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Albertini Béla, Dr. (1940)
Fotótörténész, professor emeritus (Kaposvári Egyetem). 
Apáczai Csere János-díjas (2009), Németh Lajos-díjas 
(2010).

Bán András (1951) 
műkritikus, a Műcsarnok vezető kurátora. Képzettsége: 
művészettörténész, matematika tanár, a filozófia doktora. 
1990-ig műkritikusként folyóiratoknak írt, az Élet és 
Irodalom és a Látóhatár képszerkesztője, a Magyar Nemzet 
munkatársa volt, galériákat és kiállításokat szervezett, 
kutatást indított a privát fotózás témakörében. 1991-től 
2014-ig a vizuális antropológia és a művészettörténet 
egyetemi oktatója, munkája főként a Miskolci Egyetem 
Kulturális és Vizuális Antropológia Intézetéhez kötődik, de 
több más egyetemen vendégoktató. Emellett a Magyar 
Lettre Internationale művészeti vezetője, a Nemzeti 
Kulturális Alap Fotóművészeti Szakmai Kollégiumának 
elnöke, a Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA) 
Magyar Tagozatának elnöke volt egy-egy cikluson 
át. 2008 és 2013 között a Miskolci Városi Művészeti 
Múzeumot vezette, majd a Robert Capa Központ stratégiai 
tanácsadójaként tevékenykedett. Műkritikusként Németh 
Lajos díjban, egyetemi oktatóként a Miskolci Egyetem 
kiváló oktatója díjban részesült. Legutóbbi könyve:  
A vizuális antropológia felé, Typotex, 2008 [válogatott 
tanulmányok]

Cséka György (1972) 
Esztéta, kritikus. Egyetemi tanulmányai: 1989–1994: 
magyar nyelv és irodalom, 1994–1999: esztétika szak. 
2009-től a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának titkára. 
2013–14: a Kunsztblog (Origo) munkatársa. 2015-től 
az Artportal munkatársa. Érdeklődési köre: kortárs fotó, 
képzőművészet.

Fejér Zoltán (1951)
Szabadúszó fotós. 1968 óta foglalkozik a fényképezés 
különféle alkotó módozataival. 1985 óta folytat 
fotótörténeti kutatásokat, ezekből eddig kilenc könyvet 
publikált. Lapunk munkatársa.

Gulyás Miklós
Balogh Rudolf-díjas fotográfus, egyetemi docens (MOME). 
A dokumentarista fotó a fő érdeklődési köre. 1989-ben 
szerzett fotós diplomát a Magyar Iparművészeti Főiskolán, 
ugyanebben az évben kezdett ott tanítani, jelenleg is a 
MOME tanára. Tanított a Szellemkép Szabadiskolában és a 
BKF-en is. 2003 – 2015 között a Fotografus. hu Alapítvány 
a Magyar Fotográfiáért elnevezésű szervezet művészeti 
vezetője volt. 

Kincses Károly (1954)
A fotótörténet és a fotótechnika-történet kutatója. 1991-től 
2006-ig a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója.  o
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KINCSES KÁROLy: 

A Szalayzoli
   

SOMOSI RITA: 

Nyomokban embert is tartalmaz
     

pFISZTNER GÁBOR: 

Képen lenni?

ANNE KOTZEN: 

E. O. Hoppé - A nagy ismeretlen 
    

CSÉKA GyöRGy: 

Szar és ornamentika 
Széljegyzetek Gilbert és George művészetéről

BÁN ANdRÁS: 

A Genesis születése

ALBERTINI BÉLA: 

A Magyarországi Munka-kör fotócsoportja (1930–1932) 

SURÁNyI MIhÁLy – GULyÁS MIKLóS:

Képlet
        

RÉVÉSZ TAMÁS: 

Lepj meg!
    

pALOTAI JÁNOS: 

A megkopasztott sas 
    

FEJÉR ZOLTÁN: 

Az angol Linhof

Kiállításajánló

4

26

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

Palotai János (1939)
Történelem–filozófia szakot végzett az ELTE-n, esztétikából 
doktorált. A Műegyetemen művészetfilozófiát,  
az Iparművészeti Egyetemen vizuális kommunikációt, 
az ELTE-n média ismeretet tanított. A mozgóképkultúra 
oktatásához pásztor Erikával közösen készített tananyaga 
az interneten olvasható. A Balkonban, a Filmkultúrában, 
a Filmvilágban, a fotografus.hu-n és az Új művészetben 
publikál.

Pfisztner Gábor (1967)
Történelem–német szakon végzett az ELTE-n, és két félévig 
az Iparművészeti Főiskola vizuális kommunikáció szakán volt 
vendéghallgató. Gimnáziumi tanár. Budapesti Metropolitan 
Egyetem Média Intézetének oktatója.

Révész Tamás
Révész Tamás fotográfus, az egykori Új Tükör munkatársa. 
Gyakran publikált: Liberation, International Herald Tribune, 
Stern, Europeo, Panorama, Newsweek, International Wildlife 
Magazine, People, Guardian, Tomorrow, Africa Environment 
& Wildlife magazinokban. Közel száz egyéni kiállítása volt 
világszerte. Tizenkét fotóalbum szerzője, többek között: 
Búcsú a cigányteleptől, Budapest, New York, Róma, Szicilia. 
Munkáságát elismerték Balázs Béla, Alexander Rodchenko, 
World press photo és pulitzer Emlékdíjjal. A World press photo 
Joop Swart Masterclass nemzetközi ajánlója, a World press 
photo kiálítás szervezője közel három évtizede. Kiállítások 
kurátora. A Budapesti Metropolitan Egyetem tanára. 

Somosi Rita (1980)
Művészettörténetet és kulturális menedzsmentet tanult. 
Kurátorként dolgozik és kortárs művészetről publikál, különös 
tekintettel a fotóművészetre és kortárs ékszerre. A VILTIN 
Galéria munkatársa, a Budapest FotóFesztivál kurátora.

Surányi Mihály (1959)
A BME Vegyészmérnöki karán diplomázott 1982-ben. 2005 
és 2008 között a MOME művészeti menedzser képzésére járt. 
A magyar fotográfiai életben a Nessim Galéria vezetőjeként 
vált ismertté: 2006 óta több, mint negyven budapesti és 
külföldi kiállítást rendezett. Fontos feladatának tartja a 
fotográfiával kapcsolatban felmerülő kérdésekről a nyílt és 
alapos diskurzust, a kortárs magyar fotográfusok nemzetközi 
bemutatását és a nemzetközi szereplők műveinek hazai 
megjelentetését is. 
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ROSSZUL KEZdŐdöTT EZ A KÉTEZER-TIZENhETES ÉV. öT 

KORTÁRSAM, BARÁTOM hALT MEG AZ ÉV NEM EGÉSZEN KÉT 

hóNApJA ALATT. ELMENTEK MINd, SZÉpEN, EGyMÁS UTÁN. 

NORMANTAS pAULIUS, AKIRŐL AKKOR MÁR CSAKNEM EGy 

ÉVE íRTAM AZ ÉLETÉT öSSZEGZŐ MONOGRÁFIÁT, ÉS AKI MÉG 

A hALÁLOS ÁGyÁN IS JAVíTOTTA, KIEGÉSZíTETTE A BOROSS 

GyURI ÁLTAL A NyíREGyhÁZI KóRhÁZBA BEVITT KÉZIRAT-

OLdALAKAT. hORVÁTh dÁVId, AKIVEL AZ UTOLSó NyILVÁNOS 

BESZÉLGETÉSEMET TERVEZTEM A MANóhÁZBAN, ALIG KÉT 

hóNAppAL ELhUNyTA ELŐTT. hEFELLE JóZSEF, AKI NEKEM 

IS, MINT OLy SOKUNKNAK, AKIK TANULTUK A FÉNyKÉpEZÉST,  

A TANÁRUNK VOLT, SOKAT SZENVEdETT, MIELŐTT ELMENT  

VOLNA. ÉS BURGER BARNA. MINdANNyIUNK KöZüL A LEG- 

FIATALABB. ALATTOMOS, GyóGyíThATATLAN BETEGSÉG TETTE 

TöNKRE A TESTÉT ÉS VETTE EL AZ ÉLETÉT. VÉGüL SZALAy 

ZOLTÁN. MINdEGyIKüKhöZ MÁS ÉS MÁS, KöZELEBBI VAGy 

TÁVOLABBI, dE SZEMÉLyES VISZONy FűZöTT. MINdEGyIKüK 

hALÁLÁBAN AZ öVÉK MELLETT A SAJÁTOMAT IS MEGÉLTEM, 

S BÁR TUdOM, EZ NEM hANGZIK TúL OKOSAN, dE AZ VESSE 

RÁM AZ ELSŐ KöVET, AKI hATVAN FöLöTT NEM GONdOL ERRE 

EGySZER SEM. ÉN MOST RöVId KÉT hóNAp ALATT öTSZöR.

A Szalayzoli

KINCSES KÁROLy
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A Szalayzoli. Nyolcvanadik születésnapjára írtam ezt  

a rövidke köszöntést. Apropójául a mindannyiunk által 

ismert képe szolgált, az Önarckép (Kőoroszlán, 1974). 

„Szalay és az általa lefényképezett kőoroszlán között 

már 1974-ben is meglehetős volt a hasonlóság, de  

ahogy telik-múlik az idő, az oroszlán semmit sem vál-

tozik, Zoli viszont egyre olyanabb lesz. Vonásai elmélyül-

nek, vésővel faragott ráncai pontosan leutánozzák 

a szobrász által egykoron kőbe mélyített vonásokat. 

Mintha csak az utolsó negyven évben egyebet sem tett 

volna, mint a tükör előtt próbálgatta volna az oroszlán 

szerepét. de szerencsénkre, azért tett mást is, fontossá-

ga, jelentősége a magyar sajtófotográfia történetében 

megkérdőjelezhetetlen. Szalay Zoli 80, a kőoroszlán 

kábé a duplája. Isten éltesse mindkettőjüket!” íródott ez 

pediglen kettőezer-tizenötben. Az oroszlán bírta tovább.

Akkor még nem gondoltuk. Az utolsó két évben soroza-

tokba rendezve publikálta az interneten az egykori Rádió 

és Televízió újságban megjelent képeit, sok embert 

késztetve nosztalgikus visszagondolásokra az egykor volt 

Rádióra. És még tavaly is havonta egyszer beült a Cultiris 

Galériába, s órákon át beszélgetett fiatalabb fotóriporter

pályatársaival. Volt benne még mindig annyi kíváncsi- 

ság, hogy érdekelje, mi történt egy, de sokszor két gene- 

rációval ifjabb fotóriporterekkel. Érdeklődött, pedig ő is 

tele volt történetekkel, a töredékét sem mesélte el hosszú 

élete során. A ravatalánál többen mondtunk gyászbeszé-

det. Az enyém éppen erről szólt. Kettőezer-tizenhétben.

„A huszadik századi magyar fotográfia egyik alapműnek 

számító enciklopédiáját végleg becsukták. Ezt már soha 

többé, senki nem olvassa. Mindaz, amit Szalay Zoli tudott 

a szakmáról, a benne résztvevőkről, a fényképezőgép 

innenső vagy túlsó oldalán állókról, mostantól nem 

lapozható többé. Nem fog két üveg barna Leffe sör mel-

lett mesélni nekem a Gellérthegyre néző nagy ablak alat-

ti bőrkanapén, nem fog kisebb-nagyobb társaságokban 

történeteket, anekdotákat előadni, és nem beszél többet 

közönség előtt. Még ha kérdezett, akkor is ismereteket 

adott át közeli, vagy régmúlt dolgokról. A Szalay-lexikon 

lapjain tárolt rengeteg információ a cenzúr által végleg 

töröltetett. És ez a magamfajtának az egyik legnagyobb 

baj és kár, akár tudatosítottuk ezt magunkban, akár 

nem. Mert Zoli az útját végigjárta, amit lehetett, amit 

akart, amit kellett, azt lefényképezte. Megörökítette. 

örökítette.

Képei és negatívjai, könyvei minden bizonnyal túlélik őt, 

túlélik a képek szereplőit és jó eséllyel minket is. Ők már 

csak egy hozzáértő, jó gazdát keresnek, hogy elkezd-

hessék innentől önálló életüket, elszakadva az őket 

alkotótól. így lesznek, így lehetnek beszédes tanúi an-

nak, hogy egy Szalay Zoltán nevű fotográfus 1953 és két- 

ezertizensok között mit és hogyan tartott megörökítés-

re érdemesnek a körülötte folyton változó világból. És 

teszik ezt mindaddig, míg csak egyetlen ember is akad 

a homo sapiensek között, akit érdekel, mi történt ebben 

a több mint félszáz évben, aki látni szeretné Latinovits 

Zoltánt, Göncz Árpádot, vagy a Varsói Szerződés csúcs- 

találkozóján bénázó akkori vezetőket. Szóval, az életmű 

megvan, de az élet elveszett. S vele mindaz a tudás, em-

berség, érzékenység, sértett és sértő indulat, ami Szalay 

Zoltánt jellemezte éltében. Amitől ő Ő volt. Megosztó 

személyiségként élt, vagy nagyon szerették, tisztelték, 

elfogadták, vagy haragudtak rá. Vagy, vagy. És én ezt is 

szerettem benne, mert valami oknál fogva sosem ked-

veltem a langyos, mindenféle konfliktust kerülő emberi 

egyedeket. A középszert. A minden szélben ugyanúgy 

lobogó zászlókat. Szalay Zoli élő, eleven, tiszta forrás-

ból idézetté vált. A Szalay mondjából a Szalay mondta,  

emlékszel? Ez komoly veszteség, de amíg idézzük őt, 

amíg a képeit használjuk, amíg a fiatalabb fotósoknak 

átadott tudáselemek működnek, addig valahogy, vala- 

milyen formában köztünk marad. Ennél több pedig  

egyetlen halandónak sem jár, neki se, nekünk se.” 

példamutatóan gyorsan, szétszóratása után egy hónap-

pal már díj őrzi az emlékét. A Magyar Sajtófotó pályázat 

különdíját, a 30 év alatti legjobb teljesítményt nyújtó 

fotóriporternek járó díjat 2017-től Szalay Zoltán-díjnak 

hívják. Az elsőt a Magyar Sajtófotó Kiállítás megnyitóján 

Sivák Zsófiának, a MOME fotográfia szakon végzős hall-

gatójának adta át a felesége, László Ágnes.
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Szalay Zoltán: Fizetésnap Miskolcon 2., 1970 (részlet a sorozatból)
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Szalay Zoltán: Lomtár a padláson, (Rákosi Mátyás) 1972
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pályafutása nyitott könyv a szakmai olvasók számára. Sokszor 

és sok aspektusból leírták, elmondták már. Vázlatpontokba 

szedve ennyi ez élete: 1935-ben született Budapesten, majd 

a romániai Giurgiuban, Bécsben és a magyar fővárosban 

is élt. Apja a MAhART egyik képviselője volt, így gyakran 

utazgatott a dunán, a kapitányok gondjaira bízva. 1950-ben 

diószegi István optikai csiszolóüzemében lett segédmunkás. 

1954-ben, abban az évben, amikor én születtem, amikor 

Magyarország először és utoljára győzhetett volna a foci 

VB-n, Szalay elkezdett fényképezni a Fővárosi Fotó riporter- 

osztályán, ahol ezt követően még tíz évig dolgozott. Kis 

megszakítással. 1955-ben katona lett és csak 1956. decem-

ber 10-én került vissza a Főfotóhoz. Itteni munkája mellett 

1958-tól 30 éven keresztül a Rádióújságnál dolgozott szer-

ződéssel. 1964-től váltott, a Főfotóból a hírlapkiadó Vállalat- 

hoz igazolt át. Fotóriporterként a Tükör szerkesztőségének 

egyik alapító tagja. Közben elvégezte a MúOSZ újságíró is-

koláját (1960) és a Marxista-Leninista Esti Egyetem esztétika 

szakosítóját (1973). 1984-ig volt az akkor már Új Tükör névre 

hallgató lap munkatársa. Ebben az évben lett az Idegenfor-

galmi propaganda Vállalat képszerkesztőségének vezető-

je. 1985-től már a Magyar Hírlap fotórovatának vezetője öt 

éven keresztül. Fiatal újságírók, fotóriporterek. B.A., h.Cs., 

G.L., S.Gy., Sz. T. és még néhányan. Szakmai műhelyként 

aposztrofálták. 1990-től a Kurír fotórovatának vezetője és 

képszerkesztője. 1994-96 között a Blikk rovatvezetője és 

képszerkesztője. Közben tanít az újságíró iskolán, és 8 éven 

át a Fiatal Fotóriporterek Stúdiójának vezetője. És mindezek 

mellett a Magyar Sajtófotó kiállítások szellemi atyja, ren-

dezője 1981-től évről-évre, éppen három évtizeden át.

hÁT KÁBÉ ENNyI. MOST ÉS ITT LEíRVA. MERT AhÁNyAN  

ISMERTÉK, AhÁNyAN KApCSOLATBA KERüLTEK VELE, ANNyI 

SZALAyZOLIT ISMERNEK. NAGy VÁLLALKOZÁS ÉS IGEN FURA 

dOLOG LENNE EGySZER EGy KöNyVET VAGy INTERNETES 

pLATFORMOT íGy SZERKESZTENI: KineK Ki volt Szalay?
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Tizenévesen kezdett el fotózni, amikor szintén fotográ-

fus édesapja egy kisfilmes Chinon-gépet akasztott a 

nyakába. Ekkoriban főleg környezetét, Szentendrét 

fényképezte, a város iránti szeretete, érdeklődése azon-

ban a mai napig vissza-visszaköszön munkáin. Kon-

struktív szemlélete részben a város klasszikus művésze-

ti hagyományához, de talán még inkább nagyapjához, 

deim pál képzőművészhez köthető. deim Balázs tisz-

ta kompozíciókban gondolkodik, nem szereti a zavaró 

részleteket, képeinek vizuális tisztasága mögött hosszú 

expozíció, rengeteg munka van, ahogy az alkotó fo-

galmaz: „a párhuzamosok nem jönnek maguktól”. 

Kísérletező alkat, az alternatív képkészítési eljárások 

foglalkoztatják, képeinek többsége sokfajta médiumon 

megy keresztül, mire elnyeri végső formáját, de a vizuá-

lis játékok is közel állnak hozzá: fotómozaikokat hoz 

létre, polaroid transzferrel kísérletezik. A Novus sokat 

változtatott látásmódján, de alkotóként a Kaposvári 

Egyetem fotó szakán érett be igazán. diplomamunká-

ja, a Térfigyelő rendszer számos kiállításon szerepelt az 

elmúlt években, többek között a bécsi és luxemburgi 

Fotóhónap programjában is. 
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Egyik legkorábbi sorozata, a Ghost town (2008) is  

Szentendréhez kötődik. A város jellegzetes helyszínei, 

motívumai helyett azonban a külváros kietlen vagy 

indusztriális részletei érdekelték. A sorozat misz-

tikusba hajló, filmstillre emlékeztető, fekete-fehér 

képein megáll az idő, nem történik semmi, még az 

ég is üresen keretezi a fekete horizontokat a szel-

lem-se-járta külváros utcáin, az épületek tagoltságát, 

textúráját helyezve előtérbe. A kiüresedés jelensége 

a felhőkarcolókról készült Construct sorozatán (2014-

16) is tetten érhető: az alkotó itt azonban egy konkrét 

város helyett több helyszínen vizsgálta az urbanizáció 

felgyorsulásával változó élettereket és városképet,  

valamint ezek szocio-kulturális velejáróit. Az individua- 

litás helyett a szürke, standardizált környezet dominál, 

és az emberi jelenlét csak a felvillanó fények formá-

jában bukkan elő. 
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Az uniformizált lakóhelyek szocialista modelljével, a szürke lakótelepek miliőjével foglalkozik deim 

Balázs Panel sorozata (2016). A korszerűsítő – modernizáló hullám előtti pillanatképek ezek, ahol a 

monumentális épületek szerkezete, hangulata még egy letűnt kort idéz. Lámpák ragyogják be a sötét 

horizontot, színes fények a szürke tömböket az emberi jelenlét szimbólumaként, s az alkotó igyek- 

szik a panelek régi hangulatát még az átfestés előtt átmenteni a jelenbe. Egy hajdani pilisi katonai 

rakétakilövő bázis pusztuló képével szembesít Windows című (2010) sorozata. Az elhagyatott, légvédel-

mi célból fenntartott titkos komplexum szobáit fotózta, az ablakokon beszűrődő fény segítéségével: 

mintha megállt volna az idő – a földön eldobált tárgyak, törmelék, a szétmálló falakon graffiti. Az ab-

lakkeretekben megjelenő természet elsőre kétdimenziós tájképnek hat, csak a bekúszó indák, faágak 

jelzik a természet feltartóztathatatlan erejét.  Az emberi nyomhagyás gesztusa itt a természet és épített 

környezet viszonyában, illetve inverz módon az ablakokból betörő, buja természet által jelenik meg. 
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deim Balázs sorozataiban az emberi jelenlét végig 

meghatározó, konkrét emberábrázolás azonban csak a 

Photo me (2012) sorozatában jelenik meg. Ez a kaposvári 

évei alatt készült munka igazolványképek óriási méretbe 

felnagyított sora, amelyet a képeken látható modelljei  

készítettek automaták segítségével. Egyszerre őszinte 

és zavarba ejtő képek. A valóság nagyon nyers lenyo- 

matával szembesül mindenki, aki igazolványképét 

veszi a kezébe. deimnél az identitásvizsgálat egy 

személytelen médiumon keresztül (automata) valósul 

meg, miközben a megfigyelő szerepében a legobjek- 

tívabb pozícióba helyezkedik. 

deim Balázs nevét sokan a Térfi-

gyelő rendszer sorozatának (2013) 

köszönhetően ismerték meg, 

amely a kaposvári évek lezárá-

saként készült. Sörösdobozok-

ból készített camera obscurák 

segítésével figyelte Budapest 

mozgalmas tereit, csomópontjait, 

így a Széll Kálmán teret, Blaha 

Lujza teret vagy a Nyugati pálya- 

udvart, terenként több kamerát 

is magasan villanypóznákra vagy 

közlekedési lámpákra elhelyezve.  

Az alkotó intenciója egy inverz  

térfigyelő rendszer létrehozá-

sa volt, ehhez kapcsolta a so-

largráfiát mint technikát. A ka- 

merákba elhelyezett fotópapíro-

kat három hónapig kint hagy-

ta a mozgalmas tereken, ahol a 

hosszú expozícióknak köszön-

hetően a mozgás eltűnt, csak az 

objektumok, épületek kerültek a 

felvételre, valamint a Nap Földhöz 

viszonyított mozgása, szivárvány- 

szerű képi rajzolatot létrehozva 

a képeken, amelyek így a napok 

múlásának és az időjárásnak a 

vizuális elemeit is magukba foglal-

ják. A megfigyelt helyek mozgás-

ban vannak, mégis tetten érhető 

egyfajta statikus festőiség a ké-

peken. A hónapokon át készülő 

képek, a hétköznapok és az idő 

sűrített lenyomatai, ahol min-

den csík egy napnak felel meg.  

A megfigyelés gesztusa és eszkö-

zei, a térfigyelő kamerák mára ter-

mészetessé váltak köz- és magán, 

kül- és belterületen egyaránt. 

deim Balázs CCTV (2015) soroza-

ta a korábban kreatív eszközként 

ismert, de mára inkább a megfi-

gyelés, a hatalom, illetve a hét-

köznapi kontroll szimbólumának 

tekintett kamerák portré-soroza-

ta, egy csavarral: a láthatatlan 

szerep helyett most ők válnak a 

megfigyelés tárgyává.deim Balázs: Térfigyelő rendszer 6, 80 x 80 cm, solargraphy, 2013 deim Balázs: Térfigyelő rendszer 1, 80 x 80 cm, solargraphy, 2013
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drégely Imre látásmódja nagy hatással volt deimre,  

Mozaik (2009) sorozata is egy általa adott feladat-

ból nőtte ki magát. Képein a néző hamar elveszíti 

orientációját, a kompozíciók lüktető látványa, szek- 

venciális egységei hol konkrétabb, hol absztraktabb 

vizualitással élnek.  Kaleidoszkópszerű textúrák tárul-

nak elénk, makro-mozaikok különböző tárgyakról, 

vagy éppen a szőnyegszerű kompozícióba zsúfolt víz-

folyásáról. Játszik az élességgel, a részletekkel, a nézői 

percepcióval, és magával a képek tárgyával is: így válik 

négyzetessé a csatornafedél is. Az absztrahálás folya-

mata került középpontba deim Balázs Minimal (2014-

15) sorozatában is, ahol urbánus környezetből kiraga- 

dott részleteket redukált konstruktív kompozíciókra.  

A monokrómba hajló Memories form space (2012) po-

laroid transzfer technikával készült, s alig felismerhető 

hétköznapi tárgyakat látunk rajta (például egy lefelé 

fordított piros lavórt), amelyek papírra átültetve ab- 

sztrakt kompozíciókká válnak.

