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a n g H y  a n d r á s

VÍzcsEPPEK zÖld szÚnyogHálón
Nádor Katalin (1938–2018) fotográfus művészetéről

„Lelet-távolság aprólékos
gyűjtögető pontból lencsélve”

Pálinkás györgy

1.

a játék elmosódott körvonalú fogalma írhatja körül nádor Katalinnak azokat a főként az 
1970-es években készült fotóművészi alkotásait, melyeket összefoglaló névvel Játékoknak 
nevezett. az elnevezés első értelmezésben a művész szerénységéből, a mesterség minden 
„lidérces messze fény” nélküli habitusából következően ezeknek a fényképeknek a fél-
szegségét jelzi, hogy a műalkotás patetikus felelősségének terhét úgy vegye le az alkotó-
ról, miként – a művészet-e a fotográfia hagyományos kérdését idézve – a művészet terhét 
magáról a fényképezésről. mert hiszen mindezt nádor Katalin fényképész szakmája, mú-
zeumi műtárgyfotósi hivatása melléktermékének, kikapcsolódásként folytatott, szabad-
idős elfoglaltságnak tekintette, s így a Játékok címmel egyúttal munka és művészet polari-
zált viszonyát is játékosan értelmezi. Pepecselések ezek az absztrakt, valóságrészletek 
nagyításait, egymásra vetített, egymáson áttűnő geometrikus motívumokat, a megvilágí-
tás és előhívás módozatait ábrázoló képek a fénykép artisztikus lehetőségeivel, ugyanaz-
zal a koncentrált, aprólékos figyelemmel létrehozva, mellyel tárgyfotóin egy-egy múzeu-
mi műtárgy optimális láthatóságát is rögzítette. Fényképészi életműve példaszerűen 
annak a mozgásnak a játékterében értelmezhető, mely munka és művészet, műtárgyfotó 
és művészi fotó, a fénykép mint a dokumentáció eszköze és mint önértékű műalkotás fo-
tótörténeti és fotóelméleti pólusait kapcsolja össze. nádor Katalin játékainak kontextusát a 
pécsi múzeum modernitásnak elkötelezett inspiráló közege martyn Ferenc, gyarmathy 
tihamér vagy Victor Vasarely alkotásainak dokumentálásával éppúgy meghatározta, 
ahogy a lantos Ferenccel, valamint a Pécsi műhely alkotóival való személyes együttmű-
ködés és rajtuk keresztül a különböző neoavantgárd képzőművészeti törekvésekkel való 
találkozás. 

a Játékok sorozat a fotótechnika absztrakt képi lehetőségeibe ágyazva visszautal a fo-
tótörténet korai időszakára. a valóság objektív ábrázolása, illetve a festészethez való alá-
rendelt viszony ellenében az elhibázott, rosszul vagy duplán exponált, elmosódott fotók 
véletlen esztétikája a technika emlékezete. a 19. század végén a fényképezésnek már volt 
saját játékos, szórakoztató időtöltése: „Körülbelül 1890-nel kezdődően számos könyv je-
lent meg a »fotográfiai szórakozásokról«, melyek gyakran több kiadást is megértek. 
Ezekben – akárcsak a korabeli képes újságokban megjelent több írásban – a huszadik szá-
zadi festészeti és fotográfiai stílusok és témák meglepő megsejtéseire bukkanhatunk. a 
fény- és mágneses erőtérminták, a montázs és a kollázs, a szokatlan perspektivikus néze-
tek, az egymásra másolt és sokszoros képek későbbi jelentkezése valószínűleg sokat kö-
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szönhet ennek az akkoriban népszerű művészeti formának.”1 Ezek a korai fényképtechni-
kai „divertimentók” – az avantgárd előőrseként – az 1920-as évek absztrakt fotográfiai 
törekvéseivel jutottak a modern nonfiguratív képzőművészet öntudatáig. de még ebben 
az öncélú, művészi ambíciójú fotográfiában is benne van a technikával való kísérletezés 
időtöltő mindennapisága, melynek eleve adott képalkotó művészetének a fényképész leg-
feljebb csak függeléke. Hiszen a tekintete szükségképpen belevész a camera obscura meg-
határozta perspektivikus látásmód nyugati kulturális hagyományába. a különböző for-
mák, a valóság elemeinek meglepő kombinációi, a kompozíciók geometrikus harmóniája, 
fények és árnyékok meglepő hatásai, a felületek textúrája a témák kimeríthetetlenségébe, 
s vele mintha a fényképezés művészetébe zárnák az alkotó szubjektumot. Ezt látszik iga-
zolni az exponálás és előhívás kiszámíthatatlansága is, az improvizatív véletlenek megle-
pő játéka, melyben a fénykép technikai szabadsága kilép készítőjének ellenőrzése alól, 
hogy váratlan képek halotti maszkjává formálja a művészi intenciót. Ugyanígy az abszt-
rakt forma- és témavariációk éppen absztraktságukból adódó lezárhatatlan végtelensége, 
mintegy önmagukat fényképező fényképekként – akár az önmagát író nyelv – sugallja az 
alkotó szubjektum eltűnését a képet létrehozó technikában. 

a játék itt – akárcsak nádor Katalin tradicionális Játékaiban – olyan szellemi alakzattá 
lesz, mely személytelenségében függetlenné akar válni minden fizikai tárgyiasságtól, 
konceptuális jellegében önmaga anyagszerűségétől éppúgy, mint a valóság tárgyi motí-
vumaitól. nádor Katalin absztrakt variációsorozatainak lényege is ez a tárgyról leváló 
mozgás, melyben minden egyes fénykép csak egy fázisa a végtelenbe tartó kontinuitás-
nak. a létrehozás folyamata, az újabb és újabb kombinációk és nézőpontok kísérlete min-
dig hangsúlyosabb, mint a kész mű, mely aztán sokkal inkább igényt tart az alkotó büszke 
öntudatának személyiségére. „nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szük-
séges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánt tengelye.”2 Így volt sze-
rényen háttérbe húzódó nádor Katalin is saját Játékaival, mert – ismét József attilával – 
„Kell, hogy az ember mindig foglalkozzék valamivel, ezért játszik s akkor játszik, ha a 
méltóságos világegyetem összefüggései megengedik.”3 

