátylakon átsejlő tekintetek adják a képek erejét.

A tekinteteken, az anyagokon és fejfedőkön túl azért ott 

marad a kérdés, hogy a kiegészítőktől eltekintve, mitől is 

nőies vagy férfias valami / valaki. Ez a dilemma leginkább 

a Hátakt, fülbevalóval, ismeretlen fiatal alak androgün fi-

guráján jelenik meg.

Ahogy említettem, Vedres Ági képeinek a modelljei a ba-

rátnői, az egyik képpáron a művész lánya is feltűnik, s 

már ettől is személyessé válnak ezek a művek. A képek 

idejéről így vall: „[A] modellek egy olyan időből bukkan-

tak fel, amelyeket felismertem a jelen századunkban, 

amikor egy házibuliban, utcán, szupermarketben történő 

vásárláskor is, mint hogyha egy »időalagút« nyílna meg 

és azok, akik a múltból a jelenbe lépnek át, egy pillanatra 

lennének csak észlelhetők. A felismerés élménye, a wow, 

vagyis rácsodálkozás pillanata az, amikor észreveszem 

őket és a következő pillanat pedig az, amikor »együtt ug-

runk« a tér-időbe.”19

A fotografált alanyokkal közösen lépnek be abba az úgy-

nevezett időhurokba, vagy időspirálba, amely azután az 

exponálás végső pillanatában az adott kort, történelmi 
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pillanatot állítja meg, vetíti ki eléjük, és eggyé válnak az 

exponált képpel. A legizgalmasabb élmény mindezek 

után az, amikor a modell számára is egyértelműen kide-

rül, hogy a már elkészült papírképen nem találja magát 

„idegennek”, hanem saját maga is felismeri a pillanatot 

és elfogadja az expozíció való életben feltárhatatlan va-

lóságát.

Hogyan történhet meg az, hogy az a lány, aki jógaórára 

indul és a jógamatracot tartó hálós zsákot – az első szó-

ra, a fotós kérésére – a fejére húzva, megérzi az új közép-

kor világát, és hirtelen egy francia várúrhölggyé válik egy 

csúcsos henninnel a fején? Vagy amikor egy nő, aki soha-

sem öltözik a századforduló hangulatát idéző ruhákba, 

pávatollal a fején és művirággal a blúzán, hirtelen meg-

jelenik egy párizsi boulevard-on, miközben a budapes-

ti forgatagban, egy letűnt és alig működő kávéházban 

hirtelen kirúzsozza magát a tükörben és ott terem egy 

pillanat alatt? Előtűnnek a Limbourg-testvérek és a Les 

Très Riches Heures du Duc de Berry hóráskönyvei, sandro  

Botticelli, Leonardo da Vinci, Gustave Klimt, Toulouse- 

Lautrec, Edgar Degas, valamint Alfons Mucha nőalakjai, 

vagy egy-egy kor jellemző és világhíres művészei.

Az emlékezés nagymestere, Marcel Proust szerint  

az akaratlagos emlékezet [mémoire volontaire] az érte-

lem emlékezete, s mint ilyen, a művészet számára érdek-

telen, ellentétben az öntudatlan emlékezettel [mémoire 

involontaire], mivel az érzékeink (a kanonizált hierarchia 

szerint egymásra épülő látás, hallás, szaglás, ízlelés és 

érintés) fordított sorrendben jobban képesek kiszolgálni 

az emlékezetet. Proust számára az illat, az íz, a tapintás, 

sőt a testmozgáson alapuló kinetikus emlékezet a múlt 

igazi őrzői.

Vedres Ági20 a múltból táplálkozó emlékeket elsősorban 

a sejtetett taktilitás képei révén adja tovább, azaz ugyan 

a képeket látjuk, de a képek témája az anyagok és illatok 

szédítő kavalkádja.
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Ahogy Jan Assmann21 megkülönbözteti a tárgyak emlé-

kezetét a kommunikatív emlékezettől és a kulturális em-

lékezettől, Vedres Ági22 a képei révén teszi ezt, pontosab-

ban ő a tárgyak emlékezete révén kalandozik a kulturális 

emlékezetünkben, mindezt egy végtelenül személyes 

nézőponton keresztül. 

1  Marcel ProuSt: Az eltűnt idő nyomában [À la recherche du temps perdu]  
(1913–1927), Ford. JanCSó Júlia, Atlantis Kiadó, Budapest, 2001–2017.
2  LAVOR Collective, a művészt képviselő Art salon & Contemporary 
Consultancy (www.lavorcollective.com)
3  Georg Simmel: A pénz filozófiája (1900), Ford. Berényi Gábor, Osiris, Budapest, 
2004, 
4  alBert Fruzsina-DáviD Beáta: Embert barátjáról. A barátság szociológiája. 
Budapest, századvég Kiadó, 2007, 16.
5  alBert Fruzsina: „A férfiak és nők közti különbségek és hasonlóságok  
a barátságokban”, Replika 28., 166.
6  alBert Fruzsina: Uo.
7  Julia Margaret Cameron V&A Museum, Photography Centre,  
Rooms 99-101. https://www.vam.ac.uk/collections/julia-margaret-cameron
8  Imogen Cunningham https://www.imogencunningham.com/
9  veDreS Ági: Madamme BonBON bemutatja, Historia Femina,  
2014. november 7. – november 22.
https://ikon.hu/artroll/index?search=e_id&search_string=10442

TELEP Galéria https://telepgaleria.com/vedres-agi-fotokiallitasa-madamme-
bonbon-bemutatja-historia-femina/?lang=eng
10  Les Amis Des Femmes, https://www.instagram.com/lesamisdesfemmes
11  Rose Mari Divatiskolában (1998–2002), ma Budapesti Divatiskola, https://
divatiskola.hu/
12  Les Amis Des Femmes a sorozat és a kiállítás címe is. Karinthy szalon,  
2021. április 20. – május 14.
13  Jean-Luc nanCy: A portré tekintete, Ford. Seregi Tamás, Budapest, Műcsarnok, 
2000, 7.
14  Richard wollHeim: „Valamiként-látás, benne-látás és a képi reprezentáció”, Kép, 
fenomén, valóság, Ford. PálfaluSi Zsolt, Budapest, Kijárat Kiadó, 1997, 229–242. 
15  Mary G. HouSton: Medieval Costume in England and France: The 13th, 14th and 
15th Centuries (Dover Fashion and Costumes). Dover Fashion and Costumes, 
Dover Publications, 1996.
16  Tara zanarDi: Crafting Spanish Female Identity: Silk Lace Mantillas at  
the Crossroads of Tradition and Fashion. 
 https://journals.lib.unb.ca/index.php/mcr/article/view/22088/25651
17  Vedres Ági: Florascentia-sorozat, 2017, polaroid; Gignantia-sorozat, 2017, 
polaroid. Kiállítva: Polaroid 70-Present Perfect, Polaroid 1947–2017, Patyolat//
PRóBAüzem, Budapest, 2018.
18  MADIsON Perfume Gallery, https://madisonperfumery.hu/termek/voulez-
vous-coucher-avec-moi/
19  Levelezés Vedres Ágival.
20  KováCS Gabriella: Prémiumbeszélgetések Vedres Ágival a Les Amis Des Femmes 
című kiállítás kapcsán, 2021. április 26., B32 Karinthy blog. https://b32-karinthy.
blog.hu/2021/04/26/les_amis_des_femmes
21  Jan aSSmann: A kulturális emlékezet – Írás, emlékezés és politikai identitás  
a korai magaskultúrákban, Ford. HiDaS Zoltán, Budapest, Atlantisz, 1999.  
22  tótH Orsi: A nők barátai - különleges kiállításra invitálunk, 2021. április 20.  
Nők Lapja online magazin.
https://www.noklapja.hu/aktualis/2021/04/20/vedres-agi-kiallitas/
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Nagy Zopán Duplex next, illetve Duplex, triplex című kiállítása két részben volt 

látható a Dokubrom Galériában. A kiállításon nemcsak fotókat láthatott a 

közönség, hanem a szerző szépírói tevékenységével is ismerkedhetett.  

A költészet és a fotózás ilyen egyértelmű együttes jelenléte az alko-

tó munkásságában rávilágít arra a kérdésre, hogy milyen módokon 

vizsgálható a fényképezés és más művészi kifejezési formák kap-

csolata. A kép és a szöveg összefüggéseinek kutatása az együttes 

vizsgálatok számos lehetőségére és módszerére világított rá, 

mégis ebben a rövid tanulmányban a két kiállítás anyagán ke-

resztül csupán néhány, a költészet és a fényképezés közötti 

kapcsolódási pontot szeretnék kiemelni a struktúraképzés, 

az időbeliség, az önreprezentáció, a kimerevített kép és  

a nosztalgia hívószavak mentén. 

CsANÁDI-BOGNÁR sZILVIA

 
Az egymásrA vetülő 
én Képei

Struktúraképző látás 
Noha a fénykép és a költészet össze-

függése leginkább a kettős tehetségű alkotók 

miatt merül fel, és ezért ritka problémának tűnik, a 

fotóelmélet klasszikusa, Roland Barthes is több helyen kitér a 

nyelv és a fénykép hasonlóságának és különbözőségének problémá-

jára. A Világoskamrában a fotózás és az írás között egy alapvető különb-

séget fogalmaz meg. Arra figyelmeztet, hogy a fotográfia, az írás rende-

zettségével szemben, tiszta esetlegesség.1 Persze, tudjuk, hogy a fotográfia a 

legritkábban esetleges. Talán csak akkor képzelhető el ilyenként, ha robotizáljuk. 

Az automatikusan működésbe hozott objektív realitás, de amint valódi szem kerül 

mögé, a reflexió a strukturálatlanságot erőteljes rendezőkényszerrel írja felül. Bizonyo-

san a tudatában volt ennek Barthes is,2 a szembeállítás mégis megszívlelendő, hiszen a 

fénykép a nyelvi rendszer bejáratott rendjével szemben, kétségtelenül „a részletek rögzíté-

seként” mondható esetlegesnek, a részletek válogatásaként és gyűjteményeként már az el-

rendezés funkcióját látja el. A látás maga sem igazán tud másként feldolgozni, mint fókuszokkal, 

kiemelésekkel, szerkezeti átrendezésekkel, végső soron mindig valamiként való látással.3 Valójában 

a fotó kivágata, a kompozíció szervezőerejénél fogva, az átfogó megértés létrejöttét támogatja, még 

akkor is, ha ez az átfogó egész a világ meglehetősen kicsiny darabjára terjed csak ki. Az így feltárt struk-

túrák alapvetően nem valamilyen ártatlan látás révén kerülnek felszínre, hanem gondolkodó aktivitás által, 

amely a kreativitásnak és az elszántságnak megfelelően nagyon sokféle lehet, nem kizárólag a világ primér 

leírását jelenti.

én

én
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A képsíkokat egymásra helyező technikák értelmezésekor, mint amilyen a kétszeres vagy 

háromszoros exponálás – például Nagy Zopán művei esetében is  –  a valóság strukturá-

lásának különösen nagy a jelentősége. Ez némiképp hasonlatos a sachs-Hombach által 

azonosított strukturális képpel (Strukturbilder), amelyet a perceptuális hasonlóság helyett a 

tulajdonságviszonyok hasonlósága jellemez, akárcsak a térképek esetében.4 A többszörös 

exponálás megőrzi ugyan a dolog érzékelhető hasonlóságát, ám el is bizonytalanítja azt, 

miközben a valóságban közvetlenül nem tapasztalható viszonylatokat mutat fel. Az alak 

elmozdulását, formaváltozásait vagy más tárgyakkal és alakzatokkal való kapcsolatát 

a gondolkodó aktivitás eredményeként rögzíti vizuális eszközökkel. A fotózás esetle-

gességét a technikai meghatározottság készenléte adja, de a fotós kezében, ahogy a 

duplexek esetében is, a gép gondoldó szemmé alakul, és ezáltal közel kerül a nyelv 

rendszerező természetéhez.5 F
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Nagy Zopán: Philip Glass duplex, Prága, 2009
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A pillanatok lerakódásai 
Ha a nyelv és a fotózás közös tulajdonságaira akarunk rámutatni, a duplexek esetében a klasszikus kép-szöveg 

ellentét egy másik feloldásához jutunk, amit a pillanatnyiság rétegzése biztosít. Barthes úgy fogalmaz, hogy 

a mozdulatlanságba merevedett fotó nem választható el a referenciától, úgy tartoznak össze, mint az abla-

küveg és a táj. Ebben a felfogásban a leveles szerkezet rétegződései a valósághoz való szoros kötődést je-

lölik.6 A duplex és a triplex azonban ehhez képest újabb rétegződéseket hoz létre, közöttük pedig finom 

kapcsolatok alakulnak ki, amelyek mélységet adnak a fénykép kétdimenziós felületének. Elmélyítik 

a teret, de ez a dimenzióképzés elősorban nem perspektivikusan valósul meg, hanem az idő sod-

rása felé nyitja a képet. A duplexek esetében fiktív térbe pillantunk, ahol az idő viszonylagos re-

konstrukciója jön létre, mivel az egymásra vetítések a folyamat kihagyásos rögzítéseivé válnak. 

Az idősíkok kreatív metszete olyan együttállásokat hoz létre, amelyek csak a képen válnak 

kifejezhetővé és együtt értelmezhetővé. A temporális újrastrukturálás – noha a barthes-i 

fotóelméletnek megfelelően leveles szerkezetű – a referenciális kapcsolaton túl újabb 

kapcsolatokat mutat be. A rétegzettségnek ezt az összetett változatát Nagy Zopán 

egyes képein kifejezetten az üveg és a mögötte megjelenő dolgok kapcsolatának 

összevetésével jeleníti meg. A felületek gyakran a személy sokszorozásához ve-

zetnek, ami a hagyományos narratív képtől nem volna idegen, ám az idősíkok 

metsződései az alakot el is bizonytalanítják, a rétegek a ráfotózás mechaniz-

musa révén nem a referencialitás rétegeiként feszülnek egymásra, hanem 

kémiai egybejátszást eredményeznek, amelynek köszönhetően az idősí-

kok festői elmosódásokként rendeződnek egymásba.  

Nagy Zopán: Agár akt triplex, 2004 Nagy Zopán: Budapest  
Beethoven duplex, 2013
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A klasszikus fényképelméletben a fotó az idő 

megállítását végezi, és ezzel az emlékezet 

egy, a hétköznapitól eltérő technikáját kép-

viseli, vagyis a kimerevített pillanat szemben 

áll a technikai emlékezet előtti, az emlékeket 

újra és újra felülíró gyakorlattal. A duplexnél 

az egymásra épített felületek azonban sokkal 

inkább az emlékezet hagyományos, retusált, 

szétszórt, szelektáló eljárásmódját imitálják. 

A síkok egybejátszása a pillanat statikáját át-

töri a múlás tapasztalata felé, és ezzel azt a 

gátat is döntögeti, amely a képnek tulajdoní-

tott pillanatnyi meghatározottság és a szöveg 

folyamatszerűsége között húzódik. 

Nagy Zopán költészetében a képekhez ha-

sonló intenzitással kerülnek előtérbe az idő-

beliség hangsúlyai: „A nyelv is egy »ilyen«: el(-

v)-burjánzás, akadály, / Eszköz, ritmus-jelleg, 

pofon, rezgés, labirintus, adat-tár, / szó-folyó 

és szöveg-szövet, rés, tűszúrás, lékelés […].”7

Éppen ez, a folyamként, áradatként létrejövő 

szöveg, a hangzásból építkező újabb hang-

zás, a betűképből átformálódó újabb betűkép 

teremti meg munkásságában a rögtönzött performatív 

költészet alapját. A lineárisan szerveződő nyelv ebben az 

alkotásmódban önmagából táplálkozik, ráhagyatkozik a 

nyelv belső természetére, és – hadd kapaszkodjak bele én 

is – hagyja folyni. A nyelvi folyamatra való, szinte kiszol-

gáltatott ráhagyatkozásnak kifejezetten szobrászi termé-

szete van, ami az avantgárd / neoavantgárd szöveghagyo-

mányban központi jelentőséggel bír. A hangkapcsolatok, 

a betűvariánsok, és az asszociatív szóképek egy nagyon 

pontosan kitapintható anyagmunka eredményeként jön-

nek létre, a mondásfolyamatban születő szó szerinti meg-

formálások. Ilyenek a szerkezeti meghatározottságot adó 

sorrendcserék, vagy a tükrözött szövegek is: „Mondom tü-

körbe: ebröküt modnoM”.8 A szukcesszív fotó, a nyelvi fo-

lyamatot hangsúlyozó költészet, és ez utóbbiban a nyelvre 

mint hangzó / látszó anyagra történő erőteljes hagyatko-

zás a hagyományos metafizikai gondolkodás statikussága 

ellenében törekszik az élet folyamatjellegének lehetséges 

bemutatására, ami a rögzítéstechnikák európai tradíciója 

mentén egyfajta beleveszés, elmerülés, és a képi / nyelvi 

sodrásban az egész elérhetetlenségének tapasztalata is 

egyben.
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Az én rétegzései 
Régóta egyértelmű a fotó mibenlétét kutatók számára, hogy milyen erősen hat az identitás alakulására.9 A fo-

tográfia az ember sokszorozását hajtja végre, tehát nem csak elvégzi az identitástudat megélt / elgondolt / 

szociális énre történő szétválasztását, hanem az én sokszoros énképét is rögzíti, így alkalmassá válik arra, 

hogy az alakuló és átalakult éntudat krónikása legyen. A saját magam valakiként való láttatása, ha nem is 

a végtelenségig, de az elképzelhető én szédítő sokféleségéig szaporodhat, s eközben az én éles képének 

vesztéséhez vezet: „Az egynemű ragyogás- / ok: a réteges ember / homályát hangsúlyozzák.”10 – Olvas-

suk Nagy Zopán versében.

