
I Egy kiállítás margójára

Bizonyára sokan emlékeznek még az intézetekben Urbán Tamásra, arra az alacsony termetű, 
kissé zömök fiatalemberre, aki fényképezőgéppel a kezében fáradhatatlanul járta a zárkákat, 
a folyosókat, a munkahelyeket. A kitartó, szorgalmas témakeresés eredménye lett az a 99 
nagyméretű fotóból álló kiállítás, amelyet dr. Tari Ferenc bv. ezredes, a büntetésvégrehajtás 
országos parancsnokának általános helyettese január 27-én az Emst Múzeumban megnyitott.

Urbán Tamás Balázs Béla-díjas fotóművészről, egyik -  ugyancsak neves -  kollégája 
nemrég azt mondta: a legbecsületesebb, a legtisztességesebb magyar fotós. Valóban! Urbán 
képeinek témája mindig az ember. Nem manipulálja, nem lesi meg titkon riportalanyait, 
nem használ teleobjektívet, optikai trükköket. Előbb őszinte kapcsolatot teremt a képein 
szereplőkkel, a közelükbe férkőzik, beleéli magát a lencséje elé kerülők helyzetébe. Fontos 
számára — nyilatkozza többször —, hogy bizalmukba fogadják azok, akiket fényképez.

Fotóit tehát emberközelből készíti, s többnyire a mindennapi élet korántsem napsü
tötte oldalairól választja a témát. Képei ennek ellenére nem sugallnak pesszimizmust, csupán 
megörökítik a pillanat drámáit. A kiállítás képeit nézegetve az ember úgy érzi, hogy nem a 
fotók, hanem az azon látható emberek előtt, mellett, közelében stb. áll. E művészi csalásban 
rejlik Urbán Tamás utánozhatatlansága, eredetisége.

A rácson túl című fotókiállítás valóban a rácson túli világot ábrázolja, noha a tárlatláto
gatók ritkán látnak rácsos folyosókat, rácsos ablakokat, bilincses kezeket, torzítva fényképe
zett kulcsokat, zárakat: hatásvadász effektusokat. A fotókon embereket látunk, akik a bör
tön zárt világában élnek és dolgoznak. Őröket és elítélteket természetes élethelyzetben, ami
kor sem protokoláris látogató,, sem feszültséget keltő elöljáró nincs a közelükben.

A kiállított képek mellett nincs felirat. Nem tudjuk hol készültek és mikor. De érezzük 
a szituációt, a világot; a fotók önmagukért beszélnek. A kiállítóterem vitrinjeiben pedig 
olyan tárgyakat láthatunk, amilyeneket Urbán Tamás a bv-intézeteket járva összegyűjtött. 
Ezek többnyire elítéltek által gyártott tiltott eszközök, amelyeket minden nehézség nélkül 
köthetünk bármely személyhez a fotón.

Meggyőződésem, hogy a kiállítás reális képet nyújt a mai börtönvilágról. A fotókon 
levő emberek nem keltenek se szánalmat, se részvétet, se gyűlöletet. És az a miliő, amely
ben élnek, amelyet eddig többnyire eltorzított forrásból ismert meg a látogató, most érzék
letesen a szeme előtt áll. Bizonyára senki sem vidul fel a látottaktól, de egy való, létező 
világ képeivel gazdagabban távozhat. (Dóba Károly)

E SZÁMUNK SZERZŐI

dr. Csordás Sándor bv. alezredes, az Országos Parancsnokság biztonsági osztályának vezetője; 
Gönczöl Katalin egyetemi docens, ELTE Állam és Jogtudományi Kar, kriminológiai tanszék; 
dr. Kabódi Csaba egyetemi adjunktus, ELTE Állam és Jogtudományi Kar, büntetó'eljárásjogi tan
szék; dr. Lőrinc József bv. alezredes, a Rendőrtiszti Főiskola bv-tanszékének vezetője; Nagy Sándor 
a közgazdasági tudományok kandidátusa, a Politikai Propaganda és Művelődési Központ igazgató
helyettese; Peákné Laki Éva, a Kalocsai Fegyház és Börtön pszichológusa; Fiskor István bv. alez
redes, a Szombathelyi Bv. Intézet parancsnoka; Szegő Andrea a szociológiai tudományok kandi
dátusa, az MTA Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa; dr. Tamáska Péter, az Uj 
Magyar Központi Levéltár tudományos főmunkatársa; dr. Tóth István bírósági főtanácsos, a Fe

jér Megyei bíróság nyugalmazott elnökhelyettese.
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Urbán Tamás fotóművész kiállítását