a realitástól való elvonatkoztatás alapvető konvencionális fényképészeti gesztusa a 
nagyítás. minden felnagyított jelentéktelen apró részlet és kicsinyke valóságdarab már a 
fotózás korai időszakában is egyszerre jelentette a mikrovilág tudományos megismerését, 
s elvont esztétikumával a művészet szürrealizmust megelőző szürrealizmusát. nádor 
Katalin legkorábbi, az 1960-as évek végén készített sorozatain is a nagyítás révén teremt 
absztrakt esztétikumot. a fodrozódó vízcseppek, szappanbuborékok, habfürdők vagy a 
szódabikarbónába öntött ecetsav felnagyított részletei és mozgáspillanatai geometrikus 
struktúrákat jelenítenek meg. Különböző anyagok ütköztetése és kombinációja, valamint 
finom áttetszőségük a megvilágítások fényében hozza létre azokat a grafikus hatású kom-
pozíciókat, melyek elérése a művész legfőbb ambíciója volt. a valóságelemek statikus és 
a térbeliséget kiiktató képzőművészeti képpé alakulásának egyetlen pillanatai ezek a fo-
tók. a folyékony, mozgásban lévő anyagok a fényképen grafikává rögzülnek. Vannak fo-
tók, ahol a buborékok amorf alakzatai egy geometrikus tárgy sziluettjére vetítve látsza-
nak, vagy a vízcseppek – a későbbi háló- és szövetkompozíciók sorozatának előzményeként 
– organikus motívumait egy sűrű rácsszerkezet értelmezi. minden forma – egy sajátos 
piktorializmus jegyében – síkra redukált kontúrként látszik. „a hab a víz tükrén csodála-
tos arabeszket képez, és megszűnik egyszerű dokumentum lenni, szokatlan felfogású ki-

1 aaron scharf: művészet és fotográfia (ford. Wessely anna), in: Fotóelméleti szöveggyűjtemény 
(szerk. bán andrás és beke lászló), Enciklopédia Kiadó, bp., 1997, 34. 

2 József attila: irodalom és szocializmus, in: József attila: József Attila művei II. (tanulmányok, 
cikkek, levelek), szépirodalmi Könyvkiadó, bp., 1977, 196.

3 József attila: Esztétikai töredékek, in: József, i. m., 293–294.
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művelt fotóvá válik. és itt találja meg a kombinatorikus kísérlet is jogosultságát, melynek 
alapja játékos és esetleges behatásoknak a fényérzékeny emulzióra való rávitele.”4 a kiin-
duló téma banalitása és a kombinatorikus sorozat együtt oldja fel a kép lehetséges szim-
bolikus jelentéseit. a szappanbuborék, mint a festészet történetének egykori vanitas-
szimbóluma, mely az élet illanó rövidségére emlékeztet, itt csupán egy illanás, mely a 
variációk végtelenségét jelezve illan el a vizualitáson túl rögzíthető jelentések elől. a való-
ságtöredék nagyítása önmaga képi világába záródik, kontextus nélküli töredék létében 
úgy válik le a tárgyiságról, ahogy – művésziségének igazolásaként – a fotó társadalmi 
hasznosságának elvárásairól. 

a jelentés illanását hangsúlyosan jelzi nádor Katalinnak az Ingatlan-Csere című, 1973-
ban készült fotósorozata, ahol egy újság apróhirdetés-rovatát – a nagyon drága rózsadom-
bi lakások hirdetéseivel – panelházak fotójára montírozta. a két egymásra vetített fénykép-
ből létrejött „hibridkép” szociológiai feszültsége és így a mű társadalomkritikai éle 
szövegornamentika és kép, fekete és fehér dekoratív optikai játékában oldódik fel. a vib-
ráló felület apró motívumainak mozgása elnyelni látszik a boldog szocializmus ellentmon-
dásait. de az esztétizálásnak ez a folyamatműve, mely jelentés és absztrakt kompozíció 
kettősségének ritmikáját ábrázolja, önnön játékossága ellenében visszanyeri lágy társada-
lomkritikai erejét, miközben társtalansága révén mégiscsak az életmű játékainak közegébe 
sorolódik, ez is egy vízcsepp zöld szúnyoghálón. a szintén 1973-ban készült Házak című 
kollázs, mely egy lakótelepi ház négy különböző nézetét egyesíti egyetlen képen, már épp-
úgy minden szociológiai konnotációt nélkülöz, ahogy Ficzek Ferenc Talicska-átalakításának 
formaanalízisei is maguk mögött hagyják a munkásosztály korabeli szimbólumrendszerét.

a közeli felvétel, a valóság jelentéktelen tárgyainak felaprózása, a kicsiny dolgok rész-
leteinek mikrolúdiumai, ahogy nádor Katalin fotóin is látjuk, a fényképezés művészeté-
nek esélyét jelentik, hogy a tárgyból kiindulva önmagához mint absztrakt, önértékű kép-
hez érkezzen el. s így lehet a nagyításnak egy olyan szélső értéke, amikor a kép minden 
realisztikus vonatkozása elvész, és már csak raszterpontok, apró szemcsék látszanak, 
hogy maga a nagyítás legyen egyedül látható önmaga ábrázolásaként s a fényképezés 
önreflexiójaként. antonioni Nagyításában a főhős fotóműtermének kirablása után már 
csak egyetlen kép marad a földön, melyen csupán fekete-fehér pontok halmaza látszik. Ez 
a végsőkig nagyított fotó – a többi kép hiányában, melyeken még jelen volt az egyre ki-
sebb részletekben látható tárgyi valóság – leválik minden összefüggésről, hogy a megis-
merés eszköze helyett legfeljebb művészetté legyen, akárcsak az a nonfiguratív festmény, 
melyet a film főhőse festő szomszédjánál látott. a szélsőségig felnagyított tárgyfotókon –  
s ilyenekre is van számos példa nádor Katalin alkotásai között – a raszterpontok látható-
sága geometrikus struktúra módján leplezi le a technikát, mely tisztán vizuális értelmezé-
si ponthálóként vetül a fotópapír síkjára. 

Ekként lesznek a különböző hálók, szövetek és rácsok vonalai a Grafikai hatások című 
sorozaton valóságos tárgy létükön túl magának a fényképnek a hasonlatai. a kiinduló 
realitás itt is banális: drótkerítések vagy kovácsoltvas kapuk rácsozatának fotói, melyek 
hétköznapi raszterein át látjuk a mögöttük lévő dolgokat megmutatkozás és elrejtettség 
egyszerű kettősségében. aztán a sziták, szövetek, szőnyegek, szúnyoghálók, nylonharis-
nyák, kendők és függönyök hajladozó vonalhálóinak nagyításai már leválnak a valóság-
ról, hogy a fények és árnyékok játékát, finoman érzéki áttetszőségek, a félig láthatóság 
sejtelmes erotikájú kompozícióját jelenítsék meg. mindez közvetetten visszautal az euró-
pai ábrázolási hagyományra: a hálószerkezetek a centrális perspektíva reneszánsz segéd-
eszközét, a velumot, míg a szövetek anyagszerű hullámzása a festői drapériák lágy clair-
obscur redőzöttségének mozgásvonalait idézik. 