Legújabb fotósorozatában, a 

Space-ben (2017) is jól ismert 

hétköznapi tárgyak jelennek 

meg: gyerekjáték, lámpa, cit-

romfacsaró, palacsinta, vagy a 

hősi halált halt űrhajósok em-

lékműve. A banális tárgyaknak 

a kompozíciók adnak új kontex-

tust, s válnak egy fiktív űrutazás 

dokumentációjává. deim játszik 

a befogadó percepciójával, így 

lesz a palacsintából telihold, a 

golflabdából égitest, ugyanakkor 

a tárgyi vonatkozások megtartá-

sa mellett absztrahál. Az alkotó a 

hidegháború iránti nosztalgiát, az 

elvágyódást akarta megjeleníteni 

az űrutazás metaforikus értel-

mezésén keresztül. deim Balázst 

a város, mint struktúra, textúra 

vagy terminus érdekli: az épített 

környezetet használja az ember 

bemutatására.

deim Balázs: Mozaik Vízmozaik, 50 x 50 cm, giclée print, 2009

deim Balázs: Space-Flying object, 40 x 40 cm, giclée print, 2017
deim Balázs: Space-Monument, 53 x 80 cm, giclée print, 2017

deim Balázs: Space-Globe, 60 x 60 cm, giclée print, 2017
deim Balázs: Space-Rocket 1, 40x 60 cm, giclée print, 2017
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Mindig zavarba ejtő érzés olyan fényképeket nézni, 

amelyekről valamilyen úton-módon eltávolították 

valakinek a „képmását”. Az eltávolítás mikéntje valójá-

ban nem lényeges, bár függ tőle, hogy marad-e valami 

utalás arra, aki így „eltűnt” a képről, vagy ez nyomtalanul 

történt meg. A részleges törlésnél felmerül a kérdés, hogy 

az arcvonások vagy az egész arc eltávolításából fakadó-

an a személy is eltűnik-e, megszűnik-e „ott lenni”, vagy 

nem, pusztán felismerhetetlenné válik-e ezáltal. Az el-

távolítás, törlés, bármilyen módon is történik, negatívan 

mindig felhívja a figyelmet az eltávolítottnak/töröltnek a 

fotón szükségszerűen, bár tévesen érzékelt jelenlétének 

képzetére. A filozófiai tradícióban fontos szerepet kap 

az, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljünk a gondolko-

dás révén a jelentéssel, a jelentettel (a referenssel), ezért 

mindig is a jelenlétet részesítették előnyben a távollét-

tel szemben. A fénykép pedig (a szó szoros értelmében) 

szemmel láthatóvá teszi ezt a jelenlétnek tűnő állapotot, 

amely ezt a közvetlen kapcsolatot látszólag megteremti 

referensével.

Amikor fényképeket nézünk, akkor rámutatva a ké-

pen látható személyre vagy dologra, úgy beszélünk róla, 

mintha jelenléttel bírna „itt” és „most”. Roland Barthes 

azonban határozottan visszautasította ennek lehetősé-

gét a fényképen. híres szókapcsolata, az itt-volt-lét is ezt 

hangsúlyozza, egyértelműen ellenpontozva az „itt” és a 

„most” egyidejű lehetőségét. Ezért írta, hogy „enged-

nünk kell [a fénykép] feltételezett mágikus jellegéből”. 

Ezzel szemben épp arra hívta fel a figyelmet, hogy a fény-

képen megteremtődik egy logikátlan viszony, az „itt” és 

az „akkor” kapcsolata, amelyet a fénykép lényegének 

nevezett.1 Barthes-tól eltávolodva, feltehetjük a kérdést, 

hogy mit is jelent itt ez az „itt” a fényképre vonatkoztat-

va, és mit jelent az „akkor”, ha közelebb akarunk jutni 

a fényképen észlelhető jelenlét mikéntjéhez, illetve az 

annak felfüggesztésére tett gesztusok jelentőségéhez. 

Az „itt”, amelynek térbeli karaktere van, meghatároz egy 

helyet, amely valamiképp kapcsolódik annak a térbeli 

pozíciójához, aki ezt a mutatószót használja. Az „akkor” 

idővonatkozása ezzel szemben nem csak egyértékű, mi-

vel utalhat arra, ami majd akkor bekövetkezik, és vonat-

koztatható arra, ami akkor már megtörtént, lezajlott.

Az „itt”-hez kapcsolódik egy jelenidejűség, azzal együtt 

pedig egy létvonatkozás, amit az „itt van”-nal fejezünk 

ki. Az „akkor”-hoz szintén köthető egy térbeli megha-

tározottság, bár nem szükségszerűen a Barthes által 

is implikált „ott”, hisz mondhatjuk azt is hogy itt [volt] 

akkor (korábban), illetve itt [lesz] akkor (később). persze 

mindkét jelentés magában hordozza a most aktualitásá-

nak lehetetlenségét.

ha valakiről vagy valamiről beszélünk, akkor azt mond-

juk [a nagymama] itt [van], itt a fényképen, épp ezt és 

ezt teszi, a cselekvés pedig implikálja a cselekvő jelen-

létét (ha nem is feltétlenül a jelenben). Érdekes, hogy 

erről a múltidejűségről a fényképre mutatva nyelvileg is 

a jelen idő használatával nyilatkozunk. Ebből fakad az 

egész ellentmondásossága: a fényképet most itt fogom 

a kezemben, itt van előttem, látom, nézem, mint ahogy 

azt is, amint rajta épp valami van, vagy valaki cselekszik. 

Mit jelenthet itt ez a jelenlét? Mit jelent tehát azok léte 

a fénykép vonatkozásában, akik ott rajta láthatók, azaz 

valamiképp mégis vannak?

A jelen leginkább a most az éppen elmúlt és a majd-mind-

járt-eljön határán. Az „itt” a közeli, a körüllévő. Minden 

más, ami nem itt van, ottani, távoli, nem jelen lévő, ami 

számomra csak mediálva lehet most itt. A jelen, a mos-

tani, ezáltal jelenlévőségéből adódóan ebben a mozza-

natban, az mindig pillanatnyi, átmeneti, múló, tovatűnő. 

A most a változás folyamatának kitüntetett pillanata, az 

a bizonyos – pontosabban nagyon is bizonytalan – ha-

tárterület. A folytonos változást ezért mindig csak a kör-

nyezet másságán érzékeljük, azaz most más, mint előbb, 

korábban, múltkor. Testünk itt ennek a környezetnek a 

része. A változást, azaz az egyes állapotok közötti elté-

rés létrejöttét mint folyamatot ennek a környezetnek a 

ránk vonatkoztatott viszonyrendszerében érzékelhetjük, 

mivel lenni mindig csak a jelenben tudunk, ahol időzünk, 

tartózkodunk, még ha ennek a jelennek a határai el is 

mosódnak, nem élesek, nem megragadhatóak érzéki-

leg. Bár előresiethetünk a jövőbe, vagy visszatérhetünk 

a múltba, ezt csak gondolatainkban, egy szimbolikus 

tér-időben tehetjük meg. Fizikailag, a testünkbe zárva 

csak a most lehet itt, ami együtt jár a térbeli megkötött-

séggel, a hellyel, ami itt van most körülöttünk. így csak 

a most az, ami meg- és átélhető, tapasztalható. A többi 

mind csak elképzelés, akár úgy, hogy magunk elé vetít-

jük azt, ami feltehetőleg, lehetősége szerint előttünk áll, 

ránk várva, illetve utólag visszaemlékezünk, felidézzük, 

azaz előhívjuk, hogy ismét kivetítsük. A fotográfiában 

felfüggesztődik az a hármasság, amely az időhöz való 

viszonyunkat jellemzi, meghatározza, uralja – a múlt- 

jelen-jövő hármassága. Ennek oka, hogy a fényképen 

megtapasztalható jelenlét mindig most van, miközben 

ez nem valós jelenlét. A fotográfia kapcsán a jelenlétben 

mindig a jelen a hangsúlyos, szemben mindenféle léttel.

A magyar nyelv nyelvtana – de például a németé sem – 

nem ismeri a befejezett jelent, míg a német viszont példá-

ul néven nevezi a befejezetlen (tulajdonképpen folyama-

tos) múltat, ami jelentését tekintve mégsem lezáratlan.  

A befejezett jelen furcsasága viszont, hogy lezáratlan, 

pFISZTNER GÁBOR
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1 Barthes, Roland: A kép retorikája. Ford.: Angyalosi Gergely. Filmkultúra 26. (1990/5) 64-72.

A holland Harderwijk-ben internált belga katona a feleségére gondol.  
Fotómontázs, melyet a feleségnek küldött Brüsszelbe 1917. augusztus 22-én. 
© William A. Christian Jr. gyűjtemény 

© hórusz Archívum © hórusz Archívum 
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van ott valami. Az, akit eltüntettek onnan „nyomtalanul”, referencia 

hiányában nem hiányozhat.

A kitakarásnak, a kikaparásnak, levágásnak van még egy furcsa kö-

vetkezménye. A jelen nem lévő távollétén keresztül megjelenített 

újbóli eltávolításáról van szó, egy kettős tagadásról, amely állítássá 

válik, ha úgy tetszik – csak a szójáték kedvéért – pozitívvá. A kérdés 

csak az, hogy mit tartalmaz egy ilyen állítás –  minek a létét.

A fénykép valahogy mindig a múlthoz tartozik. Ennek a múltnak a 

része, mintegy tanúskodik az „elmúlt” létezéséről, puszta létével. 

de valósága – ahogy Flusser írta, értsen bármit is alatta – csak a 

fényképnek van, csak az bír dologi mivolttal a jelenben. Sem az, 

amit mutat, sem az, amire puszta létezésével visszautal.

A törlés, aminek köszönhetően közvetlenül és elválaszthatatlanul 

kapcsolódik a tárgyhoz, szintén valósággal bír, ezáltal utalva arra, 

ami törlődött, amit így őriz és hordoz, miközben megszüntetett. 

mert a „mostban” is aktualitással bír, érvényes, azaz 

hatással van arra, ami most van. Való igaz, a jelen nem 

tud élesen elválni a múlttól, és semmi nem határolja el a 

jövőtől. Mindez az egyikből a másikba tartó folyamatos 

átmenet egységeként ragadható meg, amelynek képze-

letbeli választóvonala a most aktualitása, amely elkülön-

bözteti a távolodó múltat a feltartóztathatatlanul felénk 

tartó jövőtől. Ezt figyelembe véve akkor mit kezdjünk 

azzal a jelen-léttel, amely hamis módon elénk tárul a  

fotón? Mi lenne ez tehát? Illúzió? Varázslat?

A fényképen láthatók nem rendelkeznek valódi test-

tel, olyan mintha csak kísértenének. de talán még egy 

kísértet jelenléte is valóságosabb, mint az, ami a fény-

képen van. A szellem mozog, hangokat bocsát ki, néha 

beszél, megszólít. A minket kísértő szellemnek van va-

lami szubsztanciája, ezáltal valósága, hisz így tud csak 

megjelenni. Ami viszont a fényképen látható, ebben az 

értelemben nincs, csupán annak nyoma, egyfajta szup-

lementum, pótlék, helyettesítés, bár (egykori, korábbi) 

létezése gyakran egy logikai sorrendből szükségszerűen 

következő módon bizonyított. Ez a bizonyítás azonban 

mindig regresszív, visszautal minket a jelenből, a képné-

zés idejéből egy korábbi időösszefüggésbe. Ez a bizonyí-

tottság adja a logikai összefüggésből fakadóan a jelenlét 

képzetét mint illúziót, a mostban való időzését, amely-

hez elválaszthatatlanul és a fénykép létezésével együtt 

hozzátapad a most-idő.

ha az, ami előttünk megjelenik, látszik (és csak bizonyos 

értelemben látszat), az, ami itt (vagy inkább ott) van 

most, azaz nem múlik, folyamatos jelenléttel bír, min-

dig a mostba tart, és jövője ilyen módon csak feltevés,  

akkor mi az, ami volt? A lét és a nem lét ellentétpárja kö-

zötti különbség elfolyósodik, határozatlanná válik, nem 

megnevezhető, nem kimondható. Nem beszélhetünk itt 

határról, mert épp ez a radikális megkülönböztetés füg-

gesztődik fel. Ezzel kellene kezdeni valamit. E
S

S
Z

é

A fénykép nem csak a Flusser által megfo-

galmazott módon „mágikus” (azaz má-

sodlagosan, aminek a jelentőségét az adja, 

hogy az elsődleges mágiával ellentétben 

nem a dolog megváltoztatására irányul, ha-

nem a róla alkotott fogalmakéra),2 hanem 

épp az ősi módon is tapad hozzá a mágia 

a meg-jelenítésből fakadóan. hisz a fénykép 

elsősorban is jelen-lévővé, jelen-valóvá teszi 

azt, amit megmutat, azaz valami furcsa, sa-

játos, nem egyértelmű valósággal ruházza 

fel, holott az nincs ott (itt), vagy már egyál-

talán (sőt abban a formájában, azon a mó-

don egészen biztosan) nincs is. Elmosódik 

a különbség aközött, hogy az „ábrázolt”, a 

meg-jelenített, az itt a mostban látható, 

mint távol lévő fizikailag van-e vagy nincs. 

A fénykép nem egyszerűen rámutat utalás-

ként, mint egy jel, hanem a távol lévő maga 

van ott „képként”.

A jelenlét egyúttal rámutat egy hiányra is, arra 

a távollétre (vagy már nem létre), amelyet a 

fénykép elfedve felfed (ez lenne a dialek- 

tikus mozzanat a fényképben?). A fénykép 

ugyanis úgy szünteti meg azt, amit mutat, 

hogy megőrzi, konzerválja, tartóssá teszi. 

Amíg a fénykép és a rajta látható – bármi is 

legyen az, pixel ezüstszemcse, pigment stb. 

– jelen van, addig az, akit ezzel a jelenléttel 

„felruház”, aki benne és rajta úgy általában 

testet ölt, szükségszerűen nincs ott. A képet 

egyszerre csak egy test „hordozhatja”, „lát-

hatja vendégül”.

Talán éppen ebből fakad az az erős készte-

tés, hogy néha egy-egy ilyen, a képet hor-

dozó testet eltávolítsunk, vagy rajta a képet 

megsemmisítsük, amitől viszont a test meg-

szűnik hordozóvá lenni, illetve attól kezd-

ve egy másik „kép” teste lesz. de ez vajon 

tényleges hiány-e? hiányzik-e az, aki nem 

látható? A jelen nem léte nem hiány, mert 

nem állítás, hanem tiszta tagadás, ami a 

törlésből fakad, még akkor is, ha ez a törlés 

általában látható, tehát felhívja a figyelmet 

önmagára és a nem láthatóságból fakadó 

jelen-nem-létre. Igaz, marad utána űr – át-

vitt értelemben –, mivel nem tudhatjuk, 

hogy mit mutat ez a „hiányjel”, hisz mindig 

2 FLUSSER, Vilem: A fotográfia filozófiája. Ford.: Veress panka, Sebesi István. Budapest, Tartóshullám – Belverdere – ELTE BTK, 1990, 15. 

Férfi és nő egy képet néz, eltávozott gyermek, k. 1915-1920,  
Nyomda: J. Matran © William A. Christian Jr. gyűjtemény 

Nagynardai (Vas m.) család 1906 körül / az itthoni képhez az apát Amerikában 
fényképezték és retusálták össze a családjával © magántulajdon

Távollévő katona a feleségével és a kisbabájukkal, I. világháború. újrafotózott 
kollázs képeslap-papíron. © William A. Christian Jr. gyűjtemény 

Egy férfi szellemképe egy nő és egy gyermek portréja felett.  
Fotó: photo d’Art V. de Wilde, Brüsszel, Belgium. I. világháború 
© William A. Christian Jr. gyűjtemény
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alapján állítja valaminek az igazságát, amely már valami-

képp tudott vagy ismert. így valójában nem jutunk közelebb 

egy magasabb szintű igazság megtapasztalásának lehető-

ségéhez, mi több, ebből következően az mindig rejtve ma-

rad előlünk, és ezt nem is sejtjük. Ezt újfent a fotográfiára 

vonatkoztatva, a fényképen lévő jelenlét valójában elfedi a 

nem-ott-lét valóságát, azét, amely bár van, mégsem itt a je-

lenben megtapasztalhatón, hanem távollévőként, rejtőzkö-

dőként, a tapasztalás, a megismerés és a megértés számára 

távoliként, elfedettként. A fényképen elénk tűnő jelenlét csak 

illúzió, megtévesztés, de meggyőző és hatékony, amely a va-

lóságosság látszatával tüntet. ha elfogadjuk, amit Geoffry  

Batchen Barthes kapcsán felvet, hogy a Világoskamrában hi-

vatkozott, a télikertben a mamát gyerekként mutató, de a 

könyvben nem leközölt fénykép valójában nem is létezik,  

akkor a heideggeri logika szerint ez a csak nyelvileg megte-

remtett kép így sokkal igazabb módon jeleníti meg az anyát 

annál, mintha tényleg látnánk azt a róla készített felvételt.3

A fotográfia lenne a derrida által bírált és dekonstruálni igye-

kezett jelenlét metafizikájának végső (és talán épp első igazi) 

képi rögzítése? Azaz valamiképp elválaszthatatlan a „nyuga-

ti gondolkodás” egészétől? Akár erre is gondolhatott volna 

Walter Benjamin, amikor azt írta, hogy david Ocatvius hill és 

Robert Adamson 1843 és 1848 között készült portréin ismét 

aurával telítődnek a képen látható személyek. Benjamin az 

itt és most általi meghatározottsággal utalt röviden az aura 

lényegére. A mű (vagy akár a nyári délután) tapasztalata az-

által válik lényegivé, hogy egy adott térben és egy meghatá-

rozott időintervallumban, de semmiképp sem közvetített mó-

don teszünk rá szert. hill és Adamson képei kapcsán valóban  

fontos szerephez jut az itt és a most, akárcsak a koncent-

rált közvetlenség: a kamerájuk előtt, az exponáláskor 

(ami épp nem egy pillanatig tart).4 Az itt és így kialakuló 

aura, amelyre Benjamin felhívja a figyelmet, a felvételen 

viszont már el is vész, mert tiszta közvetítettség.

dieter Mersch ezzel szemben másfajta jelenlétek lehe-

tőségére is felhívja a figyelmet Posthermeneutik című 

könyvében. A jelenlétnek szerinte létezik egy olyan felfo-

gása is, amelyben valamiféle többlet jelenik meg, amely 

többlet valaminek az utánérzéséből, valami utólagosból, 

valamiféle megragadhatatlan, kimondhatatlan köztes-

nek a tapasztalatából fakad.1 A fotográfia látszólag ezt 

nem támogatja: ott minden közvetlen, a megjelenített 

„ott-léte”, minden egy idejű, elválaszthatatlan a most-

tól, miközben folyamatosan a múltra utal. Viszont talán 

mégis jó lehetőséget ad az utánérzésekre, az utólagosra, 

miközben szakadatlanul utal valamiféle kimondhatatlan 

köztesre (médiumra), amely leginkább láthatatlan ma-

rad, szemben azzal a nyommal, amely a képen egykor 

„jelen-lévők” eltávolítására utal.

Eszerint a logika szerint a jelenlét igazi lehető-

ségét a törlés adja annak, aki vagy ami törlődött, 

felhívva a figyelmet az itt-nem-létre a törlés által. 

A kitakarás és törlés gesztusai mind erre a „jelen-

létre” irányulnak, ennek a felfüggesztésére, elimi-

nálására. de lényegében a jelenlét problémájára 

nem adnak választ, nem módosítják a jelenlétet, 

pusztán negatívan megerősítik azt.

A jelenlét derrida gondolkodásában szorosan 

összekapcsolódik a logosszal, a parúziával, az 

igazsággal, a lényeggel, amely fogalmakhoz min-

denféle dichotómiák kapcsolódnak a filozófiai 

gondolkodás (elsősorban a logika) tradíciójában 

(lélek-test, én-másik, egyes-általános, élet-halál 

stb.). Ennek jelentősége a fotográfia kapcsán, 

hogy a fényképhez nagyon hasonló fogalmakat 

társítunk: például az igazságot, a dolog (hely-

zet stb.) lényegét. Ezek a fogalmak lényegüket 

tekintve mind azon a bizonyos, a technikai esz-

köz működésének logikájából fakadó analógián 

alapulnak, amely megalapozza a dolog „jelenlé-

tét” a fényképen. Az analógián alapuló igazság, 

amelyet heidegger például a pozitivizmus egyik 

alapvonásaként élesen elutasít, mivel olyasmi 

3 BATChEN, Geoffrey: „Camera Lucida: Another Little history of photography”, 
In:The Meaning of Photography. Szerk. Robin Kelsey, Blake Stimson. Williamstown, 
Massachusets, Sterling and Francine Clark Art Institute, 2008. 76-91.
4 BENJAMIN, Walter: „A fényképezés rövid története.” Ford.: pór péter, In uő: 
Angelus novus. Magyar helikon, Budapest, 1980. 689–709.
5 MERSCh, dieter: Posthermeneutik. deutsche Zeitschrift für philosophie. Sonder-
band 26. Berlin, Akademie Verlag 2010.

“Csak az tudja szenvedésem, aki ismeri a vágyakozást.” Egy tongeren-i 
(Belgium) katonának a feleségétől és a gyermekeitől Nurembergből 1915. 
ápriilis 20-án. © William A. Christian Jr. gyűjtemény

Belga család egy katonára gondol, a kisfiú egy rózsát kínál. Fotómontázs. 
Fotó: photo Van Brussel, Borgerhout (Antwerpen), Belgium  
© William A. Christian Jr. gyűjtemény 

Görög gyászmenet távollévő családtagokkal, fotómontázs. 1920-as évek (?). Kodak képeslap-papírnyomat © William A. Christian Jr. gyűjtemény 

Nő két férfi ovális arcképével, melyeket a képre varrtak felülről és 
hátulról © William A. Christian Jr. gyűjtemény 
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„hA MA LENNÉK 

FOTOGRÁFUSI pÁLyÁM 

ELEJÉN, AKKOR 

A SAJTóFOTOGRÁFIA 

MELLETT döNTENÉK. 

A KÉpEK KORSZAKÁBAN 

ÉLüNK. AZ INFORMÁCIóT 

EGyRE INKÁBB A KÉpEK 

KöZVETíTIK, ÉS NEM 

A NyOMTATOTT SAJTó.”1

(E. O. hOppÉ)
Bár New yorkba érkezését követően a New 

York Times a világ legismertebb fotográfu-

saként említette E. O. hoppét (1878-1972), 

a mai napig ismeretlennek számít, pedig an-

nak idején számos könyvet jelentetett meg, és 

nemzetközi kiállításokon vett részt, a londoni 

Kodak Galéria a kilencvenedik születésnapja 

alkalmából egyéni kiállítással köszöntötte, és 

halála évében, 1972-ben a Királyi Fotográfiai 

Társaság tiszteletbeli tagjává választott.

E. O. hoppé fényes pályafutásra tekinthetett 

vissza, Alfred Stieglitz, Edward Steichen és 

August Sander kortársaként mégis hiányzik a 

neve a korszak jelentős fotográfusainak listá-

járól. Ennek oka nem a fényképeinek minőségi 

hiányosságaiban keresendő, ezt igazolja a mos- 

tani kiállítás is, amelyet az SK Stiftung Köln E. 

O. Hoppé – Unveiling Secret [Leplezetlen titok] 

címmel a fotográfus ipari létesítményekről 

készített felvételeire fókuszálva rendezett 

meg. Az ipar, a technológia és a gépek iránti 

lelkesedése minden bizonnyal kulcsszerepet 

játszik az életműben, átfogó tevékenységét 

azonban az ipari fényképész megnevezés 

mégsem fedheti le teljes egészében.

E. O. hoppé 1878-ban született Münchenben egy bank- 

igazgató és egy zongoraművész gyermekeként, kimon-

dottan nagypolgári miliőben. Nem sokkal születése után 

a család Bécsbe költözött, bár tanulmányai miatt később 

visszatért Münchenbe, illetve járt párizsban is. Valójában 

festő szeretett volna lenni, apja mégis meggyőzte, hogy a 

pénzügyi pályát válassza. Bár viszonylag hamar kiderült, 

hogy érdeklődése egészen más irányú, személyi- 

ségében mégis párosult apja kereskedői tehetsége és 

anyja művészi elhivatottsága. Egyik nagybátyja közben-

járására 1902-ben állást kapott a deutsche Bank londoni 

részlegénél, nem sokkal később pedig megismerkedett 

az akkoriban igen jól ismert piktorialista fotográfussal,  

J. C. Warburggal. Fellelkesítették Warburg művei és a 

fotográfia kínálta lehetőségek, ezért vásárolt magának 

egy fényképezőgépet. Egy évvel később már a tajga volt 

a Királyi Fotográfiai Társaságnak, amely munkáit felvette 

az évente megrendezett kiállítás programjába is. Emel-

lett belépett a Linked Ring nevű fotóklubba, ahol többek 

között Alvin Langdon Coburn (1882-1966), henry peach 

Robinson (1830-1901) vagy George davidson (1854-

1930) is tevékenykedett.  Mindnyájan fontos szerepet 

játszottak a nemzetközi művészi fotográfia területén, 

és jó kapcsolatot ápoltak a bécsi fotóklubbal, valamint 

a New york-i photo Secessionnel. Rudolf dührkooppal 

hosszan tartó barátságot kötött. 1905-ben pedig, akár-

csak John Cimon Warburg, ő is megváltoztatta nevét 

a szecessziós divatnak megfelelően Emil Ottóról E. O. 

hoppéra. Még az é-n lévő ékezet is fontos volt számára, 

amely hugenotta őseire emlékeztette.

E.  O .  HOppé  — 
ANNE KOTZEN

                 a nagy 
ismereTlen 

F
ó

K
u

S
Z

E.
O

. h
op

pé
: M

rs
. v

on
 B

ra
nd

t 
po

rt
ré

ja
, N

ew
 y

or
k,

19
27

 ©
 2

01
7 

C
ur

at
or

ia
l A

ss
is

ta
nc

e,
 In

c.
 / 

E.
O

. h
op

pé
 E

st
at

e 
C

ol
le

ct
io

n

1 hOppÉ, Emil Otto: Hundred Thousand Exposures, The Focal press, London, 1945.

Fordította: pfisztner Gábor
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Egész élete során meghatározóak maradtak számára a pik-

torializmussal kapcsolatos első tapasztalatai, még a moder- 

nista ipari létesítményekről készült fényképei esetében is.  

Egyik nagy csodálója, Cecil Beaton 1945-ben hoppé Hundred 

Thousand Exposures című könyvének előszavában lelkesen 

írta, hogy mennyire lenyűgöző volt számára a fekete-fehér 

nagyítások árnyalatgazdagsága. „A képei egészen mások vol-

tak, mint a kortársaié, mert tele voltak valamiféle ellenőrzött, 

mégis kifinomult romantikával és atmoszferikus ragyogás-

sal.”2 A Neue Sachlichkeit [új tárgyilagosság] képviselőivel el-

lentétben hoppé továbbra is ragaszkodott a lágy felvételekhez. 

