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Baranyay naplóját, feljegyzéseinek egy részét a Művészettörténeti Értesítő 
XLIX.(2000) 3-4.,1 valamint a valamint a Balkon 2003/3. és 2003/4.2 szá-
mában számában Sz.Szilágyi Gábor publikálta, úgy tetszik, az írásos 
hagyaték zöme ‒ a levelezést leszámítva ‒ tehát már megjelent. A most 
közölt, kéziratban maradt rövid írások egy álom doumentumai: 1977-ben 
az (akkor még) Képzőművészeti Alap Kiadója elfogadott, majd nem sok-
kal később elutasított egy szinopszist, mely a kortárs képzőművészet és a 
fotó kapcsolatát tárta volna fel művészek és művészettörténészek esszéi 
és kommentárjai révén. Baranyay sorai ‒ aki nem csak írással, de „saját 
jogán” is szerepelt volna a kötetben ‒ e füstbe ment terv ritka dokumen-
tumai.

▪

Örülök, ha szabatosan írhatok.
Örülök, ha egy 12 soros mondatot írhatok.
Örülök, ha normálisan írhatok.
Örülök, ha szabálytalanul írhatok.
Örülök, ha áthúzhatom a mondatokat, egyiket a másik után.
Örülök, ha kiradírozhatom a mondatokat, egyiket a másik után.
Olvasni Tótot, látni Tót levelezőlapjait, írni Tótnak, hallgatni egy Tót 
lemezt, hallgatni az erőt, megsemmisíteni a párbeszédet, nevetni és 
menni, megszüntetni az ideológiát, semmit se mondani és nevetni, léleg-
zeni... írni egy mondatot, mint egy ismétlődő litániát. Újra megtalálni a 
mondatok írásának elveszett egyszerű örömét, írni kézzel, vagy géppel, 
nem nagy dolgokat írni, írni egyszerűen, a kéz egyszerű gesztusával, mely 
a szavak nyomát hagyja a papíron, fölfedezni írásnak a zérót... 
Semmit se mond: csinál. 
Mondanivalója semmi: megcsinálni, az írás, mint egy tett? egy írásmód, 
egy rajz, egy ritmus: Örülök, hogy az egyik mondatot a másik után írha-
tom, mint ahogy az ember kis kölykökkel játszik, mint ahogy megy, mint 

1 Sz. Szilágyi Gábor: Képek, írások, dokumentumok: Baranyay András korai művei és írásai 
(1956–1966). Művészettörténeti Értesítő 2000/3-4., 235-284.

2 Baranyay András: Franciaországi utazások I. 1976; Franciaországi utazások II. 1994, 1996, 
1997, Balkon 2003/3.; 2003/4., ld. http://balkon.art/1998-2007/

ahogy lélegzik, jó lenne a művészetről, vagy 
az irodalomról, semmit sem írni. Tót újra 
megtalálta az elemi járást, az eltemetés 
első aktusát a törvények, szabályzatok alá 
és szisztémák alá, amik a valamit mondást 
megkövetelik, az értelmet adást, egy igazság 
megerősítését, egy modell előírásait...
Tótnál ez radikális megsemmisítése minden 
miértnek és hogyannak: nincs magyarázat, 
a létezés aktusa egy társadalomban, ahol 
mindenki elvesztette azt a gyermeki naivi-
tást, hogy játszon a semmivel és a gúnyo-
lódással. „Örülök, ha mondatokat írhatok 
a sötétben, egyiket a másik után.” A maga 
módján a Fluxus minimalizmusát követi, 
Gerz-ét vagy (...).3 Látni Tót által átalakított 
képeket is, ezek levelezőlapok.
Egy (...)4 erő írja ezeket a kiürített monda-
tokat, ezeket a kinullázott dialógusokat, 
ez itt a létezés rendkívül kis örömeinek az 
újrafölfedezése, egyszerű lélekzetvétel (sic!), 
szétrombol a hiányok beszívásával, átvitt 
értelmű szertelenségével; a művészet már 
nem egy hatalom, az írás már nem egy pri-
vilégium, talán teljesen mindegy, ki hozza 
létre. Tót mutatja ezt a hihetetlen lehetőségét 
a létnek a semmivel, eltörlés által, az üzenet 
elutasítása által. 
76-ban kivonult az utcára táblákkal, melye-
ken elmondta az egyszerű sétálás fölött 
érzett örömét, vagy a nyakába akaszt 
egy táblát: örülük, hogy ezt a nyakamba 