4 Jaromir Funke: a fotogramtól az emócióig (ford. schulz Katalin), in: Fotóelméleti szöveggyűjtemény, 
i. m., 113.
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az anyagok faktúrája a fekete-fehér árnyalataiban válik hangsúlyossá, mert mindazt, 
amit a valóságos tárgy a színek révén elveszít tulajdonképpeni láthatóságából, taktilis 
értékként nyeri vissza. miközben a fotó a nagyítással az ábrázolt felületek anyagiságához, 
a mikroszkopikus részletek érintéséig akar eljutni, a láthatóságon keresztül maga mögött 
hagyja saját anyagszerűségét. a fekete-fehér redukciója a művészi sűrítés garanciáját je-
lenti, a struktúrák áttekinthető erővonalait, a koncentrált pillantást, a kép technika meg-
határozta egységét. az árnyalatok ebben az egynemű szférában válnak ugyanannak az 
árnyalataivá, mert míg a színek könnyebben kelnek önálló életre, visszatérve a valóság-
hoz s a bármilyen kicsiny ábrázolt tárgyak eredeti térbeliségéhez, addig a fekete-fehér 
tónusai, művészi absztrakcióként a kép síkjára vonva őket, megszüntetik máshol létüket. 
nádor Katalin egyik fotója, a Vízcseppek zöld szúnyoghálón valóság és fénykép távolságát 
jelzi. nemcsak a vízcseppek vonalkái és a szúnyogháló felismerhetetlen rácsszerkezete, 
hanem a zöld szín megjelölése élezi ki leginkább realitás és műalkotás, tárgy és absztrak-
ció, téma és ábrázolás különbségét, hogy a fényképész alkotói fantáziájának helyet adjon. 
Ugyanakkor a cím és a fotó – szó és kép – feszültségében úgy vonatkozik a zöld szín a 
fekete-fehér képre, mint megoldás a rejtvényre, megfejtés a talányra. 

mert minden fénykép szükségképpen valaminek a fényképe, s művészi absztrakciójá-
nak így mindenképpen, még az ezt elkerülni igyekvő nonfiguratív kollázsok és egymásra 
vetített negatívok esetében is, van valami realitása, melytől el akar szakadni, de mégis 
mindig visszatér hozzá. a nagyítások absztrakt művészisége így találós képpé válik, 
olyanná, melynek egyik fotótörténeti előzménye Edward Weston 1931-es Káposztalevél cí-
mű képe. nádor Katalin absztrakt fotóiba is hangsúlyosan belejátszik ez a kétpólusú moz-
gás, mely a tárgy ábrázolása és elvont, autonóm képi világa, s így a kép létrejöttének fo-
lyamata, valamint a végeredmény, a kész mű közti billegést eredményezi. a képnek ez a 
– arnold gehlen kifejezését idézve – „kétrétegűsége” realitás és kép viszonyát folytonos 
oszcillációként írja le, mely a létrejött elvont műalkotást mindig visszaköti valószerű ere-
detéhez: ezzel az objektív valóság dokumentációjává teszi, és egyúttal a létrehozás egyéni 
kreativitásának játékterét is kirajzolja. mégis az alkotói képzeletet profanizálja, hogy a 
geometrikus kompozíció voltaképpen egy rádió hátoldala, vagy éppen egy fából készült 
vázszerkezet, hogy a raszteres vonalak struktúrája nem más, mint egy kerítésrács közel-
nézetből, hogy az amorf körvonalú vonalrajzok a nagyítógép tárgylemezére helyezett 
szappanbuborékok, az amorf alakzatok a hullámzó grafikai hálózaton pedig vízcseppek 
zöld szúnyoghálón. mindez azt sugallja, hogy a képnek pontszerűen egyetlen megfejtése 
van, s ez tulajdonképpen a nagyítás miatt töredékességében csak nehezen felismerhető 
tárgyi tartalom, mely lelepleződve megszünteti a művek kétértelműségét, lezárja azt a 
folyamatos mozgást, mely ezeknek a fotóknak a létmódja, lefotózott dolog és fényképé-
szeti alkotás dialektikus játéka. 

nádor Katalin fotói így lesznek dialektikus képek termékeny, egymásba tűnő pillanatai. 
mert valóság és kép viszonya itt a kép immanens kettőssége, egy valóságdarab és egy abszt-
rakt tárgyiatlan fény-árnyék struktúra egyidejű összefüggése. Viszonyuk nem azt jelenti, 
hogy ezek a kép részeiként, mint szomszédok határolják egymást, s a különböző odapillan-
tásokkor váltják egymást, hanem ugyanabban a pillantásban együtt léteznek. Összefüggésük 
teóriája teória a véges, mert beazonosítható, megfejthető valóságdaraboknak a fraktálszerű-
en végtelen és kimeríthetetlenül értelmezhető absztrakt képpel szembeni határairól. a fotók 
művészi méltóságát, túl azokon a tárgyakhoz köthető motívumokon, melyeket lefényképez, 
az jelenti, hogy van bennük egy olyan vonatkozás nélküli esztétikum, mely önmagát mint 
fényképet jelenti és vezeti vissza önmagához mint fényképhez. nem megmutat valamit, ami 
rajta túl van, hanem önmagát mutatja meg azon keresztül, amit ábrázol. 

Ezért aztán a tárgyi kiindulópont visszakövetésének interpretációs szándéka ellené-
ben, ennek megfordításaként sugallhatják az absztrakt témavariációk, hogy a forma és a 
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kompozíció, a tárgytalannak tűnő struktúrák megelőzik az empirikus adottságokat. Így 
talál rá olyan részletekre és tárgyakra nádor Katalin, melyeket előzetes absztrakciók disz-
pozícióiból keresett, s a múzeum műtárgyfotósaként a ’70-es években Pécsett erre számos 
képzőművészeti alkotásból nyerhetett inspirációt. de leginkább a Grafikai hatások vonal-
hálói érzéki fényfaktúráikkal keltik azt a benyomást, mintha az érzéki, minden jelentéstu-
lajdonítás és tárgyi tartalom előtti tiszta láthatóság sémaformái lennének. mintha nem 
szúnyoghálók s egyéb rácsozatos, áttetsző anyagok elvont ábrázolássá nagyított képeivé 
rögzülnének, hanem még csak úton lennének afelé, hogy valami ismert dologra hasonlít-
sanak. ahogy gottfried boehm fogalmaz: „Ha egyszerre csak már nem tudjuk azt, amit 
látunk, akkor gyakran úgy látunk, ahogyan először.”5 a felnagyított részletek, miközben 
a szabad szemmel nem láthatót mutatják meg, azt az illúziót keltik, hogy egy olyan első 
odapillantás látványai, mely még nem ért el semmilyen konkrétumig. 