A sokszorosított ének közötti tévelygés vagy a valós én elérhetetlensége, esetleg a valódi én fikci-

ójának gyanúja Nagy költészetében egy újabb eszközzel gazdagodik, amikor a rögzítés technikai 

részleteit, a tükröződő felületeteket vagy a halmozódó rétegeket (a fotós eljáráshoz hasonlóan) 

motivikus ismétlődésként alkalmazza: „Átlépni a kemény felületeken. / Az élesbe könnyedén 

mozdulni. / Puhán itatódni át a rétegeken.”11 A fényképezés során képi problémaként felmerü-

lő megoldások mégsem válnak a lírában a fotós gyakorlatról szóló elméleti fejtegetésekké, 

hanem (a költészet alapvető jellegzetességét követve) eltökélt céljuk az én kibontása: „Al-

teregóm üldözötten (ott) fészkelődik a tükörben”.12 Az én körülírásai a szövegfolyam ön-

magából táplálkozó, megállíthatatlan, vagy csak kényszerrel megállítható mozgásában, 

valamint folytonos eltolódásban mutatkoznak. Mintha a középpont keresése akadá-

lyozná az ént az öndefiníció vagy a szilárd körvonal rögzítésében: „Pontot szúr a kö-

zéppontba, és átszakad azon… ” „ön-háta mögé próbál kerülni, / a középpontban 

tétovázik.”13 Az én középpontjának bizonytalansága egyértelműen követhető a 

verseket olvasva, s ezt a nyelvi kényszernek megfelelően követi az újabb és 

újabb kísérletek megállíthatatlan sora, ami a folyamat logikájának megfele-

lően az én eltüntetéséhez vezet: „Aki ön-sokszoroz – és szerte-foszlik…”14 
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Ahogyan a fotókon látható figurák, a versekben felbukkanó alakok is elmosódnak a képeken, a 

határvonalaik kimozdulnak, a részleteik időszerű elhúzódásokban jelentkeznek. A testek felol-

dódnak az idő folyamataiban, a képek nem a pillanatok rögzülései, hanem azok festői átalakításai 

lesznek. A rögzítetlen test testfolyamokban, az identitás fixálására áldozott versek megállíthatatlan 

elmozdulásokban mutatkoznak. A fotográfiákon a nyelvi jellegzetesség folyamatszerűsége nem csak a 

többszörös expozícióban, hanem a testek szövegesítésében is jelentkezik. A negatívra írt sorok a médi-

umok egybejátszásával újabb rétegekként jelennek meg, ahogyan a testre írt sorok is meghatározásokat 

keresnek a másik és az én  azonosításához.

Nagy Zopán: Ön aktuális (p)re akció, 2006-2016
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halmozódó mozdulatlanság 
Amikor Barthes a fotó és az írás rokon-

ságát keresi, az általa felmutatott szá-

mos jelentős különbség ellenére, talál 

egy költői műfajt, igaz nem az európai 

tradícióban, amelyben a kettő jellem-

zői találkoznak. Bizonyos fényképek 

szerinte a haikuval mutatnak hasonló-

ságot, amennyiben ez a műfaj nem (de 

legalábbis rövidségénél fogva kevésbé) 

retorizált, egyfajta élő mozdulatlanság 

jellemzi, amit úgy ír körül, hogy „egy hir-

telen robbanás kis csillagot vág a szöveg 

vagy fotó üvegén: sem a Haiku, sem a 

Fénykép nem késztet »álmodozásra«.”15  

Az idézet végével egészen biztosan vitáz-

hatnánk, számos fotó és számos haiku 

késztethet álmodozásra, ha nincs is ma-

gával ragadó sodra, éppen az a kis csillag 

az átjáró, az élő mozdulatlanságnak pe-

dig, már csak az ellentmondás feszültsé-

ge miatt is, határozott beszippantó ereje 

lehet. Barthes szerint azonban az a közös 

jellegzetességük, hogy a jelrendszerük 

előhívhatatlan, akár (bizonyos) fotók, a 

haikuk is a változatlan megmutatását 

végzik, a retorikus kibontást azonban, 

amely mindezt az értelmezés dinamiká-

jával mozgásba lendítené, akadályozzák.

Az élő mozdulatlanság, a feszültséggel teli kimerevített kép Nagy Zopán haikuiban a mű-

faj jellemzőinek megfelelően van jelen, ám itt is felülírásokká, (a fotókról ismerős) egy-

máson áttűnő rétegekké válnak a képek, ami az irónia kellékével ruházza fel a műfajt. 

„Csillámló eső / tört cseppjeiben hullik / kőre az arcunk.”16  –  A zavar, a váratlan fordulat, 

vagy, ahogy szepes Erika találóan fogalmaz, a tartalmi hasadás17 következetes kísérő-

je ennek a meditatív formának, de ezekben a versekben erősebb a hatás, a pillanatnyi 

megtorpanásnál gyakoribb az ironikus átfordítás, ami az olvasó számára nem pusztán az 

egybejátszás lehetőségét kínálja, nem egyszerűen visszatérésre, újraolvasásra hív, ha-

nem a meghökkentő elemek a kiinduló kép helyzetét bizonytalanítják el: „Unos-untalan 

/ a kirakatban rágják / képmásaikat…”18 A felülírások, a hasadásból átvezetett képek a 

fotók egymásra vetítettségéhez hasonlóan működve hoznak létre áttetsző, és egymást 

folyton visszahívó rétegeket, olyan furatokat, amelyeket Barthes a csillag metsző me-

taforájával jellemzett. Ahogyan Nagy más verseinél, a rétegzettség a haikuk esetében 

is a képalkotás ősi formáit emeli be a szövegbe a motívumok szintjén: az árnyékot, a 

tükröt, a vízfelület áttetsző tükröződését, amelyek mind fóliánsokként épülnek egymásra 

a képalkotás és a referencia stabilnak hitt viszonyait összezavarva: „szememben felhők. 

/ (A tó tükre mosolyog.) / Arcom víz alatt…”19 A rétegek összekeverednek, nem világos, 

hogy milyen sorrendben helyezkednek el egymáshoz képest, sőt az sem, melyiktől indul 

a tükröződés.N
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Ugyanígy a megmutatkozás elrejtettségét és rétegzettsé-

gét hangsúlyozza a maszkok gyakori előfordulása a képek 

és a szövegek esetében: „Átok-változat: / élő maszkot nö-

vesztek / vonásaimra…”20 Néhol kifejezetten több maszk 

kerül a megszólaló én elé, ami ellehetetleníti a megközelí-

tését, és folyamatosan megkérdőjelezi a megközelítettnek 

vélt valóságát: „Hunyorgásomban / maszkok csapódnak 

össze: / csoportkész képül…”21 Az elérhetetlenség és a re-

ferencia – jelölés – tükörkép szétválogathatatlansága a ké-

pekben való hétköznapi létezés szerepére, a mindennapok 

performanciájára utal, méghozzá a szöveganyag olyan 

kíméletlen játékában, amely a testi létezés anyagi, sért-

hető és sebzett jelenlétét sem titkolja: „Láthatatlan vers: 

/ szembe karcolt haiku / hajszálerekkel.”22 A látszatokként 

jelenlevő mögött nem vész el a testi létező, hanem átvérzi 

és átitatja azokat, mégis a képek fogságába van burkol-

va az elérhetetlenségig; ezért nagyon is kortárs az a fe-

szültség, amelyben Nagy Zopán alkotásai működnek. Az 

én szubsztancialitása nem megközelíthető, viszont nem 

kerülheti el és nem is akarja elrejteni a lét és az azt meg-

alapozó fizikai adottság kiszolgáltatottságait. F
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Aura-nosztalgia 
A szubjektum lényegiségének megra-

gadhatatlansága összefügg a fényké-

pek egy alapvető jellegzetességével, 

ami a művészi fotó esetében olyan 

gyakori, hogy többnyire szó nélkül me-

gyünk el mellette. A fekete-fehér kép, 

bár a kortárs fotográfia kedvelt eszköze, 

a technika gyors fejlődésének köszön-

hetően régóta archaikusként van jelen a 

fotós eszköztárban. Az analóg kép már 

önagában is régies, de fekete-fehér-

ként, mintha még régebbiként akarná 

feltűntetni magát, mintha azt a nosz-

talgiát hozná működésbe, amely az el-

feledett bűvöletéhez, vagy újra feltárá-

sához tartozik. A személyiség megmu-

tatása a portrékép elvesztése óta ilyen 

elfeledettként van számon tartva, amit 

a fotótechnika nagyon korán, a hosz-

szú expozíciós idő szükségességének 

megszüntetésével törölt el. Bejnamin 

megfigyelései legalábbis az aura rom-

bolásával vagy eltűnésével kapcsolat-

ban ezt a történeti ugrást rögzítik.23 Azt 

mondhatjuk, Nagy Zopán fotóin a test 

kicsúszása a rögzített alak határai kö-

zül mégis eleget tesz Benjamin aurati-

kus középpontú eszményének. Az aura 

a távolba helyezett jelenlétet mutatja, 

amely a közelség és a távolság játéká-

ban rémlik fel, a tér és az idő szövedéke 

(Gespinst von Raum und Zeit), mely még-

sem eredményezi az alak megfogható 

elérhetőségét.24 

A rétegek mögött felsejlő én definiálhatatlan, szilárd formájában megragadhatatlan, a kiállított 

alkotásokon az elérésükért folytonos küzdelem zajlik, és ettől a fekete-fehér színvilág egyálta-

lában nem választható el. Az identitás rögzítetlensége, úgy fogalmazhatnánk, együtt játszik 

az archaizáló látvánnyal. Míg a régi portrékon a hosszú expozíció elcsúszott körvonalakat ered-

ményezett, ami az alakokat festőivé tette, a tekintetet pedig a kimerevített testhelyzet bizony-

talanságával töltötte meg, addig Nagy Zopánnál az auratikus eszmény a rétegző eljárásban 

őrződik meg. Az alak megmutatása szüntelen azonosítási igényként jelentkezik, ami a nyelv fo-

lyamatában kényszeres beszédként, folytonos és önnön anyagából táplálkozó újramondásként 

jelenik meg, a képek / szóképek esetében viszont a bizonytalan körvonal, a képek és a szövegek 

egymásra épülése, valamint a pillanatképekből halmozódó rétegek érzékeltetik. „ön-azonos-

ság / om, mint árnyék tört kövön: / tapinthatatlan…”25

1  Roland BartHeS: Világoskamra, Jegyzetek a fotográfiáról, Ford. ferCH Mag-
da, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1985, 36. 
2  A kép retorikája című szövegében éppen amellett érvelt, hogy (noha a 
fotó elsősorban nem transzformál, hanem regisztrál) maga az emberi be-
avatkozás mégis a konnotáció síkjához tartozik. A szöveg itt nem ejt szót 
az elrendezésről, de a jelölőrendszerhez való kapcsolódás maga is az ér-
telmi elrendezés esete. Roland BartHeS: „A kép retorikája”, ford. angyaloSi 
Gergely: Vizuális kommunikáció, szöveggyűjtemény, szerk. BlaSKó Ágnes, 
margitHázi Beja, Typotex Kiadó, Budapest, 2010, 118.
3  Vö. Roland BartHeS: „A kép retorikája”, I. m., 117.
4  Alexander KamenSKi: Theoretisierung der Photographie, Kontruktive We-
senmerkmale des photographischenm Bildes anhand der Theorien von Walter 
Benjamin, Roland Barthes, Charles Peirce, Marburg, Tectum Verlag, 2012, 
38.
5  A strukturáló jellegzetesség eszerint a logika szerint minden fotózás ré-
szét képezi, de a jelentősége az automatika redukciójával egyenes arány-
ban növekszik. Az automatikus technikai adottságok is válhatnak azonban 
a gondolkodó szem részévé, amennyiben a koncepció tervez velük, egy 
esetleges előzetes elgondolás vagy egy utólagos rendezés révén a techni-
ka strukturálisként mutatkozik.
6  Roland BartHeS: I. m., 10.
7  nagy Zopán: (Ny)elviekben, Uő., Kétségek/Kökény-kék kőkulcs, Magyar 
Műhely, Budapest, 2015, 20. 
8  nagy Zopán: Reverzibilis kompozíciók, Uő., I.m., 35.
9  Barthes a fotográfia ilyen hatását kifejezetten a Történetek történetének 
nevezi, az identitástudat körmönfont átalakulásának, ahol a Doppelgän-
ger története a technika megerősítéseként folytatódik. Lásd: Roland Bart-
HeS, I. m., 18.
10  nagy Zopán: Önjáró paradoxonok, Uő., I.m., 76.
11  nagy Zopán: Elgondolás , Uő., I.m., 38.
12  nagy Zopán: Itthon, Uő., I.m., 2015, 12.
13  nagy Zopán: Napló-részletek, Uő., I.m., 25; 27.
14  nagy Zopán: Húsvét-hétfői késő-délután, Uő., I.m., 62.
15 Roland BartHeS: Világoskamra, I. m., 58.
16  nagy Zopán: Városi töredékek, Uő., A kötet címe, A haiku jegyében, 2004-
2008, Fekete sas Kiadó, Bp., 2011, 10.
17  SzePeS Erika: „Könnyedebb – és szigorú… / Mint a haiku, Nagy Zopán 
többszörösítő haiku-világa”, nagy Zopán: A kötet címe, A haiku jegyében, 
2004–2008, Fekete sas Kiadó, Budapest, 2011, 80. 
18  nagy Zopán: A kötet címe, A haiku jegyében, 2004-2008, Fekete sas Ki-
adó, Bp., 2011, 10.
19  nagy Zopán: I.m., 26.
20  nagy Zopán: I.m., 24.
21  nagy Zopán: I.m., 68.
22  nagy Zopán: I.m., 2011, 33.
23  Walter BenJamin: „Kleine Geschichte der Photographie” (1931), Uő.: Medi-
enästhetische Scriften, Frankfurt am Main, suhrkamp, 2018, 308.
24 Walter BenJamin: I.m., 309.
25  nagy Zopán: A kötet címe, A haiku jegyében, 2004–2008, Fekete sas Ki-
adó, Budapest, 2011, 64.
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Régóta vártunk erre a kiállításra, de sok minden közbe-

jött. Először Hermann Ildi váratlan és tragikus halála, utá-

na a pandémia, majd végül 2021 tavaszán Hermann Ildi 

elképzelései alapján Csizek Gabriella és somogyi Zsófia 

végre megvalósította a kiállítást.

Mitől is izgalmasak annyira Hermann Ildi munkái, mi-

közben a képeken alapvetően a hétköznapok kicsiny, 

érdektelen jelenetei láthatók? Éppen ettől. Mivel ezek 

mégis nagyon jellemző látleletet adnak arról a jelenség-

ről és a korról, amelyet bemutat. Az apró kis semmisé-

gek, a jelentéktelennek tűnő pillanatok, hiszen az élet-

ben ritkán vannak kiemelt, nagyszabású események, és 

azok épp a kiemeltségüknél, kivételességüknél fogva 

kevésbé jellemzőek, kevésbé igaziak, mint a hétköz-

napi, átlagos semmiségek. Hermann fotói mikro-tör-

ténetek, gyakran személyes kötődéssel, így a munkáira 

azt is mondhatnánk: emberi, túlságosan is emberi, bár  

Nietzsche számára ez negatív jelentéssel bírt.1 

Az Inda Galéria kiállításán látható sorozatokkal külön-kü-

lön már találkozhattunk, de így egyben még markánsab-

bá vált az alkotói attitűd és látásmód. A fotósorozatok 

kapcsán mindig felmerül a kérdés, hogy mi a jobb, ha 

teljesen egyenletesek az egyes darabok, nincsenek kiug-

róan karakteres munkák benne, vagy épp az a jó, ha egy-

egy szériának vannak emblematikus képei. Mivel több 

sorozat munkáiból állt a kiállítás, erőteljes szelekciót 

kívánt a válogatás, így az egyes sorozatokból Hermann 

Ildi a tervek szerint több esetben is akár a legjellemzőbbé 

vált fotókat is kivette, például a Nyaralók vagy a Lányaink 

esetében, másokat meg, például az NHL-át, másképp 

akarta installálni. A galéria terei amúgy kifejezetten al-

kalmasak voltak a tematikus tagolásra. 