„Lágy objektívet használok a nagyítógéphez […] – írta –  

A megvilágítás során fokozatosan nyitom, majd zárom az 

íriszblendét. […] Az így elért kiegyensúlyozottság hatását 

semmilyen más módszerrel nem érhetem el.”3  

Végül felhagyott a banki karrierrel, hogy 1907-ben megnyissa 

saját stúdióját. Két évvel korábban összeházasodott Marion 

Josephine Wilhelmina Bliersbach-hal, aki divatszalonjával biz- 

tosította a bevételt, és férjét érzelmileg is támogatta, miköz-

ben számos barátja őrült vállalkozásnak tartotta hoppé ter-

vét, hogy portréfotográfusként tevékenykedjen. Az ezt követő 

17 évben minden negatív előrejelzés ellenére a legismertebb 

portréfényképész lett, és nemzetközi ismertségre is szert tett.
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2 hOppÉ, Emil Otto: Hundred Thousand 
Exposures, The Focal press, London, 1945.
3 hOppÉ, Emil Otto: Hundred Thousand 
Exposures, The Focal press, London, 1945.
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Bár hű maradt stílusához, a lágy és meleg tónusú nagyításokhoz, a 19. században 

még szokásos dekorációs kellékeket tejesen száműzte portréfelvételeiről, amelyekre 

általában jellemző volt, hogy „mindig egy kicsit fókuszálatlanok voltak”.4 Kezdetben 

purista módon, visszafogott mellképeket készített, később pedig ötletes pózokba ren-

dezte modelljeit, miközben kihangsúlyozta személyiségüket és szépségüket. „Ragasz-

kodom ahhoz a meglehetősen merev meggyőződéshez – mondta egyszer –, hogy az 

emberiség bensőleg sokkal jobb, mint amilyennek kívülről tűnik, és ennek következ-

tében arra vagyok predesztinálva, hogy minden emberben megleljem a legjobbat.”5  

A kezek mint a jellem tükrei, különösen fontos szerepet játszottak számára. úgy tar-

totta: „Az arcvonások ellenőrizhetők, de a kezekre gyakran nem fordítanak kellő figyel-

met.”6 A nagyítások, valamint a reprodukciós jogok eladásából szerezte jövedelmét, és 

olyan magazinokkal dolgozott együtt, mint az Illustrated London News, a Sphere, a Sketch,  

a Bystander, a Vanity Fair és az amerikai Shadowland. Ezen kívül számos kiállításon vett 

részt képeivel. Azt mondta: „Sosem akartam csak egy egyszerűen fényképész lenni.  

A legérdekesebb emberek fényképésze akartam lenni.”7 Ez pedig sikerült is neki. ügyfelei 

közé tartoztak a neves írók, színészek, politikusok vagy a közélet más fontos szereplői 

és helyszínei, Szergej Gyagilev Orosz Balettjétől kezdve, a Buckingham palotáig (1921). 

Sikeres portréfényképészként 1919 és 1921 között minden évben négy hónapot New 

yorkban töltött, ahol mindig lelkesen fogadták. 1922-ben pedig megjelent egyik leg-

sikeresebb könyve, a The Book of Fair Women [Nagyszerű nők könyve] kora legvonzóbb és 

legsikeresebb nőinek portréjával, akikről részben aktfelvételeket is készített.

E.O. hoppé: Sylvia Gough, modell, Anglia, 1916 © 2017 Curatorial Assistance, Inc. / E.O. hoppé Estate Collection
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4 Fondazione MAST: Emil Otto 
Hoppé - il segreto svelato,  
Előszó: Stahel, Urs, Fondazione 
Mast, Bologna, 2015.
5 hOppÉ, Emil Otto: Unterwegs, 
Ernst pollak Verlag, Berlin, 1932.
6 pROdGER, phillip: Hoppe  
Portraits, National portrait  
Gallery publications, London, 
2010.
7 hOppÉ, Emil Otto: Hundred 
Thousand Exposures, The Focal 
press, London, 1945.



Fotóművészet 2017•2. 3938 Fotóművészet 2017•2.

E.O. hoppé: Leni Riefenstahl, táncművész, rendező és színésznő, 1928 © 2017 Curatorial Assistance, Inc. / E.O. hoppé Estate Collection E.O. hoppé: Akttanulmány, ismeretlen modell, 1934. körül © 2017 Curatorial Assistance, Inc. / E.O. hoppé Estate Collection
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„Olyan hatalmas volt a műterem – tényleg azt gondo-

lom, hogy enyém volt London legnagyobb műterme –, 

hogy teleobjektívvel is tudtam benne fényképezni. A fa- 

lak olyan szépek voltak, hogy kiválóan működtek dísz- 

letként…”8 – írta utolsó, Millais house-beli műterméről.  

A négyemeletes, huszonhét szobás pompás épület 

korábban a neves viktoriánus festőé, John Everett  

Millais-é volt. hoppé igen ügyesen az ügyfelek közelébe 

költözött, és a bájos korábbi festőműtermet is meghagy- 

ta eredeti pompájában, miközben a technikának egy 

másikat rendezett be. Ezen kívül itt voltak az irodái, a 

fotólabor, az archívum és az öltözők is. A felső két szin- 

ten lakott a feleségével, és itt nőtt fel két gyereke, Frank 

Sidney (1912) és Muriel Marion (1914). Később állítólag 

Francis Bacon-nek is ez volt a műterme.

E. O. hoppé, önarcképei és portréfelvételei tanúsága  

szerint, jóképű és elegáns volt, kifejezetten vonzó és 

nyitott a világra. Ezek minden bizonnyal olyan tulaj-

donságok, amelyek segítették, hogy része lehessen a 

társadalom elitjének, és így bővítse ügyfelei és megbízói 

állandóan gyarapodó körét. Mindemellett még koráb-

bi banki tapasztalatait is jól hasznosította. „Mindenki 

máshoz hasonlóan a művészeknek is meg kell élniük, 

[…] ezért elengedhetetlen, hogy két lábbal álljanak  

a földön” – mondta.9 Ő pedig nagyon komolyan vette a 

művészlétet. „Nem szeretnék az intellektuális sznobiz- 

mushoz csatlakozni – tette hozzá –, mert eszerint az a 

férfi, aki tiszta inget hord, és rendelkezik bankszámlával, 

szükségszerűen üzletember, és semmi esetre sem lehet 

művész.”10 Ezen kívül nagyon becsvágyó és innovatív 

volt, mindezek felett pedig mindig a tökéletességre töre-

kedett. A kicsapongó bohém életmódnak nem volt nála 

helye. Ezért is tudunk keveset magánéletéről.

 

A londoni Goupil Galériában megrendezett, 221 képét 

bemutató, egyesek szerint az addig látott legnagyobb 

egyéni kiállításával érte el pályafutása csúcsát. A por-

trék mellett csendéleteket és londoni és New york-i 

látképeket is kiállított, továbbá egy válogatást korábbi 

könyvének, a The Book of Fair Womennek az anyagából. 

Ez volt az a pillanat, amikor újrapozícionálta magát utazó 

fényképészként és sajtófotográfusként.

1939-ig számos, esetenként több hónapon át tartó 

utazást tett Kelet-Európába, Németországba, Ameri- 

kába, Indiába és Ausztráliába. 1924-ben jelentették 

meg első könyvét Romániáról In Gipsy Camp and Royal 

Palace [Cigány táborban és királyi palotában] címmel. Ezt 

követték 1926-ban a Picturesque Great Britain [Festői Nagy  

Britannia], amellyel ebben a műfajban debütált, majd 

később a Romantic America [Romantikus Amerika], illetve a 

Romantik der Kleinstadt [Kisvárosi romantika], a Fifth Conti-

nent [Az ötödik kontinens], valamint sok, részben elméleti 

írás is. Képsorozatait magazinok is megjelentették, így 

például a Berliner Illustrierte Zeitung, amely Munkácsi 

Márton felvételivel együtt közölte hoppé munkáit.

Az utazások során felvett arcképek egyértelműen külön-

böznek a stúdióban készült elegáns felvételektől. Itt az 

egyszerű embereket fényképezte, a vidéki lakosságot, 

és számos fényképe emlékeztethet akár August Sander  

tipologizáló képeire, mint például a munkanélküli,  

a parasztasszony, a kovács vagy a bankár fényképe.  

Járta az „[…] árnyékos és békés napégette, sziklás és 

kényelmes utakat. Ott találkoztam emberekkel, akik épp 

olyanok voltak, mint ezek az utak, anélkül, hogy hason-

lítottak volna egymásra” – írta 1931-ben az Unterwegs 

[Úton]11 című szellemdús és egyszerre szórakoztató váz- 

latkönyvében, amely több mint tíz év úti élményeit 

foglalta össze 48 fényképpel illusztrálva.

E.O. hoppé: Gyári munkás, Maffei Locomotive Factory, München, 1928. © 2017 Curatorial Assistance, Inc. / E.O. hoppé Estate Collection

8 hOppÉ, Emil Otto: Hundred Thousand Exposures, The Focal press, London, 1945.
9 hOppÉ, Emil Otto: Hundred Thousand Exposures, The Focal press, London, 1945.
10 Idézet a kiállítási anyagból, SK Stiftung, photographische Sammlung, Köln, 2017.
11 hOppÉ, Emil Otto: Unterwegs, Ernst pollak Verlag, Berlin, 1932. 
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Tájak, emberek, városok és riporttémák mellett egyre 

inkább kikristályosodtak az ipari és technikai elemek, 

mint új szenvedélyének vizuális mozzanatai. Fényké-

pezett műhelyekben, gépgyárakban, repülőtereken,  

a Ruhr vidék tárnáiban és acélműveiben, lelkesen szem-

lélte a Zeppelin szerkezetét vagy a berlini UFA (Univer-

sum Film-AG) stúdióit. Több németországi utat követően 

így született meg 1930-ban a Deutsche Arbeit [Német 

munka] című albuma. Nem kézművesként, hanem 

művészként tekintett magára, aki a szépséget és az esz-

tétikumot nem csak a modelljeinél találja meg, hanem a 

technikai eszközökben is. Azt mondta: „Már rég elmúlt 

a romantika korszaka, a miénk tárgyilagos és száraz! 

Látszólag! Mert azok számára, akiknek van szeme a 

látásra, egy új romantika keletkezett, amely a technika 

csodáiból született, és azzal össze is nőtt.”12 

Az acélszerkezetekben, a magaskohókban, az óceán-

járókban, darukban, kéményekben, de a gépek apró rész-

leteiben is megtalálta a szépséget, az esztétikumot és 

az inspirációt, hogy még inkább kiművelje látásmódját. 

Bravúrosan használta a perspektívát, a vonalakat, éleket, 

formákat, struktúrákat és kompozíciókat. Míg néhány 

részlet inkább Man Ray motívumaira emlékeztet, mások 

inkább Margaret Bourke-White olvasztó kemencéit idézik 

fel, aki az acélipar szellemét állította középpontba. Ezzel 

szemben a Bauhaus épületeit mutató felvételeiből mintha 

csak Albert Renger-patzsch látványvilága köszönne vissza. 

hoppé tudatosan mozgott az érzelmesség és az új tárgyi- 

lagos ábrázolás határán. úgy tartotta: „A fotográfus 

legfontosabb feladata, hogy meglelje a leghatásosabb 

perspektívát, és sikere nagyrészt ennek keresésnek az 

eredményéből fakad. Kár akkor keletkezik, ha nem a 

leghatásosabb nézőpontot keresi, hanem a legszokatla-

nabbat, a legbizarrabbat.”13

Különösen érdekelték az acélhidak. „Senki sem állhat 

egy hatalmas híd magasba törő támpilléreinek íve alatt 

anélkül, hogy a benne rejlő fenségességet ne érezné, 

amely túllép a fizikain, szemben a lenyűgöző nagyság-

gal, amely végső soron ellenáll az értelemnek”14 fogal- 

mazott. Annak ellenére, hogy nagyon tisztelte ezeket 

az építményeket és formailag tökéletes szerkezetüket, 

nem riadt vissza a vicces képi ko pozícióktól sem, 

mint például az épp készülő sydney-i híd esetében. 

A szerkezet úgy terül el a házak fölött, mint egy épp 

feldőlő torony, amire ügyet sem vet senki. 

E.
O

. h
op

pé
: S

ét
a 

a 
gy

er
ek

ke
l. 

Lo
nd

on
, 1

93
5.

 ©
 2

01
7 

C
ur

at
or

ia
l A

ss
is

ta
nc

e,
 In

c.
 / 

E.
O

. h
op

pé
 E

st
at

e 
C

ol
le

ct
io

n

F
ó

K
u

S
Z

12 Idézet a kiállítási anyagból, SK Stiftung, photographische Sammlung, Köln, 2017.
13 hOppÉ, Emil Otto: Hundred Thousand Exposures, The Focal press, London, 1945.
14 Idézet a kiállítási anyagból, SK Stiftung, photographische Sammlung, Köln, 2017.
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hoppé igen előrelátóan 1937-ben megalapította a dorien Leigh fotóügy-

nökséget, amelynek kiindulópontja saját fényképarchívuma volt, de amely 

más fotográfusokat is képviselt. A második világháború kitörésekor visszatért 

Londonba Lengyelországból, ahol éppen egy új könyv anyagán dolgozott, 

majd teljes egészében az ügynökségi munkára összpontosított. Állandó ügy-

felei között volt a Weekly Illustrated, a Lilliput és a Picture Post is.

„A kedvező alkalom, a siker lehetősége nagy szerepet játszott az életem-

ben”15 – állította magáról. Mások inkább a véletlenről, a lehetőségekről vagy 

a szerencséről beszélnének. Mindenesetre ezeket az alkalmakat mindig felis-

merte, és bátran meg is ragadta. Biztos érzéke volt a korszak trendjeihez, mi 

több, egy kicsit mindig előttük is járt. így kötött barátságot J. C. Warburggal, 

a fotográfussal, és került rajta keresztül kapcsolatba a művészi fotográfia leg-

jelentősebb köreivel. Minden jó szándékú tanács ellenére felhagyott a jöve-

delmező banki pályával a portréfényképezés rosszul fizetett művészetéért, 

mintha csak előre sejtette volna az egyre növekvő médiavilág csillapíthatatlan 

éhségét a hírességek portréi iránt. Később, amikor már megérkezett az arckép 

művészetének Olümposzára, hirtelen irányt váltott, és utazó fotográfussá 

és fotóriporterré vált, ahelyett hogy csak sütkérezett volna a rivaldafényben.  

Az utolsó nagy váltást az ügynökség megalapítása jelentette a háború kitörése 

előtt, ami miatt lehetetlenné váltak a további utazások. Ez tíz évvel a híres 

Magnum megalapítása előtt történt. Mindent egybe véve E. O. hoppé nem- 

csak nagy művész volt és úttörő szellem, hanem a jövőre állandóan nyitott 

üzletember is.

Kereken hatezer nagyítással, ötvenezer negatívval és számos kiadvánnyal  

kora egyik legkeresettebb fényképésze volt, aki hatalmas életművet hagyott 

hátra, mégis eltűnt a nyilvánosság látóköréből. A kurátor, Urs Stahel szerint 

ennek egyik oka, hogy 1954-ben eladta a műveit egy londoni ügynökségnek. 

Ez élete első rossz döntésének bizonyult, amelynek következményeit később 

a kaliforniai pasadenában működő Curatorial Assistance Inc. és alapítója,  

Graham howe tevékenysége valamelyest enyhíteni tudta. howe visszavásárol-

ta a műveket, és összegyűjtötte őket az E. O. hoppé Estate Collection-ben.  

A londoni ügynökséget a képek továbbértékesítése érdekelte elsősorban, és 

nem a fotográfus személye. így kophatott ki hoppé neve fokozatosan a köztu-

datból. Ezen kívül a háború után mélyen hallgattak német nyelvű könyveiről. 

Lehet, hogy a viszonylagos ismeretlenség hogy köteteinek változatos tema- 

tikáján is múlt, amelyeket nehéz volt egyetlen személyhez kötni, de az is le-

hetett az oka, hogy hiányzott az újrafelismerés élménye. August Sanderrel 

vagy a Becher házaspárral ellentétben nem volt egyértelműen megállapítható 

koncepciója sem, és nem követett egyetlen jól felismerhető stílust, mint  

Germaine Krull, Berenice Abbott vagy Albert Renger-patzsch. Neki az volt a 

fontos, hogy tárgya számára megtalálja a legjobb fotográfiai nézőpontot, füg-

getlenül attól, hogy emberről, ipari létesítményekről, tájról vagy városokról 

volt szó. Épp itt az ideje, hogy ismét felfedezzük a nagy ismeretlent.
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15 hOppÉ, Emil Otto: Hundred Thousand Exposures, The Focal press, London, 1945.
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E.O. hoppé: Hídépítés Sydney kikötőjében, Sydney from North Sydney, 1930 © 2017 Curatorial Assistance, Inc. / E.O. hoppé Estate Collection
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E.O. hoppé: Munkások a rotációs nyomógépek alatt, Ullstein Verlag, Berlin, 1928. © 2017 Curatorial Assistance, Inc. / E.O. hoppé Estate Collection E
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CSÉKA GyöRGy

Szar 
& 
OrnamEntiKa
SZÉLJEGYZETEK  

GILBERT ÉS GEORGE 

MűvÉSZETÉRőL

Műveikkel való megismerkedéshez a legalkalmasabb kiindulópont: 

www.gilbertandgeorge.co.uk

!

AdOTT KÉT dECENS, TIpIKUS ANGOL úRIEMBER, MIN-

dIG ÉS KIZÁRóLAG KIFOGÁSTALAN öLTöNyBEN, AKIK 

LASSAN 50 ÉVE ÉLNEK UGyANABBAN A CSENdES OTT- 

hONBAN A LONdONI EAST ENd-EN. MINdEN REGGEL 

6-KOR KELNEK, 6.30-KOR MEGISSZÁK KEdVENC KÁVÉ-

JUKAT, MAJd 7-TŐL dÉLUTÁN 5 óRÁIG dOLGOZNAK. 

VACSORA ELŐTT, AMELyET MINdIG UGyANABBAN A KURd 

ÉTTEREMBEN KöLTENEK EL 30 ÉVE, MEGNÉZIK KEdVENC 

SOROZATUK, A KISVáROSI GYILKOSSáGOK EGy EpIZód-

JÁT. KONyhÁJUK NINCS, SOhASEM FŐZNEK, MERT 

NEM SZERETNÉK, hA A hÁZIMUNKÁK ELVONNÁK ŐKET 

AZ ALKOTÁSTóL. KEdVENCüK MARGARET ThATChER  

ÉS SZERETIK AZ ANGOL KIRÁLyI CSALÁdOT, EMEL-

LETT ÉRTÉKES ÉREMGyűJTEMÉNNyEL RENdELKEZNEK.

A MűTERMüKBŐL pEdIG OLyAN KÉpEK KERüLNEK 

KI, MINT AZ 1994-ES NAKED SHIT CíMű MUNKA, AME-

LyEN 2,5×3,5 MÉTERES NAGySÁGBAN LÁThATJUK A 

KÉT MűVÉSZT LETOLT NAdRÁGBAN, MEZTELENüL, 

KöZöTTüK EGy óRIÁSI MÉRETű dARAB SZARRAL. A KÉT 

MűVÉSZ 2008 óTA EGyÉBKÉNT öSSZEhÁZASOdOTT. P
á
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y
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Gilbert és George 1967-ben találkozott a Saint Martin’s 

School of Art-ban, ahol mindketten tanultak, és ha lehet 

ezt mondani, mondják is egy interjúban, szerelem volt 

első látásra. Azóta együtt élnek és alkotnak. A 20. század 

második felének kimagasló művészei, meghatározó  

alakjai, hatásuk a brit művészetre felmérhetetlen. Most  

a Ludwig Múzeumban láthatjuk Bűnbak-képek London-

nak [Scapegoating Pictures] című jelentős, 2013-as so-

rozatuk képeit.

Gilbert és George-nak két év kellett a találkozásuk után, 

hogy kitalálják magukat, művészetüket, amely bár sokat 

változott azóta, de alapvetően mégis igen következetes 

és egységes életművet alkot. 1969-ben debütáltak élő, 

éneklő szoborként a Stedelijk Múzeumban, amikor is, 

az azóta védjegyükké vált konzervatív angol öltöny-

ben, egyikük kezében sétapálcával, festett arccal, dara-

bos, bábszerű mozgással lépegetve, forogva énekelték  

Flanagan (Bud Flanagan) és Allen (Chesney Allen) angol 

énekes-komikus duónak a britek számára igen népszerű 

és közkedvelt Underneath the Arches című 1932-es dalát. 

A dalt és az éneklő szobor produkciót a későbbiekben 

többször megmutatták, sok esetben órákig ismételve, 

szinte végtelenítve az. Emellett persze egész életüket, 

testüket élő szoborként értelmezve számoltak be annak 

minden pillanatáról.

Első alkotásuk tehát saját maguk megalkotása volt, 

a művésznek és életének teljes egészében való  

műalkotássá nyilvánítása. de pontosabb, ha első és 

egyetlent mondok, mert későbbi munkáik, egész élet-

művük eme alkotás keretein belül és kontextusában 

jelenik meg. 1969 óta egyetlen koncepciót és alkotást 

valósítanak meg, Gilbert és George életét és művészetét. 

Soha nem léptek, lépnek ki a megalkotott figurából, 

és azért az egyes szám, mert párosuk nem két művész 

alkotásait mutatja be, hanem egyetlen művet alkot. 

Valódi személyük, személyiségük eltűnik a szerepben, 

az alkotásban. Koncepciójuk totális művészetet hozott 

létre, amely művészet nem különül el az élettől, az őt 

létrehozó személytől, hanem magába foglalja, vagy 

ha úgy tetszik, felfalja, tükrözi azt, elválaszthatatlanul  

összekeveredik vele.

Bár a későbbiekben szakítanak az élet, a személy, mint 

mű kizárólagos prezentálásával, azaz önmaguknak, mint 

élő szobornak a bemutatásával, ami egy folyamatos 

performance-t jelent ebben az esetben, és rövid ideig 

a grafika, majd a későbbiekben végérvényesen a fotó 

médiuma felé fordulnak, mégis, minden művükben je- 

len vannak, minden művük róluk is szól. Ilyen értelem-

ben minden alkotás életrajzinak is tekinthető, de fordít-

va, életük is a művészetük részének.

A ’70-es évek első felében dolgozzák ki művészetük 

alapjait, ami formailag egy több fotóból, 12, 16 vagy en-

nél is több elemből álló, igen nagyméretű kép-együttes. 

Kezdetben csak fekete-fehér fotót használnak, 1974-től 

elkezdenek dolgozni egy erőteljes, expresszív, vérszínű 

vörös színnel, 1980-tól pedig gyakorlatilag az egész 

színpalettát használják, jellemzően a tiszta, keveretlen 

plakátszíneket. Magukat azonban sohasem nevezik fo-

tósnak, és nem is a fotográfiában pozícionálják magukat, 

alkotásaikat pictures-nek titulálják.

Konceptualista gyökerű művészetük igyekszik kilép-

ni a puszta művészetből, ahogy alakjuk is, és az élet és 

a sors, a test, a szexus, a vallás, a politika, a városi élet 

stb., kérdéseiről akar szólni közvetlenül, érthetően, 

hatásosan, de legfőképp minden morális és egyéb határt 

áthágva, szabadon. Munkáik hatalmas kollázsnak is fel-

foghatók, mert saját óriási kép- és tárgyarchívumukból 

építkezve használják és variálják a motívumokat, ame-

lyek lehetnek falfirkák, utcanév táblák, hirdetmények, 

plakátok, újságképek, keresztek, zászlók, vagy éppen az 

utcán heverő ürülék.

KIS TöRTÉNETEMBEN A KÉT MűVÉSZ SZELLEMISÉGÉhEZ KöZELíTVE,  

MEGpRóBÁLTAM EGySZERűEN, pLASZTIKUSAN ÉS TöMöREN öSSZEFOGLALNI 

GILBERT ÉS GEORGE MűVÉSZETÉNEK, ALAKJÁNAK EGyIK LEGFONTOSABB  

TULAJdONSÁGÁT. EZ pEdIG NEM MÁS, MINT A MEGFORMÁLT, KITALÁLT ALAK, 

ILLETVE pÁROS ÉS AZ ÁLTALUK LÉTREhOZOTT MűVEK KöZöTTI hIhETETLENüL 

IZGALMAS FESZüLTSÉG, ELLENTMONdÁS, pARAdOXON.

A mozaikos szerkesztés, az erőteljes ornamentális jelleg, 

a szimmetriák és tükrözések, a színek, a frontálisan vagy 

éppen oldalt fordulva, mereven álló figurák játékba hozzák 

a különböző korok, például Bizánc mozaikművészetét, 

vagy a középkor templomi üvegfestészetét, az egyip-

tomi művészet emberformálását, de az orosz-szovjet 

avantgárd plakátművészetből, vagy éppen a pop artból 

is merítenek. Az idő előrehaladtával egyre szövegköz-

pontúbbak a képek, hangnemük kezdettől, ahogy Gilbert 

és George egész művészete is, alapvetően ironikus, vicces, 

blaszfém, polgárpukkasztó, sok esetben nyomdafestéket 

nem tűrő, destruktív, transzgresszív, és hihetetlen nagy  

szabadságfokkal rendelkezik. Ennek a szöveghasználat-

nak talán a legerősebb példája az 1977-es Dirty Words  

Pictures sorozat, vagy a 2015-ös The Banners című mun-

ka. de említhetnénk bármelyik munka címhasználatát is, 

például az 1994-es The Naked Shit Pictures munkáét.

A művek tudatosan aknázzák ki a megalkotott tipikus, 

szolid, angol konzervatív figurák, és a képek mindent 

elsöprően szókimondó, néha már anarchista, az angol 

punk legszebb hagyományaiba is beilleszthető üzenetei 

közötti feloldhatatlan feszültséget, paradoxont. Egyik ko-

rai és szép példája ennek az 1969-es páros önarcképük, 

ahol az öltönyükön az alábbi feliratok vannak kirakva, és 

ez a kép címe is: „George the Cunt and Gilbert the Shit”.