3  A név olvashatatlan
4  A szó olvashatatlan
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akaszthatom, örülök, hogy mi ezt a kezünk-
ben tarthatjuk...

Tiltakozást támaszt, mert ez az egyszerű 
aktus nem mond semmit, csak önmagát, 
csak egy pontos törvénykönyv belsejében 
lehetséges...
Nem követel, csak megerősíti a kimondás 
örömét. Veszi a szót azért, hogy semmit ne 
mondjon, rombolóvá válik egy társadalom-
ban, ahol minden szabályozott; minden 
értéket ironikussá tesz, általános gúnyo-
lódás...
Tót negatívban mutatja meg, amivel mi el 
vagyunk árasztva a magyarázatok alatt, 
és hogy az ember csak egy szabályban 
cselekszik, ő megzavarja a lábnyomokkal 
kitaposott utat és lehetetlenné teszi az 
osztályozást, a normalizálást, az azonosí-
tást... Használja a filmet, a magnószalagot, 
a könyvet, a levelezőlapot, a pecsétet, az 
írást, hogy fölbomlasszon minden megis-
merést: manifesztációja egy lelkiállapot-
nak, amely a gesztusaival elutasítja a kul-
turális jogszabály alkotást. Nincs kezdet, 
sem vég, nincs szimbólum: minden dolog 
csak önmagát jelenti.
Egyszerűség, konkrétság, amit ebben a 
kinullázott párbeszédben mond.

Boltanski
B. bemutat egy színes fotószériát, csinos, 
ápolt, sőt kinyalt gyerekportrékat, amilye-
neket egymásnak ajándékoznak az embe-
rek általában. „Nem művészetből” van ez, 
mondják. Igen ‒ mondja Boltanski ‒ szán-
dékosan csináltam. Csinosak, mint a sza-
badság végi fotók, se nem nyomorékok, se 
nem nagyon szép gyerekek. Ez az új: egy 
kicsit megindító. Szeretném lerombolni 
a művészet eszméjét, mint fontos és drá-
mai valamit, itt nem csúfolódásról van szó.  
Ez „ízléssel” végzett munka, Duchamp 
óta az ember mindent csinálhat, bevihet 
egy kupac földet egy galériába, ennek már 
nincs fontossága. De az, amit nehéz marad 
kibírni, az a kultúrák áthelyezése: itt kitenni 
egy galériába; konceptuálisnak mondott 
művészt szokás megkülönböztetni az ama-
tőr fotók, rendkívüli technikák alkalmazá-
sában (rosszul megcsinált fotó, fekete-fehér, 
elmosódott, szöveggel kisért) itt semmi.
Épp az amatőrfénykép érdekel, mert az 
egy mindenki által ismert és hozzáférhető 
médium. Aztán van két megkülönböztet-
hető értéke: a használat (az ember elküldi 
a nagyanyjának, ezeket itt elküldhetném 

berlini gyerekeknek,5 kétségkívül nagyon elégedettek lennének) és eszté-
tika, (de mit akar ez mondani: „egy szép kép”?). Munkám egyszerre baná-
lis és kétértelmű. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé öntudatlanul, egy olyan 
vágytól hajtva dolgozom, hogy ne legyen már semmi.