Ez a művészi szándék – a fénykép távolítása valaminek a fényképétől – azoknál a 
műveknél érhető tetten igazán, melyek több fotó vagy negatív egymásra vetítése révén 
keletkeztek. a vékony fotópapírra előhívott, alulról átvilágított fényképek motívumainak 
kollázsa többféle sík egyidejű, vibráló mozgásterét rajzolja ki. a realitás elemei kiszakad-
nak a láthatóság térbeli kontinuumából és a fényképnek mint a világ objektív tükrözésé-
nek egyetlen exponálású kétséges művészetéből, hogy egy síkbeli képzőművészeti alko-
tás szintagmái legyenek. minden motívum kapcsolata relatív, áttűnő viszonylatokat 
teremt, s önmagát saját káprázat-összefüggéseiben látszatként mutatja. Ezekhez az egy-
másra vetítésekhez az inspirációt nádor Katalin számára a Pécsi műhely tagjaival való 
együttműködés adta. Ficzek Ferenc alkotásaiban a tárgy és annak vetített árnyéka változó 
nézőpontok átmeneteivel többrétegű teret és időt egymásra montírozó variációkban, vagy 
éppen nádor Katalin fényképei által dokumentált fotóakciókban, illetve a fotókat alapul 
használó szitanyomatokban és vászonképekben tárgyiasult. Halász Károly Modulált tele-
vízió című szerigráfiáin pedig két kép összeillesztésével geometrikus vonalak hasábszer-
kezete vetül a televízió-képernyőn látható képekre. 

a Grafikai hatások sorozat részei azok a különleges képek, melyeknél nádor a szitanyo-
más sokszorosító grafikai eljárásánál használt sűrű szövésű szitaszövetet alkalmazza, hogy 
villogó felületeinek hajlását, moarés, geometrikus mintázatát, dekoratív vonalhullámzását 
megjelenítse. Ugyanakkor a moaré tulajdonképpen nyomdatechnikai hiba, amikor az össze-
tett képeknél az egymásra kerülő résznyomatok elmozdulnak egymáson, s így, miközben 
szinte megsemmisítik a kép élességét, vibráló, változatos geometrikus minták jönnek létre. 
mikor egy parányi, alig észrevehető csúsztatással a fénykép dokumentáló szerepe megszű-
nik, ez a csúsztatás átbillenti a képet a művészi közegébe, a véletlen esztétikai formateremtő 
elvvé válik. az elhibázott képek, az elmozdulások homályos költészete túllép a realitás pon-
tos ábrázolásán. a nyomdai moaré, mely a moaréselyem fényhatására emlékeztet, és magá-
nak a moaréselyemnek a fotója a hasonlóság játékterét nyitja meg a fényképezés művészeté-
ben. mindezt még inkább felerősíti a fekete-fehér tónusok egyneműsítő közege. az ábrázolás 
leválik tárgyi eredetéről, bizonytalanná, kódolhatatlanná válik, hogy minek is a fotója a kép, 
s így nyitja meg az interpretáció és a fantázia végtelen lehetőségeit. a felhők ábráiba vagy 
leonardo penészfoltjaiba, alexander cozens – a rorschach-tesztet inspiráló – pacáiba bele-
látott képekben is a hasonlóságokat keressük, az absztrakciót valami valóságos tárgy formá-
jára próbáljuk visszavezetni, s hogy éppen mit látunk, azt intellektuális vizuális beállítottsá-
gunk, előzetes késztetéseink határozzák meg. ahogy a moaréhatás és a moarészövet képe 
hasonlóvá válik, úgy ér össze, valóság és absztrakció ellenkező irányaiból érkezve, egy felna-
gyított vagy kivágott tárgyrészlet a Váz sorozat darabjain, és az átvilágított papírkivágások 
síkidomainak formarendje nádor Katalin Vágások című konstruktivista fényképein. 

5 gottfried boehm: látás (ford. Kukla Krisztián), Vulgo, 2000. február, 221. 
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a fénykép mimetikus képessége nem a valósághoz való viszonyt jelzi, hiszen a fekete-
fehér technika felszabadít ennek a hasonlóságnak a rabsága alól (így lehetnek andré 
malraux jegyében nádor műtárgyfotóin a néprajzi használati eszközök, a régészeti leletek 
és a képzőművészeti plasztikák hasonlóan művészetté), hanem a képek egymáshoz való 
hasonlóságát. a Grafikai hatások fotósorozata rajzvonalak ábráira játszik rá, hogy saját mé-
diumukat maguk mögött hagyva legyenek grafikák megtévesztő mimikrijévé. a létreho-
zás folyamatát s technikai eszközét felszámolva, de egyszerre ennek a felszámolásnak a 
folyamatát is láttatva jutnak el ugyanoda, ahova egy kézzel rajzolt kép megérkezik. 

nádor Katain egyedülálló életművében közvetlen átjárás nyílik műtárgyfotózás és a 
fotó médiumát felhasználó műalkotás viszonylatában. Kétértelművé válik, hogy egy kép-
zőművészeti grafikai mű műtárgyfotója van a szemünk előtt, vagy egy autonóm fényké-
pészeti műalkotást látunk. amúgy persze minden hagyományos művészettörténeti ösz-
szevetés fényképezés és festészet, fotós és festő teljesítménye között az absztrakt fotóknál 
érvényét veszti, s duchamp randevú-elmélete alapján az objet-trouvé gesztusaival találkoz-
hat békésen és a teljesítmény azonos színvonalán egymással fénykép és grafika. 

de ugyanígy a hasonlóság, a hasonlóvá válás játékaiba illeszthető nádor alkotásainak 
(s kvalitását jelzi, hogy előzményeire bennük talál) moholy-nagy és man ray klasszikus 
műveivel vagy éppen – a pécsi múzeum gyűjteményében általa fotódokumentált – 
gyarmathy tihamér fotogramjaival való nyilvánvaló kapcsolata. Így lesz a Grafikai hatások 
megnevezés kétértelmű, hiszen egyszerre jelzi a fénykép viszonyát a grafikákhoz, hogy 
ezek grafikai hatású fényképek, hogy olyanok, mintha grafikák lennének, s ugyanakkor a 
grafikai műalkotások hatását is, melyek receptív művészi élménye és műtárgyfotósi gya-
korlata inspirálta a fényképezhető hasonlóságok keresését. a moholy-nagy- és a 
gyarmath-hatások is a végeredmény, az elkészült képek hasonlóságai, mert hiszen az el-
járás különböző. Ezért lehet egy átvilágított, fekete hátterű pohár aljának fotója ugyanúgy 
fotogram hatású, akárcsak a Hajtogatások sorozat darabjai, ahol – az előzetes megformálás 
kvázi művészi aktusaival – mértani alakzatokba hajtogatott, vagy éppen gyűrt papírok 
különböző megvilágításai finom fény-árnyék átmenetekkel „lágy” konstruktivista látvá-
nyokat hoznak létre.6 a kép látszólag hasonló, miközben a hozzá vezető úton a motívu-
mok csak magukra és alkotójuk képzeletére számíthatnak, saját viszonylataik rendjébe 
zárulva csak önmagukra hivatkozhatnak.

a szitanyomásnál használt szövet áttűnéseinek grafikai hatású fotói fénykép és grafi-
ka összefüggését oly módon teremtik meg, hogy egyúttal közvetetten, szimbólumként 
utalnak a Pécsi műhely egyik legjellemzőbb képalkotó technikájára s a művészcsoport 
tagjaival való együttműködésre. a szita mint a fotót felhasználó sokszorosított grafikai 
mű megalkotásának eszköze itt a fénykép grafikájának tárgyává, illetve absztrakt motívu-
mává válik, hogy áttételesen a műalkotás önábrázoló gesztusát jelezze. 