Gilbert és George nagy találata ugyanis, az életet művé 

avató koncepción túl az, hogy nem megfelelő formába 

öntötték a tartalmukat. Azaz: egy angol kispolgár, de 

semmiképp sem egy művész alakját használják, szállják 

meg testrablóként, és alkotnak belőle egy elszabadult, 

anarchisztikus, forradalmi művészt. Aki ráadásul nem is 

egy, hanem kettő. A további botrány ugyanis az, hogy két 

férfiról van szó, akik egy percig sem titkolták, hogy mele-

gek és ezt művészetükben is artikulálták. Mint ahogy  

minden tabutémát, a testnedvektől, testi folyamatoktól 

kezdve, a szexen át a vallásgyalázásig stb., artikulálnak, 

pontosabban több méteres képekben, szinte üvöltő, 

telített színekben, és kábító formagazdagságú orna-

mentális ábrázolásban a néző arcába vágnak. Szó sze-

rint, a saját testüket, péniszüket, feneküket, vérüket, vi-

zeletüket és székletüket is prezentálják a képeiken. 

Művészetük vizuálisan kissé áthangszerelődik a 

2003-as évtől, ekkortól ugyanis átállnak a digi- 

tális technikára, ami némileg ellaposítja a képek 

plasztikusságát, a színintenzitásból is veszítenek, 

de fokozódnak és számtalan variációban jelennek 

meg a tükrözések, szimmetriák, vágások, egészen 

a két alak, Gilbert és George felszabdalásáig és 

a töredékek önmagukkal való abszurd, dadaista 

tükröztetéséig. 

Megszaporodnak a szövegek, jellemzően utcanév 

táblák és plakátok képei (The London Pictures, 2010), 

továbbá az erőteljesebb politikai reflexiók, például 

az iszlám kérdésére, az európaiak bűnbakkeresésére 

(Scapegoating Pictures, 2013), vagy éppen a keresz-

ténységre (Sonofagod Pictures, 2005). Ekkor alkot-

ják meg mindig is hangsúlyosan brit művészetük  

egyik, ebben az értelemben legfontosabb sorozatát, 

amelyben fantasztikus virtuozitással, 153 képben 

dolgozzák fel, variálják és dekonstruálják a nemze-

ti jelképek, főleg a zászló formai elemeit (Jack Freak 

Pictures, 2008).

Művészetük gazdagságára és termékenységükre jellem- 

ző adat, hogy 2007-ben, a Tate Modern-beli kiállítá-

sukhoz kapcsolódóan megjelent Gilbert & George: the  

complete pictures 1971–2005 című album majdnem 10 

kilót nyom és 1200 oldalon az alkotók 1500 képét tar-

talmazza. A Tate Modernben ők voltak az első angol 

művészek, akiknek életmű kiállítást rendeztek, mégpedig 

a múzeum egész emeletét elfoglalót, amelyhez fogható 

volumenű korábban csak az Andy Warhol munkásságát 

bemutató tárlat volt.

Gilbert és George művészetét ismét egy képben 

érzékeltetve, ahhoz az élményhez lehetne hasonlítani, 

mintha betérve egy gótikus katedrális csendjébe, az ab-

lakok színpompás üvegmozaikján átszűrődő fényben 

gyönyörködve felfedeznénk, hogy a képen egy alak ép-

pen lehajol, és a segglyukát mutatja. Az egész zavarba 

ejtő, vicces, gusztustalan, gyönyörű, infantilis, fenség-

es, felszabadító stb. de kicsit mégis olyan, mint az élet 

teljessége.
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A cikk természetesen sokkal informatívabb lett volna, ha a szöveg mellett néhány képet is bemutathattunk volna az olvasóknak.  

Őszinte sajnálatunkra azonban a Gilbert & George szerzőpáros elutasította képek publikálására vonatkozó engedélykérésünket.   

A Fotóművészet semmilyen általuk készített művet nem közölhet.
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Vannak olyan szavak, amelyek kikopnak mindennapi 

szókészletünkből. például: „humanista”, „patetikus”.  

E két kifejezésnek ma erős a pejoratív mellékzöngéje.  

A humanista számára „legfőbb érték az ember” – ahogy  

ezt Sztálin elvtárs is hangoztatta. Ami patetikus, az a 

mai fülnek hatásvadász, fellengzős, dagályos. Egyfelől 

a Felvilágosodás válsága, másfelől a szavak hitelének 

elvesztése; ennek esett áldozatául ez a két kifejezés is. 

Mi tegyünk, ha az a hatalmas életmű, amelynek bemu-

tatása a feladatunk az alábbiakban, e két jelzővel írható 

le a legpontosabban?

Találnánk az információáradatban, azaz a neten szá-

mos egyéb szófordulatot Sebastião Salgadóról – az 

utolsó nagy fotográfus, aki a fényre vadászik, aki a jel-

en legkülönösebb képeit, fotográfiai emlékműveit  

hozza létre, és így tovább –, mégis, a hatalmas lépések-

ben szemünk előtt bontakozó œuvre-ről és a legutóbbi 

nagy ciklusról, a Genesis-ről bizonyosan ezek a korszerűt-

len szavak a helyénvalók: humanista, patetikus.

A Salgado-legendárium amúgy kifogástalanul kiérlelt. 

Az életút felén már túl járó, szuggesztív, szépen öregedő 

mester maga is elmondja minden lehető alkalommal.  

Az ártatlan gyermekkor a globalizáció előtti Brazília  

egyik távoli, esőerdőkkel szomszédos farmján. Azután 

felserdülve a városba kerülés, politikai érintettség, Lelia, 

az egész életre szóló szerelem, a radikális szakáll, a kul-

turális megmerítkezések. És a házaspár sikerei az építész 

illetve a közgazdász szakmában. Salgado számára 

azonban az afrikai szakmai utak hobbifotózásából 

harminc éves korára mindent feladva mesterség lett, 

BÁN ANdRÁS

Sebastião Salgado: Migrations (Exodus). FEBEM (Foundation for Child Welfare) központ.  São paulo, Brazil. 1996 © Sebastião Salgado / Amazonas images

amely egészen a Magnum ügynökségig emelte. Lelia 

pedig az építészetet maga mögött hagyva menedzse-

li férjét. A következő évtizedek utazással telnek, a világ 

megismerésével, akár szenvedések árán. Közben otthon 

az apa nélkül felnövő fiúgyermek, aki akkor érti meg  

Salgado hősies vállalását, amikor Wim Wenders olda- 

lán filmet forgat az édesapáról. Közben újabb kihívás  

Salgado számára: a pusztává vált gyerekkori brazíliai  

farm életre keltése, az esőerdő újratelepítése, 

példaadásként a fenntartható fejlődésre.

A fotográfussá vált Salgado mélyen megértette a hu-

manista fényképezés és a Magnum nagy hagyományát, 

hamar tisztázta viszonyát a fotóhoz. Kialakította fe-

kete-fehér képei állandó, antracitszürkékre alapozó 

tónussorozatát, távolságát a témától (jellemzően szem-

magasság, inkább totál, mint kartávolság). ha a képekből 

visszakövetkeztetünk a fotós pozíciójára, észrevesszük, 

hogy a kép szereplői számára látható a kamera – azaz 

kölcsönös bizalomra épülnek felvételei. Fotói inkább 

szenvedélyesek, mint leíró jellegűek. Kompozíciói min- 

den esetben az utolsó pixelig kontrolláltak, nincs szerepe 

a véletlennek.

A fotóhasználat változásait is végiggondolta a nyolcva-

nas évekre, sikerei kezdetére: a képes magazinok egyre 

kisebb hatásfokkal és egyre populárisabb témaválasztás-

sal működnek. ha a világ egészéről akar beszélni fotográ-

fusként, akkor a könyv és a kiállítás, azaz a művészet a 

számára megfelelő média. Ettől kezdve hosszú távú 

tervekkel nagy témákat dolgozott fel: a másik Amerika 

(az 1980-as évek elején), Sahel (az évtized közepén), 

munkások (a kilencvenes évek fordulóján), migráció (a 

kilencvenes évek közepén), majd a Genesis. Tematikus 

kiállításai – nagyméretű, jó minőségű keretezett kópiák 

– jól menedzselve éveken át járják a világot. (Minder-

ről már több publikáció is született magyarul, főként az  

Exodus kiállítás pesti bemutatója kapcsán – Ludwig 

Múzeum, 2004).

A kritika mind a Workers, mind az Exodus kapcsán 

értékelte Salgado nagyszabású elképzeléseit. (A mun-

kások „akik a fejlődő országokban a mai napig két-

kezi munkával termelnek meg olyan dolgokat, ame-

lyeket ők maguk sose fognak tudni megvásárolni”.  

„Az emberek mindig is vándoroltak a történelem folya- 

mán, hogy szerencsét próbáljanak, tanuljanak, elme-

neküljenek szerencsétlen sorsuk elől, és még számos 

egyéb ok miatt.”) Mindeközben Salgado nagy ciklu-

sai során a dokumentarista fotós tevékenység alap- 

paradoxonára kereste a megoldást: a fényképező em-

ber szembetalálja magát az élet megbocsáthatatlan  

igazságtalanságaival, hatásosan rögzíti azokat és távozik 

– azzal a meggyőződéssel vagy illúzióval, hogy a képei 

majd segítenek. Utazásai során elképzelhetetlenül sok 

halállal találkozott – főként Ruandában, a másfélmilliós 

népirtás idején. A szenvedés meglátása és saját szen-

vedése (patho) adta a felhatalmazást, hogy a rögzítés 

valódiságán túli igazságot pátosszal keresse.

A paradoxon feloldásaként fogalmazódott meg a  

Genesis terve: végigjárni a Földgolyó még szeplőtlen 

területeit, ártatlan népcsoportjait. A vállalás világosan 

érthető: ha múltba nézés nélkül, a mában képesek 

vagyunk megőrizni ezeket a helyeket és népeket adott  

állapotukban, akkor gyógyulni kezd Gaia anya. Valóban, 

ha a lefotózott szenvedők mellől elutazni bűn, az érin-

tetlen tengerektől, állatkolóniáktól és törzsektől távol 

tartani magunkat erény. A veszélyeztetett fenség, 

tökéletesség intse mértéktartásra mohóságunkat, 

gyarlóságunkat.

A 2017 szeptemberében és októberében a budapesti 

Műcsarnokban szereplő Genesis sorozat kockázata az, 

hogy tézisfotókat kapunk, az eszme lép a képek elé. 

Salgado, a forma nagymestere csak azt rögzíti és állít-

ja elénk, ami hibátlan, teljes – sőt, emelkedett. Mítoszt 

elevenít föl, de a mítosz lényege a valószínűtlenség, mert 

a hit megköveteli a kételyek felfüggesztését. Albumát és 

kiállítását nézve, a képeken át témáiról és vállalásáról 

gondolkodunk el, magukat a fotókat pedig evidenciának 

tekintjük. Miközben szándéka szerint lassított nézéssel 

kellene szemlélnünk a tökéletest. A természetben és a 

kultúrákban azonban nincs tökéletesség: próbálkozások, 

hibák és javítások sorozata minden, ami él. Nem a 

megőrzésről, hanem az érzékeny egyensúlyról mesél 

Gaia. hiába ellentmondással teli a magatartás is, a mű 

is – a Genesis az a vízió, amelyről érdemes beszélnünk. 

A Genesis ellentmondásos sikere és az Instituto Terra,  

a brazíliai farm virágzása révén bizonnyal a 73 esztendős 

Sebastião Salgado is ezzel a belátással küzd manapság. 

Esendőségünk drámája, hogy mire mindezt megérti és 

művekké fogalmazza, addigra másnak kell a helyébe  

állnia, aki előről kezdi majd a kétkedést, a bölcsesség út-

jának keresését.

A  G e n e s i s   s z ü l e t é s e
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Sebastião Salgado: Migrations (Exodus). Ruandaiak menekülttábora Bamakoban. Tanzania. 1994© Sebastião Salgado / Amazonas images
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Sebastião Salgado: Másik Amerika. Brazil, 1983© Sebastião Salgado / Amazonas images S
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Sebastião Salgado: Workers. Szénbányászok, dhanbad, Bihar állam, India, 1989 © Sebastião Salgado / Amazonas images
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Sebastião Salgado: Genesis. planet South. South Sandwich Islands. Állszíjas pingvinek (Pygoscelis antarctica) egy jéghegyen a Zavodovski és Visokoi 
szigetek között. South Sandwich Islands. 2009 © Sebastião Salgado / Amazonas images

Sebastião Salgado: Genesis. Amazonia & pantanal. Waura indiánok csoportja halászik a puilanga tavon nem messze a falujuktól . Upper Xingu. Mato 
Grosso State. Brazil. 2005 © Sebastião Salgado / Amazonas images
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Sebastião Salgado: Migrations (Exodus). Fiúk menekülnek dél-Szudánból az észak-kenyai menekülttáborok felé, hogy ne kényszeríthessék őket 
a polgárháborúban való harcra. dél-Szudán. 1993 © Sebastião Salgado / Amazonas images
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FOTóÉLETET 

SERKENTETTÉK.1

 A Munka-kör fotócsoportjának tevékenysége, egyes 

tagjainak életútja, munkássága fő vonásaiban nemzet-

közileg is ismert. A Magyarországon kívül megjelent 

irodalom2 mellett nálunk ugyancsak adtak ki ebben a 

tárgyban idegen nyelvű feldolgozást.3 A sajátos törté-

nelmi körülmények folytán a mai határainkon túl is lát-

tak napvilágot magyar nyelven egyes idevágó írások.4 

A magyarországi irodalom elsődleges forrásokban és 

történeti feldolgozásokban olyan gazdag, hogy csak 

válogatott számbavételre lehet vállalkozni.5 Ez utóbbi-

ak főként az eseménytörténetre vonatkoznak.

 Az események okainak kibontására, az összefüggé-

sek vizsgálatára ösztönöz a Munka-kör, illetőleg a fotó-

csoport létrejöttének kezdeményezője, életének spiritus 

rectora, Kassák Lajos (1887–1967) személyisége, életmű-

ve. Őt párizsban nem kell közelebbről bemutatni.6 

 Bővebben kell ugyanakkor szólni Gró Lajosnak  

(1901–1943) a fotócsoport életében betöltött teljes sze-

repéről. Gró programalkotó, publicista, kiállítás-szerve-

ző tevékenysége mellett közvetlen fotográfiai szakmai, 

világnézeti szemléletformáló munkát is végzett.7 Az ő 

munkásságát Kassák is nagyra becsülte.8 Kimondatla-

nul Gró volt a fotócsoport gyakorlati vezetője, a filmkul-

túra felől érkezett: első könyve A film útja (1927) alap-

vetően ismeretterjesztő munka volt.9 Második műve,  

Az orosz filmművészet (1931) már Munka-köri aktivi-

tásának része, eredménye.10 A kötet borítóját Kassák  

készítette; a könyv elején és végén pedig az egyik  

Munka-körös fotográfus, Lengyel Lajos fotómontázsai 

is szerepelnek. 

 A Munka-kör fotócsoportjának létrejöttéhez, tevé-

kenységének formálódásához három – csak a vizsgálat 

számára szétválasztható – vonulat találkozása vezetett.

 Az első vonulat a vizuális kultúrában a nemzetközi 

színtéren végbement hangsúly-áthelyeződés volt. A fo-

tográfia hívei büszkén szokták sorolni, hogy az 1920-as 

évek második felében, az 1930-as évek elején milyen 

fontos szakmai eredmények születtek. A sort minden 

bizonnyal a Malerei Fotografie Film nyitotta meg 1925-

ben.11 Moholy-Nagy László alapműve a címében is tük-

rözte a festészettől a fénykép és a film felé történő for-

dulást. 1927-ben újra kiadták ezt a kötetet.

 Most12 csak azokra a könyvekre és eseményekre té-

rek ki közelebbről, amelyek a jelen történetben tételes 

szerepet játszanak.

 1929. május: megjelent Werner Gräff kis könyve, 

az Es kommt der neue Fotograf.13 Ezt rövid időn belül az 

1929-es stuttgarti Film und Foto (FIFO) kiállítás kataló-

gusa is népszerűsítette. Bár a rendezvényt személyesen  

valószínűleg nem láthatta, a FIFO-ról Gró Lajos rövid is-

mertetést írt.14 Tájékoztatásában kiemelte dziga Vertov  

Ember a felvevőgéppel című filmjének első nyugat- 

európai bemutatóját is.15 

 A FIFO a huszadik századi vizuális kultúra kulcs-

fontosságú eseménye volt. Itt ugyancsak már a cím, s 

természetesen a rendezvény tartalma is jelzi a vizuali-

tás technikai irányultságát.16 Az esemény (1929. május 

18 – július 7.) katalógusából látható, hogy Stuttgartban 

az egész világ progresszív fotográfiát és filmalkotást 

művelő képviselői – Moholy-Nagy, Edward Steichen,  

Edward Weston, El Liszickij és hans Richter – az előké-

szítők voltak. A kiállítók névsorát az 1979-ben másod-

szor is kiadott katalógus17 tételesen bemutatja.

 Ugyancsak 1929-ben jelent meg a Deutschland, 

Deutschland über alles című kötet John heartfield fény-

képeivel, montázsaival, Kurt Tucholsky szövegével;  

erről Magyarországon szintén Gró Lajos írt ismertetést.18

 A Bauhausban, ahol köztudottan már a kezdetek-

től használták a fotográfiát, a fényképezést pedig más 

művészeti ágakkal egyenrangúnak tartották, éppen  

1930-ban indult meg az intézményesen is a fényképe-

zés oktatása (Fotoabteilung – vezető Walter peterhans).

 Itt indokolt lenne kitérni a fényképek ekkortájt tör-

ténő térhódítására a képes hetilapokban, magazinok-

ban, folyóiratokban, de ennek terjedelmi korlátai lenné-

nek.19   

 Ez a fotográfia-áradat paradigmaváltást is jelentett 

a fényképezés és a fénykép értelmezésében. Szinte min-

den kezdeményezés a 19. és a 20. század fordulóján ural-

kodott festői fényképezés ellenében jött létre.

 A fotográfia híveinek büszkesége tehát jogos. Lát-

ni kell azonban, hogy a fotográfiák térhódítása ekkor 

nem valamilyen spontán jelenség, hanem következmény 

volt. Következménye annak a ténynek, hogy az 1920-

as évek második felében az avantgárd igazi lendülete  

Európa-szerte kimerült; élesebben, ám stílszerűen fo-

galmazva: kifulladt.20 Ezt Kassák Lajos, akinek fogé-

konysága a nemzetközi újdonságok iránt közismert, 

nyilvánvalóan jól érzékelte. 

 A második vonulat, amely a Munka-kör fotócsoport-

jának létrejöttéhez, tevékenységének formálódásához 

vezetett, Kassák 1926 utáni életútjának, a vizuális kul-

túrához fűződő kapcsolatának alakulásában, változásá-

ban érhető tetten. Minden Kassákkal kapcsolatosan ke-

letkezett munka kitér azokra az eseményekre, amelyek 

a bécsi emigrációból történt 1926 őszi hazatérése után 

vele történtek.21 Első itthoni évei azonban nem légüres 

térben teltek el; akkori viszonyulását a hazai dolgokhoz 

a korabeli magyarországi állapotok ismeretében lehet 

jól megérteni. 
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 Az 1926 ősze (Kassák hazatérése) és 1929 ősze  

(a világgazdasági válság kirobbanása) közötti időszak 

ugyanis gazdasági, politikai és kulturális téren is a két 

világháború közötti Magyarország legsikeresebb perió-

dusának nevezhető.22 

 Az 1925 végén kirobbant frankhamisítási botrány,23 

amelynek hullámai a magyar miniszterelnök, gróf  

Bethlen István személyéig is fölértek, 1926 során főként 

az angol és olasz jóindulat következtében elült. 

 A világháború és az 1918–19-es forradalmak miatt 

válságba került gazdaság szanálása az évtized közepén 

lakossági áldozatok árán és népszövetségi kölcsönnel 

megtörtént. 1927 januárjában megjelent az új stabil 

magyar fizetőeszköz, a pengő.24 A fentiekkel is ösz-

szefüggésben emelkedett a lakosság életszínvonala, 

s ez nem csak a felső- és középosztályra vonatkozott. 

Ugyanakkor: a magyar gazdaság szerkezetileg nem volt 

kiegyensúlyozott. A túlzott gabonaexport-orientáció 

rövidesen súlyos következményekkel járt.

 A pozitív gazdasági változások politikai eredménye-

ket is hoztak. Az 1926 végi országgyűlési választások a 

jobboldali kormányzó párt számottevő megerősödését, 

a baloldal gyengülését tükrözték. 

 A fennálló rendszer a külpolitikában is sikereket ért 

el. 1927 tavaszán a Bethlen miniszterelnök római lá-

togatása során megkötött olasz–magyar szerződés25 

erős külső támaszt teremtett Magyarország számára. 

Április 27-én hirdették ki azt a törvénycikket, amely  

A Trianoni Békeszerződés katonai rendelkezései cím alatt 

könnyítéseket tartalmazott az egyes korábbi tilalmak 

és korlátozások körében.26 (Gyakorlatilag megszűnt  

Magyarország külföldi katonai ellenőrzése.)   

 1928-ban az indoklásban nagy magyarázkodások 

közepette törvénymódosítás szűntette meg az 1920. 

évi úgynevezett numerus clausus törvény antiszemita 

élét27 (ez annak idején korlátozta a zsidó fiatalok egyes 

felsőoktatási intézményekbe történő felvételét). Az in-

tézkedés a magyarországi baloldali mozgalom adottsá-

gai folytán jelentős enyhítő gesztust képzett (egyúttal 

külföldön is igyekezett „szalonképesebbé” tenni a kor-

mányzati rendszert).

 ha a szociális háló teljességével nem is szolgált –,  

de jelentős előrelépést jelentett a betegségi és balese-

ti kötelező biztosításról 1927-ben, továbbá az öregség, 

özvegység és árvaság esetére vonatkozó, ugyancsak kö-

telező biztosításról szóló 1928-ban meghozott törvény.28

 Az anyagi helyzet javulását is mutatta a külföldi ma-

gyar kulturális intézmények létesítéséről és a művelő-

dést szolgáló ösztöndíjakról szóló 1927. évi törvény;29 

az akkor létrejött Collegium Hungaricumok a mai napig 

működnek. Klebelsberg Kuno kultuszminiszter kezde-

ményezése30 nyomán olyan méretű vidéki elemi isko-

la és pedagóguslakás építési akció indult ezekben az 

években, amely az írni-olvasni tudás tömeges elterjesz-

téséhez vezetett Magyarországon.

 Kassák röviddel hazatérése után egykori avant-

gárd lapjainak – A TETT (1915–1916), MA (1916–1925) 

– örökségét folytatandó 1926 decemberében DOKU-

MENTUM címmel újabb művészeti folyóiratot indított. 

Ezt azonban olyan érdektelenség fogadta, hogy maga a 

szerkesztő kénytelen volt 1927 nyarán megszüntetni.31  

Ennek oka volt a fentebb vázolt nemzetközi méretű 

avantgárd-apály is. Kassák 1926 után mintegy két év-

tizeden át nem festett, kapcsolata a vizuális művésze-

ti területtel azonban élő maradt. Útban az elementáris  

tipográfia felé címmel például cikket írt a Magyar Grafika  

című folyóiratba, ezt olyan reklámmunkái kísérték, 

amelyekben fényképeket és fotómontázsokat hasz-

nált fel.32 A fotómontázsról szóló 1930-as elvi igényű 

eszmefuttatása33 a mai napig nem kapott kívánatos 

fotótörténeti elemzést. Ezek a munkái világosan jelzik 

érdeklődési irányának megváltozását.

 1927-ben Bethlen miniszterelnök kezdeményezé-

sére Magyar Szemle címmel magas szellemi színvonalú, 

konzervatív havi folyóirat indult, szerkesztőbizottsági 

elnöke maga Bethlen volt.

 Amit Kassák az 1926 utáni években tett, az a fentiek 

végiggondolása nyomán válik igazán érthetővé.

Az előbbiekben vázolt magyarországi kül- és belpoli-

tikai konszolidáció, a gazdasági és kulturális fellendü-

lés következményeként 1927 őszén rendezhették meg 

a budapesti II. nemzetközi fotóművészeti kiállítást.34  

Kassák formálisan egy kritikát írt a kiállításról,35 szö-

vege azonban elvi jelentőségű volt; kulcsot ad a  

Munka-kör fotócsoportja későbbi működésének meg-

értéséhez is. Ő korábbi lapjaiban is közölt fotográfiákat, 

illetőleg fotómontázsokat, érintette a fotóélet terüle-

tén keletkezett újdonságokat,36 de tételesen nem nyi-

latkozott a fényképezéssel, fényképpel kapcsolatban. 

Most megidézett eszmefuttatása eddig nem eléggé 

keltette fel a szakemberek figyelmét.37 Ebben az írás-

ban nem az a nóvum, hogy Kassák a festői fényképezés 

ellenzőjeként lépett fel. Fontosabb arra figyelni, ahogy  

Kassák a festészet és a fényképezés közötti különbség-

ről vélekedett: „[…] a festészet művészet, a fényképé-

szet pedig elsősorban technikai produktum […]. A fes-

tészet az ember kultúrfejlődésének egyik legmagasabb 

fokú eredménye és individuális kifejeződése, a fényké-

pezés az új kor szülöttje, elsődlegesen technikai ered-

mény, szigorúan anyaghoz kötött művelet. […] A festő 

azt festi, amit lát, a fényképész azt rögzíti meg, amit 

gépe lát.” – szögezte le Kassák.38 „A mai ember részére 

az abszolút festészettel szemben a produktív fényképé-

szet fény- és árnykompozíciói határozottabban adják 

meg a korszerű alakítás ekzakt [sic!] tisztaságát és esz-

tétikai nagyszerűségét” – folytatta gondolatmenetét a 

Századunkban  Kassák.39 Elvi igényű eszmefuttatásában 

a fotográfia dokumentatív funkciójának érvényesítése 

mellett tört lándzsát.

 A harmadik vonulatot a világgazdasági válság, il-

letőleg annak nemzetközi fotográfiai és magyarorszá-

gi anyagi következménye képezte. Az 1929 őszi New 

york-i tőzsdekrach által indukált pénzügyi válság rövi-

desen a nemzetközi gazdasági élet egészére kiterjedt. 

