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Ella és Lázár
Hámos Gusztáv Lázár-effektus 
című kiállításáról
• Memoart Galéria

• 2010. június 18 — szeptember 18. 

• Meglepő cím a Lázár-effektus egy Hámos Gusztáv 1970-es években készült 

fotóit bemutató kiállítás számára. Szerencsére a kifejezésben szereplő effektus 

szó nem enged konkrét, vallásos érzületű konnotációt előtüremkedni. Hámost 

a különböző világvallások eredete, a főbb mechanizmusok az 1990-es évek óta 

foglalkoztatja, a bibliai Lázár-történetek dialektikája modellként szolgál az utóbbi 

két-három év művészi-elméleti tevékenységéhez, melynek középpontjában saját, 

több mint 30 évre visszatekintő alkotói működésének vizsgálata áll. 

Gondolkodásmódját, problémafelvetéseit a kezdetektől meghatározta korai fil-

mes tevékenysége, első nyilvános szereplései a Marczibányi Téri Művelődési Ház 

1022-es filmklubjához kötődnek. Első fotográfiai panorámasorozatát (1974) 

szülőházában, a Szinva utcai belvárosi bérházban készítette: 29-es objektívet 

használva filmes gesztussal svenkelt végig négyszer egymás után vízszintes 

sorokban a gangos belső udvaron. A 4×5 képből álló térrekonstrukciós tabló 

a fényképet készítő gép és az emberi agy térészlelési mechanizmusa közti 

különbségre világít rá, amely különbség a fotográfiai kép reneszánsz tradícióban 

gyökerező monokuláris szerkezetében és az egyes képek közti hiányban rejlik.  

A tabló felfogható egy másodpercenként 20 kockából álló mozgókép képenkénti 

bemutatásaként. A panorámaképek montázsjellege és a vonal mentén kettéosz-

tott „felezős” képek álmontázsai1 közti összefüggés a témája annak a két eredeti 

1  Az életművön belül megjelenő montázs és álmontázs kérdéseivel, szerepükkel a neoavantgárd 
sokat vitatott fogalmával kapcsolatban részletesen foglalkozom a Hámos Gusztáv munkásságáról 
készülő szakdolgozatomban.

nagyításnak, amelyek a Lázár-effektus c. kiállí-

tás központjában állnak. A Montázs-Panoráma 

c. munkában egy villamos belsejében készült 

álmontázs alatt, a Panoráma-Montázs c. mun-

kában pedig a Szinva utcai lépcsőházban készült 

felezős álmontázs alatt látható a Szinva utcai 

panorámasorozat két-két eleme. 

A kiállítás többi darabja 1974 és 1976 közötti, 

nagyobb részt vízszintes osztóvonal mentén 

készült „felezős” képekből áll, néhány diagonáli-

san osztott, Moholy-Nagy és a konstruktivisták 

befolyásáról tanúskodó fotó mellett. A 25 glossy 

satin kartonra készült lambda print közül mind-

össze 8 esetében tudunk, jelenleg többnyire 

lappangó, az 1970-es évekből származó nagyí-

tásról. Kérdésként merül fel, hogy az eddig soha 

le nem nagyított, ki nem állított fotók miért 

kerültek Hámos érdeklődésének látóterébe? 

A korábban valamilyen szempontból hibásnak 

tartott fotográfiák olyan különböző szempon-

tok szerint kerültek a több száz negatívot őrző 

mappa mélyére mint a rossz fényviszonyok, 

hibás kompozíció, giccs közeli összhatás stb.. 

Az alkotó figyelme évtizedek elteltével először 

Szilágyi Sándor megkeresésére irányult ismét 

a rég elfeledett negatívokra, fotókra, majd két 

éve tartó kutatómunkám kapcsán. Hámos teljes 

munkásságának katalogizálása során tűnt fel, 

hogy a 2002-ben Katja Pratschke rendezőnővel 

közösen készített Elcserélt fejek c. fotófilm által 

felvetett álló- és mozgókép közötti összefüggé-

sek problematikája az 1970-es évek munkássá-

gában gyökerezik. 2001-ben a készülő fotófilm 

képanyagából összeállított hat fotótablót muta-

tott be a szerzőpáros agysebészeti eszközök 

és két szimultán vetített videó installációjában 

(Ludwig Múzeum, Budapest). A fotófilm műfaji 

sajátossága, hogy míg a mozgás illúziójára ala-

pozó film másodpercenkénti többnyire  

24 képkockája a felvevőgép elindításával 

mechanikusan kerül rögzítésre, addig a fotó-

film képkockái egyenként, a fotográfus időzített 

döntése alapján készülnek. A mozgás illúzióját 

adó mozival ellentétben a fotófilm kiemelt álló-

képeket mutat több másodpercnyi időtartamig. 