Ugyancsak önreflexióként – a fényképezés fényképezéseként – értelmezhetők azok a 
kívülállók számára talányos talált tárgyak, melyek a fényképészet technológiai eszközeit 
jelenítik meg geometrikus kompozíciók elemeiként. a nagyítólencse vagy a fotó előhívá-
sánál használt corex szalag mellett külön sorozatot alkotnak az előhívó vegyszertank spi-
rálkorongjának közelképei, illetve a korongokból összeállított modern plasztikák. az 
egyik ilyen részletkép az 1970-ben, majd később 1990-ben a pécsi múzeumban rendezett, 
s a kortárs magyar neoavantgárd képzőművészetet bemutató Mozgás ’70–’90 című kiállí-
tás katalógusának borítóképe volt, egy korszak művészi tendenciáinak, s a műtárgyak 
fotósának, nádor Katalinnak az emblémájaként. 

6 a Pécsi műhely tagja, Ficzek Ferenc ugyanígy hozott létre megfeleléseket festmény és fotogram 
között. a szájjal vagy szórópisztollyal fújt motívumok Ficzek képein a fotogram technikáját 
imitálják a festék mint árnyék, illetve a fehér vászonfelületek mint a fény megjelenítésével.



A Buborékok sorozatból, 1971
ezüst zselatin nagyítás, 10,3 x 14,7 cm

Korongok, 1969
ezüst zselatin nagyítás, 23,2 x 16,8 cm

Házak, 1973
ezüst zselatin nagyítás, 42,5 x 59,9 cm

A Kezek sorozatból, 1970-es évek
ezüst zselatin nagyítás, egyenként 20,9 x 14,8 cm

Buborékok sorozatból, 1971
ezüst zselatin nagyítás, 14,6 x 20,8 cm

Ingatlan-Csere, 1973
ezüst zselatin nagyítás, 14,7 x 20,9 cm
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A Hajtogatások sorozatból, 1970-es évek
ezüst zselatin nagyítás, egyenként 22,5 x 29,3 cm

Egyszerű tárgy (A tárgy viszonya a fényhez), 1973
ezüst zselatin nagyítás, 50 x 35 cm

Vágások, 1970-es évek
ezüst zselatin nagyítás, 29,3 x 20,9 cm

Váz, 1971
ezüst zselatin nagyítás, 20,7 x 14,6cm
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Grafikai hatások (Zöld szúnyoghálók), 1971
ezüst zselatin nagyítás, egyenként 13x18 cm

Grafikai hatások (Habfürdő szúnyoghálón), 1972
ezüst zselatin nagyítás, 50,5 x 59,4 cm

A Grafikai hatások sorozatból, 1972
ezüst zselatin nagyítás, 50,5 x 59,5 cm

Víz, 1971
ezüst zselatin nagyítás, 14,8 x 21 cm

Vízcseppek zöld szúnyoghálón, 1971
ezüst zselatin nagyítás, 14,8 x 21 cm
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2.

nádor Katalin a múzeumi szoborfotózás nézőpontjából talált rá azokra a mindennapi 
plasztikákra és reliefekre, melyekkel műtárgyfotó és fotográfiai műtárgy kétértelműségét 
ábrázolta: ceruzafaragások legyezőszerűen szétnyíló forgácsai, üvegpoharak, a szigetvári 
vár ágyúgolyói, kockacukrok kávészemekkel, téglafalak és csatornafedelek, egymásra 
halmozott ablakkeretek, gyöngyök, felhők, falevelek és virágok, régi fényképek kollázsa. 
mindezek a semmiségek – a fotótörténeti példákat követve – a jelentéktelenség szürrealis-
ta költészetét jelenetezik. 

az Egyszerű tárgy (A tárgy viszonya a fényhez) című szekvenciák egy kocka változó hely-
zetű és megvilágítású fotózásának a történetét, magának a fotózásnak a képi elbeszélését 
jelentik, melyhez a szerző szöveges kommentárt is kapcsolt, a tárgy és a fény mozgatásá-
nak naplóját. Párhuzamos, két oldalon futó történet ez, melyben „a tárgy áll, a fény mo-
zog”, illetve „a fény egy helyben, a tárgy mozgatva” jeleneteinek minimalizmusa játszik. 
ahogy Joseph sudek mondja: „élettelen tárgyakkal mesélünk el történeteket és sugalma-
zunk titkokat: ez a kocka hetedik oldala.”7 

Ugyanez a történet, fény és tárgy duchampi randevúja játszódik le martyn Ferenc  
A hangyák emlékműve című kisplasztikájával. a fény mozgatásával a plasztikán egy műal-
kotás értelmezésének különböző vizuális térbeli viszonylatait látjuk, egy lezárhatatlan fo-
lyamatot, melyben tárgy és fény, szobor és fénykép soha nem találhat véglegesen egymás-
ra. csak a vágyakozás időben változó tereiben kószálhatnak. minden műalkotás lényegi 
sajátosságaként tartalmazza önnön fényképezhetőségét, de bármelyik fénykép a műalko-
tás számos létezésének csupán egyetlen lehetősége. Ezért az egymásra következő fényké-
pek itt – s ez a fotóművész ambíciója – nem egy zárt struktúrát, hanem egy önmagát min-
den egyes képpel felszámoló, a lehetetlen azonosság keresésének processzusát ábrázolják. 
de persze – s ez meg a műtárgyfotós ambíciója – nem mondhatnak le a találkozás remé-
nyéről. nádor Katalin sorozatánál így aztán együtt van – műtárgyfotó és művészfotó áttű-
néseiben – a tárgy elérésének célja és az erről való lemondás céltalan játéka. mert nem egy 
erőszakolt, látványos beállításokkal és fényeffektusokkal operáló művészkedés kényszerí-
ti rá magát az ürügyként szolgáló tárgyra, hanem a témának alárendelődő mesterember 
kicsiny, „hangyányi” mozdulatait látjuk. a fényképész saját személyiségét feladva lép a 
tárgy elé, s tűnik el annak részleteiben. Figyelmes pillantása – nem véletlen, hogy a fény-
képezés a modern koncentrált befogadás és műértés eszköze és paradigmája – az ittlét fé-
nyének legnagyobb fokú lélekjelenlétével telítődik. miközben martyn szobra, A hangyák 
emlékműve, a kicsinység felnagyításával, a jelentéktelen témává emelésével voltaképpen a 
művészi fotográfia legfőbb, hagyományos gesztusát is megjeleníti, egyúttal – létezésébe 
rejtve minden elképzelhető fényképét – emlékművet állít fényképésze kitartó és alázatos 
szorgalmának.