Ez logikus módon számos országban a szociális fo-

tográfia erőteljes kibontakozásához vezetett. A szociál-

demokrata, szocialista, valamint a kommunista pártok 

és a szakszervezetek felismerve a politikai mozgósító 

lehetőséget, támogatták a gazdaságilag, társadalmilag 

peremhelyzetbe, nyomorúságos viszonyok közé került 

emberek gondjainak fényképi dokumentálását. A nem-

zetközi kommunista mozgalomban szovjet inspiráció 

érvényesült főként Németországban és hollandiában 

a szociális fényképezés területén.40 Németországban a 

kommunista irányítású Der Arbeiter-Fotograf (1926-tól), 

valamint az 1921 óta kiadott képes újság, az Arbeiter- 

Illustrierte Zeitung (A-I-Z)41 jelentette a legfőbb szocio-

fotós fórumot. Az 1930-ban indított szociáldemokrata 

orgánum, a Das neue Bild a képek mellett elvi igényű 

cikkeket is közölt a szocialista fényképezés céljairól.42 

hollandiában az ugyancsak kommunista beállítottságú 

De Tribune, és a De Soviet Vriend című lapokban is jelen-

tek meg szociofotók az 1930-as évek elején.43 Ausztriá-

ban a szociáldemokrata Der Kuckuck képes hetilap volt 

elsősorban szociofotók fóruma.44 Franciaországban az 

Amateur Photographes Ouvriers (A. P. O.) 1930 októbe-

rétől közölt rendszeresen szociofotókat. Teret kaptak 

szociofotók az egyik legsikeresebb francia képes újság, 

a Vu hasábjain is.45

 Itt szót kell ejteni az egykor nemzetközileg is érvé-

nyesült, és ma ugyancsak előforduló fogalmi összemo-

sódásokról is. A munkásfotó annak idején jelentette a 

munkások által készített fényképeket, de a munkások 

életéről szóló, nem munkások fényképezte produk-

tumokat is. hangsúlyozni kell, hogy a munkásfotó és a 

szociofotó megnevezések logikailag részlegesen egybe-

esnek; nem minden munkásfotó szociofotó is egyben, 

és viszont.46

 A világgazdasági válság Magyarországon, mint el-

sősorban gabonaexportra berendezkedett országban 

főként a mezőgazdaságban dolgozók elszegényedését 

eredményezte (az egykori külföldi felvevőpiac megcsap-

panása mellett a termelési költségek erőteljesen meg-

növekedtek). Az iparban súlyos munkanélküliség állt elő 

(a munkanélküliek számára nem létezett folyamatosan 

működő segélyrendszer). A válság még az alsó közép- 

osztályt is sújtotta (nagyarányú diplomás állástalanság 

keletkezett).

   A három vonulat összegződésének következmé-

nyei: Kassák 1926 után jól érzékelte, hogy a bethleni 

konszolidáció viszonyai között a magyar és nemzetközi 

kommunista mozgalom által szorgalmazott „Második 

Tanácsköztársaságot!” – vagyis az 1919-es proletárdik-

tatúra megismétlését hirdető jelszó irreális. hazatéré-

sét követően belépett a Magyarországi Szociáldemok-

rata pártba. Ugyanakkor Kassák következetesen bírálta 

a pártvezetés általa langyosnak tartott politikáját is.  

Ebben a helyzetben a hangsúlyt a munkásság műveltsé-

gének, eszmei felkészültségének növelésére helyezte. 

Ennek gyakorlati megvalósulását szolgálta a Munka-kör 

1928 tavaszán történt megszervezése, amely művésze-

ti csoportosulások (szavalókórus, színjátszó csoport, 
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képzőművészeti csoport) létrehozását jelentette fiatal 

munkások, diákok, főiskolai hallgatók, adminisztratív 

dolgozók számára. A második lépés egy folyóirat meg-

indítása volt. A lap a Munka-körök elnevezésre rímelve 

Munka címmel jelent meg 1928 szeptemberétől.

 programadó cikkében Kassák világosan fogal-

mazott: „Nem mint szakpolitikusok tömörülünk a lap 

köré [kiemelés az eredeti szövegben – A. B.], az élet 

más területein vagyunk szakemberek, mint alkotó 

művészek, pedagógusok, technikusok és társadalom- 

kritikusok akarunk munkálkodni. […] A világháború-

ból kifejlődött 1917–19-es forradalmak nem váltották 

be Európa részére a várt eredményeket, mi ezt tárgyi-

lagosan tudomásul vesszük, anélkül, hogy ezek a leta-

gadhatatlan tények siránkozó vénasszonyokká gyámol-

talanítottak, vagy felelőtlen demagógokká indítottak 

volna bennünket.”47 (Ennek éle mind a jobboldali, teljes 

megadást hirdető szociáldemokraták, mind pedig a tü-

relmetlen, forradalomváró kommunisták ellen hatott.) 

Kassák elítélte a munkásmozgalmat megosztó frakció-

zást – ez a nemzetközi méretű, Moszkvából motivált 

kommunista–szociáldemokrata szembenállásra utalt. 

„Ahhoz, hogy a munkásság szocialista politikát csinál-

hasson, meg kell ismerkednie az élet sokoldalúságával. 

[A Munka-körben éppen a többféle művészet általi sok-

oldalú személyiségfejlesztésen, politikai képzésen volt 

a hangsúly – A. B.] A politikai harcoknak ezer összetevő-

je van, csak természetes, aki többet ismer, akinek több 

van a birtokában ezek közül az összetevők közül, annak 

nagyobb és osztálytudatosabb az ideológiai iskolázott-

sága, s így több jó lehetősége van a politikai harcokban 

[…] – írta lapja programadó cikkének végéhez közeled-

ve Kassák.48 A lapban már kezdettől fogva jelen volt az 

új felfogást képviselő fotókultúra, módszeresen elegyít-

ve a fotográfiai avantgárd bemutatását49 a dokumenta-

tív jelleggel, érzékeltetve a képzőművészet, a film és a 

fotográfia rokonságát. Egy eddig még kevéssé észre-

vett, elemzett autodidakta pszichológus, Gergő Endre 

Munka-cikke, amely A fénykép kultúrája címmel Kassák 

felfogásával összhangban a fotográfia új, aktuális funk-

cióiról értekezett népszerű módon.50

 Ilyen előzmények nyomán jött létre a Munka- 

kör részeként 1930 nyarán a fotócsoport. Nem csak 

Gró A munkásfényképész című, a Munkában közreadott, 

toborzó cikke nyújt utat a genezis megismeréséhez,51 

hanem az a szignálatlan kis írás is a Munkássport című 

havi közlönyben, amely 1930 májusában jelezte, hogy a 

Munkás Testedző Egyesületben (MTE) létrejött a fotó-

csoport, „[…] amely csoport rendszeres havi összejöve-

teleken fog a tagok szakszerű és szocialista képzésével 

foglalkozni.”52 A sport és a fotográfia összekapcsolása 

német példa nyomán történt nálunk. Németországban 

még külön lapja is volt ennek a sajátos szimbiózisnak.53 

A Munka-kör fotócsoportjának kiindulási pontja tehát 

az MTE-ben volt. Forrást jelentett még a Munka-kör 

szavalókórusa és képzőművészeti csoportja (amely-

ben képzőművészeti főiskolások is voltak), továbbá a  

Magyar Királyi Iparművészeti Iskola (a mai Moholy- 

Nagy Művészeti Egyetem elődje) növendék-köre.  

Később indokolt lesz a művelődésben, művészi mun-

kában, politikai képzésben érvényesülő komplexitásról 

részletesebben beszélni; a többoldalúság, a művészetek 

testvérisége a kassáki koncepció, emberfelfogás követ-

keztében a Munka-körben hatékonyan érvényesült. (Itt 

is lehet Bauhaus-hatást érzékelni.) A fotócsoport tag-

névsora elasztikus volt; az idők során nem mindenki 

vett részt valamennyi csoportakcióban (kiállítások szer-

vezésében, cikkek írásában), inkább egy magról lehet 

szólni. hangsúlyos szereplő volt Bass Tibor, Bergman  

Teréz, Bodon Sándor, Bruck László, Frühof (Gönci)  

Sándor, haár Ferenc, Lengyel Lajos, Schmidt Anna  

(Kovács Zsuzsa) Tabák Lajos, s az író, publicista (!)  

Vajda János. Ők valamennyien a huszadik század első 

évtizedében születtek, többségük 1905 és 1910 között. 

Még nem elemezték társadalomtörténeti, szociológiai, 

szociálpszichológiai nézőpontból azt a kérdést, hogy 

ebben a csoportban mennyi volt ténylegesen a kétkezi, 

fizikai munkás.

 Az, hogy a fotócsoport tevékenységének közép-

pontjában a szociofotó művelése állt, a fentebb vázolt 

„harmadik vonulat” (gazdasági világválság) aktuá-

lis érvényesülését mutatja. A fotográfiai formanyelvi 

modernizáció az „első vonulat” következménye (az új 

fotográfia térnyerése a vizuális kultúrában a húszas–

harmincas évek fordulóján). Az a specifikum, amely a 

Munka-kör fotócsoportjának tevékenységét nemzet-

közi összehasonlításban is sajátossá, sőt egyedülálló-

vá teszi, a „második vonulat” keretében bemutatott  

Kassák-féle világlátásban, és a fotográfiával kapcsola-

tos nézeteiben gyökerezett.
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STEMLERNÉ BALOG Ilona, Történelem és fotográfia, Bp., Osiris, 2009. 141−142.
Lengyel Lajos 1904−1978: A bevezető tanulmányt írta, az ouvre katalógust ősszeállította 
és a könyvet szerkesztette VAdAS József, Kecskemét, Magyar Fotográfiai Múzeum, 
2010.
K. hORVÁTh Zsolt, Kulturális vonzások és baloldali választások: A Munka-kör és a 
társadalmi tér kettős fogalma, 1928–1932: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, 
írócsoportosulások, Nagyvárad, Budapest, partium, reciti, 2014. 257–270.
6 A National Bibliotheque állományában 62 (nincs elírás: hatvankettő) tétel 
szerepel Kassák neve alatt; ezekben a költő, író, képzőművész, szerkesztő, 
művelődésszervező művei mellett a róla és munkásságáról szóló irodalom is 
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olvasható magyar, illetőleg francia nyelven. Kassák Lajos képzőművészeti alkotásai 
az 1960-as években több alkalommal szerepeltek párizsban részint egyéni, részint 
csoportos kiállítások keretében (1960, 1962, 1963, 1964, 1967) – a budapesti 
Kassák Múzeum kiállításán látható az első egyéni kiállítás katalógusa: Galerie 
Denise René Paris 1960 Michel Seuphor előszavával). A párizsban szerkesztett 
Magyar Műhely egy a hetvenes évek második felében, Noisy-le-Grandban Magyar 
Aktivizmus, L’ Activisme Hongroise címmel megrendezett Kassák kiállításról is szól.
7 ALBERTINI Béla, Beszélgetés Gönci Sándorral, i. m. 5.; JENEI Gyula, Retus nélkül: 
Tabák Lajos meséli, Eső, 2004/1. 101.; SZARKA Klára, Egy évszázados ember: Tabák 
Lajos fotográfus, i. m. 31.
8 KASSÁK Lajos, Gró Lajos portréjához: Gró Lajos: Filmesztétikai tanulmányok, Bp., 
Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1967. 9−16.
9 GRó Lajos, A film útja, Bp., Általános Könyvkiadó, 1927. Ez a kötet a szerző 
nemzetközileg is széleskörű filmismeretére építve, a filmet, mint sajátos 
egyéni nyelvet érvényesítő művészetet népszerűsítette. A szakmai, formanyelvi 
vonatkozások mellett már ez a kis kötet is tükrözte a filmesztéta társadalmi 
elkötelezettségét, a kapitalizmus akkori megnyilvánulásait kritizáló eszmei 
alapállását. A filmes és a fotográfiai szakma egyaránt adós még annak alaposabb 
elemzésével, hogy Gró Lajos nézetrendszerében milyen kölcsöhatásban van a 
korabeli fotográfiai formanyelvi modernizáció és az orosz/szovjet filmrendezők, 
operatőrök újszerű látásmódja. Jelenleg elsősorban a következményeket ismerjük: 
a Gró által a fotográfusoknak közvetített ismeretek nagymértékben az akkor 
világviszonylatban is úttörő szerepet játszó orosz/szovjet filmek képkultúráján 
alapultak.) – Gró Lajos olvasta pudovkin Filmregie und Filmmanuskript című 
könyvét – recenziót is írt róla (Az orosz filmművészet, Bp., a Munka kiadása, 1931.), 
hangsúlyozva a montázs jelentőségét az új orosz filmben. Részletes ismertetést írt 
a pudovkin által rendezett és Budapesten is vetített Dzsingisz kánról. – Pudowkin 
filmkönyve, Munka, 1929/6. (márc.) [190.] – „Az orosz filmtechnika, a montázs 
legszebb eredményeit mutatja fel ez a film,…” – mondta Gró, s az egyes képeket 
felidézve példák által is konkretizálta. (I. m. 222.)
10 GRó Lajos, Az orosz filmművészet, Bp., a Munka kiadása, 1931.
11 MOhOLy-NAGy László, Malerei Fotografie Film, München, Albert Langen, 1925.
12 Albert RENGER-pATZSCh, Die Welt ist schön: Einhundert photographische 
Aufnahmen, München, Wolff, 1928.; Albert RENGER-pATZSCh, Photographie und 
Kunst, photographische Korrespondenz, 1927/3. 80−82. + két műmelléklet; Albert 
RENGER-pATZSCh, Die Halligen, Geleitw. Johann JOhANNSEN, Berlin, Albertus-
Verlag, 1927.; Germaine KRULL, Métal, ed. A. CALAVAS, pref. Florent FELS, paris, 
Libraire des Arts décoratifs, 1928.; a fotográfusnő életművéről lásd: Michel FRIZOT, 
Germaine Krull, paris, Éditions hazan, Je de paume, 2015.; Karl BLOSSFELdT, 
Urformen der Kunst, einl. Karl NIERENdORF, Berlin, Ernst Wasmuth, 1928.; José 
Ortiz EChAGüE, Spanische Köpfe: Bilder aus Kastilien, Aragonien und Andalusien, 
eing. Felix URBAyEN, et. al., Berlin, Wien, Zürich, Verlag Ernst Wasmuth A. G., 1929.; 
August SANdER, Antlitz der Zeit: Sechzig Aufnahmen deutscher Menschen des 20. 
Jahrhunderts, München, Transmare Verlag, 1929.; A FIFO tárlat következményeként 
jelent meg 1929 végén a foto-auge: 76 fotos der zeit: oeil et photo 76 photographies 
de notre temps: photo-eye 76 photos of the period (az eredeti cím a Bauhaus-
írásmód érvényesítése miatt nélkülözte a főnevek nagy kezdőbetűit); Festészet vagy 
fotográfia cím alatt még a sztálini Szovjetunióban is kiadták Moholy-Nagy fentebb 
idézett alapművét. (Itt meg kell jegyezni, hogy ekkor még nem érvényesült teljes 
szigorával a szovjet szocreál művészetpolitika; a FIFO kiállításon is az a Rodcsenko 
vihette metaforikus értelemben a szovjet fotográfusok zászlaját, akit aztán 1932-től 
a hivatalos művészetpolitika „formalizmus” vádjával végletesen elítélt.); Léon-paul 
FARGUE, Roger pARRy, Banalité, paris, Editions de la Nouvelle Revue Française, 
1930.; MOhOLy-NAGy László, 60 Fotos, 60 photos, 60 photographies, einl. Franz 
ROh, Berlin, Klinkhart, Biermann, 1930.; Aene BIERMANN, 60 Fotos, 60 photos,  
60 photographies, einl. Franz ROh, Berlin, Klinkhart, Biermann, 1930. (Fototek 1, 
2); Josef pÉCSI, Photo und Pulizität: Photo and Advertising, Berlin, Josef Singer, 
1930.; E[ugène] ATGET, Lichtbilder, eingl. Camille REChT, paris, Leipzig, Verlag henri 
Jonquieres, 1930.; Camille REChT, Die alte Photographie, vorw. Iwan GOLL, Leipzig, 
Verlag henri Jonquieres, 1931.; Lewis W. hINE, Men at Work: Photographic Studies of 
Modern Men and Machines, New york, The Macmillan Company, 1932; BRASSAÏ. Paris 
de nuit, paris, Editions Arts et Métiers Graphiques, 1932.; Erna LENdVAI-dIRCKSEN, 
Das deutsche Volksgesicht: mit 140 Kupferstifdrucktafeln, Berlin, Kulturelle Verl.-Ges., 
[1932.]
13 Werner GRÄEFF, Es kommt der neue Fotograf, Berlin, Verlag hermann Reckendorf, 
1929.
14 GRó Lajos, Filmek – könyvek, i. m. 415.
15 GRó Lajos, Stuttgarti film- és fotókiállítás, Munka, 1929/8. (jún.) [246.] 
16 Az irányváltásról szólt egy budapesti kiállítás: A fotóművészet születése:  
A piktorializmustól a modern fotográfiáig: 1889–1929/The Birth of Art Photography: 
From Pictorialism to Modern Photography, a katalógust szerk. BAKI péter, Bp., 
Szépművészeti Múzeum, 2012.
17 Internationale Ausstellung des Deutschen Werkbund Film und Foto Stuttgart 1929, 
hg. Karl STEINORTh, Vorw. Manfred ROMMEL, Stuttgart, deutsche Verlags-Anstalt 
Gmbh, 1979.
18 GRó Lajos, Filmek – könyvek, i. m. 415.
19 Csak jelzésszerűen pár példa – Nagy-Britannia: The Illustrated London News; 
Franciaország: Vu; Németország: Berliner Illustrirte Zeitung, Münchner Illustrierte 
presse, Uhu stb.), de ennek terjedelmi korlátai lennének. – Budapesten 1925 
februárjától jelent meg a pesti Napló képes melléklete, ez a lap képaláírásokkal, 
illetőleg rövid kommentárokkal csak fényképeket közölt.
20 pASSUTh Krisztina, Magyar avantgarde – kelet-európai avantgarde: Tranzit: 
Tanulmányok a kelet-közép-európai avantgarde művészet témaköréből, Bp., új 
Művészet Kiadó, 1996. 150.
21 A legjobb feldolgozás e tárgyban minden bizonnyal egy több évtizeddel ezelőtt 
készült munka – GyöRGy péter, Az elsikkasztott forradalom: Kassák 1926 után 
– a hazatérés tanulságai, Valóság, 1986/2. [66]–85. Vonatkozó véleményeket, 
ítéleteket is számbavesz egy kismonográfia részlete: RóNAy György, Kassák Lajos 
alkotásai és vallomásai tükrében, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971. [203]–[220.], 

továbbá: pINTÉR István, Adalékok Kassák és Munka-köre munkásmozgalomhoz való 
kapcsolatáról, 1927–1939, Múltunk, 2004/1. 270–283.
22 A konszolidáció felé vezető útról fontos összefoglalást nyújt GERGELy Jenő, pRITZ 
pál, A Bethlen-korszak, a nyugalom évtizede (1921–1931): A trianoni Magyarország 
1918–1945, Bp. Vince Kiadó, Bp., 1998. [53]–94.
23 pár magyar politikus és katonatiszt hamis francia frank nagy tömegű piacra 
dobásával akart bosszút állni Trianonért, de a terv a nyomatok gyenge minősége 
miatt már az induláskor megbukott.
Az átállás előkészületei már az 1925. évi törvényhozásban megindultak: 1925:XXXV. 
törvénycikk a pengőérték megállapításáról és az ezzel összefüggő rendelkezésekről, 
Magyar Törvénytár 1925, jegyz. ell. TÉRFy Gyula, Bp., Franklin-Társulat,  
1926. 271– 275.
27 1927:XXVIII. t. c. az Olaszországgal 1927. évi április 5. napján Rómában kötött 
barátsági, békéltető eljárási és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről, Magyar 
Törvénytár 1927., jegyz. ell. TÉRFy Gyula, Bp., Franklin-Társulat, 1928. 561–565.
 Magyar Törvénytár, i. m.: 90–96.
1928:XIV. törvénycikk a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi 
közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról 
szóló 1920. évi XXV. törvénycikk módosításáról, Magyar törvénytár 1928, jegyz. ell. 
TÉRFy Gyula, Bp., Franklin-Társulat, 1929. 330–332.
28 1927:XXI. törvénycikk a betegségi és baleseti kötelező biztosításról, Magyar 
törvénytár 1927, jegyz. ell. TÉRFy Gyula, Bp., Franklin-Társulat, 1928. 384–531.; 
1928: XI. törvénycikk a betegségi és baleseti kötelező biztosításról, Magyar törvénytár 
1928, jegyz. ell. TÉRFy Gyula, Bp., Franklin-Társulat, 1929. 587–652. Ezek 
jelentőségére jellemző, hogy az ország első közjogi méltósága, horthy Miklós 
kormányzó is kívánatosnak tartotta, hogy később kelt visszaemlékezésében erről 
dicsérőleg szóljon. (hORThy Miklós, Emlékirataim, Bp., Európa, história, 1990. 185.)
29 1927:XIII. törvénycikk a külföldi magyar intézetekről és a magyar műveltség célját 
szolgáló ösztöndíjakról, Magyar törvénytár 1927, jegyz. ell. TÉRFy Gyula, Bp., 
Franklin-Társulat, 1928. 171–182.
30 1926:VII. törvénycikk falusi népiskolák létesítéséről és fenntartásáról, Magyar 
törvénytár 1926, jegyz. ell. TÉRFy Gyula, Bp., Franklin-Társulat, 1927. 61 –71.
31 KASSÁK Lajos,  A Dokumentum: A magyar avantgard három folyóirata, helikon, 
1964/2–3. 253–255.
32 KASSÁK Lajos, Útban az elementáris tipográfia felé, Magyar Grafika,  
1928/5–6. 144–148.
33 KASSÁK Lajos, Fotomontázs, Reklámélet, 1930/5. (máj.) 7–8.
34 II. nemzetközi művészi fényképkiállítás Budapesten a Műcsarnok termeiben: 1927. 
szeptember 14–október 2., Bp., Athenaeum Irod. és Nyomdai Részvénytársulat ny., 
1927.
35 KASSÁK Lajos, A budapesti második nemzetközi fényképkiállítás, Századunk, 
1927/1−2. 256–258. – újraközölve: ALBERTINI Béla, A magyar fotókritika története 
1839−1945, Bp., Múzsák Közművelődési Kiadó, 1987. 196−199.
36 A fotográfia modernizációja iránti érdeklődésére jellemző, hogy bécsi magyar 
nyelvű lapjában már 1924-ben hírt adott Man Ray fotogram-készítő munkásságáról 
– Az amerikai Man Ray […], Ma (Wien), 1924. 6–7. (júl. 1.), [13.]
37 Egy Kassák és a fotográfia kapcsolatát egyébként a mai napig a legjobb 
színvonalon elemző írás például egyáltalán nem említi ezt a kritikát – hAULISCh 
Lenke, Kassák és a fotó, i. m. 10−[27.] Beke László korábban idézett munkájában két 
alkalommal is érintette ezt a kritikát, de nem tért ki ennek sajátos voltára Kassák és 
a fotográfia kapcsolatát illetően – Az avantgarde és a szociofotó, i. m. 538−539.
38 KASSÁK Lajos,  A budapesti második nemzetközi fényképkiállítás, i. m. 526.
39 KASSÁK Lajos,  A budapesti második nemzetközi fényképkiállítás, i. m. 527.
40 Ƃoлъшой шаг вперед: к приезду немецких товарищей, Советское фото, [Nagy 
előrelépés: a német elvtársak megérkezése, Szovjet fotó] 1930/23. (dec.) 649−650.
41 heinz WILLMANN, Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung 1921−1938, Berlin, 
dietz Verlag, 1974.
42 hugo SIEKER, Zielsetzung einer sozialistischen Lichtbildpflege, das neue Bild, 
1930/1.  2−3.
43 Arbeidersfotografen, De: camera en crisis in de jaren ’30, sammenst. Flip BOOL, 
Jeroen de VRIES, tekst. Bert hOGENKAMp, et al., Amsterdam, Van Gennep, 
pegasus, 1982.
44 Stefan RIESENFELLNER, Josef SEITER, Der Kuckuck: Die moderne Bild-Illustrierte 
des Roten Wien, Beitr. Murray G.  hALL, Wien, Verl. für Gesellschaftskritik, 1995.
45 Michel FRIZOT, Cédric de VEIGy, Vu, paris, Éditions de la Martinière, 2009.
46 SIpOS péter, Egy lejáratott fogalom rehabilitálása: munkásfotó, szociofotó, história, 
1981/4. 24–25. – Ez a cikk nem a fogalom-tisztázáshoz járul hozzá, hanem a 
korabeli belpolitikai légkör változását jelezve a nyomor illetőleg a szükség fotográfiai 
tükrözésének különbségére koncentrál.
47 KASSÁK Lajos, [cím nélkül, a Munka folyóirat programja] Munka,  
1928/1. (szept.) [1.]
48 KASSÁK Lajos, [cím nélkül, i. m. [3.]
49 Itt jelent meg magyar nyelven először Moholy-Nagy fotófelfogásának tömör 
megfogalmazása – MOhOLy-NAGy László, A fényképezés megújulása, Munka, 
1928/2. 42. – ez még akkor is korszakos szakmai esemény volt, ha egy különös 
leiterjakab nehezítette is a megértést – ABERTINI Béla, „A tárgylencse körülszegése”: 
A korai Moholy-Nagy recepcióhoz, Apertura, 2015. július, (http://www.mafot.hu/
apertura.htlm). Az első lapszám egy Moholy-Nagy fotogramot is közölt – Munka, 
1928/1. 19. Kevés visszhangot kapott eddig, hogy „Klisé i 10” cím alatt szintén egy – 
különben szignálatlan – Moholy-Nagy kép volt látható a lapban – Munka, 1928/1. 27.
50 GERGŐ Endre, A fénykép kultúrája, Munka, 1929/6. (márc.) [182]–183.  
A szerző egy mára eléggé elfelejtett személyiség volt, róla egy szövegkiadásának 
bevezetésében lehet olvasni: Gergő Endre válogatott pszichológiai munkái, bev. 
GöNyEI Antal, Bp., Akadémiai Kiadó, 1973. 
51 Valamennyi szakirodalmi forrás ezt tartja a nyitánynak – GRó Lajos,  
A munkásfényképész, Munka, 1930/14. 245. – de érdemes tudni, hogy  
ennek is volt előzménye.
52 A fényképező munkás, Munkássport, 1930/3. (máj.) 5.
53 phOTO-SpORT in Bild und Wort, ill. Monatschrift, München, Müller, 1927.
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A  K I S C E L L I  M ú Z E U M  K É P L E T  C í M -

M E L  R E N d E Z E T T  K I Á L L í T Á S T , 

A M E L y  A  S T R E E T F O T ó  M ű F A -

J Á N A K  B U d A p E S T I  E L Ő Z M É N y E I T 

É S  J E L E N É T  K í V Á N T A  B E M U T A T N I .  

