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fényképész, aki sikerületlen 
csoportfelvételének valamelyik 
figuráját más felvételből kivá-
gottal igyekezett pótolni, csi-
nálta az első fotomontázst. 
A katona emléklapját szintén 
ilyesmivel készítették. Pontosan 
emlékezem a színezett litográfiá-

ra, kivont karddal, lobogó mentével, készen minden 
huszár számára, csak a fejet kellett beragasztani. 
A háború alatt és után, az ú j művészet megszületé-
sekor a dadaisták gúnyolták ilyesmivel az atelier-
művészetet, amelybe viszont most a törvényes 
arriválási évtized letelte után megpróbálják egyesek 
őt magát besorolni. Az ő kezükben különböző fény-
képek szétvagdosása és összeragasztgatása igen 
alkalmas és egyszerű mód volt arra, hogy az élet 
egyes jelenségeit tetszésük szerint összekeverjék. 
Az akkori és sajnos, néhol most is tengődő korszak 
fonákságait groteszk túlzásokban mutatták és egy 
bátran vallott jövő érdekében nevetségessé és így 
könnyen feledhetővé tették. A dadaisták ú. n. 
destrukciójában láttuk a nyugodtan és szorosan 
együtt dolgozók jövőbe vetett, szinte gyermekien 
etikus hitét. De munkáik éles és mindig találó 
konstrukciójában, az emberi teremtő erő legerő-
sebb bizonyítékait is. Régente az alkotás minőségét 
a beléfektetett munka mennyiségével mérték. 
Most pedig a fizikai hatásfokméréshez hasonlóan, 
a legegyszerűbb eszközökkel elért legnagyobb 
effektust tartjuk igazi célunknak. Egy szellemes 
fényképösszeállítás nemcsak azért minősíthető 
gazdaságos kifejezési módnak, mert elkészítéséhez 
kevés idő és anyagi befektetés kell, lianem mert 
legnagyobb része a tárgyon magán nem látszó 
szellemi munka, elgondolás, illetve az állandóan 
ilyennemű elfoglaltságban végsőkig trenírozott 
agy spontán eredménye. Míg a dadaisták és a 
velük rokon aktivisták a fotomontázst lassankint 
teljesen a társadalmi propaganda, vagy politikai 
bírálatuk eszközévé tették, addig a Bauhaus 
mint mindenből, úgy ebből is megpróbált minden 
lehetséges eredményt kihozni. Erezte, hogy a 
fotomontázs legfőbb előnye igen nagy valóságere-
jében van. Hiszen a szétvagdalt fénykép is fény-
kép, reálisabb, meggyőzőbb, mint minden kéz-
írás. Ahogy mindenféle hulladékból és ismeretlen 
maradékholmiból anyagtanulmányokat csinált, 
ahogy kőből, gipszből, papírból architektúrát rótt 
össze, úgy a sovány valóságról készült felvételek 
töredékeiből ú j valóságot konstruált. Még sokan 
emlékeznek rá, milyen frenetikus hatást keltett 
Citroen montírozott városa, amely a Berliner 

Illustrierte címlapján jelent meg, azon a helyen, 
melyet a mai élet legérdekesebb képeivel csak az 
antik mesterek osztottak meg. Pedig ez, amit ő 
egyszerűen csak ragasztott képnek nevezett, nem 
volt egyéb, mint apró háztörmelékek képének 
monstruózus felhőkarcoló rengeteggé ragasztga-
tása. Kevésbbé eredetien és szépen, hányszor csi-
nálták ezt azóta ! Az építészek pedig észrevették, 
hogy nagy terveik közelebb jutnak a megvaló-
suláshoz, ha valószerű környezetbe állítják őket. 
így ragasztották be a gondosan megcsinált rajzai-
kat egy e célra felnagyított fényképbe, vagy népe-
sítették be az elő- és hátteret kivagdosott figu-
rákkal. A fotomontázs e neméből, bizonyos hala-
dóbb vezetőségű városokban pl. tervpályázati elő-
írás is lett. Pontosabb objektumoknál megkíván-
ják, hogy a terv vagy modell képét a meglévő 
környezet fényképébe illessze be a tervező, hogy 
kivitelrevalóságát könnyebben meg lehessen ítélni. 
De más tárgyak tervezésénél, anyagi hatások, 
textúrák kölcsönös megfelelésének kipróbálásánál 
is sok hasznát láttuk a fotomontázsnak. Hogy 
mást ne említsek, a textiliák tervezésénél vagy a 
fafurnírok megválogatásánál kitűnően lehetett 
meg nem lévő vagy egészen kivételes hatásokat 
elérni és állandósítani. Hogy sok ilyen tanul-
mány önmagában is oly szép lett, hogy mint önálló 
kép került üveg alá vagy könyvek lapjaira, az a 
fiatalság lobogásában rejlő teremtő erő ajándéka 
volt. Távol állott azonban a Bauhaustól az, 
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hogy az ilyen munkát azzal a fennkölt «művészet» 
szóval jelölje, amivel pl. Lionardo négyéves töp-
rengő portréfestésének eredményét nevezzük. 
Pedig a fény és árnyék változatainak, átmeneteinek 
végtelen sok és finom fokozata sokszor a szem szá-
mára éppen olyan kellemes élmény, mint az ábrá-
zolt személyiségtől elvonatkoztatott árnyékjáték 
szemlélete, mondjuk éppen a Mona Lisán. Csak 
ebben a főérdem a gépé, amely élesebben és tárgyi-
lagosabban lát mint az ember, sőt helyesebben a 
természeté, mely a látnivalókat ingyen nyújtja 
mindenkinek. 