BORDÁCs ANDREA

megállt Az idő, 
és most már 

úgy is mArAdHermann ildi 
szerint a világ Inda Galéria, 2021. április 23. – június 11.

Hermann Ildi: Nyaralók 2. 2007, giclée print, 31,5x68,5 cm keretezett
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A fotót többnyire a valóság rögzítéseként értékelik, de a 

művészet ott kezdődik, ahol az előttünk lévő gazdag lát-

ványból az alkotó meglát valamit. A jó eszközön, a mé-

dium tanult technikáin túl a fotós legfőbb értéke a tekin-

tete, amellyel az élet dolgait szemléli. Ez természetesen 

közhely, de Hermann Ildi kapcsán mégis fontos kiemelni, 

mert a helyzetek, emberek egyéni meglátása a fotóinak 

a legfőbb erénye. 

A Budapest és a Közeg (2004) című sorozattól jelenik meg 

nála az a világ, amely a saját hangjává válik. „Eleinte a 

tárgyak, az enteriőrök vonzzák tekintetét, és mutat róluk 

úgy képeket, ahogyan minket általában már nem szok-

tak érdekelni a nélkülünk üresnek vélt tereink. Később az 

ember is megjelenik ebben a közegben, és már a kettő 

összjátéka adja a sokszor egészen különleges, fanyar hu-

morú látványokat.”2

Hermann Ildi munkásságát két nagyobb csoportra bont-

hatjuk. Az egyik, amikor a tágabb környezetének jellegze-

tességeit láttatja, a másik, amikor a közvetlen, személyes 

miliőjét, barátait, családját, gyerekét választja témájául.

A tágabb környezet egyéni látásmódjára az egyik legjobb 

példa a Nyaralók (2006) című sorozat, ahol a hétköz-

napiság mint korrajz jelenik meg. Az 1960-as években  

a Budapesten és környékén élőknek a Dunakanyar adott 

kikapcsolódási lehetőséget, s itt épültek viszonylag egy-

forma, egyszerű nyaralók, melyek nemcsak a nyári sza-

badság, hanem a hétvégi kikapcsolódás terepei voltak, 

mintegy második otthonként működtek. A képeken visz-

szaköszön a félmúlt, ahogy a már kicsit elavult ruhákat, 

tárgyakat nem kidobták, hanem lekerültek a nyaralókba, 

így azoknak a tárgyi kultúrája valójában egy régebbi kor 

emléke. spórolás és nosztalgia egyben, egy kis mene-

külés a múltba. Mintha többször is megállt volna az idő, 

ugyanis a képek révén többszörös időutazásban lehet ré-

szünk, mivel a 60-as évek tárgyai a 80-as évek nyaralóiba 

landoltak, melyeket a 2000-es években fotózott. Ezek-

ben a tárgyakban és képekben mind a személyes, mind  

a kollektív emlékezet jelen van. „Célom volt megörökí-

teni e két kor találkozását: a társadalmi paradigmaváltás 

jellemzőit: az egyenlően elosztott, sokak számára elér-

hető nyaralók korát, és a mai, az igényekben és normák-

ban felborult értékrendű társadalom az építészetében is 

jelentkező hatásait. Továbbá az enteriőröket, az 1980-as 

évek stílusjegyeit, az ottfelejtett múltat.”3  

A képeken hétköznapibbnál is hétköznapibb világ látha-

tó, mint amikor otthon lekerül rólunk az utcai ruha. Ez 

a sallangmentesség és természetesség, a manír teljes 

elhagyása árad a képekből, ezért is tudja igazán meg-

ragadni a művész a kort. Persze a fotókon gyakran na-

gyon finom irónia, de még több empátia jelenik meg.  

A képeken látható emberek sem a reklámok ideálkarak-

terei, hanem a maguk esendőségével nagyon is valódiak. 

A mostani kiállításból is kimaradt a sorozat ikonikus képe, 

amely a 2007-es Dorottya Galéria-beli kiállítás meg-

hívóján szerepelt. A Nyaralók a Kádár-korhoz és annak  

a tárgyi világához való ambivalens viszony miatt külö-

nösen izgalmas, nosztalgiát kelt a fiatalabb korunk iránt, 

ugyanakkor kritikája is ennek a kornak, de a tárgykultú-

rájával szintén felemás viszonyba kerül a néző. Az isme-

rőssége miatt vonzó, másrészt az olcsósága, ócskasága 

miatt gyakran visszatetsző. Ahogy susan sontag is írja: 

„A fényképezés lényegileg elégikus, alkonyi művészet.”4 K
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Hermann Ildi: Nyaralók 1. 2006, giclée print, 31,5x68,5 cm, keretezett
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A hétköznapi dolgokra csodálkozik rá sajátos szemmel  

a Tetoválások című sorozat is. Ezeken a képeken 

Hermann Ildi a balatoni nyaralók tetoválásait kezdte fo-

tózni 2015 óta. Ez a széria is a nyaralást idézi meg, de 

nemcsak a tetoválásokat láthatjuk, hanem azt a közeget 

is, melyben ezek a privát testképek teljesen láthatóvá 

válnak. A nyaralás a levetkőzés ideje mind fizikai, mind 

mentális értelemben. Azt tapasztalhatjuk, hogy az idők 

folyamán a tetoválás egyre jobban elterjedt, egyre több 

ember viseli, a testkép természetes részévé, divattá vált, 

bár a tetovált minták és figurák is változtak idő közben. 

Ahogy a divat, úgy a tetoválás is az önkifejezés eszkö-

zévé vált, mégis az önkifejezés során nagyon hasonló 

látványt hoznak létre. Újabban nemcsak halálfejek, vi-

rágok, szívek láthatók, hanem hosszabb szövegek, de 

akár fotószerű varrások is. Talán ez utóbbi, vagy épp  

a giccsbe hajló látvány miatt (bár Hermann Ildi attitűd-

je ennél sokkal kevésbé normatív, inkább leíró jellegű)  

a képek díszes blondel keretekben, mintegy családi fo-

tóalbumként vannak installálva.   
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Valójában a harmadik, nem a közvetlen környezetet mutató 

műcsoport az Emberek – London, New York (2018) című soro-

zat. Ennek a témája szintén a szabadidős tevékenység, még-

pedig a múzeumok világa. Ez a sorozat a legutolsó, megkez-

dett munkája. A képek elsősorban a nézők viselkedését, a mű 

és a néző fizikai viszonyát ragadja meg, hogyan viselkednek 

a múzeumokban, a művekkel, mennyire képesek igazodni  

a helyzethez, vagy ott is épp a telefonjukat nézik. Ha azt né-

zik, akkor privát életet élnek vagy épp a kiállításhoz kapcsoló-

dó információkat keresik. K
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Hermann Ildi: Emberek- London, New York, 
2018, giclée print keretezve, 60x60 cm

Hermann Ildi: Emberek- London, New York, 
2018, giclée print keretezve, 60x60 cm
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Hermann Ildi: NHL, 2007, giclée print, fehér keretben, 32,5x42,5 cm



Fotóművészet 2021•2. 91

Hermann Ildi munkásságának másik nagy csoportját  

a baráti, családi vagy egészen személyes vonatkozású 

képek alkotják. Ez utóbbihoz tartozik az egyik leginkább 

személyes hangvételű, drámai sorozata, az NHL (2007), 

amely önéletrajzi munka. A lánya születése után né-

hány hónappal a mellkasában rosszindulatú daganatot, 

non-hodgkin limfómát (NHL) diagnosztizáltak nála, me-

lyet azután egy fotónaplóval dokumentált. A pátoszmen-

tes képeken mégis elemi erővel üt át az emberi kiszolgál-

tatottság, a test esendősége és az élet és halál küzdelme 

és kontrasztja. Korábban ezeket a fotókat képpárokban 

installálta, ám a mostani kiállításra már lemondott erről, 

talán érezte, hogy a fotók önmagukban is súlyosak, noha 

én a képpárokat továbbra is erősnek tartom. A gyógy-

szeres csendélet, a sugárzásra bejelölt hely a mellkason,  

a levágott, kihullott haj a mosdóban, a kórházi miliő 

mind önmagában is beszédes a képeken, mégis a soro-

zat talán legerősebb darabja az, amelyen a kemoterápiá-

tól pihés fejű anya mellett a szintén pihés fejű csecsemő 

látható. Az előbbin a halál szele, az utóbbin az élet jele. 

„számomra ez mindenképpen egy kísérlet volt, egy új 

élethelyzet feldolgozása új módszerekkel. A cél egy fo-

tónapló készítése volt, melynek én vagyok a főszereplő-

je. Úgy dokumentáltam végig ezt a néhány hónapot az 

életemből, hogy nem tudtam, mit hoz a holnap, mi lesz  

a betegség végkimenetele.”5 K
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Ennek a sorozatnak mintegy a folytatása, és optimis-

ta képe a Lányaink (2011) sorozat. szinte feloldja a be-

tegség, a kezdet tragédiáját. Lányaink mindennapi és 

ünnepi jelenléte, amikor élettel telik meg minden. Az 

élet legkülönbözőbb pillanatai: egyrészt a teljes termé-

szetesség, a gondtalanság, ahogy a vízbe merülő kis-

lányt körbeöleli a vörös hajkoronája, a családi kirándulás  

a misztikus ködben, másrészt ezzel párhuzamosan a 

szerepjátékok is folyton jelen vannak, legyen az egy 

maszkos kép vagy egy farsangi pillangó-szerep szintén  

maszkkal. A jelenet már elve fotóért kiált, ahogy a „játsz-

szunk felnőttet” is a női cipők próbálgatásával. Bár 

ez a darab sincs kint a mostani tárlaton, de a kedvenc,  

a Balettóra, ezúttal is látható volt. A balettrúdnál gyakor-

ló lányok egyszerre próbálják követni a szabályokat és 

teljesíteni a feladatokat, koruknál fogva azonban ez nem 

mindig sikerül. Ugyanakkor legalább ekkora szándék van 

bennük az öntörvényűségre, a szabályok áthágására.  

A Lányaink sorozat erénye, hogy képes valamit megra-

gadni abból az önfeledtségből, amely a gyerekek sajátja, 

hogy még szinte minden lehetőségnek a hordozói bárki 

és bármi lehet belőlük.    

H
er

m
an

n 
Ild

i: 
Lá

ny
ai

nk
 s

or
oz

at
, 2

01
1,

 g
ic

lé
e 

pr
in

t,
 4

3x
52

,5
 c

m
H

er
m

an
n 

Ild
i: 

Lá
ny

ai
nk

 s
or

oz
at

, 2
01

1,
 g

ic
lé

e 
pr

in
t,

 4
3x

52
,5

 c
m



Fotóművészet 2021•2. 93

A következő személyes jellegű és egyik legrejtélyesebb sorozat 3 hónap 3 

nap (2011) című. Ha valaki minden háttér-információ nélkül nézi a képeket, 

szembeszökő, hogy ember nélküli helyek, tárgyak láthatók rajtuk, melyek 

csak utalnak valaminek a jelenlétére, de leginkább valakinek a hiányára. Ezt 

a hiányt a képeken többször látható letakart tükrök idézik, és halálesetet 

sugallnak. A sorozat egy végtelenül személyes, és egyben tragikus esetet 

tár elénk, ahol egy közeli párnak a csecsemője váratlanul meghalt bölcső-

halálban. A képek nyomán látható, hogy a szülők zsidó hagyomány szerint 

letakarják a tükröket és a tükröződő felületeket, ruháikat megszaggatták.  

Az emberek, az érzelmeik nem, csak azok nyomai jelennek meg. A gyász 

nyomai és a gyermek nyomai például a babakocsi, a tejleszívó. K
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Hermann Ildi: 3 hónap 3 nap, 2011,  giclée print, dibondra kasírozva, keretezett, 50x60 cm
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Gyakorlatilag a gyász másfajta feldolgozása történik 

Hermann Ildi A Hiányzó történetek (2017) és a HátraArc 

című Holokauszt-sorozatain, melyek a két előbb említett 

csoport, a tágabb környezet és a személyes munkák közt 

helyezkednek el. A Holokauszt története az emberiség 

kollektív emlékezetének meghatározó tragédiája. Alko-

tóként a Saul fia forgatásának standfotósaként fordult  

a témához, portrékat készített, valamint egy fotós-videós 

mélyinterjú-sorozatot. „Az inspirációt nagymamája már 

soha-meg-nem-ismerhető története adta: akkor lega-

lább másoké ne vesszen el a semmibe. Amerikában élő 

holokauszt túlélő magyarokkal készített interjúkat törté-

netükről, s portrékat róluk lakásukban. A látványosan jól 

lévő, kényelmes körülmények között élő szereplők képe 

és történeteik – a bennük rejlő ezer, ám végül elkerült 

végződési lehetőségekkel és borzalmas drámákkal, mint 

egy sötét kor hétköznapi evidenciáival – szinte teljesen 

ellentétesek.”6 A sorozat folytatását is megkezdte a Ma-

gyarországon maradt zsidók hiányzó történeteivel.

A Holokauszt-téma ábrázolása bármely médiumban az 

egyik legnehezebb dolog, hogyan lehet úgy bemutatni 

a tragédiát, hogy kilépjünk a vizuális toposzokból, köz-

helyekből, különösen úgy, hogy még véletlenül se sért-

sük meg a túlélő érintetteket. Hermann Ildi Hiányzó tör-

téneteinek is az erőssége, hogy egy társadalmi kérdést 

nagyon személyesen közelít meg, mind a beszélgetések, 

videók, mind a fotózások alkalmával. A túlélők megrá-

zó történetei egyrészt nagyon egyediek, másrészt egy 

közösség közös története. Ráadásul az alkotó a sorozat 

során túllép a fotó médiumán és a mozgóképet is be-

vonja, bár a látványt érthető módon a fotós tekintete 

uralja, itt is nagy szerepet kapnak a szereplőket körbe-

vevő tárgyak.  számomra – minden erénye ellenére – 

mégis ebben a projektben érhető a legkevésbé tetten az  

Hermann Ildi: HátraArc, 2014. Hermann Ildi: HátraArc, 2014.
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a bizonyos „Hermann Ildis” látásmód. Talán éppen a téma súlyossága miatt, mivel itt nin-

csenek hétköznapi semmiségek, amelyeknek a megragadása az alkotó legnagyobb erőssé-

ge, noha nagyon érdekesek a beszélgetések, szépek és megrendítőek a portrék, de hiányzik  

a képekről az igazán eredeti látásmód. Talán leginkább a fényképgyűjteményt ábrázoló fotón 

látjuk ismét az ő szemével a világot. 

Hermann Ildi munkássága megállítja az időt, legyen szó tárgyakról, emberekről, hétköznapi 

pillanatokról, s memento moriként emlékeztet a múltra és a Holocaust kapcsán a halálra. Bár 

susan sontag szerint minden fénykép egy-egy memento mori, mert „[…] fényképezni annyi, 

mint részesévé válni valaki (vagy valami) halandóságának, sebezhetőségének, változékonysá-

gának. Minden fénykép – éppen, mert kihasítja és megdermeszti a pillanatot – az idő mindent 

felemésztő kérlelhetetlenségéről tanúskodik.”7

1  Bár Nietzsche számára ez az emberi, túlságosan is emberi negatív jelenség, a gyarlóság jele,  
számára az ember feletti az értékes. Nekünk Hermann Ildi fotóin éppen az emberi.
2  sajtóanyag.
3  Hermann Ildi: https://ildihermann.com/nyaralok/, 2021.07.16.
4  susan Sontag: A fényképezésről, Ford. nemeS Anna, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1981, 23.
5  Hermann Ildi: https://ildihermann.com/nhl/
6  Somogyi Zsófia: Egy örökre hiányzó történet – Hermann Ildi emlékére,  
https://capacenter.hu/somogyi-zsofia-egy-orokre-hianyzo-tortenet-hermann-ildi-emlekere, 2021.07.20.
7  susan Sontag: I. m., 23.