E N N E K  K A p C S Á N  B E S Z É L G E T - 

T ü N K  G u L y á S  M i K L ó S S A L ,  A K I 

M I N T  F O T O G R Á F U S  M A G A  I S 

É R I N T E T T  E B B E N  A  M ű F A J B A N .

SURÁNyI MIhÁLy  
Kép

        lEt
Az általad és Demeter Zsuzsanna által rendezett kiállítás, 
az összefoglaló szövege szerint, a streetfotó mint műfaj 
körül forog. A kiállított művek több mint 100 évet ölelnek 
fel, a XiX. század végi képektől és Müllner János munkáitól 
kezdve, Haár Ferenc és Jokesz Antal alkotásain keresztül, 
egészen Barakonyi Szabolcs és Bartha Máté képeiig. Mi volt 
az a vezérfonal, amelyre föl lehetett fűzni a képválogatást?
Az első kép, a Golyózó fiúk 1890 körül születhetett, az utolsó 

2016-ban.

A vezérfonal? Egy műfaj, és adott volt a gyűjtemény, ez magával 

hozta azt is, hogy a fókuszban Budapest lesz. Egyébként nem 

volt semmi elvárás. A múzeum azt kérdezte tőlem, hogy sze-

rintem működhet-e egy ilyen széles kontextusba helyezett 

anyag, de én mindig hittem, hogy ez az összefüggésrendszer 

létezik és érdemes fölmutatni. Már régóta úgy éreztem, hogy 

egyszer ezt a kiállítást meg kellene csinálni, de úgy gondoltam, 

majd ha nyugdíjas leszek, akkor foglalkozom vele. A tanítás 

és a saját projektjeim után egy ilyen kiállítás megrendezése 

érdekelt leginkább. A felkérés hirtelen érkezett, éppen azzal a 

tematikával, amelyet én is mindig terveztem, így nem is volt 

kérdéses, hogy a szűk határidő ellenére elvállalom.

úgy véltük, ha egy ilyen nagy történeti ív mentén gondolkod- 

hatunk, akkor ezt érdemes kihasználni arra, hogy legyen egy kis 

köszöngetés a régi meg az új között. Utólag úgy látom, hogy  

a kiállításon keresztül elég szépen megjelenik a város törté-

nelme is. 

A történeti anyag válogatásával kezdtük a munkát. Az első 

időszakban még egyáltalán nem volt szó a kortárs részről.  

Ahogy azonban a kiállítás kezdett formálódni úgy vált egyre 

világosabbá, hogy ez benne van, ha akarjuk, ha nem. Innentől 

kezdve már a képek bekérése is ennek figyelembevételével 

történt. 
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Meg tudod fogalmazni, te mit 
értesz a streetfotó elnevezés alatt?
A Street Photography egy műfaj és fo-

tótörténeti korszak is egyben. Ame-

rikában az ötvenes évektől kezdték 

így nevezni az akkori utcás fotót, 

és használták egészen a hetvenes 

évekig. A mai utcafotót ezért nem 

nevezhetjük Street Photography-nak. 

Magyarországon egyre inkább hasz- 

nálatos a „streetfotó” megnevezés, 

amely utal az eredetre, de mégsem 

keverhető a mára fotótörténetivé lett 

kategóriával.    Ismeretlen: Duna-part, Gyümölcspiac, 1932. július © BTM Kiscelli Múzeum

A streetfotó olyan dokumentarista eszközökkel 

készült utcás fotó, amely nem a társadalmilag kiemelt  

eseményekkel foglalkozik, ez különíti el a sajtófo-

tótól, de amelyhez azért bizonyos pontokon hasonlít. 

Szerintem a legnagyobb különbség az, hogy nem a 

történelem kiemelt eseményeit, vagy anakronizmussal 

élve: nem a tévéhíradós eseményeket rögzíti, hanem – 

a street-fotósok hisznek ebben – apróságokból próbál-

ja az egyébként ugyanolyan fontos infót összerakni  

a város vizuális felszíni rétegéből csipegetve, min- 

denkinek a saját indíttatása szerint. Jellemző és nem 

véletlen, hogy Amerikában akkor kezdik ezt a fo-

tózást külön kategóriaként elnevezni, amikor Robert 

Frank már nem az újságok, az akkor még viruló nagy  

magazinok számára dolgozik, hanem egy művészeti  

ösztöndíj segítségével készíti el a munkáit, egyéni 

alkotói projektként.

A Street Photography fokozatosan fejlődött ki a mindig 

is létező utcafotón keresztül. Nevet akkor adtak neki, 

amikor már többen észrevették, amikor a jelenség felis-

merhetővé és fajsúlyos iránnyá vált. Ebben a kiállítás-

ban nincs olyan jellegű ideológia, amely át akarná 

írni az eddig tudott történetet. Legfeljebb annyiban, 

hogy Magyarországon egészen az 1980-as évekig ezt 

a fényképészeti lehetőséget nem ismerték fel. Ilyen ké-

pek azért készültek itt is, ezt én anélkül is tudtam, hogy 

múzeumi archívum környékén jártam volna, így azután 

lehetett válogatni.

Erdélyi Mór: Keleti pályaudvar, 1910 körül © BTM Kiscelli Múzeum
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Klösz György: Lukács fürdő, 1900 körül © BTM Kiscelli Múzeum Orelly dezső: Ismeretlen budapesti helyszín, 1940-es évek eleje, Irgalmas nővérek polgári védelmi gyakorlaton © BTM Kiscelli Múzeum
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Látsz valamiféle tendenciát abban, ahogy a különböző és 
egymást követő megközelítésmódok változnak?  
hogy ezeket az attitűdváltozásokat verbálisan boncolgassuk, az 

egy külön szakma. ha vizualitás vagy fotók alapján gondolkodunk 

erről, akkor szerintem elég elfogadni, hogy a mindenkori fotódi-

vat, a technológiai lehetőségek és az egyéni észrevételek és be- 

nyomások vektoraiból koronként mindig más születik. Az lenne 

furcsa, ha máshogy lenne. Nem az az érdekes, hogy a megkö-

zelítésmódok változnak. Az az érdekes, hogy ez miben rejlik, de 

szerintem ebből sok minden nem fejezhető ki szavakkal. Talán az, 

ami a legfontosabb, nem fejezhető ki szavakkal.

Lehet, hogy Robert Frank az elsők között volt, de neki is megvan-

nak az elődei. Az amerikai fotósok közül Wegee-t említeném mint 

fontos előképet, de annak is lehet létjogosultsága, ha azt mond-

juk, az első street photography-s figura Walker Evans volt. Amikor  

a ’30-as években az FSA-nak fotózott, már közel állt a Street  

Photography-hoz, a metrós sorozata pedig már egy az egyben az. 

A történet azzal kezdődött, hogy valaki alkotói programként  

tételezte ezt a fajta munkamódszert. Amíg nem mint alkotói 

módszert használták, addig is készültek ilyen jellegű képek, de 

sokkal gyakoribbak az olyan életművek, ahol találunk ilyet is, olyat 

is. Voltak alkotók, akik tudatos, alkotói program nélkül is ráéreztek 

bizonyos idetartozó jelenségekre, hatásokra, dolgokra. Attól a pilla-

nattól ott a kép, amelyet most be lehet emelni ebbe a történetbe. 

Míg Amerikában az ’50-es évektől már konkrét alkotói programok 

mentén működik az utcafotó, Magyarországon huszonöt éves késés 

tapasztalható. A változás itt is megtörténik, de szerintem az én  

generációm számára konkretizálódtak és fogalmazódtak meg 

ideológiailag ezek az elvek. Jokesz mint kísérleti fotós tett ebbe 

az irányba egy kitérőt, Benkő Imre pedig az MTI-s anyagok mellett  

megérezte ennek a fotóvilágnak is a létezését. Ezek a fotósok már 

vagy öt-tíz éve készítettek ilyen jellegű képeket, azután ehhez  

csatlakoztak a fiatalabbak. Az akkori Iparművészeti Főiskolán ala-

kult ki ennek az irányzatnak egy bázisa. Mind elméleti, mind gya-

korlati oldalról sokat foglalkoztak ezzel az új iránnyal, de a szakma 

nehezen fogadta el.

Mi volt ennek az oka?
ha elfogadjuk azt, hogy ez a fajta fotós tevékenység a művészet 

kategóriájába tartozik, bár eddig nem számított annak, ez átszínez- 

heti a magyar fotótörténetet is. A magyar terminológiában az au-

tonóm riport és a szubjektív dokumentarizmus bukkant fel és 

nem értették, hogy ez a két dolog hogyan kapcsolódik össze, 

hogyan lehet valami egyszerre szubjektív, meg dokumentarista.  

A sajtósoknak lila volt, a művészeknek meg amolyan „riportfotó”. 

Nem szabad keverni a dokumentum és a dokumentarista kife-

jezéseket. Az a dokumentum, amikor valami megpróbál minél 

valóság közelibb lenni, tehát amikor a fotós a történéseket minél 

valósághűbben, a valóságban lezajlott történéseknek megfelelően, 

nyomként akarja megőrizni, legyen az egy rendőrségi fotó vagy 

B
en

kő
 Im

re
: H

av
an

na
 la

kó
te

le
p,

 1
98

1 
©

 B
en

kő
 Im

re

akármi más. A dokumentarista jelző pedig egy művészeti 

szemléletre utal. Az azonosság a kettő között az, hogy 

ugyanazt a médiumot használja mindkettő. Csakhogy 

az utóbbi esetben, amikor művészetnek tekintjük, egy 

gondolati rendszerbe illeszthető tevékenységként fogjuk 

fel. Ugyanolyan kreatív eszköztár van ebben az esetben 

is a fotográfus kezében, mint egy festőében. Ugyanolyan 

szofisztikált lehetőségei vannak a fotósnak, hogy szub-

jektív véleménye egy ilyen dokumentarista fotóhelyzeten 

keresztül érvényesüljön. 

Szent meggyőződésem, hogy fokozatosan alakult ki ez a 

tudás. André Kertész kiemelhető figura ebben a történet-

ben. Éppen szürrealista kísérletei miatt az ő munkássága 

integráns része mindennek. Arra jött rá, hogy lehet olyan  

képeket készíteni, amelyek majdnem sajtófotók, csak 

elemeltebbek, de ugyanazzal az eszköztárral készülnek. 

Kertész olyan fokra fejlesztette ezt a fajta fotózást, hogy 

szerintem nem is tudott másmilyen képet csinálni. Nem 

tudod megmondani, hogy mitől andrékertészesek a ké-

pei, de evidens módon azok. Nagyon érzékeny alakja volt 

ennek a történetnek, az elsők között tudta ezt a szem-

léletet működtetni.

 

A transzcendenst meglátta a hétköznapokban?
Igen. így van. Ahogy egyre több ilyen kép született, egyre 

többen ismerték fel, hogy ez egy létező lehetőség és 

ettől kezdve olyan fotós nemzedékek nőttek fel, akik 

szándékosan ezt állították középpontba.
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Ott van például Szilágyi Lenke is, aki szintén nagyon 
érzékenyen reagált a városi környezetre.
Ő is meg mások is. Lenke ennek a szubjektív látásmódnak egy 

szélső esete, aki tényleg nagyon a személyiségén átszűrve készít 

a képeket. Lenkének nem jut szerintem soha eszébe, hogy egy 

konkrét társadalmi problémára rámutasson vagy egy társadal-

mi problémát próbáljon bemutatni. A maga közegében él, és 

nagyon érzékeny, személyes módon, képekkel reagál a külvilágra. 

Amit ő művel, az teljes mértékben közvetlen reflexió. Neki nincs 

szüksége arra, hogy konkrétan meghatározzon programokat 

magának. ha Benkő Imre képeit nézzük, ebből a szempontból 

ő egy másik kategória, mert nála fontos, hogy ezek a megjelölt 

társadalmi problémák, jelenségek megjelenjenek a fényképein. 

Lenkénél ilyet nem látsz, nála személyes vízióról beszélhetünk. 

Mindkettő egyformán jó, csak más alapállás. de mind a kettő 

egyértelműen ebbe a kategóriába tartozik. A különbözőségek a 

személyiségek különbségeiből fakadnak, abból, hogy másképp 

fordulnak a világ felé.

Szilágyi Lenke: Lánchíd, 1997 © Szilágyi Lenke
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Fontcouberta egyik könyvében arról ír, hogy nem 
létezik manipulálatlan fotó, mert attól a pillanattól 
kezdve, hogy az alkotó eldönti, honnan készíti a ké-
pet, egy sor folyamaton keresztül dönt arról mindig, 
hogy milyen legyen a végeredmény. 
így van, Garry Winogrand szerint pedig „csupán” egy 

leírás illúziója, amit a kamera lát – és ennek megfelelően 

utálta a sajtófotót. 

Nagyon fontosak Fontcuberta meglátásai, nagyjából 

ugyanebben az időben, ’93 körül, ha jól emlékszem 

Mitchell viszont úgy látta a digitalizáció a fotó maradék 

feelingjét is fölemészti. Fontcouberta ezzel szemben 

úgy gondolta, hogy a pixel meg az ezüstszemcse között 

nincs akkora különbség, mert – és ez a nagyon fontos, 

amivel én ezer százalékig egyetértek – a szándéka sze-

rint kell megítélni a dolgot. Tehát attól még, hogy le-

het hazudni vagy manipulálni, még nem kell ezt tenni. 

Mitchell nyilván fontos, mert kirakott egy jelzőtáblát, 

de a Fontcoubertának sokkal jobban igaza lett, mert 

elmúlt negyed évszázad és a fotókultúra megmaradt. 

Nem épült bele teljesen a képzőművészeti kultúrába. 

Amikor Fontcouberta azt állítja, hogy az alkotói szándék 

szerint kell megítélni a műveket, az egyben azt is jelen-

ti, hogy egy dokumentarista fotós, aki ráteszi a dolgokra 

az életét, nem fog túlmenni egy bizonyos határon a 

manipulációt illetően, ne kételkedjünk abban, hogy ko-

molyan veszi magát.

A fotó különben mindig is manipulálható volt. A photo-

shop egyetlen újdonságot hozott be a könnyebbség mel-

lett, azt hogy ez a lehetőség köztudottabb lett. 
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Válasszunk ki négy képet, Szöllősy Kálmán Locsoló-
ját, Máté Gábor Opera című képpárját, Jokesz Antal 
Déli pályaudvarát, Hajtmanszki Zoltán Blaha Lujza 
téren készült képét. Gyökeresen más megközelítést 
jelentenek. Kifejtenéd a véleményedet ezekről?
Szöllősy Kálmán idejében egyrészt más volt a város, 

gondolj bele ebbe az utcás fotóba. Akiknek valamennyi 

rálátásuk volt a nyugati fotókultúrára ismerték a huma- 

nista fotószemléletet, amelynek a hatása nagyon érez-

hető. Azóta a viszonyítási pont eléggé megváltozott,  

az amerikai street photo lett a domináns. 

Ez az úgynevezett humanista szemlélet, amely egy job-

bítható helynek fogja fel a világot nagyon beépült a 

fotókultúrába. A nagy magazinok is sokat tettek ezért, 

mert hatalmas platformot jelentettek. A Life mintegy tíz-

millió példányban jelent meg, amikor a csúcson volt, és 

vagy ötven millióan olvasták. Ezek a fotósok próbálták 

egy jobbítható helynek felfogni a világot, és egy jó esz-

köznek találták a kinyomtatott fényképet. A háborús 

fotózás is része lett ennek, Capa is azt mondja, hogy ő 

azért fotóz háborút, hogy ne legyen háború.

Szőllősy képén világosan lehet látni ezt a megközelítést.

Máté Gábor Opera című sorozatából választottatok 
két képet. Van ezekben a képekben valami nagyon 
nyugtalanító, mintha valami nem idetartozó lenne 
jelen rajtuk. Az alakok az Operában vannak, mégis 
a környezet ellenére valami nagyon súlyos, szürke, 
nyomasztó árad belőlük. Pedig csak két hétköznapi 
embert látunk, akik elmentek az Operába. 
ha már konkrétan belemegyünk ilyesmibe, akkor én azt 

mondom, hogy abban az időben Máté Gáborra diane  

Arbus hatott erősen. Ezeken a képeken az a fajta fotóesz-

tétika jelenik meg, amelyet vele szoktak összefüggésbe 

hozni. Éles különbség van közte és a Szöllősy kép között.

Jokesz Antalt nem is érdekli a szereplő, inkább  
a város érdekli, a városkép.
Őt nem is annyira a dokumentarista fotó érdekelte, ha-

nem elsősorban a saját művészi programja, amelyben 

fontos helyet kaptak a fotó belső kérdései. Amikor ő fo-

tózni kezdett, a fotó lehetőségeit még nem használták 

ki, nagyon elhanyagolt terület volt. Ő ebbe az irányban 

indult el, ezeknek a határoknak a kitolását tartotta fon-

tosnak. 

Egy kicsit sajnálom, hogy nem ismerte el, hogy mi az ő 

nyomdokain haladtunk tovább, nekünk szerintem a leg-

jobb, legegyüttműködőbb kollégáknak kellett volna len-

nünk. Lehet, hogy én is hibáztam ebben valahol. 

Itt azt is megemlíteném, hogy ha Jokesz munkáit kísér-

leti munkáknak tekintjük, akkor Kerekes Gábor ’70-es, 

’80-as sorozata is az, sőt, talán még inkább. Szerintem 

Kerekes munkássága a magyar fotókultúra egyik legfon-

tosabb produktuma, és ugyan köze van a dokumenta-

rizmushoz, de nem utcafotó, nyilván.

ha belegondolunk, Szilágyi Lenke képeinek elemeltsége 

is nagymértékben következik Kerekes ‘70-es ‘80-as so-

rozatának elemeltségéből.

A városban, ahol élünk, vannak ikonikus helyek, 
amelyeknek a puszta említése is egész sor asszo-
ciációt indít el. Például Hajtmanszki Zoltán Blaha  
Lujza téren készült képe ezeket a városlakókban 
közös asszociációs rétegeket is megmozgatja.
Én inkább a kort asszociálom hozzá meg a figu-

rákat, ezeket a fura mikulásokat. Nagyon „szoci”, 

pedig ma is ott vannak a hajléktalanok. Az élethely- 

zet nagyjából ugyanaz, társadalmon kívüliek, de a 

maiak esetében gyakran úgy érzed, mintha valahon-

nan idecsöppentek volna. Az a lényeges különbség, 

hogy hajtmanszki korában az egész társadalom volt 

lecsúszva, és ezek az alakok még azon belül is le 

voltak csúszva. Ez az, ami ma nincs. Mert ma ugye 

ott van mellettük a csillogás. ha a mai tapasztala-

tokkal, globálisan nézzük, akkor ez nem annyira  

nyomasztó egy külső szemlélő számára. de, amikor 

az egész le van csúszva, és még annak is a pere-

mén lenni, az tragikus. A mai hajléktalanfotók  

esetében pedig mindig az egyéni tragédia az, ami 

dominál. Ma nem lehet szerintem olyan hajléktalan-

fotót csinálni, ahol az egésznek a szerencsétlensége 

tükröződik, ez a kép viszont ilyen.

1 Joan Fontcouberta: Le Baiser de Judas, Actes Sud, Arles, 2005. Jokesz Antal: Déli pályaudvar, 1977 © Jokesz Antal
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Müllner János: Ismeretlen budapesti helyszín, Gyerekek homokból mintázzák przemyśl erődjét, 1915 nyara © BTM Kiscelli Múzeum
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Máté Gábor: Részlet az Opera című sorozatból, 1990 © Máté Gábor Máté Gábor: Részlet az Opera című sorozatból, 1990 © Máté Gábor
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Kicsit meglepő volt, hogy a kortárs alkotók közé beválogattad  
a Kudász Gábor Ariont és a Bartha Mátét is.
Ariont és Bartha Mátét ebben a kontextusban az kapcsolja össze, és 

azért jogos, hogy így szerepelnek a kérdésedben egymás mellett, 

mert ők nemcsak ilyen képeket csinálnak. Ariont is, ahogy Bartha 

Mátét is elsősorban másról ismerjük. Bartha Máté könyvében viszont 

szinte csak ilyen jellegű képek vannak. Ő ki is talál ilyen típusú ké-

peket, ami szerintem nem mindig streetfotó, viszont van hozzá köze. 

Vannak olyan munkái, amelyek igazi streetfotók és vannak olyanok, 

amelyek épphogy érintik a műfajt. Nagyon izgalmasan keveri ezeket. 

Arionnál egyértelműbb a helyzet, én nyilván azokból a képeiből 

próbáltam válogatni, amelyek valóban streetfotó jellegűek, sokkal 

kevesebb ilyen munkája van. Az ő képei eléggé jól színesítik a koncep-

ciót és szerettem volna érzékeltetni, hogy a streetfotó, nem „egyen 

stílus”, ahogy ezt sokan gondolják, hanem ebben is nagyon sokféle 

felfogás létezhet.

Bartha Máté: Természettudományi Múzeum, 2010 © Bartha Máté Kudász Gábor Arion: Piknik, Városliget, 2005 © Kudász Gábor Arion
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l e p j  meg!RÉVÉSZ TAMÁS 

Ahogy hallottam, az 1985-ös első kiállításon a Roosevelt 

szálloda két szintjén mindössze húsz galéria volt jelen és 

mindenki másodosztályúnak tekintette magát. Abban a hit-

ben voltak, hogy aki a másik szinten már járt, az nem ment 

hozzájuk. Látogató sem volt sok, de többnyire mindenki 

Cartier-Bresson, yousuf Karsh és Ansel Adams fotót kínált. 

Az elmúlt évtizedben az Upper-East-Side-on, a park Avenue 

Armory történelmi épületében többször is láthattam a kiállí-

tást. Intim és áttekinthető volt, de az óriási érdeklődés miatt 

kinőtte az épületet, és így idén először átköltözött a West-

Side-ra, a több mint tizenkétezer négyzetméter alapte-

rületű pier 94 nevű mólóra, amely kiállításokra és ese-

ményekre specializálódott. A modern és hatalmasra 

nőtt térben több mint 115 kiállító fért el. 

Az AIpAd a legrégebbi folyamatosan működő fo-

tókiállítás, ahol a 19. századi képektől, a korunk-

beli fotó alapú művészeti műfajokon keresztül, 

az új kísérletező formán és videó installáción át, 

minden látható. harminc kiadó és könyvkeres-

kedő foglalt el egy hatalmas placcot, ahol a né-

zelődő igazi kincseket, kis példányszámú, eredeti 

nyomatokat tartalmazó könyveket is lapozgathatott 

és akár vásárolhatott. A kiállításra eljöttek a szakma 

neves képviselői, gyűjtők és múzeumok kurátorai.

Elképesztő mennyiségű programot sűrítettek a 2017.  

március 30 – április 2. közötti négy napra. Másfél óránként 

új beszélgetős Talk programon vehettek részt az érdeklődők 

kurátorokkal, gyűjtőkkel, művészekkel. Csak néhányat emlí-

tek példaként: 

ICP presents perpetual revolution: Looking Backward to Move 

Forward – Erin Barnett az ICp igazgatója és kurátorai, Carol 

Squiers és Kalia Brooks a mindenkit elárasztó provokatív, és 

sokszor durva képekről beszélgetett. 

What it’s worth: Navigating Value in the Photo Market –  Vivian 

Ebersman, az, AXA Art Americas Corporation igazgatója, W. 

M. hunt gyűjtő, Sarah Morthland és Bruce Silverstein cserélt 

eszmét. 

When is documentary photography art? – Sam Barzilay, a 

United photo Industries and photoville igazgatója, James 

Estrin, a The New york Times Lens Blog szerkesztője, Kristen 

Lubben, a, Magnum Foundation igazgatója részvételével. 

Curator talk – Jeff L. Rosenheim, a Metropolitan Museum 

fotó kurátora, Irwing pennről beszélt.

A hudson túl-

partjáról, New Jersey felől 

a dermesztő szél majdnem felborít, 

ahogy az 55. utca és a folyóparti Tizenkette-

dik sugárút átjárójánál visszanézek a túloldalon re-

kedt kisebb csoportra, amely a hirtelen pirosra váltott 

lámpánál vesztegel a hudson River drive felől hömpölygő 

irtózatos forgalom miatt. A nap vakítóan vág a szemembe, 

de tisztán látom, hogy a viharos széltől védő sálakat, – mintha 

csak díszes brossok lennének – gyönyörű Leicák díszítik. Tulaj-

donosaik büszkén és magabiztosan vágnak át később a széles 

úttesten. hamarosan szem elől tévesztem őket a tömeg-

ben, a világ egyik legnagyobb és legjelentősebb fotográ-

fia kiállításán New yorkban, amelynek szervezője az   

A S S O C i A T i O N  O F  i N T E R N A T i O N A L  

P H O T O G R A P H y  A R T  D E A L E R S ,  

ami rövidítve a i pa D  néven vonult 

be a köztudatba az elmúlt 

harminchét évben.
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A galériák kiállításai mellett meghívott speciális kiállítások is 

voltak, mint például Válogatás Martin Z. Margulles gyűjtemé-

nyéből, vagy Válogatás az 1992 utáni a kubai fotográfusok mun-

kájából. Ekkor hagyták el a szovjetek Kubát. Természetesen 

nem hiányzott video installáció és filmvetítés sem, ahol fo-

tográfusokról szóló filmeket láthatott a közönség. A „digitális 

történelemnek” tisztelgett Lucien Samaha 1991-ben készített 

fotója, amelyet a Kodak első digitális kamerájával készített.