a múzeumi tárgyakról, illetve műalkotásokról dokumentációs céllal készített több 
ezer felvételével – andré malraux teóriájának jegyében – nádor Katalin a pécsi múzeum 
képzeletbeli múzeumát hozta létre. több mint húsz éven keresztül, az 1980-as évekig 
egyedüli hivatalos fényképésze volt az intézménynek, s így a különböző muzeológiai 
szakterületeknek a fotódokumentációját ő készítette. szinte minden egyes kép a mester-
ség igényességével, a publikálhatóságra való tekintettel született, hiszen számos muzeo-
lógiai kiadványban szerepeltek nádor fotói. munkájának elismerését, de egyúttal a múze-
um teoretikus, művészetfilozófiai terének ábrázolását jelentette, hogy 1970-ben Pécsett, 
majd ugyanabban az évben budapesten, a magyar nemzeti múzeum kupolacsarnokában 
kiállítása nyílt Évezredek plasztikái címmel.8 

7 idézi: François soulages: A fotográfia esztétikája (ford. ádám anikó), Kijárat Kiadó, bp., 2011, 202.
8 a kiállításról két nagyon elismerő kritika is megjelent a Dunántúli Naplóban. dr. szász János: 
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Ezek a fotók a képzőművészet, a régészet és a néprajz alkotásait, a művek anyagszerű-
ségét és a részletek árnyalatait a fekete-fehér fényképezés egynemű közegében hangsú-
lyozva, eredeti, létrejöttük és egykori funkciójuk történeti és szociológiai közegéből kisza-
kítva egységesítik a legkülönbözőbb tárgyakat fiktív stílustörténeti képmúzeummá.  
a tárgyak egységét a plasztikai esztétikum teremti meg a szobrászat képzőművészeti né-
zőpontjából. itt válik jelentőssé az a fényképezőgép egyszemű optikája meghatározta mo-
dern befogadói koncentráció, melynél a szobor a fényképpel találkozik. mert, ahogy a szo-
bor létezése, mintegy merőlegest állítva az idő síkjára, az életbeli történések folyamatos 
menetét megakasztja, s önmagába záródva kiiktatja a külső világot, úgy ezt a róla készült 
fénykép az exponálás sűrített pillanatával s a modell-szituáció semleges háttere előtt köz-
vetíti. a szobor művészi redukcióját megjelenítő fénykép maga is redukció. s így lesz aztán 
minden tárgyból, busómaszkokból, mángorlókból vagy római kori használati eszközökből 
a fényképmúzeum imaginárius tereiben modern szobrászati alkotás. a képzeletbeli múze-
um nádor Katalinnál is a metamorfózisok helyszíneként a hasonlóság világa lesz, ahol a 
művészet ideájában hasonulnak egymáshoz – színüket, anyagukat, volumenüket, aránya-
ikat egykori valódi rendeltetésükkel együtt elveszítve – egymástól nagyon távoli történel-
mi korok és kulturális terek dolgai. mindennek előfeltétele persze a modern szobrászat – 
expresszív torzítások, nonfiguratív és geometrikus struktúrák – formatörekvéseinek 
múzeumi élménye, mely itt is – akárcsak a fotós absztrakt fotográfiai sorozatainál – a na-
gyítás fényképészeti eszközével teremt művészetet. 

a modernitás iróniája, hogy – az iconic turn gondolati alakzatába ágyazódva – miköz-
ben a pécsi múzeum léte, különböző tudományterületeket egyesítő szervezeti felépítése 
és történeti identitása egyedül – nagyrészt nádor fotói által – csupán esztétikailag igazol-
ható, a fiktív fényképmúzeum a művel való személyes kapcsolat, az autopszia esélyeit is 
bizonytalanná teszi. Egy művet már nem tudunk először, a róla készült fényképek isme-
rete előtt látni, hanem képek egymásra vetett tekintetének, valamint változó szempontja-
inak áttűnéseiben. Fényképek vonatkoznak fényképekre, s a világgal való kapcsolat egy-
szerűségét, ahol csak kinyitom a szemem és látom a dolgokat, ez a viszonylagosság 
megzavarja. nemcsak azért, mert a fotó nem az objektív valóság tükre, hanem csak az 
arra vetett emberi pillantások szubjektív dokumentuma, az érzékelés érzékelése, hanem 
mert valóság és kép távolsága, a mimézis hagyományos tere erősen lecsökkent. a saját 
szemmel látás egykori tekintetei még szövegek és elméletek előzetes prekoncepciói, az 
értelem irányította diszpozíciók felől hosszú utazásokból, életük körülményeiből és vi-
szontagságaiból, és persze nehézkesebb és lassabb képalkotó technikák felől érkeztek 
egy-egy műalkotáshoz.9 szó és kép távolságát valamikor kép és valóság mimézisének tá-
volsága ábrázolta. a fénykép megszünteti az időbeli és térbeli távolságokat, lerövidíti az 
utakat két tárgy, illetve két műalkotás között, hogy immár csak sűrűn egymásra követke-
ző képek hasonlóságát hangsúlyozza. 

Ez az önmagába záruló képvilág, mintegy az iconic turn pécsi illusztrációjaként a  
műtárgyfotókon és fotográfiai műveken túl a fotótörténet szinte minden ágát átfogva 
egyedülálló módon összpontosult nádor Katalin révén egyetlen személyben. a különböző 
múzeumi eseményeket, kiállítás-megnyitókat, műtermi látogatásokat megörökítő riport-
fotók, irodalmárokról és képzőművészekről készült művészportrék, narratív képsoroza-
tok a különböző alkotótelepek munkáiról (Villány, siklós), a Pécsi műhely alkotási folya-

meghívás budapesti bemutatóra. nádor Katalin fotói, Dunántúli Napló, 1970. november 11., 3.; 
némety lászló: nádor Katalin kiállítása budapesten. évezredek plasztikája, Dunántúli Napló, 
1970. december 17., 5.