Hermann Ildi: Hiányzó történetek, 2017.
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FEJÉR ZOLTÁN GyöRGy 

Csigó LászLó  
portré-pantheonja

Kiindulópontok
Az 1960-as években Magyarországon a képkészítés iránt 

érdeklődők magától értetődő természetességgel fordul-

tak az idehaza kiadott folyóiratok, könyvek felé, látogat-

ták a fotókiállításokat és nézték a mozifilmeket. A tele-

víziózás kevésbé terjedt még el. Az akkor hozzáférhető 

anyagot – napjaink képi minőségét már megszokott – 

szemünk kissé puritánnak látja. Az Autó Motor zöld színy-

nyomással jelent meg, az Ez a divat barnával. Léteztek 

azért színes nyomású folyóiratok: például a Képes Újság, 

az Ország Világ és 1964-től a Tükör. A fotós szakma ehhez 

képest jó helyzetben volt, a fotó című havilap az 1954-

es indításhoz képest már kisebb, A/5-ös méretben, de 

színes borítóval készült. Az 1962. augusztusi Vadas Ernő 

emlékszám színes címlapja és fekete-fehér hátsó borító-

ja viszont még az 1950-es éveket idézte.

1966-ban a Magyar Fotóművészek szövetsége meg-

rendezte a Magyar Fotóművészet 125 éve című kiállítást  

a Magyar Nemzeti Galériában és a „fotóművészet” szó 

ismét szalonképes lett. Rozgonyi Iván szerkesztő az 

1966/1-2-es Hevesy Iván emlékszámtól a nyakatekert 

Fényképművészeti Tájékoztató lapnevet meg is változtat-

ta Fotóművészetre. A címlapján Gyarmathy Tihamér fes-

tőművész fotogramját szerepeltető folyóirat említett szá-

mának cikkei között dr. szász János kilenc lapon számolt 

be az Országos Középiskolai Fotókiállításról és teljes olda-

lon közölte Csigó László Rab krokodil című fotóját.

Életrajzi részletek
Csigó László 1948. november 7-én született Budapes-

ten. szüleivel Rákospalotán éltek; ő családjával azóta 

is ugyanott lakik. A barkácsoló kedvű, ezermesterkedni 

kívánó gyermek –talán a hasonló nevű folyóirat hatásá-

ra – az árammal működő dolgok iránt mutatott érdek-

lődést. Mivel szülei féltették egy esetleges balesettől,  

a gyengeáramú berendezések felé próbálták irányíta-

ni. Ez a fiatalembert kevéssé vonzotta, rátalált viszont  

a fényképezésre. Első felvétele a család macskáját ábrá-

zolta egy rátett, régi szemüveggel. 

Dr. szász nemcsak a Fotóművészetbe, hanem a fotó 

1966. júniusi számába is írt az Országos Középiskolai 

Fotókiállításról és Csigó korokodilja ott is egész oldalas 

CsIGó LÁsZLó FOTóMűVÉsZ 

– KüLöNBöZŐ KIADóK 

MEGBÍZÁsÁRA – AZ 1970-Es 

ÉVEK ELEJE óTA FÉNyKÉPEZI 

A HAZAI ÉRTELMIsÉG 

FONTOs sZEMÉLyIsÉGEIT, 

ÍRóKAT, KöLTŐKET, 

KÉPZŐMűVÉsZEKET, 

sZÍNÉsZEKET.

Csigó László: Déry Tibor (1894–1977) író
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Csigó László: Illyés Gyula (1902–1983) költő 1974-ben

Csigó László: Nagy László (1925–1978) költő

Csigó László: Csoóri Sándor (1930–2016) költő
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nyomtatásban jelent meg. A Flexarettel fényképezett ne-

gatívról az első nagyításokat a lelkes gimnazista még a 

saját maga által tejeskannából (!) előállított nagyítógép-

pel készítette, így a krokodil vintage-ainak képszéli éles-

sége és kontrasztja kisebb, mint a mai szkenneléseké.  

Az állatkerti felvétel az A/5-ös méretű, egyszerűnek 

mondható képi világú, de fontos tartalmú Élet és tudo-

mány borítóján is megjelent 1966-ban. Amikor ezt akkor 

az újságos standon megláttam, úgy érzékeltem, hogy az 

állat vízből kiemelkedő, éles határvonalú kontúrja szola-

rizáció vonal is. A sabattier-effektuson alapuló pseu-

do-szolarizációról mint képmódosító eljárásról akkortájt 

olvastam egy szakkönyvben. Képzettársításom jó volt, 

mert Csigó használta is ezt az eljárást, de nem ennél  

a képnél! Az ilyen típusú fotók fototechnikai filmre átmá-

solt negatívjának előhívását megszakítják, majd ismét 

fényt adnak és folytatják az előhívást. A kép megválto-

zik, részben átfordul. A módszert Leopold Fischer (1902–

1978) osztrák fotóművész a végletekig kiaknázta. Fischer 

egy osztrák szakfolyóiratban 1964-ben tette közzé az ál-

tala kimunkált dupla szolarizációs eljárás leírását. Mun-

káit a nemzetközi fotószalonokon való szereplés bajno-

kával, Willy Hengllel ugyanabban az évben Athénban egy 

nagy, közös kiállításon tárta az érdeklődők elé. Érthető, 

ha sokaknak a szolarizált képekről azok mai, elektroni-

kus elkészítési módja jut az eszébe. Csak emlékeztetőül: 

a szoftver készítői átnézték a fotográfiai szakirodalmat 

és kimunkálták, hogyan állíthatók elő elektronikusan 

„szolarizált” képek. Az ezüstalapú kidolgozás alapjait 

(megvilágítás, előhívás) az eredeti módszer teljességgel 

figyelembe vette, az elektronikus eljárásnál ezek már 

nem játszanak szerepet. Ráadásul a végeredmény – szö-

ges ellentétben az ezüstalapú eljárással – mindenki által 

mindenütt, mindig azonosan kialakítható.

Mi persze a szakirodalomból ismertük Fischer és Hengl 

képeit, éppúgy, mint a finn fotóművész, Matti A. Pitkä-

nen (1930–1997) munkáit. Ő ugyanis körbeküldte kiál-

lítási fotóit a különböző szerkesztőségeknek, így azokat  

a kelet-európai lapok is közölték. Vele kapcsolatosan 

lehet szót ejteni arról a fogalomról, amelyet az 1960-as 

években sokan – így Csigó László is – „művészi fény-

kép, vagy kiállítási kép” alatt értettek. A szóösszetétel 

nem sorozatra, hanem egyedi képekre vonatkozott.  

A képzőművészetből ismert tematikájú és kompozíciós 
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felépítésű, a néző szemét megragadó, nem sematikus 

ábrázolást a kép készítője a fényképezés sajátosságainak 

megfelelően (élesség, részletgazdagság, szükség esetén 

szűk képkivágás, a fekete-fehér technikának megfelelő, 

tudatos tónusskála-választás) mutatta be. Mivel Magyar-

országon a minőséget maga a készítő (vagy barátai) nem 

tudták elfogulatlanul megítélni, a kiválasztott képeket 

hazai országos, vagy külföldön megrendezett nemzetkö-

zi fotószalonra kellett bírálatra beküldeni. 

A korszak fényképezéssel foglalkozó személyeit már 

annak idején két részre osztottam. Az egyik elfogadta 

az akkor rendelkezésére álló (a munkaadójától kapott, 

vagy a boltokban megvásárolható) fotós felszerelést és 

azzal dolgozott. Voltak viszont olyanok – így például 

Csigó László –, akiket érdekeltek a műszaki részletek és 

az elérhető minőséget az eszközök (és nyersanyagok) 

Nyugat-Európából importált termékeinek használatával 

igyekeztek javítani; magától értetődő természetességgel 

saját költségen. Ez sok időt és pénzt igényelt, de a társa-

dalom akkori berendezkedése is ez ellen dolgozott. 

Hasonlónak mondhattuk a helyzetet a fényképezési 

eljárások és a témaválasztás tekintetében. Nem a kép-

készítés, hanem a közzététel terén jelentkezett szelíd 

kontroll. Csigó László minden bizonnyal neveltetése,  

a családi indíttatások és élmények alapján idegenke-

dett a szocialista realista emberábrázolástól. A krokodil-

lal elért eredményt viszont a tizenéves gimnazistának  

a következő tanévben sikerült megtartania. A pécsi kiál-

lításon sikeres és a szaklapokban is megjelent Sors című 

fotójának előtere egy fényben fürdő facsemetét ábrázol, 

a háttérben viszont kissé életlenül, de vészjóslóan jelenik 

meg a favágóbak. A fiatal készítőtől meglepően tömör és 

filozofikus mű technikai bravúr is. Az általa akkor használt 

Flexaret fényképezőgép központi zárszerkezete lehetővé 

tette 1/300 másodperces expozíciós idővel is az örökvaku 

használatát. A meglevő fény és a vaku megvilágításának 

összehangolását – a fényt már beszabályozhatóan ada-

goló eszközök és a vakufényt is mérő fénymérők megje-

lenése előtt – kifejezetten bonyolultnak mondhattuk. Ezt 

a módszert riportfényképészek és / vagy műszaki fotósok 

alkalmazták, de ők is inkább rutinból, mintsem témán-

ként kiszámítva a megvilágítást. A Sors című fotó előnye, 

hogy a kellően visszafogottan alkalmazott technika nem 

ordítja túl a téma kifejtését. B
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Csigó László: Weöres Sándor (1913–1989) költő

Csigó László: Sütő András (1927–2006)

Csigó László: Mezei András (1930–2008) költő
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Csigó az újpestinél tágabb lehetőséget biztosító társa-

ságot keresett és belépett a Budai Fotó- és Filmklub-

ba. 1967-ben ott, egy akkor divatos portréfényképezési 

összejövetelen ismerkedtem meg vele. Míg mindenki  

összevissza ugrált és exponált a teremben, ő a sarokban 

ült és beszélgetett valakivel. A nyakában egy Flexaret ló-

gott, de a tokját ki sem nyitotta. Kérdésemre elmondta, 

hogy spórol a filmmel. Néhány hónap múlva a nálunk pár 

évvel idősebb – azóta sajnos már elhunyt – közgazdász, 

Várhelyi Kálmán is csatlakozott baráti társaságunkhoz és 

hárman átmentünk a Kocsis Iván (1931–2020) vezette 

Dunakanyar Fotóklubba.

Kocsis elhozta ugyanis a Debrecenben megrendezett 

Műhely ’67 kiállítást Vácra. Ezután Alfa néven egy prog-

resszív alkotócsoport alakult a Klubban, amely 1968-ban 

– nem csak Vácott, hanem Budapesten is – igényes kivi-

telű, katalógussal kísért tárlatot rendezett Alfa ’68 címen. 

Csigó az érettségi után a BKV-hoz lépett be vállala-

ti fotósnak és anyagi lehetőségei is javultak. A cégnél  

Linhoffal, Rolleiflex-szel fényképezett és kérésére a Mag-

nifax nagyítógépet is lecserélték egy másik, Meogrand 

nevű, de szintén csehszlovák gyártmányú nagyítógép-

re. saját felszerelését is fejlesztette és Flexaretről Leica 

IIIC/F-re váltva igyekezett a legendás kamera és objek-

tívjeinek teljesítőképességét maximálisan kihasználni.  

Vásárolt egy Leitz gyártmányú nagyítógépet is. Ezt azért 

tartotta fontosnak, mert ellentmondásosnak tekintette 

azt a hozzáállást, amely szerint a drága, márkás fényké-

pezőgépet használók a nagyítás élességére és tónusgaz-

dagságára az indokoltnál kevesebb figyelmet fordítottak.

A papírképek készítésénél kéttálas hívással dolgozott, 

azaz amikor a kemény hívóban az árnyékrészek előjöt-

tek, a fotópapírt átdobta a lágy előhívóba, ahol azon  

a kellemes árnyalatú középtónusokon túl még átrajzolt 

fényrészek is keletkeztek. Bár napjainkban még léte-

zik hagyományos fotólaboratórium, de azok, akik már  

a változtatható gradációjú papíron „nőttek fel” nem ér-

tik, hogy lehetett fix gradációjú (fokozatú) fotópapírra 

egyáltalán megfelelő tónusskálájú fekete-fehér nagyí-

tást készíteni. Pedig az még a fényképész szakmunkás-

vizsgán is elvárás volt.

Szakmai tapasztalatok és előmenetel
Csigónak az 1960-as évek végére összeállt egy impozáns 

18x24-es nézőkép-kollekciója, amely napjainkra már 

sajnos elkallódott. Cikkünkhöz az 1970-es évek elején 

készített, illetve részben későbbi portréfotó negatívok 

elektronikus feldolgozásait mellékeljük. A mai kutatók 

szerencséjére a fotóművész a helytörténeti jelentőségű 

fotóiból és arcképeiből már az 1980-as évek elején adott 

át képeket a Fővárosi szabó Ervin Könyvtár Budapest 

Gyűjteményének és a Petőfi Irodalmi Múzeumnak. 

1969-ben rendszeresen bejártam Csigóhoz a munka-

helyére, a BKV fotólaboratóriumába. Így nem csak a 

nagyításaival találkoztam, hanem tanúja voltam azok 

elkészítésének is. A teljes és a szűkített tónusskála után 

következik a csak feketét és fehéret tartalmazó fotógrafi-

ka. Csigónak az ilyen kivitelű, 1968-as Raktár című képe 

bekerült a Tény-Kép című fotótörténeti kiállítás (Műcsar-

nok, 1981) anyagába is. Jellemzően fogalmazta meg az 

alkalmazott technika jogosságát a szerző, amikor annak 

idején – a nagyítás közben – csak annyit mondott ne-

kem: „Behavazott szurkoshordók”! 

1967 augusztusától figyeltük, olvastuk az akkor  

Münchenben, ma Hamburgban megjelenő Foto Maga-

zint. A National Geographic Magazine képeinél megpró-

báltuk kitalálni az elkészítés módját.  

Az 1960-as évek végétől divatosnak mondható szűkített 

tónusskálát a Foto Magazin többek között a svéd Bengt 

Göran Carlssonhoz (1938–2011) kapcsolta. Nem ke-

vésbé emlékezetes sven Nykvist operatőr ilyen kivitelű 

képi világa Begmann Skammen [Szégyen] című 1968-as 

filmjében. Ebben az álom-jelenet keményebb képei és 

élesen gomolygó szemcsézettsége viszont kifejezetten 

sam Haskins (1926–2009) könyveire utaltak. Haskins  

az 1960-as évek elején Dél-Afrikából Londonba költö-

zött, felesége pedig a kiadókat győzködte. Ennek ered-

ménye lett 1965-69 között három album. Az 1965-ös 

Cowboy Kate, a témáján túl a reveláció erejével hatott  

a feltűnően éles és szemcsés képei miatt. Persze akkor is 

akadtak olyanok, akik nem értették, hogy szükség vagy 

szándék esetén miért (és hogyan) kell élesnek lennie egy 

(vigyázat, nem felvételnek!), hanem nagyításnak. Mivel 

magánszemély csak egy nyugat-európai szakmai folyó-

iratot fizethetett elő, a váci Fotóklub könyvtárát, a Fo-

tóművészek szövetségének könyvtárát és Kocsis mun-

kahelyének, az Iparművészeti Főiskolának a Könyvtárát 

látogattuk. Utóbbi helyen Mezei Ottó művészettörténész 

volt az egyik könyvtáros.

Az Iparművészeti Főiskola könyvtárába persze járt  

az évkönyveivel is jeleskedő Graphis művészeti folyóirat; 

Vácra az akkor müncheni Foto Magazin és a mindig él-

ményszámba menő Camera. Utóbbi a Nemzetközi Fo-

tóművészeti szövetség 1922-től svájcban megjelenő 

folyóirata volt és az az ötvenes évek végétől 1964-ig 

Romeo Martinez (1912–1990) szerkesztette. 1965-től vi-

szont egy amerikai, Allan Porter vette át a lapot. Porter 

az 1981-es megszűnésig olyan nyomtatási és tartalmi 

minőségű folyóiratot alakított ki a Camerából, amilyen 

sem előtte, sem utána nem volt. Néhány olvasó azért  B
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az 1970-es évek közepétől közzétett fotótörténeti anya-

got sokallotta a lapban. 1992-ben Frankfurtban beszél-

gettem Helmut Gernsheimmel, aki emlékei szerint több-

ször figyelmeztette Portert, hogy túl sok egyesült álla-

mokbeli kortárs fotós képét közli. Az 1960-as évek végi 

Magyarországon a Camera minden példányának megte-

kintése olyan intellektuális élmény volt, hogy azt nehéz 

szavakkal jellemezni. A képanyag teljesen egységesnek 

látszott, mintha a fotósok azonos felfogásban, stílusban 

készítették volna munkáikat. Ehhez még sokat hozzátett 

a nyomdai technika minden fotónál azonos, átgondolt és 

kifogástalan minősége is.