Nem hiányoztak a kiállításról olyan képek, amelyek korunk 

fontos problémáit mutatták. Ashley Gilbertson európai mene-

kült krízis képeit a Monroe galéria standján láthattuk. Lucinda 

devlin Villamosszék sorozatát, amely Amerika államainak ki-

végző kamráit kegyetlen egyszerűséggel jeleníti meg, a Lee 

Marks Finer Art galériában láthattuk. Scott Conarroe klímavál-

tozásról készített képeivel elnyerte a Guggenheim fellowship 

díjat és a Stephen Bulger galéria állította ki. daniella Zalcman 

dokumentarista fotográfus nyerte el a 2009-ben alapított The 

Arnold Newman prize for New directions in photographic 

portraiture húszezer dolláros díját, amelyet a Maine Media 

Workshops + College szervezésében a megnyitón adtak át.

Az ember csak kapkodja a fejét. Nem gyűjtőként vagy tudo-

mányos szakíróként, hanem fotográfusként nézelődöm, ter-

mészetesen azzal a céllal, hogy megértsem és megismerjem 

az alkotás utóéletét, ha egyáltalán van neki. Igazán nehéz 

valamilyen rendszer alapján bejárni a kiállítások közötti ösvé-

nyeket. Nem csupán a képek mennyisége és sok esetben mi-

nősége lenyűgöző, de legalább olyan élmény követni a galé-

ria-tulajdonosok tárgyalási stílusát. Itt nagyágyukat látni, akik 

kiállítóterük eldugottabb zugaiban gyűjtőkkel tárgyalnak, és 

mindenki más számára megközelíthetetlenek. Mások minden 

közeledőt invitálnak és könnyedén beszédbe elegyednek ve-

lük. A legfurcsább „fülelésem” az volt, amikor egy igen jó nevű 

galéria tulajdonosa többször is rákérdezett tárgyalópartneré-

re, hogy akkor most hajlandó-e ötezer dollárt elkölteni, nem 

vásárlásra, hanem a galéria támogatásra. Vannak, akik szerint 

az üzlet slow, azaz, nem nagyon megy, pedig sehol a világon 

nem megy jobban a fotográfia, mint Amerikában, ahol megfi-

zethető médiumnak számit. 

Magyar fotográfusokat is képviselnek néhányan. Julie Saul 

Gallery (New york) képviselője arról beszélt a szerzőnek, hogy 

Magyar Ádám katalógusa éppen akkor jutott el hozzá, ami-

kor egy iroda dekorálására kapott megbízást. Azóta is sikerrel 

működnek együtt. – „Főképpen experimentális fotográfiával 

foglalkozunk, mert a digitális technika fejlődésének következ-

ményeként egy dokumentarista kép láttán azonnal felmerül a 

kérdés, hogy valóban igaz-e, amit látunk”.1 

S
al

ly
 G

al
l: 

R
ed

 P
op

py
, 2

01
4.

 ©
 C

ou
rt

es
y 

Ju
lie

 S
au

l G
al

le
ry

1 A szerző magnófelvétele alapján Edna  
Cardinale-vel (Julie Saul Gallery), 2017. 03.30-án.
2 A szerző magnófelvétele alapján Stephen  
Bulger galéria tulajdonossal, 2017. 03.30-án.
3 A szerző magnófelvétele alapján Stephen  
Bulger galéria tulajdonossal, 2017. 03.30-án.
4 A szerző magnófelvétele alapján Stephen  
Bulger galéria tulajdonossal, 2017. 03.30-án.
5 https://artsmania.ca/2015/03/24/inter-
view-with-stephen-bulger/

Stephen Bulger az egyik legbefutottabb torontói galéria 

tulajdonosa nagyjából tizenhatezer képpel rendelkezik 

és nemrég vásárolta meg Vivian Maier tizennyolcezer da-

rabból álló negatív gyűjteményét. Kerekes Gábort kép-

viseli és az ő képei kapcsán beszélt arról, hogy neki mi a 

fontos: „Azok a fotográfusok érdekelnek, akik meglepő 

képeket készítenek. Amikor a képre nézel, először nem is 

tudod, mit látsz, csak az agyad tulajdonít automatikusan 

valami igazságot a látványnak. például Kerekes Gábor 

képei arra ösztönöznek, hogy kétszer is meggondold, mit 

látsz. Minden képe fantasztikus felfedezést rejt”.2 Az ela- 

dások tekintetében: „Vannak gyűjtők, akik elismert fo-

tográfusok munkáit keresik, mások magát a képet nézik, 

és nem foglalkoznak a fotográfus életrajzával. ha törté-

netesen a kép készítője híres, akkor az persze növeli az 

árat. de végül is a fotó magáról a tárgyról, a képről szól. 

Ez sokszor olyan felfedezésekhez vezet, amelyeken ko-

rábban átnéztünk.” Gyűjtőkről szólva: „Az emberek első-

sorban a fotó minőségéért és csak másodsorban befekte-

tésként vásárolnak”.3 A gyűjtők régen mindent tudtak a 

technikáról, a laborról, a fényképezőgépről, az optikáról. 

Jobban érdeklődtek a technika, mint a művészet iránt. 

Manapság nincs különbség zselatin silver és pigment 

nyomat között, a gyűjtők számára az a fontos, hogy mit 

fejez ki a kép, és már senkit nem foglalkoztat az, hogyan 

készült.”4 Egy korábbi interjúban beszélt a digitális tech-

nika hatásáról: „Az emberek többsége már nem is igen 

figyeli, mit fényképezget, a technológia olyan jó, hogy 

egy komplett idióta is tud elfogadható képet készíteni. 

Ennek nyomán a remek fotó egyre ritkább. Míg korábban 

ezer képből találtunk egy igazán figyelemreméltó fotót, 

manapság az arány egy a millióhoz.”5
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Mario Cravo Neto: Man with bird tears, 1992. © Courtesy Robert Klein Gallery

Érdemes nézni a közönséget is. A jól öltözött gyűjtőket, a 

bennfenteseket, akiket a galeristák megkülönböztetett figye-

lemmel, barátként fogadnak, a fotográfusokat, akiknek nyaká-

ban a fényképezőgépük hanyag eleganciával lendül a lépéseik 

nyomán, a kívülállókat, akik igazán csak az élmény kedvéért 

pásztáznak a képek között. 

Ismerőst találni külön öröm. Ahogy nézelődöm, elrobog előt-

tem Robert Gurbo, az André Kertész Estate kurátora. hátulról 

is könnyen felismerhető, ahogy copfba font haja a háta köze-

pén lebeg minden lépése után. Gurboval egy időben sokat ta-

lálkoztam. Ő keresett meg a New York albumom megjelenése 

után és hívott meg Kertész kincseskamrájába, ahol minden 

képét őrzik. Megható volt, ahogy előszedte a dobozokat és 

válogatott a Kertész-képek között, kihúzva a dobozokból hol 

ezt, hol azt a képet, mutatván, hogy miben látott hasonlósá-

got a látásmódunkban. Őt nyugodtan kérdezhettem: „how 

are you?” (Erről jut eszembe, nem úgy, mint amikor Cornell  

Capaval együtt mentünk az ICp-be vagy húsz évvel ezelőtt, és  

a recepciós udvariasan köszöntötte „how are you”. Cornell  

pedig cinkosan jegyezte meg: ezek nem tudják, hogy ha egy 

magyart megkérdeznek, hogy van, az meg is mondja nekik.) – 

Minden OK, – mondta Gurbo, dolgozom egy új Kertész-könyvön,  

a portréira koncentrálva és tanítok. Meglepő, amit tanári  

praxisáról mondott: „tizenkilenc évnél fiatalabb diákoknak  

már nincs emlékük az analóg fotográfiáról, de sajnos ez már a 

tanárok egy részére is igaz.”6 Természetesen rákérdezek, hogy 

milyen érdeklődés van André Kertész iránt, amit szóözön kö-

vet arról, hogy Trump megválasztása milyen bénító hatással 

van a piacra. „Amerika most nagyon el van foglalva politikai 

kérdésekkel, ami mindent befolyásol. Kertész iránt hullámzó 

az érdeklődés, de most éppen nő, és itt az AIpAd-on hárman 

is forgalmazzák: Bruce Silverstein (New york), Stephen Bulger 

(Toronto), Stephen daiter (Chicago).”
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6 A szerző magnófelvétele 
alapján Robert Gurbóval, 
2017. 03.30-án.
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Arkady Shaikhet: Express,1939. © Courtesy Nailya Alexander Gallery, New york André Kertész: West 20th Street, New york, 1943 © The Estate of André Kertész / Courtesy Stephen Bulger Gallery
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Bizony, van igazság abban, amit Gurbo mondott, hiszen az iráni Ag Gallery első 

alkalommal jelent volna meg a kiállítók között, de a Trump adminisztráció musz-

lim országokra vonatkozó beutazási tilalma következtében az utolsó pillanatban 

lemondták a részvételt a bizonytalan beutazás miatt. 

Szerencsére a párizsi 55Bellechasse Gallery képvisletében láthattuk az iráni, de pá-

rizsban élő Niloufar Banisadr fotográfusnő munkáit. Képei provokatívak, ezért min-

den hazautazása egy külön izgalom, hogy vajon megbüntetik-e képei miatt. Egyik 

legizgalmasabb munkáját éppen ezért nem is szereti publikálni. Ebben a Freud- 

sorozatban fekete muszlim fejkendőt visel, de meztelen, karcsú dereka kilátszik 

amint fel- és leveszi a kendőt. Számára ez az önarckép sorozat fejezi ki az érzel-

meit, az ellentmondást a keleti – ahol született – és a nyugati kultúra között – ahol 

él. Sexy window sorozata is erre a kettősségre utal a képhez adott költői idézettel 

Antoine de Saint Exupéry Kis herceg című könyvéből: „Jól csak a szívével lát az em-

ber. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”7 Az elmúlt évben készített 

portrésorozata egymásra montált szendvics képekből áll, amelyek szintén a kultúra 

kettősségét fejezik ki.

W. M. hunt megkerülhetetlen kurátor, gyűjtő, AIpAd alapító, tagja néhány fontos 

igazgatótanácsnak (például a W. Eugene Smith Foundationnak). Rohan, de szinte 

elé állok, hogy kérdezzem: „ha körülnéz itt, lát változást trendben az elmúlt évek-

hez képest?” – „Nem szeretek trendben gondolkodni, a képre mindig mint önálló 

műre tekintek. Az ismétlődő ideák sem érdekesek számomra, nem foglalkoztatnak. 

Szeretek felfrissülni, ezért a frissességet, az újszerűséget keresem. Ezrével lát itt 

szép képeket, és ez rendben is van. de ugye ön is a különlegeset szereti meglátni?”8
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Michael Wolf: Architecture of Density #101, 2009. © Courtesy Robert Koch Gallery

7 Antoine de 
SAINT-EXUpÉRy: 
A kis herceg, Móra 
Könyvkiadó. Ford.: 
Rónay György, 
Kiadó, 1970.
8 A szerző mag-
nófelvétele alapján 
W. M. hunt kurátor 
és gyűjtővel, 2017. 
03.30-án.
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Waswo X. Waswo: Tribal Dreams, 2008. © Courtesy Tasveer Gallery India

9 Idézetek a galleryIntell 
és ARTREELS production 
pR interjúiból,  
amelyeket az AIpAd 
részére készítettek  
(a szerző fordításában)  
https://aipadshow.com

Négy nap alatt több mint tizenötezer látogató nézte meg 

a kiállításokat, de számos galériatulajdonos üzletileg is 

elégedetten zárta az utolsó napot.

Bryce Wolkowitz galériatulajdonos büszkén nyilatkozta, 

hogy Stephen Wilkes több munkája kelt el tizenöt és 

harmincöt ezer dollár között, Robert Currie huszonkét 

és félezer dollárért, Jim Campbell pedig nyolcvanötezer 

dollárért került új tulajdonosához. Steven Kasher, aki-

nek New yorkban és Santa Fében van galériája, több 

mint negyven képet adott el. yancey Richardson többek 

között Mickalene Thomas, Zanele Muholi, paul Mpagi 

Sepuya és Olivo Barbieri fotókat adott el. A londoni  

The photographers Gallery is eladott húsz képet, köztük 

Terence donovan 144 vintage kontakt képét tartalmazó 

fotóját negyvenezer dollárért. Gustave Le Gray 1857-es, 

Calvert Richard Jones 1846-os fotóját hatvanezer  

dollárért vették meg, de Grete Stern fotója is elkelt hu-

szonötezerért. Stephen daiter is jól zárt harry Callahan 

és Moholy-Nagy László képeinek eladásával.
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Néhány tanulságos idézet:9

Catherine Edelman, AIpAd elnöke: 

„A LEGJOBBAKAT ÁLLíTJÁK KI, UGyANAKKOR A MÉdIUM IGAZI TöRTÉNETÉT IS MEGMUTATJÁK.”
Edwynn houk, galerista: 

„AZ AIpAd KöZöNSÉGE TALÁN A LEGÉRTŐBB KöZöNSÉG, dE A pUBLIKUMRA ÁLTALÁBAN RÁFÉR  
AZ OKTATÁS, ÉS INFORMÁCIó, hOGy MI AZ, AMI SZÁMíTóGÉpES MANIpULÁCIó ÉS MI AZ, AMI pUSZ-
TÁN OBJEKTíVEN KERESZTüL KÉSZüL. NE BEFEKTETÉSKÉNT GyűJTS, hANEM TETSZÉS SZERINT, AMI-
VEL EGyüTT TUdNÁL ÉLNI.”
howard Greenberg, galerista: 

„AZT SZERETEM, hA A VíZIó SZAKTUdÁSSAL pÁROSUL ÉS íGy LÁTOK MINŐSÉGET.”
James danzinger, galerista: 

„AZT KERESEM, AMIKOR A FOTó MEGÉRINT, AMIKOR ÉRZELMI ÉS INTELLEKTUÁLIS VÁLASZT Ad.  
EGyKOR A SZÉp FESTŐI hATÁS IS ELÉG VOLT. KÉRdÉS, hOGy MOST MI AZ, AMIT hOZZÁAdSZ. VÁLTOZ-
TASS, hOGy ÉRdEKESSÉ TEdd. MÁS MűVÉSZETBEN AZ ALKOTÁS hOSSZú FOLyAMAT, A FOTOGRÁFIA 
A pILLANAT TöREdÉKÉT MUTATJA ÉS A pILLANAT MEGVÁLASZTÁSÁBAN REJLIK A KüLöNLEGESSÉGE.”
Edward Burtynsky, fotográfus: 

„AZ ÁTLAGOSBóL KELL KüLöNLEGESET ALKOTNI.”
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pALOTAI JÁNOS

TöBB SZEMpONTBóL FONTOS KIÁLLíTÁS VOLT 

A LUdWIG MúZEUMBAN TAVALy BEMUTATOTT 

ANyAG: A BáLNA, AMELY TENGERALATTJáRó 

VOLT .  EBBEN A FOTóK, A FILMEK, ÉS A VIdEóK 

EGyENRANGúAK VOLTAK A KÉpZŐMűVÉSZETTEL. 

A KOSZOVóI hÁBORú óTA ELŐSZöR ÁLLí-

TOTTAK KI KöZöSEN ALBÁN MűVÉSZEK, ÉS 

ELŐSZöR MUTATTÁK BE MAGyARORSZÁGON EZT 

AZ EddIG NEMCSAK ELŐLüNK ELZÁRT RÉGIóT. 

a 
meg
kop
aSz

tott 
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A kiállítás beleillett a Múzeum koncepciójába, közép-kelet-európai országok 

művészetének bemutatása, de még önmagán belül sem fedezhetünk fel egy közös kon-

textust.  Koszovó Jugoszlávia részeként, a titói liberális kultúrpolitika révén nyitott volt 

a Nyugat felé, a neo-avantgard, modern művészetre, a művészek korábban eljutottak a 

Velencei biennáléra. Albániát az ezredfordulótól fedezte fel a művészeti közvélemény, 

mivel teljesen el volt zárva a világtól a ’90-es évekig. Erre utal a tárlat címe, amely azt 

fejezi ki, hogy a tengeren eltévedt cethalat ellenséges tengeralattjárónak nézték. Ezt 

dokumentálja Armando Lulaj Fondorlatos cselszövések című munkája. A háborús hisz-

tériakeltés eredménye a több ezer bunker. Muslim Mulliqi az albán erődöket anno még 

lefestette, Majlinda hoxha már fotózta, Violana Murataj pedig filmezte a bunkereket.  

Erről a képekhez, a művekhez csatolt szövegek tájékoztatják a nézőt. Bővebben a 

kiállítási katalógusban lehet olvasni értékes tanulmányokat a két régió társadalmi- 

művészeti történetéről, helyzetéről. 

háttérirodalomként megemlíthetjük William John Thomas Mitchell tanulmányát,   

amelynek ugyan más volt az alapja, de az itt látott képeknek is van politikája.  

Igazoláskép(p) Alban hajdinaj privát fotóit említhetjük az első traktusból (Időrendek): 

régieken népviseletben, újabbakon egyenruhában. (Kulcsképek annyiban is, hogy fő 

témájuk, az identitáskeresés motívuma, végigkövethető a kiállításon.) Felettük külön 

keretben, civilben Enver hoxha [hodzsa] látható, aki, 40 évig tartotta rettegésben  

Albániát. Ezt példázza Fani Zguro akkori képsorozata apjáról, ahol a mellette levő ala-

kok arca ki lett kaparva. A módszer, az eltüntetés ismert, főleg a nagypolitikából, de ő 

itt előre eltüntette az arcokat, mert attól félt, hogy ha „rossz” kézbe kerül a fotó, akkor 

a művész apja, családja bajba kerülhet. Az eltüntetés és az elszemélytelenedés a dik-

tatúra és a terror eredménye. Megszünteti a privát szférát, nincs privát fotó, ez is a poli-

tika eszköze lett, a „kitakarás” politikai tartalmat ad a képnek. Az arctalanság az indi-

viduum hiányát szimbolizálja. A Rossz elűzésének ilyen formája nem mellőz archaikus 

elemeket: a diktatúra, a terror jelenti a rosszat. A jelentés, a rossz ellentmondásosságát 

mutatja a koszovói dren Maliqi munkája, amely szembeállítja Warhol kisajátított  

Elvis presley coltos képét Adem Jashari fegyveres képével, aki megalapította a koszovói 

Felszabadítási hadsereget, majd 1998-ban megölték családjával együtt, ami szintén 

hozzájárult a háború kitöréséhez. Koszovóban hősként tisztelik, míg a másik oldalon 

terroristának tartják. Amikor Belgrádban a koszovói és a szerb művészeti kapcsolatok 

felvétele kísérleteként kiállítást akartak rendezni, a szélsőségesek megrongálták a ké-

pet, emiatt nem nyitották meg (Odstupanje, 2008). Maliqi újraalkotta a művét, az Új 

szemtől-szembent, újságkivágás felhasználásával.

A hősnek kijáró tisztelet, amely egyben a háborús tragédiák sajátos lenyomata, a brit 

miniszterelnököt is megillette az ország szabadságáért nyújtott segítségért. Róla sok 

gyerek kapta a keresztnevét, 1999-ben. A 11 éves Tonyblairekről készített csoportképet 

Alban Muja, háttérben a „keresztapa” poszterével. Ez a modern „ikon”, ahogy a név-

választás is jele a változásnak; a politika itt így hatolt be a magánéletbe, csak másként, 

mint Zguro apja esetében. Muja másik fotóját illegálisan készítette a Mitrovicát albán 

és szerb részre kettéválasztó hídról, amelyet az ott lakók nem használhattak. A nehezen 

oldódó ellentétek miatt funkciótlan építmény képe a Kortárs Történeti Múzeum címet 

kapta. 

Olson Lamaj: Shqipe, 2007, fotóprint etabondon © A művész jóvoltából 



Fotóművészet 2017•2. 105

k
iá

l
l

ít
á

s

104 Fotóművészet 2017•2.

Albánia és Koszovo között, egy másik hídon, egy ifjú két dinnyét  

egyensúlyoz a kezében, amivel egy albán mondást cáfol, misze-

rint két dinnyét nem lehet egymáson tartani. Az albán szár-

mazású, jugoszláviai születésű, koszovói driton Selmani fotóján 

is fontos elem a híd: arra utalhat, hogy a nemzetiségi identitás 

nem feltétlenül természetes. Ugyanezt manifesztálja a három 

ország (terület) nemzeti zászlóiból szőtt textília kollázs, a Névtelen  

szövetség. A tiranai Olson Lamaj keményebben fogalmaz: Shqipe 

(Albán) című fotóján megkopasztott, élettelen kétfejű tyúk 

látható. A címerállat képe kétértelmű: ironikus, de arra is utal, 

hogy bár az ország legújabb kori történelme megtépázta, az új 

vezetés márkát akar belőle csinálni. A nemzeti identitás kérdése 

nemcsak témaként kényes és fontos ügy a művészet számára.  

Az ország művészetéről való gondolkodást is a nemzet perspek-

tívájából akarják a művészek megérteni. – írta Sezgin Boynik,  

koszovói származású művészet-teoretikus. – így Albánia és  

Koszovó egysége nemcsak politikai, de művészeti alapon is 

kérdéses, miként a „balkanizmus”, (ahogy korábban a „magya- 

ros” stílus).

  A bálna, amely tengeralattjáró volt. Kortárs pozíciók Albániából és Koszovóból. Ludwig Múzeum. 2016.07.15.-09.11. 
  W. J. T. Mitchell: „politika, ideológia, kép”, in  A képek politikája, JATE press, 2008.
  A bálna,…Katalógus.62-67.p.

Nemcsak a nemzeti kérdés fontos, hanem 

az állam és a művészet közötti különös 

viszony is, a hivatalos, és az intézményi 

háttér nélküli közeg. Ezt mutatta a haveit 

nőkből álló csoport akciója a diktátor villá-

ja előtti nyilvános pisiléssel. A villa még a 

bukás után is sokáig zárva volt, majd kul-

turális célra használták, de csak a művészek 

egy szűk köre állíthatott ott ki, 2014-ben, 

–  azaz, a diktatúra idején is így történ-

hetett volna. A terror „reprodukciója” elleni 

tiltakozásuk a diktatúra megsemmisítésére 

irányuló próbálkozás. (Függönyön lógva, 

video) A változás igényét más téren is jelez-

te a haveit a rabságba hajtó régi közösségi, 

szülői szabályok ellen tiltakozva: vérbosszú 

felszámolása, női egyenjogúságért induló 

„fehér arcod” mozgalom. (Használd a szád) 

Szintén a fiatalok megalázására utal Koja 

műve: A japán zászlón a vörös folt nem a 

Nap, hanem ősi szokásként így hozzák 

nyilvánosságra, hogy a menyasszony 

elveszítette a szüzességét.

haveit: Használd a szád, 2014, színes videó hanggal, 5’ 11” © A haveit jóvoltából

Más példák az önflexióra fókuszáltak: Edi 

Rama képzőművész, mint a főváros pol-

gármestere, a sivár, egyhangú homlokzatok 

átfestésével akarta jelezni Tirana kulturális 

fejlődését. Ami komoly morális problémát 

vetett fel, mivel az ott élők köztéri inter-

vencióként, vizuális erőszakként, ízlés-

diktatúraként értelmezték, ezt ábrázolja 

Gentian Shkurti fekete-fehér fiktív riportja 

(Színvak, 2004), vagy Alban hajdinaj színes 

videója. (Szem előtt, 2003) helidon Gjergji  

mindezt kiegészítette video-opuszával  

(@, 2010), amelyet a Velencei biennálén 

állított ki. A festészet formanyelvét imitál-

va hangsúlyozta a főváros köznapi élete és 

társadalmi szerkezete között levő vizuális 

rétegeket. Részben ezek a művek alapozták 

meg az albán (video) művészet nemzetközi 

elismerését. Ezzel kapcsolatban kell megem-

líteni F. Zguro portrésorozatát, amely már 

a Nyugat felé való nyitottságra utal. A so-

rozatban látható pipilotti Rist video művész, 

Wim Wenders filmrendező és Mona hatoum 

képzőművész portréja is. A többiek arca alig 

látható, aminek ebben az esetben technikai 

oka van, mivel a művész számítógépről  

a mobiltelefonjával rögzítette a képüket. Itt kell szólni három 

tehetséges fiatal koszovói fotósról: driton hajredni, Jakup  

Ferri, Lulzim Zeqiri saját performanszukat fotózták az ország  

egyik művészeti intézménye, a Nemzeti Galéria előtt (A kurátorra 

várva). Utóbbi kettő a M. Mulliqi díjat elsőként kapta meg, feltűnést 

keltve, hiszen konceptuális műveik nem tisztelik a hagyományt. 

1 A bálna, amely tengeralattjáró volt. Kortárs pozíciók Albániából és Koszovóból. Ludwig Múzeum. 2016.07.15.-09.11. 
2 W. J. T. Mitchell: „politika, ideológia, kép”, in  A képek politikája, JATE press, 2008.
3 A bálna,…Katalógus.62-67.p.

Alban hajdinaj: Felszakítás, 2015, keretezett színes fotográfia © A művész  jóvoltából

Alban Muja: Tony-k, 2010, C-print dibondon © A művész jóvoltából 
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A MICRO pRECISION pROdUCTS LTd. 

LONdONBAN 1941 ÉS 1982 KöZöTT 

GyÁRTOTT ÉS FORGALMAZOTT 

FÉNyKÉpEZŐGÉpEKET ÉS TARTOZÉKOKAT.

FEJÉR ZOLTÁN

az angol linhof
Cég-, és terméktörténet
A céget három másik vállalkozásból alapították; a dol-

gozók egy ideig átjártak egyik telephelyről a másikra. 

A Kingston upon Thames-ben tevékenykedő Micro 

precision products 1948-ra alakította ki markáns, a 

többi szigetországi fényképezőgéptől kivitelében és 

minőségében eltérő gyártmányát, a később Mark I-gyel 

jelölt Micro Technical Camerát. 

A nagy képformátumú, 4x5 inches, alapdeszkás, fém-

vázas műszaki fényképezőgépet folyamatosan fejlesz-

tették. 1949-ben került a boltokba a Mark II-es, majd 

két év múlva a Mark III-as változat. Az angol mérnökök 

kitűnően érzékelték a műszaki területen jelentkező 

elbizonytalanodást, így a IV-es és V-ös számokkal jel-

zett modellek prototípusban maradtak. A II-es gyártási 

mennyiségéről nincs adatom, az 1952-től kapható VI-os 

típusból pedig csak 1500 darabot forgalmaztak.