9 a saját szemmel látás, az autopszia kultúrtörténeti és művészetfilozófiai vonatkozásait radnóti 
sándor elemezte kiváló könyvében. radnóti sándor: Jöjj és láss! A modern művészetfogalom keletke-
zése. Winckelmann és a következmények, atlantisz, bp., 2010.
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matai a bonyhádi zománcgyárban vagy a balatonboglári kápolnatárlatokon, a mohácsi 
tömegsír feltárása (az ásatási munkásokról készült szociofotókkal), csontváry festménye-
inek Pécsre érkezése, vagy éppen a természettudományi osztály bogárgyűjtéseinek ese-
ményfotói mind része az ő képzeletbeli múzeumának. 

a fényképezés hőskorához és klasszikus alkotóihoz vezetnek vissza azok a városképek, 
melyeket nádor a városfal „kiszabadítása” miatt lebontásra ítélt pécsi Kálvária utca házairól 
készített. ahogy atget fotói megőriztek egy ma már nem létező Párizst, charles marville 
pedig megörökítette azokat az útvonalakat, melyeket aztán Haussmann báró munkásai le-
bontottak, londonban pedig Henry dixont bízták meg az átépítésre ítélt szűk utcák archivá-
lásával, úgy itt a Kálvária utca fényképei őrzik – Pécs történetét és a fotótörténetet együtt 
idézve – azoknak a helyeknek az emlékét, ahol „még lejtett a járda”. a fényképezés hagyo-
mányosan melankolikus műfaj, s ezek az egymás fényképeire néző városképek azt az áttű-
nést jelentik, ahol a fénykép egykori valóságos modelljét elveszítve művészetté válik. az 
„átvitel” François soulages kifejtette fényképészeti fogalma alapján nádor Katalin gazdag 
életműve – túl műtárgyfotó és fotográfiai műtárgy leghangsúlyosabb áttűnésein – az „átvite-
lek” számos lehetőségét rejti, s különböző kontextusokba, illetve több szempontú kiállítási 
koncepciókba helyezve lehet feldolgozható és megismerhető.10 

saját fotóit az előhívott filmből készített kontaktcsíkokkal dokumentálta, melyeket 
nagy alakú füzetekbe ragasztott. a csíkmásolatok műfaja mint az események füzére, a 
különböző képi elbeszélések szelektív emlékezetével további fotóelméleti és fotóművé-
szeti dimenziókat nyithatnak.

Ezeknek az egymásra néző, egymáson áttűnő képeknek a világa a pécsi múzeum kö-
zege, ahol nádor a fotográfia szinte minden ágában, tárgyfotóktól a narratív riportfotókig 
hivatásos fényképészként végezte munkáját, s amely önálló művészi kísérleteinek, abszt-
rakt fotográfiai műveinek az értelmezési közegét is megteremtette. részben ez indokol-
hatja, hogy autonóm művészi tevékenységének nincs saját elmélete, hiányzik a művészi 
hivatástudat meséje, a verbális támaszték, így aztán a képek története legfeljebb csak lét-
rehozásuk technikájának prózája, s nem egy önigazoló művészesztétika poétikája. 

absztrakt fotói hangtalanul a pécsi múzeum inspiratív képzőművészeti történetébe 
illeszkednek, mely az 1920-as években a német bauhaus Pécsi művészkörből induló tag-
jaitól (breuer marcelltól, molnár Farkastól, stefán Henriktől, Johann Hugótól, Forbát 
alfrédtől, Weininger andortól) ívelődő modernitás hagyományát vitte tovább. a gábor 
Jenő festészete fémjelezte Pécsi Képzőművészek és műbarátok társasága, valamint a pá-
rizsi abstraction-création, majd a budapesti Európai iskola csoportosulásához tartozó 
martyn Ferenc életműve ugyanennek a tradíciónak a része. a művészi innovációnak elkö-
telezett és azt bemutató pécsi modern magyar Képtár állandó kiállításán már az 1970-es 
években szerepeltek a hivatalos kultúrpolitika által megtűrt kortárs neoavantgárd művé-
szek, s ugyanebben az időben jött létre Pécsett (az akkor még korántsem feltétel nélkül 
elfogadott festő műveiből) a csontváry múzeum, illetve a Vasarely múzeum. 

Victor Vasarely személye a francia kommunista párt tagjaként biztosított menlevelet a 
modern külföldi képzőművészeti törekvéseknek, s nyitotta meg a múzeumot a vasfüggöny 
résein – kiállítások és művészeti kiadványok révén – a nyugat-európai nemzetközi kapcso-
latok előtt. Vasarely műveinek – és az általa adományozott kortárs konstruktivista és op-art 
alkotásoknak – a jelenléte itt a művészeti élet peremén alkotó absztrakt művészeknek iga-
zolást, hivatkozási alapot jelenthett. nádor Katalin Kezek sorozatának néhány darabja, mi-
közben a hasonlóság említett technikai távolságával idézi meg moholy-nagy – kézmotívu-
mokat felhasználó – fotogramjait, Vasarely-képek részleteit illeszti a kézfej körvonalaiba.  
a Grafikai hatások hálói pedig szelíden odahallgatnak az op-art mozgásillúzióira.

10 Vö. soulages, i. m., 273–283.
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az absztrakt fotográfiai műveknek a múzeum mellett a másik, közvetlen kontextusát a 
Pécsi műhely tagjaival való alkotói együttműködés jelentette. (Ez is részben a múzeumhoz 
kapcsolódik, hiszen az 1970-es években a művészcsoport tagjai közül Halász Károly és 
Pinczehelyi sándor nádor kollégái voltak a pécsi múzeumban, s ez a közeg az ő munkássá-
gukra éppúgy meghatározó hatással volt.) mindazok a művészi kísérletek, melyek a Pécsi 
műhelyt együtt és egyéniségekként jellemzik, irányzataiban a geometrikus absztrakciótól, a 
különböző konceptuális, illetve akcióműveken és a land-art alkotásokon át a sokszorosított 
grafika, a festészet és a fotó médiumán keresztül megjelenítve a művészet teremtésének fo-
lyamatos mozgását ábrázolják, melyben minden tárgyiasult mű csak a folyamat egyik fázi-
sát, pillanatnyi megállását jelzi. míg ez a megszakítatlan létrejövés megkérdőjelezi vagy 
egyenesen felszámolja a zárt műfogalmat, úgy az egymáson áttűnő műfajok és technikák 
határai is „kirojtosodnak”. Fotó, szitanyomat és festmény, akció és az azt dokumentáló fotó 
átjárásai többrétegű térsíkok vetítéseit, montázsait és szekvenciáit hozzák létre. Ebbe a kö-
zegbe illeszkednek nádor Katalin geometrikus, áttűnéses, egymásra vetített fotókból kom-
ponált sorozatművei is a formasorozatok adta végtelen variációk játékaival. ahogy Walter 
benjamin írja: „Hiszen csak a gyengébbek, a szétszórtabbak lelik felülmúlhatatlan örömüket 
a lezárásban, s érzik ezáltal kegyelemből visszanyerve az életet.”11