Fontos megemlíteni, hogy a külföldi kiadványokban 

láthattunk emberábrázolást is. szétlapoztuk a klasz-

szikusok – Irving Penn (1917–2009), yousuf Karsh 

(1908–2002), Norman Parkinson (1913–1990) és per-

sze Richard Avedon (1923–2004) – könyveit. Utóbbi-

nak a Nothing Personal című könyve az UsA-ban már 

1964-ben borzolta a kedélyeket, mi viszont az anyag-

nak az Im Hinblick címen 1969-ben megjelent euró-

pai kiadásához jutottunk hozzá. A hazai elődök közül 

Csigó elismerte Tóth István (1923–2016) nagyítása-

inak kifogástalan minőségét és portréinak lényegre 

törő kompozícióit. 

Csigó László: Mécs László (1895–1978) költő
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Csigó László: Fekete Gyula (1922–2010) író

Csigó László: Karinthy Ferenc (1921–1992) író

Csigó László: Szécsi Margit (1928–1990) költő
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Élmény volt szembesülni a DU című művészeti folyóirat 

1969. márciusi számában Bruce Davidson Magnumos 

fotóriporter sorozatával is a New-yorki 100. utca lakóiról. 

Miután a folyóiratközlés egy évvel korábban jelent meg, 

mint a képek könyv alakban, a fotókkal – mondhatni – 

naprakészen találkoztunk! Most, amikor az Internet révén 

másodpercek alatt értesülhetünk bármiről, fontos hang-

súlyozni, hogy akkoriban ez nagy teljesítmény volt.

Csigó az 1960-es évek végén készített fotóit 1970-ben 

sikeresen mutatta be egy önálló kiállításon Újpesten, az 

Ady Endre Művelődési Házban. Az Alfa ’70 csoportkiállí-

tásban 10 képpel vett részt, amelyek között már volt egy 

portré is. A Fekete szemek az izohélia nevű képmódosító 

eljárás miatt, mint fotógrafika nem átlagos emberábrá-

zolás. A katalógus magyar és francia nyelvű képaláírásai 

nem véletlenek. Kocsis elvitte ugyanis a tárlatot a párizsi 

30x40-es Fotóklubba. Ennek alapján a Klub kollekcióját 

meghívták a belgiumi Mechelenbe az ottani Audiovi-

zuális Fesztivál kapcsán megrendezett nemzetközi fo-

tókiállításra is. A rendezvény katalógusának összeállítói 

Csigó László fotógrafikáit választották ki a több tucatnyi 

fotóklub anyagából, így a szövegeken túl kizárólag az ő 

képeit közölték. 

Csigó a szabadúszást lehetővé tevő 1970-es rendelet 

közzététele után kilépett a BKV-től és a Budapest folyó-

iratnak, valamint különböző könyvkiadóknak dolgozott. 

Leicáival több százszor körbejárta a fővárost, a Magve-

tőnek és a szépirodalmi Kiadóknak pedig a következő 

években lefényképezte a hazai írókat, költőket. Cikkünk 

illusztrációit abból az ezernyi fekete-fehér negatívból vá-

lasztottuk, amelyek az említett kiadók könyvsorozatai-

ban láttak napvilágot.

Néhányszor módomban állt őt elkísérni, ami kivétel nél-

kül mindig egy-egy emlékezetes élmény volt számomra. 

1973-ban például Berkesi András éppen telefonált, ami-

kor megérkeztünk és kézmozdulatokkal jelezte: köny-

vének hátsó borítójához fényképezzük őt így le. Csigó 

persze türelmesen megvárta, amíg az akkor népszerű 

író letette a telefont. Fejes Endre azt kérte, hogy a sötét 

haja ne olvadjon bele a háttérbe. Amikor ezt megígér-

tük, idegessége elszállt és készségesen helyezkedett ide-

oda a szobában. Néhány irodalomtörténeti érdekességű 

anekdotát is elmesélt, amelyek egy részét csak tizenöt év 

múlva értettem meg. Illyés Gyula 1974-ben megkapta a 

francia Becsületrendet és ennek kapcsán a Magnum vi-

lághírű fotóriportere, Henri Cartier-Bresson is felkereste 

lakásán. Illyés a mi látogatásunkkor szemlátomást rossz-

kedvű volt és lakonikusan közölte: túl közelről ne fényké-

pezzük, mert a francia fotós azt tette és az orra túl nagy 

a képeken.

A fotóművész 1984-ben a Magvető Kiadótól megbízást 

kapott egy Szakácskönyv naptárral című kiadványra. Ezzel 

a munkával rátalált az ételfotó-csendéletre, mind a mai 

napig ezen a területen tevékenykedik.

Az a képanyag, amelyet a Ferencvárosi Pincetárlaton 

1971 novemberében megrendezett önálló kiállításán 

mutatott be, kissé eltért a korábbi, még az 1960-as évek 

végén készített munkáitól. Jó lenne ha Csigó László alko-

tói korszakainak ismertetésével szakszerűen foglalkozna 

egy fotótörténész. A munkásságát röviden ismertető,  

a más-kép című magazin 2005/10-es számában közzé-

tett ötoldalas cikk néhány datálása ugyanis nem volt 

pontos. 

A 2003-ban alapított Váci Fotótörténeti Gyűjtemény 

anyagából 2009 októberében, a váci Madách Imre Mű-

velődési Központban retrospektív tárlatot rendeztek  

Csigó évtizedekkel korábban készített 30x40 centimé-

teres vintázs kiállítási nagyításaiból. Mivel a képaláírá-

sokból hiányoztak az évszámok, a nézők számára nehéz 

időben elhelyezni és megfelelően értelmezni az alkotá-

sokat. 

A cégeknek elkészített munkák zsűrizése (vagyis árazá-

sa) miatt fontos volt az alkotó szakmai elismertsége és  

a szervezeti tagság. Csigót az 1970-es évek végén fel-

vették a Művészeti Alapba és a Magyar Fotóművészek  

szövetségébe is. Utóbbit még ma is fontosnak tartja, 

ezért részt vett a néhány éve megrendezett önarckép- 

kiállításon; munkáinak válogatása pedig megtalálható  

a szervezet honlapján. 

Németh Aladárra (1931–2001) az Iparművészeti Főiskola 

Formatervezési Tanszékének vezetőjére még 1972-ben 

olyan jó benyomást tett Csigó szakmai hozzáállása egy 

kiállítási anyag nagyításához, hogy meghívta őt fényké-

pezést tanítani. A Főiskolán töltött öt év alatt az egyik 

tanítványa, székely László ipari formatervező nekem 

szóban elmondott visszaemlékezése szerint Csigótól 

még az a hallgató sem kapott egyest, aki összeöntötte 

az előhívót a fixírrel.
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GÁsPÁR BALÁZs

„akik a városukat felemelték a romokból,  
egy álmot is építenek”
– a Rákosi-kor egyetlen budapesti városalbuma

Robert Capa: Az albumban 
csak annyi szerepel  
a kép mellett, hogy 1945 | 
Munkás dolgozik a második 
világháborúban romossá 
vált Hotel Hungárián, 1948 
© Reprodukció a Budapest. 
A magyar főváros képekben 
című album (Corvina Kiadó, 
1956) német nyelvű változa-
tából
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Amikor Budapesten a Gellért-hegy felett már csak tűzi-

játékok robbantak és a tetején magasodó Felszabadulá-

si Emlékmű látványa megszokottá vált, amikor a romok 

már eltűntek az utcákról és újra több hídon lehetett 

átkelni a Duna felett, éjszaka pedig díszkivilágításban 

pompázott a Lánchíd és a Vár, amikor ismét gyerekek 

játszottak és öregek horgásztak a folyó partján, amikor 

megint tömegek siettek a Nagykörúton, ültek a kávézók 

teraszán, jártak a Margit-szigetre, focimeccsre, fürdőbe 

és állatkertbe, akkor úgy tűnt, hogy az ország fővárosa, 

egy évtizeddel a második világháború vége után, újfent 

elég látványos és élettel teli ahhoz, hogy fényképalbum 

jelenjen meg róla.

A Budapest. The Hungarian Capital in Pictures [Budapest. 

A magyar főváros képekben] című kötetet 1956 tavaszán 

adta ki a Corvina Kiadó. A Reismann János által szerkesz-

tett és negyvenegy fotográfus képeit tartalmazó kiad-

vány első ránézésre klasszikus darabnak tűnhet: Ország-

ház, Halászbástya, Hősök tere, belvárosi utcák, szobrok, 

múzeumok, templomok és parkok. Ám több okból is 

különlegesnek számít a hasonló jellegű városalbumok 

között. Jelentőségét és érdekességét a következő ténye-

zők adják: Reismann János, a kiadvány szerkesztőjének 

élete, pályafutása; a képanyag, amely a szocialista érá-

ban kiadott Budapest-albumok közül az egyik legszínvo-

nalasabb; a külföldi propagandacélzat: csak angol, fran-

cia, német és orosz nyelven publikálták; és a történelmi 

1956-os év, amikor nem sokkal az album megjelenése 

után forradalom tört ki a fővárosban és az országban.

Az album képeinek összeállítója, Reismann János az 

1920-as évektől az 1940-es évek végéig egy hosszabb, 

szovjetunióbeli tartózkodást (1931–38) leszámítva az 

emigráns magyarok tipikus életútját, helyszíneit járta be: 

München és Berlin (1927–31), de főleg Párizs (1925–27, 

1939–44, 1945–49), illetve néhány itthoni látogatás. 

1949 májusában közös kiállítást rendezett Robert Capá-

val és David ’Chim’ seymourral Rómában, és valószínű-

leg a Magnum fotóriportere, illetve ugyanolyan ismert 

lehetett volna, mint ők, ám augusztusban hazajött,  

a következő hónapban pedig a Rajk-per kapcsán letar-

tóztatták és koholt vádak alapján életfogytig tartó bör-

tönbüntetésre ítélték. öt évvel később, 1954 augusztu-

sában rehabilitálták és szabadon engedték, majd 1954 

októberétől kezdve két éven át a Hazafias Népfront ké-

pes hetilapjánál, a Béke és Szabadság című újságnál dol-

gozott fotóriporterként.1 

Ebben az időszakban állította össze a Rákosi-kor egyet-

len, Budapest városát bemutató fényképalbumát, amely 

1956 márciusában jelent meg.2 Reismann két okból is 

megfelelő jelölt lehetett a szerkesztői feladatra: egyfelől 

sem a szovjetunióból való 1938-as kiutasítása, sem az öt 

év börtön nem térítette el attól, hogy hitet tegyen a kom-

munista ideológia mellett: „senki sem vonhatná kétség-

be az én internacionalista meggyőződésem következe-

tességét”, „kommunista vagyok”, mondta egy 1970-es 

évekbeli interjúban.3 Másfelől volt tapasztalata albumok 

összeállításában, és tudta, milyen fontos feladatról van 

szó: „A fényképezés fontos ága az, amikor ezer meg ezer 

felvétel elkattintásából, lemásolásából, nagyításából és 

kiválogatásából és értelemszerű rendezéséből könyv 

születik. Ez a legnehezebb, a legnagyobb felelősséget 

igénylő műfaj”.4 A kiadvány előszavát is ő írta, amely-

nek nagy része tulajdonképpen bármelyik külföldieknek 

szóló Budapest-albumban szerepelhetne: a lakók váro-

suk iránti szeretetéről, a főváros történelméről, titkairól, 

természeti látványosságairól és építészeti értékeiről szól.  

A közelmúlt eseményei kapcsán azonban már megjele-

nik az ötvenes évek ideológiája: „A második világhábo-

rúban a fasiszták borzalmasabban, alaposabban pusztí-

tották el Budapestet, mint bárki más korábban. Néhá-

nyan úgy gondolták, hogy a város halálát ezúttal nem 

követheti feltámadás. Amikor a várost felszabadított  

a szovjet hadsereg, első feladatuk az volt, hogy a polgá-

rok számára élelmet és védelmet nyújtsanak a hideg és 

a vész ellen. Ezután a budapesti férfiak és nők elkezdték 

újjáépíteni a városukat, ahogy őseik oly gyakran így tet-

tek korábban. De nem csak hasonlóság volt – volt és van 

egy nagyon fontos különbség. A férfiak és a nők mások 

lettek, szabadabbá és erősebbé váltak, saját maguknak 

építenek. Ezek a férfiak és nők, akiknek az arca néha rád 

néz a következő oldalakról, akik a városukat felemelték  

a romokból, akik iskolákat és gyárakat, házakat és hida-

kat építenek, egy álmot is építenek, amely lassan való-

sággá válik”.5 A bevezető alapján látszik, hogy a kiadvány 

célja nemcsak a háború után ismét talpra állt magyar 

főváros idegenforgalmi célú bemutatása volt, hanem  

a fennálló rendszer pozitív oldalainak a hangsúlyozása is.

Az album százhetvenöt képének a többségét neves 

– Gink Károly, Járai Rudolf, Kotnyek Antal, Reismann  

János, Rév Miklós, Vadas Ernő –, illetve (ma már) kevés-

bé ismert – Czeizing Lajos, Hollenzer Béla, Jónás Pál, 

Ráth Károly, Zinner Erzsébet – fotográfusok készítet-

ték. Az MTI fotóarchívumában található képek alapján 

arra következtethetünk, hogy a fotóriporterek 1954-ben 

tudatosan járták és örökítették meg a várost egy Bu-

dapest-album létrehozásának érdekében, így a legtöbb 

fénykép ebből az évből származik.6 V
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A kötet a város klasszikus nevezetességei, látványos-

ságai mentén három fejezetre tagolódik: Panorámák 

– A hidak – A folyó, Terek – Utcák – Házak, Parkok – 

Fürdők – A környező vidék. Az első kettő és az utol-

só fénykép azonban kívül esik ezen a besoroláson, 

és szimbolikus jelentőséggel, jelentéssel bír. „Az első 

fénykép a könyvben ennek [a háborúnak] az emléke: 

egy kiégett ház csonkja, egy újjáépítő munkás sziluett-

je. Ez a választóvonal fotográfiája, valami végének és 

valami elejének a fényképe” – írja Reismann a beve-

zetőben.7 Az albumról megjelent egyik kritika szerint  

„a kötet legjobb fényképe a nyitókép. […] Romos ház-

falat ábrázol, egy töredezett ablaknyílásban csákány-

nyal kőműves dolgozik”.8 Ez az egyetlen kép az album-

ban, amelynél szerepel dátum: 1945. A kötet tehát ezt 

az évet jelöli ki az új rendszer kezdőpontjának, amikor 

is a háború vége után azonnal megindult az újjáépí-

tés, a szocialista álom megvalósítása. A Vadas Ernő 

által készített második fényképen az előtérben virágzó 

bokrok és fák, a háttérben a Felszabadulási emlékmű, 

vagyis a szabadság-szobor látható, amelyet a meg-

szálló szovjet hatóságok állítottak fel 1947-ben.9 A két 

kép együtt Budapest, a város és a természet újjászü-

letését szimbolizálja. A fotókon a munkás és a szobor 

sziluettje szinte ugyanott helyezkedik el: a csákányból 

pálmaág lesz, a munka elhozza a győzelmet és a bé-

két, a dolgozó pedig felszabadul.

A valóság azonban más. A nyitóképet Robert Capa ké-

szítette utolsó budapesti látogatása alkalmával, 1948-

ban. „A régi Ritz Hotel csonka tetején apró figurák verték 

csákánnyal a szálló kiégett téglafalait. Mikor a dolgo-

zó emberek sziluettjét megláttam az égen, elővettem 

a kamerámat” – írta Capa a Holiday magazin 1948/9. 

számában megjelent cikkben.10 A fotóriporter a hotelt 

illetően tévedett: a képen a Hotel Hungáriát bontják.11  

„A pesti Dunapart romtalanítása az elmúlt hetekben kez-

dődött meg, legkésőbb decemberig a földszintig lebontják  

a Carlton és a Hungária szállót” – írta a Szabadság című 

újság 1948. szeptember 8-án.12 Valójában tehát nem új-

jáépítés, inkább egy szebb kor maradványainak végleges 

eltűntetése volt folyamatban.