A Ludwig Múzeumban kiállított tablósorozat a 

kiemelt képkockák bemutatásával Bergson nyo-

mán arra sarkalja a nézőt, hogy mozit gondol-

jon, ahogy azt Hámos 2001 óta a fotó és film 

kapcsolatát, tér és idő viszonyát emlékezet és 

valóság tükrében vizsgáló elméleti és gyakorlati 

programjában is hangsúlyozza.2 

Fotó és film kapcsolata tette aktuálissá a 

korábban hibásnak tartott fotográfiák sorát is. 

A Lázár-effektus kiállítás keretén belül látható 

2  Ld. Hámos Gusztáv és Katja Pratschke: Mozog vagy ne 
mozog, ez itt a kérdés! és Peternák Miklós: Mozit gondolni. 
Hámos Gusztáv: A sziget fele nem félsziget (Átkelés életrajzi 
és földrajzi határokon 1980–2008), Balkon, 2008/04, 2–7.o., 
7–9.o.
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fotók Ella város néven részét képezik Hámos 

és Pratschke jelenleg futó Cities c. 16 fiktív 

várost fotófilmként bemutató projektjének Italo 

Calvino Láthatatlan városok c. novelláskötete 

alapján. Ella város a „felezősök” világa, a szo-

cializmus rendszerkritikai szemlélete fogalma-

zódott meg az 1970-es évek vonalas képeiben, 

amelyekben a képek két, összeillesztettnek tűnő 

féltekéje egy megfelelő fotográfusi pozícióból 

kiválasztott osztóvonal mentén találkozik.  

A két félteke közti jelentés első szinten a konk-

rét eltérésekben, ellentétekben pl. mozgó-álló, 

kint-bent; második szinten az álmontázs felis-

merésében fogalmazódik meg: az osztóvonal 

nem valódi, a két kép látszólagos ellentéte a 

képen belüli probléma. A strukturalista nyelv-

filozófia egyik saussure-i alaptétele szerint 

a „jel csak a saját síkján elhelyezkedő összes 

többi jelhez való oppozíciós viszonyában hordoz 

egy meghatározott jelentést”.3 tehát a struk-

turalizmus kérdései a jelek egymáshoz való 

viszonyában fogalmazódnak meg, míg a poszt-

strukturalizmus a jelentett és a jelentő jelen 

belüli problematikájával foglalkozik. A struktu-

ralista és posztstrukturalista nyelvfilozófia ket-

tőssége egymást nem kizáró módon jelenik meg 

az álmontázsokban.

A korábban hibásnak tűnő fotográfiák felett 

az 1970-es évek szigorú konceptuális szem-

lélete ítélkezett, azonban Ella város számára 

válogatott képek nem kívánnak retrospektív, 

történeti rálátást nyújtani Hámos korai fotós 

tevékenységére. Az alkotó látásmódja, ízlésvi-

lága megváltozott, a kiállított képek még akkor 

sem szerepelnek eredeti címükön, ha valaha 

esetleg volt. 

A kiállítás ízelítő, előkép. Pont annyi, ameny-

nyit Lázár történeteinek filológiai és teológiai 

olvasataiból nyerünk.4 Lázár feltámasztása a 

végső feltámadás előképe. Művészettörténeti 

közegre adoptálva a parabolát, tekinthető-e 

végső célnak az életmű kanonizálása? Hámos 

Gusztáv munkásságának feldolgozása, kontex-

tusba helyezése és retrospektív igényű bemuta-

tása még várat magára, de Lázár felébresztése 

a földi élet folytatására megtörtént, újabb mű: 

fotófilm van születőben.

3 Kelemen János: Mi a strukturalizmus?, Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1969, 31.o.
4 Eltekintek a Biblia Lukács 16.19–16.31 közötti koldus Lázár 
történetétől, holott egyes vélemyények szerint (R. E. Brown) 
ugyanaz a szájhagyomány szolgál alapul a jánosi és a lukácsi 
Lázár perikópa számára.
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