Természetesen Kingstonban más termékek is kézültek, 

így például az 1950-ben bemutatott 4x5 inches M.p.p. 

press riporter-fényképezőgép. Ez a redőnyzáras gép- 

vázzal, távmérővel egybekapcsolt és központi 

zárszerkezetes objektíves kamera sokak számára az 

egyesült államokbeli Graflex pacemaker Speed Graphic 

másolatának számít. A szigetország-béli tervezők azon-

ban túltettek a Graflexen. Ezekre az USA-ban riport-

fényképezésre használt kézigépekre a Kalart cég által 

gyártott távmérőt a kamera jobb oldalára illesztették rá, 

mintha az annak nem is lenne szerves része. Az M.p.p. 

press-be és annak következő változatába, a Micro press 

Camerába viszont a gyártó a távmérőt a gépvázba  

integrálta és annak a tetejébe építette be.

1951-ben dobta piacra a cég az egyetlen angol gyárt-

mányú két fényaknás-tükörreflexes fényképezőgép 

első típusát, a német Rolleicordra erősen emlékeztető 

Minicordot. A következő évtől forgalmazott Mk. II-es 

változatnál a hasonlóság még feltűnőbb, mivel az an-

gol Ross gyártmányú objektívet a német Gauthier1 cég 

prontor nevű központi záraiba szerelték. A Minicord 

előállítási tapasztalatait felhasználva 1958-ra dolgoz- 

ták ki a Taylor, Taylor & hobson objektívvel ellátott  

Microflexet. Azonban, alighogy piacra került, a kormány 

csökkentette az import termékekre kirótt magas vá-

mot, így a vevők már eldönthették: Rolleiflex-szel, vagy 

Microflex-szel akarnak-e fényképezni…

Az együttműködés miatt az M.p.p és a német Iloca2  

emblémáját is megtaláljuk az 1L jelzésű léptékes 

élességállítású, kisfilmes fényképezőgépen és annak 

sztereó változatán. Az M.p.p. műszaki kameráinak késői 

modelljeihez viszont az univerzális keresőt a német 

Tewe cég3 készítette. 

A magyar fényképészek sajnos kevéssé ismerték a 

Kingstonban, majd 1976-tól Wandsworth-ban előállí-

tott, jó minőségű és drága M.p.p. fényképezőgépeket. 

A 4x5, 5x7 és 8x10 inches képformátumban, összesen 

830 példányban gyártott, kardántengelyes M.p.p. 

Monorail kamerával néhány évtizeddel ezelőtt aligha 

találkozhattunk a keletnémet Globicával teletömött, 

hazai műtermeinkben.

Univerzális háTlappal
1956-ban az M.p.p-nél dolgozó szakemberek jó érzék-

kel észlelték: a szakma műszaki kérdésben – döntő 

fontosságú – közös nevezőre jutott. A 9x12cm-es, 4x5  

inches képméretű fényképezőgépekhez csatlakoz-

tatható üveglemezes, síkfilmes, vagy packfilm-ka-

zetták, tekercsfilm-kazetták csatlakozása a gépvázhoz 

többféle lehet. A legrosszabb az a megoldás, amely-

ben az adott kamerához csak a gyártó által kitalált és 

előállított nyersanyag-tartók illeszthetők. A vékony 

fémlemezből készített kazetták külméretének, vala- 

mint az oldalsó szél gépvázhoz illeszkedő részének 

a kialakításához is legalább hat-nyolc féle változa-

tot készítettek még azonos cégen (például Zeiss Ikon, 

drezda) belül is.

Az 1950-es évek közepén vagy összebeszéltek a cégek, 

vagy sem. Az biztos, hogy a legelterjedtebb kétféle 

kazetta-méretezés – Graflex és Graflok – közül az 

utóbbi típusút választották ki. (Punctum saliens!4) Ez  

lett a nemzetközileg elfogadott, úgynevezett univer-

zális hátlap. Feltehetjük a kérdést, hogy mi történik 

azzal a boldog gyűjtővel, aki talál egy 1950-es évek 

közepe előtt már 4x5-ös Graflok hátlappal elkészített 

fényképezőgépet? Erre a kellemes helyzetre majd egy 

későbbi cikkben térek ki…

A Linhof Technikánál a váltás a III-as sorozat 5. változa-

tánál 1955-ben következett be, az M.p.p.-nél pedig a VII-

esnél. Miután a nemzetközi hátlaphoz nagyságrenddel 

több lemezes és síkfilmes kazettát gyártottak és forgal-

maztak, az 1955 előtti típusokat a használók, a későb-

bieket pedig a szemüket a kirakat tartalmán legeltető 

gyűjtők keresik.

Furcsa lenne, ha a szigetországban, a klubok hazájában 

éppen az M.p.p. kamerái iránt érdeklődők nem alkot-

nának érdekközösséget. Néhány évvel ezelőttig rend-

kívül intenzíven működött is egy ilyen csoportosulás. 

A tagok személyesen ismerték egymást, valamint az 

elérhető kínálatot, és a lehetséges eszközöket minden 

hibájukkal együtt. Értesüléseiket átadták egymásnak, 

lemásolták a használati utasításokat és más nyom-

tatványokat. Basil Skinner gyártörténeti alapművén 
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kívül a rokonszenves hicks-Schultz házaspár könyvét 

is rongyosra lapozták. Roger hicks, a prófétai küllemű, 

ősz hajú, szakállas óriás egy burgundi vörös bőrözésű, 

Mk. VII-es Micro Technical büszke tulajdonosa is. Külső 

érdeklődő ilyenhez, vagy más, érdekes példányhoz 

aligha juthatott hozzá. (A helyzet a cikk megírásának 

idejére jócskán megváltozott.)

m.P.P. miCro teChniCal Camera mark Vii 
és mark Viii
Minden általánosítás túlzó és könnyen téves is lehet. 

Akiknek az alapdeszkás, fémvázas, beépített távmérős, 

nagy képformátumú műszaki fényképezőgép egyenlő 

a Linhof Super Technikával, azoknak az M.p.p. Mark VII-

ese furcsán hasonlónak tűnhet. Ez azonban a jóval leke-

rekítettebb sarkokkal rendelkező gépvázú Mark VIII-asra 

még kevésbé érvényes. ha már mindenáron külső formai 

hasonlóságot keresünk, úgy előképnek az 1958-ban piac- 

ra dobott, amerikai Super Graflex számíthat.

Az M.p.p. 1956-ban jelentette meg a már nemzetközi 

hátfalas Mark VII-est, amiből valamivel több, mint 

négyezer darab készült. A VIII-as a márka használóinak 

körében kisebb sikert aratott, mivel a gyártó megváltoz-

tatta az objektívlap külső kialakítást és méretezését… 

Ebből az 1963-ban forgalomba hozott modellből csak 

2780 példányt készítettek és azok egy része is „hiva- 

talos” használóhoz került. Természetesen ezek jelzése 

mindössze egy számsor a gyártási számtól eltérő he- 

lyen, de a gyűjtők előtt ma már nincs titok. Korábban 

az érdekeltek még kevésbé foglalkoztak az éberséggel.  

A Mark VI-os 1954-ben készített S 92’-es változatát  

a váz sajátos fekete festése miatt könnyű felismerni.

A Mark VIII-as gépvázát egy alumínium tömbből esz-

tergálták ki. Csukott állapotban az alapdeszka lapos-

sága tűnik fel – ez egyébként jellemző az M.p.p. Micro 

Technical kamerákra. A 9x12-es Linhof Super Technika 

öntvény vázának alapdeszkája sajátosan csonkakúp  

alakú. Ez azért szükséges, mert így a süllyesztett objek-

tívlapba illesztett, viszonylag nagyméretű objektívvel 

együtt is becsukható a váz.

A képeinken is bemutatott M.p.p. Micro Technical  

Camera Mark VIII-as modellje 4x5, 9x12-es képméretű. 

Az objektívtartó keret emelhető, jobbra és balra eltol-

ható, elfordítható és előre-hátra dönthető. A hátlap – 

azonos módon, mint például a Linhofnál – négy pon-

ton, fokozatmentesen, egy-egy tengelyen kihúzható.  

A filmsíkot így a tárgy és az objektív síkjához (vagy  

éppen ellenkezőleg) lehet igazítani.5 

Egy nagylátószögű objektívet egészen a gépvázba kell 

hátratolni. (Az alapdeszka vége rákerülne a képre, így 

azt le kell billenteni.) A Linhofnál egy kisebb tartó lap-

ba helyezett objektívet és élességállító adaptert kell 

használni. így az objektív mozgathatóvá válik, annak 

ellenére, hogy a gépvázban az objektívkeretet tartó sín 

merev. (A gépvázban lévő sínnel történő élességállítás 

csak az 1994-től forgalmazott Linhof Master Tech-

nika 2000-esen valósult meg.) Az M.p.p. Mark VIII-

nál a gyártó az alapdeszkán és a gépvázban lévő sínt 

két oldalt egy-egy kis tengellyel összekapcsolta.  

Nagylátószögű objektív használata esetén is – annak 

ellenére, hogy az alaplapot leeresztettük6 ugyanazzal  

a gombbal, ugyanúgy állítható az élesség. 

A gépváz négyzetes kialakítású, a mattüveg tartókerete 

forgatható, így az álló-fekvő képformátum-váltásnál 

magát a gépvázat nem kell elfordítani. A Linhof Super 

Technikáknál a beépített távmérőt egybekapcsolták az 

élességállítással. A távmérőhöz áttétellel csatlakozik 

egy, az alapdeszkában a vezetősín alá beszerelhető, 

elmozduló kés. Ez az élességállításkor hozzáér ahhoz a 

vezetősínhez, amelyiken az objektívtartó mozog előre-

hátra. A szerkezetek összehangolásához és pontos 

működéséhez az is hozzátartozik, hogy a gyártó minden 

objektívhez külön-külön jusztírozott (finoman beállí-

tott) kést szállít.

Az M.p.p. magától értetődően nem másolta ezt a minden 

bizonnyal szabadalommal védett műszaki megoldást.  

A képeken is megtekinthető Mark VIII-as távmérőkésébe 

is bekarcolták a hozzá tartozó objektív, egy Schneider 

Xenar gyártási számát. A mechanizmus azonban az 

alapdeszka oldalán, kívül foglal helyet.

Ezt az objektívet azonban nem kaptam meg a 

gépvázhoz, így arra gondoltam: brit kamerához brit 

objektívet illesztek. Európában a német gyártmányú 

nagyformátumú objektívek viszonylag könnyen be- 

szerezhetők, az Egyesült Államokban pedig a hely-

ben gyártott és a japán termékek olcsóbbak. Sajnos,  

a szigetországban előállítottakra mindkét irányból 

kissé ferdén tekintenek. Ráadásul e termékek között 

sok a régi, vagy olyan, amelyet nem építettek be egy 

zárszerkezetbe. Nem csekély örömmel közelítettem  

tehát a 6 ½ inches gyújtótávolságú 6,3-as fényerejű,  

Ilex Acme Synchro No. 3-as zárszerkezetbe illesztett 

dallmeyer perfac objektívhez. 

próbafelvételemet a következő utazásom alkalmával 

megmutattam az objektívet nekem átengedő is-

merősömnek. Édesapjával együtt véletlenül éppen 

megérkezett az a londoni illetőségű, középkorú úr, 

akitől pedig a gépvázat kaptam. Neki korábban levél-

ben már eldicsekedtem azzal, hogy az objektívtartó 

lapot műszerészem legyártotta és az első próbafelvételt 

elkészítettem. Ő ránézett a 18x24-es nagyításra, egy 

kicsit csóválta a fejét, úgy tett, mintha gondolkodna 

és azután a jelenlévők legnagyobb megrökönyödésére 

felkiáltott: ez igen!  Biztos, hogy dallmeyer objektívvel 

készült!

Jegyzetek:
1 Alfred Gauthier, Calmbach. Lásd: hartmut ThIELE: Die Deutsche Photoindustrie, Wer war Wer, 2. kiadás, München, 2002, 51. oldalán
2 Iloca-Camera-Werk, Wilhelm Witt, hamburg. Lásd: hartmut ThIELE, I. m., 63. 
3 Tewe OhG, Technische Werkstatten für Photo-Kinotechnik, Weiste & Co., Berlin, lásd: hartmut ThIELE, I. m., 110.
4 Magyar megfelelője: ugrópont; értelme: a dolog fő pontja, lényege.
5 Lásd Theodor Scheimpflug (1865-1911) osztrák katonatiszt 1904-es elméleti felvetéseit, valamint azok gyakorlati használatát.
6 Lásd: Roger hICKS, Frances SChULTZ: Rangefinder, Guild of Master Craftsman publications, 2003.
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. 04. 07. 2017. szeptember 25. Barcelona Museu d'Art Contemporani de Barcelona AGAiNST PHOTOGRAPHy. AN ANNOTATED HiSTORy OF 

THE ARAB iMAGE FOuNDATiON 
Akram Zaatari 

04. 26. 2017. augusztus 14. párizs Centre Pompidou WALKER EVANS Walker Evans

M
á

Ju
S

05. 13. 2017. november 26. Velence Velenci Biennálé THE 57TH iNTERNATiONAL ART EXHiBiTiON - ViVA ARTE 
ViVA

57 művész, közöttük hajas Tibor

05. 27. 2017. Szeptember 24. Arles LuMA Foundation THE EARLy yEARS: 1970 - 1983. ARCHiVE PROJECT #1 Annie Leibovitz

05. 28. 2017. október 1. Basel Fondation Beyeler WOLFGANG TiLLMANS Wolfgang Tillmans 
200 munka 1989-2017

05. 31. 2017. július 29. Bécs Photon Gallery CLOSE ENOuGH? - 70 yEARS OF MAGNuM PHOTOS herbert List, Bruce davidson, Elliot Erwitt, Werner Bischof, Martin parr, Robert Capa 

05. 31. 2017. augusztus 27. Madrid PHOTO ESPAňA 100 kiállítás 514 művész

05. 31. 2017. szeptember 9. Madrid Fundación MAPFRE RETROSPEKTíV KiáLLíTáS duane Michals

Jú
N
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06. 01. 2017. szeptember 24. Szombathely Szombathelyi Képtár FOTó/SZENTéZiS Köszel 100 művész

06. 01. 2017. augusztus 6. Moszkva Multimedia Art Museum MASTER OF HiGH STyLE Jeanloup Sieff

06. 02. 2017. július 16. pécs Pécs Galéria 506 933áLOM hegedűs 2 László

06. 03. 2017. szeptember 9. Malmö MALMÖ Fotobiennal 2017 SuBJEKTiV

06. 03. 2017. szeptember 30. La Gacilly plein-air kiállítás FESTiVAL PHOTO LA GACiLLy 2017 35 kiállító művész

06. 07. 2017. július 30. Athén Benaki Múzeum ATHENS PHOTO FESTiVAL 

06. 12. 2017.szeptember 10. Varsó National Museum in Warsaw. THE WAy THEy SEE/MAGyAR TEKiNTET Több mint 100 magyar fotográfus képeiből álló áttekintés

06. 13. 2017 szeptember 24. paris Jeu de Paume LA ViE FOLLE Ed van der Elsken

06. 15. 2017. augusztus 13. Bécs Westlicht BRuCE DAViDSON RETROSPEKTíV Bruce davidson 

06. 15. 2017. szeptember 10. Budapest Mai Manó Ház ELLiOTT ERWiTT MAGyARORSZáGON Elliott Erwitt

06. 15. 2017.szeptember 10. Budapest Capa Központ ELLiOTT ERWiTT: RETROSPEKTíV Elliott Erwitt

06. 22. 2017. szeptember 10. Madrid Fundación MAPFRE THE PERSPECTiVE OF THiNGS Albert Renger-patzsch 

06. 24. 2017. november 5. Szombathely Vasi Skanzen KéP-áTMENETEK Féynképek hagyományos közösségek életéeből

06. 30. 2017. július 20. Budapest Neon Galéria ALTERNATíVA - FOTóK A 80-AS éVEKBőL Szilágyi Lenke

Jú
L

iu
S

07. 03. 2017. szeptember 23. Arles Les Rencontres de la photographie KiEMELT VENDéG: LATiN-AMERiKA

07. 03. 2017. szeptember 24. Arles Fondation Manuel Rivera-Ortiz START TO COLLECT Christophe Beauregard, delphine Blast, Beril Gulcan, Mami Kiyoshi, KUB, Mário Macilau,  
Suntag Noh, david Nicolas parel, Gabriele Stabile, piotr Zbierski

07. 05. 2017. szeptember 29. Budapest Molnár Ani Galéria HOSSZúéLET Ember Sári

07. 08. 2017. szeptember 10. Berlin C/O iNVASiON/EXiL/WALL Josef Koudelka

07. 08. 2017. szeptember 24. Budapest Ludwig Múzeum GiLBERT & GEORGE: BűNBAK-KéPEK LONDONNAK Gilbert & George

S
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P

T.

09. 02. 2017. szeptember 17. perpignan ViSA POuR L'iMAGE International Festival of photojournalism

09. 06. 2017. november 12. Budapest Műcsarnok GENESiS Sebastião Salgado

09. 06. 2017. november 12. Budapest Műcsarnok úJ MiTOLóGiA Olga Tobreluts 

09. 08. 2017. október 15. pécs Zsolnay Negyed PáRHuZAMOS AVANTGáRD. PéCSi MűHELy 1968–1980 Ficzek Ferenc , halász Károly, Kismányoky Károly, pinczehelyi Sándor, Szijártó Kálmán

A Velencei Biennálé központi kiállításra hívta meg Christine MACEL a kiállítás kurátora hAJAS Tibor és VETŐ János közösen 
készített munkáit. Magyar fotográfus alkotásai eddig még soha nem kerültek be a Velencei Biennálé központi kiállítására.

Varsóban a lengyelországi magyar programok keretében több mint száz fotográfus alkotásaiból összeállított kiállítás nyílt  
Magyar tekintet címmel. A kiállításnak a Varsói Nemzeti Múzeum ad otthont, kurátora CSIZEK Gabriella.

A zsűri egybehangzó döntése alapján pUKLUS péter nyerte meg a Grand prix Images Vevey alkotói ösztöndíját, a „The hero Mother 
– how to build a house” projektjének tervével. A győztesnek egy éve van arra, hogy az ösztöndíjból a projektet megvalósítsa.
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Fotókritikai, elméleti és fotótörténeti folyóirat. 

Alapították 1966-ban, a Magyar Fotóművészek Szövetsége kezdeményezésére,  

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

FŐSZERKESZTŐ Surányi Mihály (2017-től), Tímár péter (2016-ig) 

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, 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nikon Kft. és a Kortárs Művészetért Alapítvány 

támogatja. 

ÉVES ELŐFIZETÉSI díJ 3360 Ft

EGy SZÁM ÁRA 840 Ft 

Terjeszti a LApKER Rt. és alternatív terjesztők. 

Előfizetésben terjeszti a Magyar posta Zrt. hírlap Igazgatóság,

postacím: 1900 Budapest

Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél,  

valamint megrendelhető:

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

és telefonon a 06-1/767-8262 számon.

Előfizetés a postai eljáráson kívül a weblapunk erre a célra kialakított része kitöltésévél, 

vagy a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/B címre küldött levélben is kezdeményezhető.

OLVASóSZERKESZTŐ dr. Ádám Anikó

GRAFIKAI TERVEZÉS halász Gabi

NyOMÁS prospektus Nyomda, Veszprém. Felelős vezető: Szentendrei Zoltán

hU ISSN 0532-30-10

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

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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The AiPAD Show is the most important fair since 1985 for 
dealers and galleries in the photographic field. This year, the 
New york fair has moved to a new venue in order to secure a 
more suitable site for the 115 exhibitors. Tamás Révész has 
summarized his strongest impressions of this year’s fair. he 
focussed on two things in his poll. The first question he asked 
gallery owners concerned the basis on which the artists whom 
they would eventually represent, were chosen. With the second 
question, he aimed at finding out whether the participants 
in the poll could highlight one or two tendencies to best 
characterize contemporary photography in 2017. 

The series by Rita Somosi introducing young photographers, 
continues by presenting Balázs Deim with his article, 
Nyomokban embert is tartalmaz (Contains Traces of Humans) It is 
a systematic overview of Balázs Deim’s series, with flashes of a 
few outside influences that touched the artist. The man-made 
physical environment and the abstraction originating thereof 
assume a crucial role in a significant part of Balázs Deim’s 
works. his other series employ everyday objects, using their 
triviality to formulate statements about the communication 
between man and his environment. For good measure, in the 
case of his works, our own observation has an important place 
as well, since that is his main concern in the CCTV series as well 
as the Térfigyelők (Surveillance) series.

The Kiscell Museum organised an exhibition titled KÉpLET, 
embedding today’s concept of street photography into the 
hungarian photographic past. Mihály Surányi produced an 
interview with one of the curators of the exhibition, Miklós 
Gulyás. Because the first picture dates from the end of the 
nineteenth century within the broad time limits designated 
by the exhibition, it outlines the very context in which street 
photography appears on the scene and the conversationalists, 
within the concept of the exhibition, had a chance to digress 
into raising a few specifically hungarian questions in order to 
examine each creator’s approach and the changes therein. 

János Palotai’s article was created in connection with one 
of last year’s exhibition at the Ludwig Museum. Within the 
framework of this exhibition, Albanian artists exhibited their 
most important work produced in recent years. János palotai’s 
writing interprets the works as a manifestation of occurrences 
surrounding the search for new identities extorted by history. 
Albanian art truly stands before being particularly noticed on 
the international scene, which is why the author’s article may 
serve as valuable contribution within the circle of interest in the 
subject. 

Lajos Kassák and the Munka-kör (Workshop) group 
assembling around him are, in numerous regards, connected 
to photography. The creation of the photography group had 
numerous parallel reasons as well. Béla Albertini delivered a 
speech at the conference held at the pompidou Centre about 
their coming into existence and the formation of their activities. 
due to space limitations, we are publishing the lecture in three 
parts. The first part, outlining the historical background, with 
detailed technical references in the field, may be read in our 
present issue. The author made special efforts to place the 
activities of the photography group and the creators’ works into 
the ideological concept and within historical and international 
contexts. 

For decades, the artist-duo Gilbert & George played a 
characteristic role on the international photography scene. 
György Cséka’s article, Szar és ornamentika (Shit and 
Ornamentals) undertakes the offering of an overview of the 
artist-duo’s accomplishments from their beginnings to their 
current activities. The piece does not propose to engage in 
details about their 50-year creative period. It is confined to 

highlighting and commenting on a few nodes in the duo’s 
work history, which may give the reader some guidance into 
getting to know this life-long extraordinary artistic labours and 
identifying possible interpretations of their ranges.

With regards to the history of photographic apparatus, Zoltán 
Fejér writes in our current issue about the British Micro-
precision products’ cameras. The article Az angol Linhof (The 
English Linhof) discusses in detail the history of the company 
and the development of their product, the Mark camera, from 
its first appearance on the market (1948) up to the Mark VIII 
camera. The camera was specifically developed for professional 
photographers, hence the interesting comparisons that may 
be found between the solutions with the Mark camera series 
and the wider known Linhof cameras. The article discusses 
in detail the technical refinements attained and the answers 
to the continuously emerging shopping and standardisation 
demands during the four decades of existence of the Mark 
range of cameras. 

Rediscoveries abounded in recent past. Anne Kotzen’s article 
offers a richly illustrated review of an impending rediscovery 
of a photographer’s career and works. Although E. O. Hoppé 
(1878–1972) was born in Vienna, he worked in London from 
the beginning of the twentieth century, where, at the age 
of 29 he abandoned his banking career and opened his own 
studio. he was a member of the Link Ring Brotherhood, and a 
contemporary of Stieglitz, Steichen and Coburn. Throughout 
his life, pictorialism was always a decisive factor. Cecil Beaton 
wrote the preface in his book, published in 1945. The portrait 
photographs, as well as those of industrial establishments, 
reflected an original romantic perception conceived at the 
beginning of the century. he left a colossal photographic 
legacy, as he had worked to the end of his life, and after a long 
silence, this legacy is being recently explored and processed. 

Whoever or whatever is not in a photograph could often be as 
important in terms of the message, as what is portrayed. What 
avenues could the feeling of not being there have, or the feeling 
of deprivation of something, someone? What connection could 
there be between the “being there”, the “present” and the 
“now”? Gábor Pfisztner’s essay circles around this aspect of 
the problem. The question itself is not alien from the exhibition 
at the Mai Manó ház (Manó Mai house) organised by the house 
under the title Látható hiány (Visible Absence) in recent past. 
The observations in this essay are worthy of reflection about 
such image types where, what is not there, is yet somehow 
conjured up, even for those where the present is rather effaced, 
hidden, and handed over to invisibility. 

Zoltán Szalay (1935–2017) did not live to attend the opening 
of the 35th hungarian press photography exhibition, of which 
he was the director for nearly 30 years. he began his career in 
the fifties and for the past sixty years or more worked as a press 
photographer and picture editor for practically every major 
national news media outlet. A generation of youths viewed him 
and looked up to him as their master. he left behind a gigantic 
life’s work. The photographic journal Fotóművészet remembers 
him in an article by Károly Kincses. 

Sebastião Salgado’s series, Genesis will be featured at the 
upcoming exhibition at the Műcsarnok (Kunsthalle). he 
belongs to the class of photographers who bravely undertake 
the fact that their work is at the same time accountable for 
their moral aspect and responsible for both the present and the 
future of our planet. András Bán’s article aims to be a one of 
a kind examination, exposing the background of some of the 
series’ inner connections of certain parts of a few of his life’s 
work for a better insight to the creative approach that also 
makes Salgado’s stature grand and unique. 
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NIKON D500 VAGYOK. Profi képességeimet egy kompakt váz 
rejti. Hihetetlen, 153 pontos AF-rendszerem van, és 4K UHD videófelvételre 
vagyok képes. Akár ISO 51 200-ig állítható a fényérzékenységem, és 180 000 
képpontos AE-fényméréssel rendelkezem. A SnapBridge BLUETOOTH® 
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