Az album és a benne szereplő képek (még ha más kor-

szakban is készültek) értelmezési keretét mindazonáltal 

a kommunista párt által központilag meghirdetett mű-

vészeti irányzat, a szovjet mintájú szocialista realizmus 

adta meg, amelynek az új típusú élet bemutatása volt 

Vadas Ernő: Cím nélkül, Megjelent a Budapest. A magyar főváros 
képekben című album (Corvina Kiadó, 1956) német nyelvű 
változatában © MTI/MTVA

Vadas Ernő: Egy öreg utca Pesten az Országház épületének tetejéről 
nézve | Az Országház tornyai, háttérben a Lánchíddal, 1954. február 25. 
Megjelent a Budapest. A magyar főváros képekben című album (Corvina 
Kiadó, 1956) német nyelvű változatában © MTI/MTVA 
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a célja, így az épülő szocializmus eredményei és a kor 

propagandájának tipikus témái is megjelentek a kiad-

ványban. Az ipar fejlődését óbudai és csepeli gyárak és 

kémények, épülőfélben lévő lakótelepek jelezték: Vadas 

Ernő Csepel sziget [sic!] című képen például csak a Du-

nát, egy hajót és a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek füs-

tölgő kéményeit látjuk. Néhány épület, mint a Kispesti 

Egészségügyi Intézet, a MOM Kulturális Központ vagy  

a Szabad Nép újság épülete is ideológiai alapon kapha-

tott helyet, mindezen kívül pedig ott voltak még a szov-

jet emlékművek, a Népstadion, az úttörővasút, és persze  

a mindenhol felbukkanó vörös csillagok, miközben a 

csepeli könyvvásáron a gyerekek könyveket lapozgattak,  

az ifjúság a szabadban tanult, a dolgozó nép pedig  

az Országház folyosójára is bemehetett. Végső soron 

minden a város újjászületését és az ismét pezsgő életet 

mutatta: a romok eltűntek, a hidak újjáépültek, az em-

berek újra dolgoztak, játszottak, pihentek.

A témaválasztás ugyanakkor önmagában még nem volt 

biztosíték a sikerre. „Igazán művészi magaslatra csak a 

realista megjelenítés emelheti az alkotásokat. Ez a fény-

képezésnek is az egyetlen járható útja” – írta Rév Miklós 

1954-ben A realista fényképezésről című cikkben.13 A (szo-

cialista) realizmus az eszmei tartalom és a forma össz-

hangját kívánta meg. Vadas Ernő éppen a formai elemek 

túlhangsúlyozása miatt ítélte el az 1945 előtti korszakot 

(egyúttal saját és kollégái korábbi munkásságát), ugyan-

akkor szerinte a megváltozott viszonyok között is csak 

használhatnak a múltban szerzett ismeretek és felké-

szültség.14 A szocialista realizmus valóban nem jelentett 

radikális szakítást a múlttal, épp ellenkezőleg, egy olyan 

„programot fogalmazott meg, amely minden múltbeli 

korszak művészeti örökségét kisajátította: a múlt művé-

szetének elutasítása helyett a művészeknek az új szoci-

alista művészet szolgálatában kell felhasználniuk azt”.15 

A kommunista párt a művészi örökségét a saját politikai 

céljaira használta fel, és ez a fotóművészet területén sem 

volt másképp. Az ötvenes évek szocialista realista képein 

épp ezért a két világháború közötti magyaros stílus for-

mai jellemzői köszönnek vissza,16 és számos képen már 

akkor is klasszikusnak számító budapesti témákat és je-

leneteket látunk: panoráma a budai oldalról; a Lánchíd 

és az Akadémia utca az Országház tetejéről; a Budai 

várnegyed a Mátyás templommal; a Nemzeti Múzeum; 

tűzijáték a Citadella felett; emberek parkokban, utcákon, 

Duna-parton.

Vadas Ernő: Az Országház épülete a budai Várhegyről nézve |  
Budapesti ködös látkép, háttérben a Dunával és az Országházzal, 
1954. szeptember 18. © Reprodukció a Budapest. A magyar főváros ké-
pekben című album (Corvina Kiadó, 1956) német nyelvű változatából.

Rév Miklós: A Szabadság híd, megvilágítva a Gellért-hegyi tűzijáték 
által | Tűzijáték, 1954. április 4. © Reprodukció a Budapest. A magyar 
főváros képekben című album (Corvina Kiadó, 1956) német nyelvű 
változatából. HUNGART © 2021
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Néhány fénykép azonban mintha nem felelne meg 

a szocialista realizmus elvárásainak – és épp ezek 

miatt figyelemre méltó és különleges ez az album 

a szocialista korszak hasonló típusú darabjai kö-

zött, ez teszi, mai szemmel nézve is, érdekessé 

és élővé. Reismann János egyik, a Dagály fürdő-

ben készített képén közelről látjuk a medencében 

egymás mellett szorosan üldögélő embereket:  

a legidősebb, kucsmában lévő férfi üres, semmibe 

meredő tekintete nem a boldog szocialista életet, 

hanem inkább egy nehéz sorsot, egy megfáradt, 

a végességgel szembesülő egyént mutat meg.  

Ez a fénykép is jól mutatja Reismann alkotói at-

titűdjét, amely ideológiák nélkül örökítette meg  

a világ spontán megnyilvánulásait: „Mindig az em-

beri közvetlenség és az eleven kifejezés érdekelt. 

[…] a valóságról akartam tanúvallomást tenni.  

A valóság mérhetetlen gazdagságából nem önma-

gukban szép képeket akartam kiragadni, hanem 

az emberi élet és a természet összefüggéseit örö-

Rév Miklós: Öreg házak egy öreg utcán  
© Reprodukció a Budapest. A magyar 
főváros képekben című album (Corvina 
Kiadó, 1956) német nyelvű változatából. 
HUNGART © 2021

seidner Zoltán: Lenin körút–Rákóczi út © Reprodukció a Bu-
dapest. A magyar főváros képekben című album (Corvina Kiadó, 
1956) német nyelvű változatából.
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kítettem meg”.17 Rév Miklós Öreg házak egy öreg utcában 

című fényképén három távolodó gyerek sziluettjét és jár-

dára vetülő árnyékát, illetve a környező házak körvona-

lait látjuk. Mintha a saját fotójának szólna a formalizmus 

vádja, amikor azt írja Rév, hogy „ha egy képen a világítás 

rafináltsága, vagy hiánya, a túlzott sötétség az uralkodó, 

s természetellenesen, mondhatnók: sejtelmesen, misz-

tikusan bontakoznak ki az alakok a homályból, akkor  

a kép szemlélője végül már nem is tudhatja, mit akar áb-

rázolni a fényképező”.18 Mégis, egy-egy ilyen kép többet 

érzékeltet egy város hangulatából, mint a kiszámítható 

propaganda- és a sablonos városképek, amelyekből ösz-

szességében azért többet találunk az albumban.

A változó színvonalú képanyag és a városalbumokkal 

szemben támasztott különféle elvárások miatt a korabeli 

kritika vegyesen fogadta a kiadványt. Máté Györgynek  

a Fotó magazinban megjelent kritikája szerint az album-

nak igazi budapesti atmoszférája van és érzékletesen 

mutatja be a fővárost. Reismannt, írja, „mindenekfölött 

az ember, ez esetben a magyar főváros átlagembere ér-

dekli. Képei és szerkesztési elvei is erről tanúskodnak. 

[…] Olyan ábrázolásra törekszik, ami nem különbözik  

az élettől”.19 Az albumban így „nem idegenforgalmi pro-

paganda-Duna, protokoll-Margit-sziget, lakkozott Város-

liget” látható, ellenkezőleg, a főváros „olyan, amilyennek 

mi budapestiek ismerjük és szeretjük, hétköznapi, kissé 

rendetlen és piszkos”.20 Ugyanakkor szerinte még von-

zóbbá tenné a várost, ha annak nem csak a szemet-lelket 

gyönyörködtető, hanem az árnyékos oldala is be lenne 

mutatva – például az elhanyagolt vagy idejét múlt he-

lyek, és a munkásemberek élete, amelyben „sok szép-

ség, romantika [van], ha nem is magukban az épületek-

ben, de az ott lakó emberekben”.21 Az is jellemző, hogy 

a szerző melyik négy képet emelte ki: szerinte szép, igazi 

budapesti jelenet egy óbudai gyár közelében, a sínek 

mellett várakozó embertömeg; a látogatót minden al-

kalommal lenyűgözik a Népstadion tribünjének pilonjai;  

a főváros legszebb útvonala a virágos sztálin út; az út-

törővasúton pedig örömmel láthatjuk, ahogy már a kis-

gyermekeket is elkezdik munkára nevelni. Kriss Géza 

Hollenzer Béla: Egészségügyi központ Kispesten, Megjelent  
a Budapest. A magyar főváros képekben című album (Corvina Kiadó, 
1956) német nyelvű változatában © MTI/MTVA

Vadas Ernő: Egy új munkástelep © Reprodukció a Budapest. 
A magyar főváros képekben című album (Corvina Kiadó, 1956) 
német nyelvű változatából.
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– akinek egy képe is megjelent az albumban – kevésbé 

volt lelkes az albummal kapcsolatban: szerinte az sem 

idegenforgalmi toborzónak, sem gyönyörű emléknek 

nem alkalmas, továbbá „nem teljesen tükrözi azt a ma-

gas nívót, amit a magyar fényképező kultúra magának 

világszerte kivívott”, és „több olyan kép akad, melynek 

művészi hitele ellen kifogást lehet emelni”.22 szerinte  

a kiadványt szerkesztőbizottságnak kellett volna össze-

állítania, illetve a nyomtatás rossz minőségére is felhívja  

a figyelmet. szabó Zoltán, a Látóhatár újságírója a British 

Museum közelében látta meg a könyvet, az tehát való-

ban eljutott külföldre. szerinte „valószínű, hogy nyugati 

olvasóban ez a könyv ezt az érzést kelti: a másfélmilliós 

Budapest, sajnos, meglehetősen kihalt város […] a fo-

tókönyv egyébként nem rossz, bár kissé szedett-vedett. 

szerkesztője: Reismann János, fényképésznek kiváló,  

a várost magát nem túlságosan érti”.23 A cikk szerzője in-

kább a város neoklasszikus vonásait hangsúlyozta volna, 

egyes helyeket hiányol a válogatásból (például a Lukács- 

és a Császárfürdő udvarát), az újabb épületeket nem 

tartja túl jelentősnek, számos képet pedig konvencioná-

lisnak talál, ugyanakkor „azok a képek, amelyek a város 

egy-egy hangulatát, a fénytöréseket, a folyó folyton vál-

tozó képét akarják megörökíteni: igen művésziek s bizo-

nyítják, hogy jó magyar fotográfusok nemcsak külföldön 

vannak. A szerkesztő bőven vett fel a gyűjteményébe 

olyan ködös, homályos képeket, amelyek a részleteket 

elrajzolva, egy-egy hangulatot sikeresen fejeznek ki”.24

Az albumot az utolsó kép mintegy keretbe foglalja: 

akárcsak a második fotón, ezen is a szabadság-szobor 

látható, ugyanakkor éjszaka, a sötétségből kiemelkedő 

fehér, fantomszerű alakként. A Budapest. The Hungarian 

Capital in Pictures kiadvány megjelenése után valamivel 

több, mint fél évvel kitört a forradalom: a Felszabadulási 

Emlékmű alatt álló hatméteres, zászlós szovjet katona 

szobrát ledöntötték, a Nagykörúton ismét tankok vonul-

tak, az utcák és házak megint romosak voltak, a parkok-

ban pedig tüntettek és embereket temettek el. Az utolsó 

Rév Miklós: Népstadion. A meccs után © Reprodukció  
a Budapest. A magyar főváros képekben című album  
(Corvina Kiadó, 1956) német nyelvű változatából.  
HUNGART © 2021

Rév Miklós: Fények a ködben © Reprodukció a Budapest.  
A magyar főváros képekben című album (Corvina Kiadó, 1956) német 
nyelvű változatából. HUNGART © 2021
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kritikák 1956 szeptemberében jelentek meg, az album  

az októberi forradalmat követően azonban mind a bu-

dapesti városalbumok sorában, mind Reismann János 

életművében feledésbe merült – pedig a Budapest és an-

nak képi reprezentációja, a fotó- és várostörténet, illetve  

a vizuális propaganda iránt érdeklődők számára egya-

ránt tartogat érdekességeket.

A tanulmány a Nemzeti Kulturális Alap Fotóművészeti  

Kollégiumának támogatásával készült.

1  reiSmann János: Nyugtalan évek. Corvin Kiadó, Budapest, 1982, 130–131., 
illetve KinCSeS Károly: A két Reismann. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 
2004, 60–62. Reismann legelső fényképe 1954. október 13-án, az utolsó 1956. 
október 10-én jelent meg az újságban. Az utolsó lapszám 1956. október 17-én 
jött ki. Lásd: Béke és Szabadság, 1954. október 13.; Béke és Szabadság, 1956. 
október 10. címoldal; Béke és Szabadság, 1956. október 17. 3.
2  Fotó, 1956/2., 23.
3  reiSmann János: Nyugtalan évek. Corvin Kiadó, Budapest, 1982, 129.
4  I. m., 134.
5  Budapest. The Hungarian Capital in Pictures (szerk. reiSmann János), Corvina, 
Budapest, 1956, 6. A szerző fordítása.

6  Korábbi, 1940-es évekbeli, és 1955-ös fényképek is szerepelnek az albumban. 
Például Kinszki Imrétől is bekerült egy fénykép, ami biztosan a háború előtt, de 
az is lehet, hogy még az 1930-as években készült.
7  Budapest. The Hungarian Capital in Pictures (szerk. reiSmann János), Corvina, 
Budapest, 1956, 6.
8  SzaBó Zoltán: „Pesti album”, Látóhatár, 1956/5., 257.
9  ungváry Krisztián–taBaJDi Gábor: Budapest a diktatúrák árnyékában. Jaffa Kiadó, 
Budapest, 2012, 115.
10  Holiday, 1948/9., 68. A szerző fordítása.
11  A Hotel Ritz az Eötvös térnél állt, 1945-ben azt is bombatalálat érte, de a 
romjait már 1947-ben eltakarították.
12  Szabadság, 1948. szeptember 8. címoldal
13  rév Miklós: „A realista fényképezésről”, Fotó, 1954/1., 18.
14  vaDaS Ernő: „Így látom én…”, Fotó, 1954/1., 16.
15  Boris groyS: Educating the masses. Socialist Realist Art, Boris groyS: Art Power, 
MIT, London, 2013, 142. A szerző fordítása.
16  Ebben az is szerepet játszott, hogy „[…] a korszakban a fényképezők jó 
része a magyaros stílus nagy öregje volt, akiktől a derű, az optimizmus képi 
kifejezése nem állt távol, a fiatalabb fotóriporter-nemzedék pedig tőlük tanulta 
a szakmát”. Lásd: Stemlerné Balog Ilona: Történelem és fotográfia. Osiris Kiadó, 
Budapest, 2009, 199.
17  reiSmann János: Nyugtalan évek. Corvin Kiadó, Budapest, 1982, 134.
18  Folytatva az idézetet: „Az ilyen képeken a lényegtelen elemek eltorzítják 
a mondanivalót, elnyomják az eszmei tartalmat (ha ugyan ilyen esetben 
egyáltalán eszmei tartalomról beszélhetünk). Az effajta formalista fogások 
a hanyatló burzsoá kultúra maradványai.” Lásd: rév Miklós: „A realista 
fényképezésről”, Fotó, 1954/1., 17.
19  máté György: „A Budapest albumFotó”, Fotó, 1956/4. 15.
20  Uo.
21  Uo.
22  KriSS Géza: „Még egyszer a Budapest albumról”, Fotó, 1956/5. 17.
23  SzaBó Zoltán: „Pesti album”, Látóhatár, 1956/5., 256–257.
24  Uo.

Zinner Erzsébet: A víztorony | A fűben üldögélő férfi, 
kabátja mellett lufi. A háttérben a Margitszigeti víztorony, 
1954. május 5. © Megjelent a Budapest. A magyar főváros 
képekben című album (Corvina Kiadó, 1956) német nyelvű 
változatában © MTI/MTVA

Reismann János: A Dagály fürdőit meleg források táplálják…  
© Reprodukció a Budapest. A magyar főváros képekben című album 
(Corvina Kiadó, 1956) német nyelvű változatából.  
HUNGART © 2021
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számosan ismerik Fejér Zoltánt, hiszen sok fényképki-

állítás résztvevője volt, miközben számos tárlatot ren-

dezett másoknak is. Az alkotó művészi gyakorlat felől 

sok ismerőse van, de a fotótörténészek is figyelnek 

munkásságának másik, lényeges részére. Érdeklődik  

a régi fényképezőgépek, a régi technikák iránt. Jól is-

meri a régi fényképezőgépeket és ki is próbálja őket  

a mai viszonyok között, így hozza létre érdekes kísérle-

ti képeit. A régi technikák aktualizált alkalmazása ma 

már divatos megjelenítése a modern kornak, de min-

denki számára komoly feladatot jelent, hogy megta-

lálja a lehetséges és pontos kivitelezés formáit. Fejér 

Zoltán 1971-es tapasztalatai alapján 1974-től dolgozik 

ebben a szellemben. A művész, a kurátor és a techni-

katörténész most háttérbe szorul, mivel gyűjteményé-

nek egyes kiemelkedő darabjait szeretnénk bemutatni, 

amelyet 1964-től állított össze. 