A fény és árnyék végtelen változatosságán és a 
rajz kimondhatatlanul objektív visszaadásán kívül 
a természetet még néhány másféle sajátságának 
hű visszaadásával állítja elénk a gép. Az emberi 
kéz, még a legkiválóbb antik festők kézügyessége 
sem érte el — minthogy nem is igyekezhetett 
elérni — pl. a legérdekesebb struktúrák, az 
anyagok megváltoztathatatlan belső felépítcttsé-
gének ábrázolását. A szervesen keletkezett külső 
felület, a textúra visszaadása manuálisan szintén 
az alig lehetséges dolgok közé tartozott. Vagy a 
megmunkált felületeknek végtelen változatát, a 
mai ipar által produkált annyiféle remek faktúrát 
ugyan melyik festő tudná úgy lefesteni, mint egy 
éles látású gép ? És kinek lenne türelme azonos 
tárgyak szabályosan vagy szabálytalanul egymás-
nak állított halmazát, ami pedig fényképen olyan 
szép, festéssel ábrázolni. Messze mennék, ha 
mindezekről, amik a fotomontázsoknak csak a 
tulajdonképpeni nyersanyagát képezik, részleteseb-
ben beszélnék. A fotomontázs egy univerzális 
kifejezési mód, hajlékony és tárgyilagos eszköz, 
sok mindenre jó, csak bánni kell vele tudni. 

A bauhausban szokás volt minden úton lehető-
leg végig menni és minden útat kipróbálni, sőt 
elindulni arra is, amerre nem látszanak nyomok. 
Természetes tehát, hogy a fotomontázsnak a rek-
lám terén való alkalmazását is megindították. Ezt 
azért állítom be így, mert a köztudatban az terjedt 
el, hogy a fotomontázs elsősorban a reklámművé-
szethez tartozik. Talán, mert túlnyomóan a rek-
lámnyomtatványokon láttak ilyesmit. Pedig a 
dolog nyitja ott van, hogy a mai egy rókáról száz 
bőrt lenyúzó kereskedelem megérzi a fotomontázs-
ban rejlő propagandisztikus erőket és ki is hasz-
nálja őket. Különben is egyszerű a dolog : a keres-
kedő inkább ragasztgatja egy síkra ízlésesen árui-
nak képét, minthogy külön-külön kliséket fizessen 
értük. Ez az oka az üzleti fotomontázs nagy nép-
szerűségének. Az igazi fotomontázs azonban más, 
mint áruk és a környezet képének a jószerencse 
fejében elvégzett összetákolása. Uda elképzelés, 
tervszerű elgondolás és kizárólag egyféleképpen 
érthető kiviteli megoldás kell. A fotomontázs 
tulajdonképpen nem olyan könnyű kifejezés mód, 
mert rengeteg képet és képtöredéket kell az emlé-
kezetben felraktározni és a kellő helyen, a léptéket 
eltalálva, sokszor igen körülményesen összeállított 
perspektívába és adott képtónusba beállítani. 
Igazi ismeret és ösztönös alakitó tehetség kell 
hozzá, amit eddig csak a kezdeményező generáció: 
Bortnyik, Molioly-Nagy, Kassák és az ő tanít-
ványainak munkáiban ismerünk fel. A legtöbb 
üzleti fotomontázs éppen olyan szánalmas és 
félreértett, mint a kirakatokban széltében haszná-
latos kis konstruktivista négyszögkombinációk, 
melyek az árjelző virágornamentumait helyette-
sítik. 
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