Rainer
Rainer fényképeinek egyetlen témája az önarckép. Ezek fekete-fehér pil-
lanatfelvételek, utólag összefirkálva ideges, dinamikus színezett voná-
sokkal, amiket R-nak először el kell képzelnie, hogy kifejezhesse velük 
expresszív képi szándékait, a meszkalin hatása alatt, azután hideg mód-
szerességgel reprodukálhassa. Grimaszokról, kifacsart fintorokról van itt 
szó, a test és az érzelem minden regiszterének kikutatásáról, kialakítva 
egy fajtáját a „művészi színháznak, ahol összekeveredik a festészet és a 
fénykép”. R úgy látja valóban, hogy a test nyelve elsődlegesebb a beszélt 
nyelvnél, lényegesebb, közelebb van egy igazsághoz, amit a szavak csak 
eltakarnak: az azonosítás a felszinen van és csak a végletekig fölfokozott 
állapotában.

B és M Leisgen
Leisgenék sorozata ‒ „erővonalak” bemutatják az emberi test és a táj egy-
bekapcsolásának (összefogásának) kísérletét.

„Nem csinálunk »idea« művészetet, conceptual artot, de megpróbáljuk 
konkretizálni az érzéseinket a minetizmus által (mimikri). Aristoteles sze-
rint a mimézis »eljutni a reprenzentációhoz a tánc módján«. Mi az ember 
mimetikus képességéről beszélünk; mint egy gyerek, aki, hogy megfejt-
sen és megértsen egy malmot, gyorsan körbe forgatja a karjait, az M által 
fényképezett B mímeli az erőket, a feszültségeket, a természeti ellentéteket 
(ellentmondásokat). 
Például a fotó a felhővel és a kővel kifejezi a feszültséget a gravitáció és 
a fölemelkedés közt. Egyedül a fénykép engedi meg érezni ezt a feszült-
ségállapotot, nem banálist, nem hétköznapit, a nem reálisnak a realitását. 
Keressük az éppennek a pillanatát, azt amikor az erők kiegyensúlyozódnak. 
A fénykép megengedi megvalósítani az azonosságot a tárgy bemutatása és a 
bemutatott tárgy között. Köteléket alkot egy eszme és a megvalósulása közt. 
Nem vagyunk fényképészek. Meg akarjuk fejteni a természetet szavak nél-
kül, az emberi figura ábécéjével. A fénykép a mi számunkra csak a legjobb 
kicserélési mód, a legjobb mód az együttes munkára.”6

Becher
1957 óta, Berndt és Hilla Becher Németországban, Hollandiában, Belgi-
umban, Angliában, Franciaországban, az USÁ-ban és Luxemburgban 
fotósorozatokat készítettek. Ezeknek a tárgya egy hideg, analítikus, bizo-
nyos vidéki ipari aspektusok (üzemek, víztornyok stb.) hosszabb, rövidebb 
hosszúságú szériákba osztályozva, akár forma szerint (gömbök, hengerek, 
sokszögű formák, kúpok) akár anyagok szerint (fa, acél, vas, tégla, cement) 
akár látószög vagy pillanatnyi nézőpontok szerint. Hogy megfejthessük 
a modern idők emlékműveinek ezeket a jeleit, Becherék kitaláltak külön-
féle olvasási szisztémákat. És paradoxonként, az ötlet, amely statikusnak 
és prózainak látszik, vizuális asszociációk által kitágul, az irracionálisba: 
Becherék a „vidék anonim szobrászai”, munkájukból ez leolvasható, fino-
man, teli a képzelőerő dinamikájával.

5 Boltanski 1975-ös Berlin gyermekei című művéről lehet szó
6 A Leisgen házaspárról szóló írás ‒ az első mondatot leszámítva ‒ idézet-sor. A borítékban, 

melyben ez és a többi szöveg volt, lapult egy interjú Leisgenékkel (Barbara és Michael 
Leisgen beszélgetése Irmeline Lebeer-rel, l’Art Vivant 52. 1974 október), sokadik példány 
átütő papíron, valószínűleg Birkás Ákos fordítása. Ám a Baranyay által idézőjelbe tett 
mondatok nem innen származnak.