Most csak röviden összegezzük életútját, mert készül 

erről egy részletesebb beszámoló is a következőkben. 

A közkedvelt enciklopédiában, a Wikipédián, nem talá-

lunk róla sem szócikket, viszont az artportal1 közöl róla 

néhány adatot. A művész megkülönböztetésként hasz-

nálja olykor a Fejér Zoltán György nevet, de többnyire 

csak egy keresztnévvel írta alá cikkeit. 1951. március 

11-én született Budapesten, 1967-ben kezdett el ér-

deklődni a fényképezés alkotó módozatai iránt. Fény-

képei 1968-tól szerepelnek hazai országos, és 1970 óta 

külföldön megrendezett nemzetközi fotókiállításokon, 

amelyeken eddig 24 díjat nyert. saját fotóiból 1972 és 

2019 között 18 önálló kiállítást rendezett és több fotó-

történeti tárlat kurátoraként is tevékenykedett. 1968 

augusztusában az MTI Fotónál és a Fővárosi Fotó Vál-

lalat vidámparki Gyorsfotó szolgálatánál dolgozott. 

1969-ben érettségizett. 1969. augusztus 5-től 1982 

februárjáig a Fővárosi Fotó Vállalat Dorottya utca Riport 

részlegének a munkatársa volt. 1969-től 1972-ig vilá-

gosító volt, majd, miután 1972-ben szakmai gyakorlat 

alapján fényképész szakmunkás vizsgát tett, fotóripor-

ter lett. 1971-ben – egy szezon erejéig – a Fővárosi Fotó 

Vállalat állatkerti Gyorsfotó szolgálatának telepvezető-

jeként tevékenykedett.

1982 februárjában a Fővárosi Fotó Vállalattól kilépett, 

mert megbízták a Budapesti Fényképész szövetkezet 

Reklámfotó stúdiójának vezetésével. 1983-ban a Bel-

kereskedelmi Továbbképző Intézetnél középfokú, majd 

1988-ban felsőfokú reklám-propagandista képesítést 

szerzett. 1983-as szakdolgozata A térhatású, színes 

transzparens bevezető reklámja címet viselte. Az 1988-as 

szakdolgozata A fényképezés technikai fejlődése és hatása 

a reklámozási, fogyasztói szokásokra az amatőrfotó-kidol-

gozás területén címmel született meg. 

1984-ben áthelyezték a Fényképészeti szövetkezettől  

a Magyar Eszperantó szövetséghez, ahol a szövetség  

Világ és Nyelv és Hungara Vivo című folyóiratainak főállá-

sú újságíró-fotóriportere lett. Ugyanettől az évtől tagja 

lett a Magyar Újságírók Országos szövetségének. Végh 

Antal és írótársai folyóiratának, az Új Időnek, az alapítá-

sától a megszűnéséig (1989–1990) készített fotóilluszt-

rációikat.

1985 és 1992 között a Képzőművészeti Kiadónál a meg-

jelentetett reklámnaptárakat szerkesztette. 1989-től ki-

nevezték már a Kiadó összes naptárának, azaz a kereske-

delmi forgalomba kerülőknek is, a felelős szerkesztőjévé. 

Mivel elégedetlen volt a rendelkezésére álló szakmai 

lehetőségekkel, állását felmondta és 1993 óta szellemi 

szabadfoglalkozásúként tevékenykedik.

Bár 1988-tól tagja volt a Magyar Népköztársaság Mű-

vészeti Alapjának, képzőművészeti munkáinak bemu-

tatását nem erőltette. 1989-ben felvették a Magyar 

Fotóművészek szövetségébe, ahol 2011-ben megkapta 

az Életműdíjat. 2007-ben egyik alapítója a Magyar Fo-

tótörténeti Társaságnak (MAFOT). 2016-ban a Magyar 

Fotóművészek Világszövetsége tiszteletbeli tagjává vá-

lasztotta. Fényképei magángyűjteményeken kívül 15 

hazai közgyűjteményben és 7 ország 14 múzeumában 

találhatók meg. 

Fotótörténeti kutatásait négyszáznál több, nyomta-

tásban megjelent cikkben és 13 könyvben publikálta. 

szerettük volna ezeket az adatokat a Wikipédián köz-

zétenni, de a jelenlegi rendszer ezt nem engedélyezte.   

A jegyzetben közöljük az összes kötetének a címét. Ezek 

jegyzéke – egy kivételével – megtalálható az Országos 

FARKAs ZsUZsA

Magyar magángyú́jtó́k
Beszélgetés Fejér Zoltán Györggyel
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széchenyi Könyvtár állományában is.2 Ez a 13 kötet  

sokat elárul érdeklődési köréről, kapcsolatairól is, sőt 

fényképgyűjteményeire is utal, hiszen minden témához 

(például régi gépek, Vác, Dulovits) gyűjtött tárgyakat, 

képeket, és további dokumentumokat is. De gyűjtési 

szokásairól valójában a cikkei mesélnének, hiszen szinte 

minden megszerzett képnek feltárta a meghatározha-

tó kontextusát, a milyenségétől az ábrázolás tárgyáig. 

Próbált utána járni, hogy kit ábrázolnak a portrék, olyan 

műveket vásárolt, amelyek valamilyen fényképészeti 

kuriózumot, érdekességet, netán poént is tartogatnak. 

Nagyon precízen vezette megírt cikkeinek listáját, majd 

a megjelenés helye szerint csoportosította azokat. En-

nek felsorolására sajnos nincs módunk, pedig biztosak 

vagyunk benne, hogy számos érdeklődőnek, kutatónak 

szolgálnának adatokkal és ötletekkel. 

A több, mint 400 cikk nagy részét szakmai fórumokon 

a Fotóművészetben, a Műértőben, a Fotómozaikban, és 

a Lupe című folyóiratokban publikálta. A lista szerint 

1987-ben jelent meg az első írás (a Hungara Vivo nevű 

eszperantó nyelvű folyóiratban), amely érdekes mó-

don a hazai fotótörténet-írás 1980-as évekbeli hely-

zetét ismertette. A „Leica történetei” című írása volt 

1995-ben az első Fotóművészetben közzétett cikke. Már 

2021-es publikáció a fényképek kereteit ismertető cik-

ke: „óv, véd és körbevesz” címen, amit a Műértő hozott 

le az idei, április-májusi számában. sajnos nincs olyan  

hely, orgánum Magyarországon, ahova a fényképészek 

adatai, képei, munkái feltölthetők lennének. Tudjuk 

természetesen, hogy egyes fényképészek igen jól admi-

nisztrálják magukat és ebbe időt és energiát fektetnek, 

így ennek köszönhetően teljes életművek digitális feldol-

gozásai is elkészülnek. Ha a fényképész tevékenységet 

leválasztanánk Fejér Zoltán munkásságáról, a bölcseleti 

rész is sok-sok információval szolgálná a történeti feltá-

rásokat. Gyűjtési tevékenysége sok szállal kötődik a szö-

vegekhez, hiszen miután megvásárolt egy-egy tárgyat, 

azt professzionális módon műtárgyként lefényképezte 

és cikkeinek illusztrálásra használta azokat. Különleges 

darabokkal segítette a Magyar Nemzeti Galéria Borsos 

József kiállításának berendezését is 2009-ben, kölcsö-

nadott egy 1864-es gyártású objektívet, és egy olyan 

különleges Borsos-Doctor felvételt, amely egy szegény 

fiút ábrázolt. Mint a néprajzos kollégák megállapították, 

kiváló szemmel választotta ki a vizitkártyát, hiszen egy 

modellképről van szó. A fiú többféle nemzet, véletlensze-

rűen összeállított viseletében áll előttünk. 

Ebben a mostani összeállításban a fényképezőgépekkel 

nem foglalkozunk, bár kétségtelen, hogy utolsó köny-

vének, A magyar fototechnika tervezői, termékei, gyártói 

című kötetnek az illusztrációi, a több, mint 1000 terve-

zett kép nagyon hiányzik számunkra is, sajnos nincs mód 

ezek közlésére. Főként olyan tárgyakat választottunk, 

amelyek igen becsesek a gyűjtő számára, szokatlanok és 

javarészt el is térnek az eddig bemutatott más gyűjtők 

darabjaitól. Három olyan darabot választottunk, amelye-

ket egy német aukción vásárolt 2016-ban.3 szerényen 

jegyezte meg, hogy bizonyára Magyarországon is voltak 

efféle technikailag igencsak ritka tárgyak, de sajnos nem 

maradtak meg. 

Az első ezek közül egy üvegkancsó, ónfedelén felül lát-

ható egy fénykép, mely egy iskolát ábrázol, Frankenberg 

Lehrerseminarium felirattal.

Üvegkancsó ónfedéllel, felül ismeretlen fényképész iskolát ábrázoló 
fényképe, 1890-es évek, m: 20 cm, átmérő: 7 cm 
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A második egy színes ólomüveg ke-

retbe foglalt fekete-fehér dia, amely 

egy dadát ábrázol, aki egy férfinak 

(vélhetően az apjának) megmutatja 

a kisgyermeket. A kép láncon az ab-

lakba akasztva, átvilágítva díszítette 

az egykori otthont.

A harmadik darab kiválasztását a Veress Ferenc által ké-

szített tárgyak inspirálták, hiszen általuk összehasonlít-

hatóvá válnak a különböző helyeken készített hasonló 

eljárások. A porcelán csészén egy nő arcképe látható, 

mely 1895 körül készülhetett. A Veress-időszak utáni 

újabb divathullámot szemlélteti. Vélhetően egyedi mű-

tárgyként és nem egyszerű ivóedényként funkcionált. 

Vagyis a megajándékozott a vitrinben tarthatta azt, vagy  

az egész készletet. Fejér Zoltán aukciós vásárlásának 

több, különleges darabja látható lesz a kecskeméti  

Fotográfiai Múzeum fényképkereteket bemutató, június-

ban nyíló kiállításán. 

A gyűjtemény számos darabja Horváth Győző Ferenc 

(1933–2007) hagyatékából maradt a művészre, akivel 

jó barátságban voltak. Ezt mutatja, hogy számos köny-

vét ő jelentette meg, hiszen a HOGyF Editio könyvkiadó 

cég a budapesti Róna utcában a mezőgazdasági és fo-

tós szakkönyvek kiadója volt. Emlékezetes gesztus volt  

Talbot A természet irónja című művének hasonmás ki-

adása, amelyhez a Talbot Alapítvány adott mai nagyítá-

sokat az egykori negatívokról.4 Ezek azért különlegesek, 

mert a Nagy Britanniából kapott fotók szélein néhány 

milliméterrel több látható, mint a többi, külföldi könyv 

nyomatain, mivel a képszerkesztők általában körbevág-

ták a képeket. A magyar könyv illusztrációi az eredeti Tal-

bot-sorozatról készültek és nem egy másik könyv került 

felhasználásra. Ez a fekete-fehér sorozat is a mai gyűj-

teményhez tartozik. Hasonlóan ahhoz az ambrotípiához, 

amelyen egy női arckép látható. Horváth Győző Ferenc 

úgy gondolta, hogy minden fellelhető technikából, kép-

típusból egy-egy képet kell megvennie, ebből állt hajda-

ni gyűjteménye. Megjelentette Fotómúlt5 című 750 szá-

mozott példányú kötetét, amelyben 685 fekete-fehér és 

496 színes fényképet mutatott be. 

Ismeretlen fényképész: Dada egy gyermeket 
mutat egy férfinek, színes üveg ólomkeretben 
fekete-fehér dia, 1905 k., 11x7 cm, 14x12 
centiméteres keretben
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Ott reprodukálta ezt a művet is, 

amelyet a szokásos módon nagyon 

vékony aranyozott kis keret díszít.

Ismeretlen fényképész: Női portré, porcelán csésze aranyozással, 1895 k., magasság: 8 cm, átmérő: 8 cm

 Ismeretlen fényképész: Női portré, 1880 k., 
ambrotípia 6x5 cm 
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Kiválasztottunk egy olyan női arcképet, amelyet a gyűj-

tő Párizsban vásárolt. Paul Nadar (1856–1939) világhírű 

Félix Tournachon, vagyis Nadar, fiának az  alkotása, aki 

1874-ben vette át édesapjától párizsi stúdiójának vezeté-

sét. 1885-ben Paul Nadar is kísérletezni kezdett a hőlég-

ballonról történő fényképezéssel, és bemutatta eredmé-

nyeit a Francia Fotográfiai Társaság [société Française de 

la Photographie] rendezvényén. Pályafutása során inno-

vatív kísérletező Paul Nadar a mesterséges megvilágítást 

vizsgálta, és szabadalmaztatta az állóképek animálására 

szolgáló vetítési rendszerét; 1893-ban az Eastman Ko-

dak franciaországi ügynöke lett. Női portréját 1896 után 

készítette, hiszen verzójának feliratából kitűnik, hogy a 

készítés pillanatában már 8 kitüntetése volt az 1883 és 

1895 közötti időszakból. Azért választottuk ezt a port-

rét, mert tükrözi azt, hogy a papír méretéhez alkalmazva 

nagyméretű arcokat csak különleges nem Petzval rend-

szerű objektívvel lehetett készíteni. Az 1890-es években 

már újabb konstrukciójú portréobjektívet használtak, 

amely nagyobb méretű fej ábrázolását tette lehetővé. 

Természetesen a magyar gyűjtemény is igen gazdag, abc 

rendben sorakoznak a fényképészek. A gyűjtemény leg-

nagyobb részét a váci anyag alkotja 13 műteremből. Utá-

na Borsos József, majd Veress Ferenc portréművészete 

következik. 

Időrendben haladva Barabás Miklós Anya gyermeké-

vel című, igen furcsa képét választottuk. A műtermét 

mindössze két évig működtető művésznek mindezi-

dáig kevés olyan felvételét láttuk, amely a szabad-

ban készült. Családját a villája környezetében meg-

örökítő képeit a Fotóművészet hasábjain publikáltuk. 

Ez a vizitkártya egy nagyon egyszerű, magasabb 

ház erkélyén ábrázolja a modelleket, akik szerény, 

de nem olcsó ruházatot viselnek. A kissé megfakult 

kép számos kérdést generál, hiszen nem tudunk ar-

ról, hogy a Barabás műteremnek udvar felőli részén 

volt-e erkély, továbbá vajon a borús idő generálta-e 

a modell nem szokványos lefényképezését.

Fejér Zoltán nagy figyelemmel kíséri a verzók li-

tográfiáit is, számos alkalommal ilyen irányban is 

kiegészítette gyűjteményét. Több alkalommal fel-

vetette nekem is, hogy milyen érdekes lenne, ha  

a Festő-fényképészek című könyvemben közölt 40 

festőt tartalmazó listát tovább bővítenénk és a ver-

zók alapján összegyűjtenénk mindenkit, aki festő-

ként tünteti föl magát felvételeinek hátlapján. Én 

mindössze 20 fényképészről tudtam megállapítani, 

hogy bár festőnek tüntette föl magát, de igazolható 

festői tanultsága nem volt. A listát nyilván érdemes 

folytatni, ha elegendő anyagunk van hozzá. 

Paul Nadar: Női arckép, 1896 után, 16,5x11 cm + verzó Barabás Mikós- Fajth János: Anya  
gyermekével az erkélyen, Pest,  
1862–1864, vizitkártya
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Fejér Zoltán legkedvesebb ver-

zója Glatz (Tivadar) és Koller 

(Károly) vizitkártyáján látható. 

A finom kidolgozású litográfia 

különböző árnyalatokban je-

lent meg, megpróbáljuk bemu-

tatni a sárga és a zöld variációt, 

amennyire azt a digitális tech-

nika megengedi. Akkor készült, 

amikor a két mester rövid ideig 

együtt működött. Glatz egye-

dül is használta ezt a grafikát 

Glatz Theodor/Hermannstadt 

felirattal, a fényképész felvé-

teleinek második típusán. Ké-

sőbb négy majd hat éremmel 

megrajzolt verzót terveztetett 

magának.

Papp Júliával írt, mindössze 60 példányban megjelent könyvünkben megpróbáltuk összegyűjteni vagy ízelítőt adni 

a könyvekbe beragasztott eredeti magyar fényképek típusaiból.6 Ebben a gyűjteményben egy Klösz György által 

készített portré képviseli ezt a metódust. Greguss Gyula Összegyűjtött értekezései című művet Greguss Ágost emlék-

beszéde vezeti be. A szerző arcképével ellátott poszthumusz kötetet a Természettudományi Társulat adta ki 1876-

ban.7 Klösz egy vélhetően nem saját maga által készített negatív alapján dolgozott.   