Közvetett alkotói együttműködést jelentett számára, hogy narratív képsorozatokon a 
Pécsi műhely számos akcióját ő dokumentálta. Például Ficzek Ferenc Léptékváltása vagy 
Halász Károly Privát adása az ő fotóinak nézőpontjából látszik, s innen került át az alkotók 
révén a műalkotás kontextusába. s bár a fényképész szerepe itt csupán másodlagos, a 
művészi ötlet színházi játékának a megörökítése a feladata, az akció és annak fényképe 
mégis sajátos viszonyba kerül egymással. az előre megrendezett jelenetek a hétköznapi 
fényképezés szituációját ismétlik meg, melyben a fotóra tekintettel előre létrehozzuk azt a 
pózolt, ünnepélyes arcunkat, melyet aztán a kép rögzít. a fénykép így nem utólagos, ha-
nem részévé válik annak a performansznak, amely nélküle voltaképpen nem létezik. 
Ennek ellenére a fotó, ellentétben a festménnyel – s ezért alárendelt a fényképész művé-
szete – nem esik egybe a művészi ábrázolással, megmarad a jelenet művészi ötletének és 
a róla készült képnek a távolsága. Ugyanennek a személytelenül személyes fényképészi 
jelenlétnek a tekintetéből látszik – nádor fotója által – Pinczehelyi sándor Sarló és kalapá-
csa is, egyúttal fotó és szitanyomat áttételének időbeli távolságát a korszak legfőbb politi-
kai szimbólumaival ironizálva. a kép – arnold gehlen alapján – említett „kétrétegűsége” 
itt politikai kétértelműségét jelzi, s ezzel a neoavantgárd művészet társadalmi helyzetét is 
szimbolizálja a korszakban. 

a Pécsi műhely alkotási folyamatainak, miként nádor Katalin absztrakt fotósorozata-
inak végtelen mozgásai a cselekvés szabadságának szűk, lokális tereiben játszódtak le. 
mert egy absztrakt kép ebben a régióban, az 1970-es években egészen más szemantikai 
tartalmat sugallt, mint egy hasonló művészi szándékú alkotás a vasfüggöny másik olda-
lán. míg ott a modern művészet immanens formai lehetőségeit jelentette, itt nálunk a hi-
vatalos tárgyábrázoló vagy szocreál művészettel szemben – „kétértelműsége” miatt, s 
többnyire a szabadság politikától független gesztusával – politikai státuszt nyert és a sza-
badság ellenzéki pátoszával telítődött. 1973-ban a Pécsi műhellyel – a kiállítások rendezé-
sének eseményfotói és a műtárgyfotók mellett kiállító művészként – nádor Katalin is 
részt vett a magyar neoavantgárd demonstratív bemutatkozásán, a balatonboglári kápol-
natárlaton, melyet később politikai akciónak minősítve államilag betiltottak. Így aztán 
ebben a légkörben a Játékok megnevezést, a művészi szerénységen túl olyan öncenzúra-
ként is érthetjük, mely bagatellizálja önnön tevékenységét, s ezzel visszafogja az absztrakt 
képek szándéktalan társadalomkritikai erejét.

11 Walter benjamin: Pontos idő (ford. márton lászló), in: Walter benjamin: Egyirányú utca. Berlini 
gyermekkor a századforduló táján, atlantisz, bp., 2005, 14.
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a nemzetközi avantgárd tendenciáit követve a kész, lezárt művel szemben az alkotási 
folyamatnak, a létrejövések mozgásának hangsúlyozása, mellyel a Pécsi műhely művész-
csoportjának – s hozzá igazodva nádor Katalinnak – művészi attitűdjét jellemezhetjük, a 
korszak kelet-európai politikai terében szándéktalanul túllép a modern művészet imma-
nenciáján. „Egy időben mentek a grafikák, a papírnyomatok, a fotózás, a zománc, minden. 
Kialakult egy olyan folyamat, amiben mindig aktualizálni tudtuk a minket foglalkoztató 
problémákat. […] nagyon sok esetben nem akartunk művészetet. többnyire ellene mozog-
tunk. én szándékosan törekedtem arra, hogy a munkáimat ne lehessen kiállítani. nem 
akartam képet csinálni. máig is az a véleményem, hogy a munkák a legritkább esetben jók, 
ha megrögzülnek. Persze egy kép nem zárja ki, hogy ebből az állandó mozgásból ne fixá-
lódjanak helyzetek” – mondja egy interjúban Kismányoky Károly.12 Ennek a látszólag tisz-
tán művészi gesztusnak akkoriban „világnézeti jelentősége támad”. Hannah arendt cse-
lekvés, politika és szabadság egymásra vonatkoztatott fogalmainak kifejtésekor – az 
elkészült terméket ellenpontozva a létrehozás befejezetlen folyamatával – a művészet ha-
sonlatával él. a politikai cselekvésben inherensen benne lévő szabadság mozzanatát sze-
rinte nem az előállítás képességéhez, hanem az előadó-művészethez hasonlíthatjuk, „ahol 
a beteljesülés magában az előadásban, és nem valami olyan végtermékben valósul meg, 
amely fennmarad a létrehozó tevékenység befejezése után is és függetlenedik tőle.”13  
a nyilvánosság terében emberek egymás közti viszonyában zajló politikai cselekvés olyan 
végső eredmény nélküli, mindig megújuló mozgás és állandó teremtés, mely további cse-
lekvésektől függ. Ebben az összefüggésben elsősorban nem a világtól elvonultan, az alko-
tói magányban született s a kultúrpolitika által megtűrt vagy ornamentikává szelídített 
absztrakt művek kétértelmű némasága, hanem a létrehozások eseményeinek a nyilvános 
térbe demonstratívan kilépő akciói lehettek leginkább provokatívak a fennálló hatalom 
árgusai szemében.

nádor absztrakt fotográfiai művei, melyek egy rövid, a Pécsi műhelyhez társuló peri-
ódus alatt készültek, számos más, a fényképezés technikai lehetőségeit és műfajait átölelő 
fotójának összefüggésében léteznek. művészi egyénisége – a személyiség habitusán s éle-
tének véletlenségein túllépve – az egymásra néző képek átjárásának, egymáson áttűnései-
nek helyszíne, ezért aztán fotóinak tulajdonképpen nincs életrajzi kontextusa. nemcsak 
azért, mert ez a család híján a múzeumnak és a fotózásnak szentelt élet minden figyelmé-
vel a hivatásnak rendelődött alá, hanem mert a több ezer fotó (az exponálás jelenlétén túl 
az előhívás és az öndokumentáció időigényes munkája) a sűrűn egymásra következő ké-
pek között alig hagyott résnyi helyet a képektől független életrajznak. a fotós egyénisége 
a fénykép eseményéhez kapcsolódó individualitás, a létrejövések folyamatos mozgása – ez 
formasorozatainak lényege a Pécsi műhely hatásaként – a nézőpontok és variációk befejez-
hetetlen játéka. „Játszom.” – mondhatta József attilával nádor Katalin – „Azé az érdem, ki 
játszhatott.”

12 Kismányoky Károly: állandó mozgás a művészet. Kopeczky róna beszélgetése, Jelenkor, 2018/3, 
338. az interjú először angol nyelven jelent meg az acb researchlab gondozásában kiadott, 
Károly Kismányoky (szerző és szerkesztő: Kopeczky róna, bp., 2017) című kiadványban.

13 Hannah arendt: mi a szabadság? (ford. módos magdolna), in: Hannah arendt: Múlt és jövő 
között, osiris Kiadó, bp., 1995, 161.