A magyar gyorsfényképészeti műtermek feltérképezése még nem kezdődött el. Az egyik enigmatikus alakja Horváth 

Zsigmond volt, aki 1873-ban alapította a műtermét. 

Glatz/Koller vizitkártyák verzói, sárga és zöld variáció, 1860-as évek
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Az itt bemutatásra kerülő ferrotípia papírtasak-

ja szerint az első amerikai gyors fényképészete  

a Margitszigeten és a Városerdőben működött.  

Az ilyen művek keretezése ritkán maradt meg, 

hiszen a vékony paszpartu papírja sérülékeny és 

múlékony, míg a ferrotípia vaslemeze tartós darab.  

A férfi barátokat megörökítő kép készítésének ide-

jét 1880-re tesszük a viselet alapján. A verzó igen 

ritka, hiszen Borda Márton Áron verzó-katalógusá-

ban a fenyiratok.hu internetes portálon nem talál-

ható. A Honterus aukciós ház árverésén felbukkant 

hasonló példányon azt is láthatjuk, hogy az ideig-

lenes jellegű műterem hátterét egy festett vászon 

takarta, amely egy ablakot ábrázolt.

A századfordulóhoz érve egy másik, kevéssé ismert 

fényképész munkája következik, Kaukal Ferenc  

az Albrecht utca 9. szám alatt tartott fenn műter-

met, melynek udvarán a szabadban is készített 

portrékat az 1910-es évek közepén. 

Horváth Zsigmond: Barátok, 1880 k., ferrotípia  
12x7,5 cm eredeti papírtartóban
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A bemutatásra kerülő portrén egy kislány látható babával, aki a gyermekszékre 

helyezte divatos kalapját, háttérben egy bekeretezett képen egy retusőr látha-

tó oldalnézetben. Fejér Zoltán feltételezése szerint maga a fényképész próbált 

ezen a módon megmutatkozni. 
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A fentivel közel egy időben készült a Mariazelli emlék című ferrotípia egy gyorsfényképésznél. A felvétel közepén  

a készítés dátuma is jól látható, hiszen minden évben cserélték a feliratot. Mariazellben bencés szerzetesek fogadták 

a zarándokokat. A lelkipásztorkodásnak ez a formája megfelelt a rend szolgálatának, zarándokok vonultak a szen-

télybe, ahol a szerzetesek gondozták lelküket. Ez az emlék 1903-ban szolgálta a vidéki lányok emlékképzését. Közé-

pen Mária a kis Jézussal szobor másolata, hátul pedig egy festmény a templom tornyait idézte. A Budapesti Történeti 

Múzeumban rendezett Mariazell és Magyarország című kiállítás alkalmával a vásári képek és a búcsús emléktárgyak 

tucatjait sorolták fel.8 Több szerző foglalkozott a fényképekkel,  találkozhatunk Nikolaus Kuss és fia Johann fes-

tő-fényképészek műtermére való utalással, akik főként emléklapokat gyártottak. A gyorsfényképészek közül a helyi 

Hans Rögl és J. Pomberger neve bukkan fel. Érdekes módon mindnyájan ugyanazt a kulisszát használták, így csak 

akkor lehet munkáikat megkülönböztetni, ha a verzókon vagy ráragasztva jelezték azt. A mariazelli Heimatmuseum-

ban őrzik a felöltöztetett Mária-szobrot, és a valószínűleg Nikolaus Kuss által festett, a bazilika látképét ábrázoló 

háttér vásznat.9
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Végül gyűjtőnk legkedveltebb alakjához jutunk, akiről 

önálló monográfiát is írt. A tanár, filmoperatőr és fényké-

pezőgép-konstruktőr Dulovits Jenőnek (1903–1972) egy 

olyan igen kiváló felvételét mutatjuk be, amely egy feke-

te-fehér diapozitív. Keretezése hasonlít az úgynevezett 

Uránia diákhoz, melyeket iskolákban, filmszínházakban 

is tematikus keretek között vászonra vetítettek. A kiváló 

alkotás lehet egy magyar fényképészetet bemutató soro-

zat darabja, de ilyen összeállításról nem tudunk. Főként 

képzőművészeti sorozatok maradtak ránk. 

sok érdekes, felfedezésre váró, közös dologról beszélget-

tünk a gyűjtő tárgyai között, mostani válogatásunk talán 

tükrözi széles körű technikai tudását, érdeklődését. Visz-

szatérve egy előző gondolatra, felkértük a MAFOT veze-

tőit, hogy támogassák a szervezet tagjairól készült rövid 

életrajzok, megjelent kötetek és legfontosabb írások listá-

inak megjelenését. 
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közreműködésével. W. H. Fox talBot: The Pencil of Nature című műve, a világ 
első, fényképekkel illusztrált nyomdaterméke megjelenésének 150 éves 
évfordulóján, 1000 számozott példányban. Hozzátartozik egy 10 oldalas 
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8  Barna Gábor: „Mariazell és Magyarország a 19-20. században. A paraszti 
búcsújárástól a tömeges zarándoklatokig”, farBaKy Péter, Serfőző szabolcs 
(szerk.): Mariazell és Magyarország. Egy zarándoklás emlékezete, Budapest, 
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fictures „A kép, a szöveg és a befogadó háromszögéből születik 

meg egy sajátos valóság, amely lehet, hogy igazi, de az 

is lehet, hogy nem az.”
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deutsche Börse 
photography 
Foundation prize 2021

Poulomi Basu, Alejandro Cartagena, CAO Fei, Zineb sedira

2021.06.05. 2021.09.19. Eschborn The Cube us and Them Máté Bartha, Eddo Hartmann, Paula Markert, salvatore Vitale

2021.08.28. 2021.09.26.
Perpignan / 
Franciaország

VISA pour l’Image - 
International Festival 
of photojournalism

2021.08.05. 2021.10.04. Pécs m21 Galéria Fények / ritmusok Lucien Hervé és Rodolf Hervé

2020.10.09. 2021.10.10. Berlin
Helmut Newton 
Foundation

America 1970s/80s Evelyn Hofer, sheila Metzner, Joel Meyerowitz, Helmut Newton

2021.09.21. 2021.10.15. Budapest Vintage Galéria ugyanaz mégsem szíj Kamilla

2021.06.24. 2021.10.16. Ausztria
Festival La Gacilly-
Baden photo

Emmanuel Honorato Vázquez, sebastião salgado, Marcos López, Luisa Dörr, 
Cássio Vasconcellos, Carolina Arantes, Pablo Corral Vega, Tomás Munita, Carl 
de souza, Pedro Pardo, Martin Bernetti, Greg Lecoeur, Nadia shira Cohen, 
Emmanuel Berthier, David Bart, Coline Jourdan, sébastien Leban, Ulla 
Lohmann, Catalina Martin-Chico, Pascal Maitre, Éric Valli, Lois Lammerhuber

2021.07.01. 2021.10.31.
La Gacilly / 
Franciaország

La Gacilly photo 
Festival

2020.08.24. 2021.11.28. Bécs ALBERTINA
American 
photography

Ansel Adams, Robert Adams, Diane Arbus, Richard Avedon, Lewis Baltz, 
Tina Barney, John Coplans, Gregory Crewdson, Philip-Lorca diCorcia, 
William Eggleston, Mitch Epstein, Walker Evans, Larry Fink, Robert Frank, 
Lee Friedlander, Nan Goldin, Paul Graham, William Klein, David LaChapelle, 
O.Winston Link, Ryan McGinley, Ray K.Metzker, Joel Meyerowitz, Lisette 
Model, Cindy sherman, stephen shore, Alec soth, Joel sternfeld, Larry sultan, 
Weegee, Garry Winogrand

2021.06.12. 2021.12.19. Düsseldorf
Kunstarchiv 
Keiserwerth

phoTo & 
druCKGrAphIK

Bernd & Hilla Becher 

2020.06.27. 2021.12.31. Budapest Capa Központ
André Kertész 
Szigetbecsének 
ajándékozott képei

André Kertész

2021.09.21. 2022.02.20. Bécs Kunst Haus Wien Mediations susan Meiselas



A Z  A L B U M B A N  V A R G A  T A M Á S  A R C H A I K U S 

E L J Á R Á S S O K K A L  K É S Z Ü L T  K É P E I  É S  B U R A I  Á R P Á D 

G R O T E S Z K – M Á G I K U S  P R Ó Z Á I  S Z E R E P E L N E K . 

fictures „A kép, a szöveg és a befogadó háromszögéből születik 

meg egy sajátos valóság, amely lehet, hogy igazi, de az 

is lehet, hogy nem az.”

5 6  O L D A L ,  2 5 X 2 5 C M ,  K E M É N Y  B O R Í T Ó , 

B R O W N H A N D  B O O K S  M A G Á N K I A D Á S

M E G R E N D E L H E TŐ :  V A R G A T O T I @ G M A I L . C O M

V A R G A  T A M Á S  –  B U R A I  Á R P Á D
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MEGJELENT!

Varga Tamás Fictures hird. 200x145mm.indd   1 2021. 07. 23.   12:28

Magyarország legnagyobb sajtóadatbázisában az elmúlt évszázadok újságjainak, magazinjainak 

több mint 30 millió oldalában böngészhetünk, legyen szó napi- vagy hetilapokról, 

sportújságokról vagy női magazinokról.

Augusztustól a Fotóművészet számai is elérhetők az 1967-es évtől kezdődően  

az adt.arcanum.hu oldalon. 

Riportok, esszék, az összes megjelent képpel egy szempillantás alatt érhetők el. 

Kik, kikről, mikről hogyan gondolkoztak? 

Legyen bármilyen távolinak tűnő, a lepergett múlt elemei most a saját képernyőjén!

Magánemberként vagy kutatóként egyaránt a mindennapok része lehet az online 

sajtóadatbázis, hiszen kereshetünk nevekre, helyszínekre, időpontokra, történésekre. 

Egy konkrét eseményre kíváncsi, vagy szeretné megtudni 

miről írtak a lapok egy bizonyos napon? 

Használja az Arcanum keresőjét! 

Elérhető a Fotóművészet az Arcanum adatbázisában! 

adt.arcanum.hu
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Fotókritikai, fotóelméleti és fotótörténeti folyóirat

Alapították 1966-ban, a Magyar Fotóművészek szövetsége kezdeményezésére,  

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

FŐsZERKEsZTŐ surányi Mihály 

TIsZTELETBELI FŐsZERKEsZTŐ Tímár Péter (1990–2016 között)

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

TELEFON +36-30-593-60-91 

E-MAIL info@fotomuveszet.net 

KIADó Kortárs Művészetért Alapítvány. A kiadásért felel surányi Mihály.  

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

és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja. 

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

Mai Manó Ház, Ludwig Múzeum, Műcsarnok, FUGA.

ÉVEs ELŐFIZETÉsI DÍJ 4320 Ft

EGy sZÁM ÁRA 1080 Ft

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság,

Postacím: 1900 Budapest

Előfizethető és megrendelhető: www.fotomuveszet.net/elofizetes

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

illetve a Magyar Posta webshopjában, a következő linken: 

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

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

OLVAsósZERKEsZTŐ Ádám Anikó

sZAKMAI TANÁCsADó Csizek Gabriella

GRAFIKAI TERVEZÉs Halász Gabi

NyOMÁs Prospektus Nyomda, Veszprém. Felelős vezető: szentendrei Zoltán

HU IssN 0532-30-10

A művészi fényképeket a fotográfusok/jogtulajdonosok szíves hozzájárulásával közöljük.  

A képaláírásokat illetően a szerzők, illetve jogtulajdonosok elvárásait követjük. Eszerint közlünk, 

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

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

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

János Áfra: Vulnerable Bodies, Liberated objects - Talking 
with photographer Tamás Varga 
Tamás Varga is primarily known to the public, interested in 
photography, as the reinventor and apostle of the collodion 
technique in Hungary. However, János Áfra’s interview also 
reveals how the almost 30-year-old man’s love of photography 
began and how his experimental spirit has led him to explore 
other ways. Tamás Varga takes pictures, both documentary, 
colour or even moving images. As an example of his dedication 
to image making, here is a sentence about his relationship to 
collodion photographs: „The light is imprinted directly to the 
photosensitive emulsion poured onto your plate, drawing the 
picture and finally the raw material is the identical with the 
result.”

Balázs Gáspár: „Those Who raised Their City from the ruins 
are Also Building a dream” - The only Budapest City Album 
of the rákosi Era
Corvina Publishing House published a Budapest album in spring 
1956 entitled Budapest, The Hungarian Capital in Pictures, edited 
by János Reismann. Although it was obviously produced for 
propaganda purposes, the book itself is also interesting because 
the individual imagery of the photographers, commissioned by 
the publisher, reflects how the city felt after the war and before 
the events of 1956. Balázs Gáspár’s article introduces the reader 
to the circumstances of the book’s creation, analysing the 
editorial work of János Reismann and, just as importantly, the 
contemporary reflections on the book.

Edit Barta: Is photography a Cure?
The Capa Center’s Cure exhibition coincided with the COVID 
pandemic. But this fact and the series of the artists invited by 
the curator (Judit Gellér) show that this question was in the 
air even without COVID. Edit Barta analyses the series of each 
invited artist in detail in the study. The introduction also places 
photography in a much broader intellectual context as a possible 
therapeutic/self-therapeutic tool. In the editor’s opinion, this was 
one of the most exciting exhibitions in recent years, thanks to its 
curator’s clear questioning and the artistic focus.

Kata Benedek: An Interview with hajnal Szolga
Photographer Hajnal szolga is based in Berlin. Kata Benedek’s 
interview reveals how environmentalism, general alienation 
and a constant sense of collapse are linked in the works of the 
artist, who came from Pécs. The conversation also reveals how 
Hajnal szolga reinterprets the concept of narration and what she 
considers as narrative artworks.

Andrea Bordács: Time has Stopped and Now it Will Stay That 
Way - The World According to Ildi hermann, 
Inda Gallery organized an exhibition of Ildi Hermann’s works 
this spring. The exhibition was curated by Zsófia somogyi and 
Gabriella Csizek. The curators selected works that had never 
been shown in public before by Ildi Hermann. Andrea Bordács’s 
article focuses on the connections between the series and she 
aims to show what makes her works indisputably individual 
through these connections.

Andrea Bordács: Women’s Friends, Women’s Friendships - 
photo Series by Ági Vedres
Ági Vedres’ series, Les Amis Des Femmes [Women’s [Male] Friends], 
is not concerned with women’s male friends, but with the objects 
(objet [masculin]) and gestures (geste [masculin]), characterizing 
female figures in everyday life. In addition to interpretation of 
friendship, regardless of gender, Andrea Bordács’s article also looks 
at what might have led Ági Vedres to take examples from a period 
far from our time of how a particular veil or headgear characterises 
the women who wear it.

Gábor Ébli: Light time – photo based works in the Irokéz 
Collection
Owner of acb Gallery, Budapest, former businessman Gábor 
Pados has been active in the field of contemporary art for over 
three decades now. Initially acquiring works from artist friends in 
exchange for informal financial support, more recently he has been 
collecting art on a large scale, from the neo-avant-garde to current 
works, with photo-based positions all over. His Irokéz Collection 
has been exhibited severally, accompanied by three catalogues so 
far.

Zsuzsa Farkas:hungarian private Collectors - Talking with 
Zoltán György Fejér
Zoltán Fejér is primarily known to the majority of Hungarian 
readers as a historian of technology. Zsuzsa Farkas’ interview gives 
us an insight into what kind of special works have appeared in his 
collection during his long career.

Zoltán György Fejér: The portrait pantheon of László Csigó
In this article, Zoltán Fejér gives an admittedly subjective portrait 
of the life and works of László Csigó. The article is made more 
complete by László Csigó’s photographs of Hungarian intellectuals 
of the period, and shows the traditions of Hungarian portrait 
photography.

Szilvia Csanádi-Bognár: Images of the Self overlaid on Each 
other
Zopán Nagy’s works were shown in several exhibitions recently. 
In this article, szilvia Csanádi-Bognár explores the works in the 
context of the relationship between image and text. she explores 
five concepts: structuralism, temporality, self-representation, the 
frozen image and nostalgia. szilvia Csanádi Bognár does not only 
analyse the works and unravels the messages of the layering of 
images, but also places Zopán Nagy’s works in a broader context 
at the same time.

Zsófia Somogyi: Go Blue, Get into the picture!
The exhibition entitled Go Blue, Get into the Picture!Go! curated 
by Gabriella Csizek was organised to support people with autism 
and featured works by contemporary artists. The curatorial concept 
itself was also different from the usual for such an exhibition, with 
images on the wall that primarily address the viewer with the 
need to decipher the message. Zsófi somogyi’s article discusses 
the works of the invited artists about how they have captured the 
concept of the unspeakable, and why we may feel, that we have to 
decipher their works. 
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