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ké pező-gép-ember című emblematikus munkáját. Meg-

vásároltam a saját Magnifax 4-es nagyítómat, a tálakat, 

a nagyítóórát. Elkövetkezett az Esztergomi Fotóbiennálék 

időszaka, megnyílt Hatvanban az Expozíció című kiállí-

tás. 1979-ben közös kiállításunk nyílt Budaörsön, a Jókai 

Művelődési Házban.

Ennyi emlék, emlékezés közben hirtelen a nosztalgia 

altató langymelegét érzem ólálkodni. Inkább nevezem ki-

józanító fagyosságnak, mert ha megvizsgáljuk, a nosztal-

gia a soha nem volt utáni reménytelen vágyódást jelenti. 

A megszépített múltba tekint és keresi benne a támaszt, 

ami a mára vonatkozik. De ne feledjük, körbenézve fo-

tográfiákat látunk a falakon. A munkák frissek, sugár-

zóan ötletesek, szellemesen szuggesztívek. Kíváncsi szem, 

kifinomult irónia élteti a képeket. Lappangó jelentések, 

utalások, nüanszok, rejtett erotika és exhibicionizmus 

fűszerezi a fotóhasználatot. A fényképező-gép-ember 

tapasztalata és érzékenysége gazdagítja az objektív 

kérlelhetetlen tényszerű leképezését. A fotográfus – ha 

önmagát vizsgálja, amikor önarcképet készít – tükör 

helyett saját optikáján keresztül egy másik fotóappará-

tus objektívébe tekint. Szirányi István experimentális 

fotómunkáit mindig – így ma is – a mediális gondolko-

dás, a személyes közvetlenség itatja át.

ARCOK, ÖNARCKÉPEK, 
HETVENES–NYOLCVANAS ÉVEK

Szirányi István kiállítása, 

2015. szeptember 3–25.

Jelen kiállításmegnyitó kötelezően időszerűvé teszi szá-

momra, hogy pontosan megfogalmazzam Szirányi István 

műveihez, munkálkodásához és személyéhez fűződő 

viszonyomat. A kiállítás címe – Arcok, önarcképek, het-

venes–nyolcvanas évek – a személyiség-személyesség 

jelentőségét, valamint az elmúlt idő egy kitüntetett 

szakaszát hangsúlyozza. Most én is a személyességet, 

szoros baráti kapcsolatunk kezdetét, közös múltunkat, 

a hetvenes évek legelejét idézem. Ez volt a Dési Huber 

Szakkör-beli tanulmányrajzolás, a főiskolára való felvé-

telizés korszaka. Ez volt a Syrius-koncertek korszaka. Ez 

volt néhány év múltával a Kaposvárra utazások, a színház-

ba járás korszaka. Ez volt a dzsesszfesztiválok korszaka, 

utazások Szegedre, Nagykanizsára, Székesfehérvárra, 

Prágába…

Ez időben találkozásaink helyszíne, második ottho-

nunk a Fiatal Művészek Klubja. Ez volt a Rózsa presszó 

tevékenységének őskora, hőskora. Ekkor fordult érdek-

lődésünk komolyabban a fotó és a fotózás felé. Szirányi 

István fürdőszoba-laborjában nagyítottunk éjszakákon 

keresztül, ott tanultam az előhívást, a laborálást, a vegy-

szerekkel pepecselést. István ekkoriban készítette Fény-
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Szeptember 26-án a Magyar Pavilonban, 27-én a Nemzet-
közi Pódiumon mutatta be költői performanszait Ladik 
Katalin és Szkárosi Endre a Göteborgi Könyvfesztivál ke-
retében. Ugyancsak 27-én rendeztek kerekasztal-beszél ge-
tést a magyar avantgárd történeti és kortársi helyzetéről, 
amelyen Ladikon és Szkárosin kívül Kukorelly Endre és 
a moderátorként szereplő Jonas Ingvarsson, a svéd avant-
gárd ismert kutatója, egyetemi oktatója vett részt. Külön 
visszhangot keltett és elismerést váltott ki Ladik Kata-
lin performansza, amely finoman és félreérthetetlenül 
a menekültkérdés emberi vetületét helyezte a figyelem 
középpontjába.

Nayg István Kontraszt és a Block Csoport A „test emlé-
kezete” című kiállítását Szombathy Bálint nyitotta meg 
a Paksi Képtárban 2015. október 1-jén. 

Last Year’s Snow – The Hungarian Neo-Avant-Garde In 
The 1970s & 80s címmel nyílt történeti kiállítás a lon-
doni Austin / Desmond Fine Art galériában, 2015. október 
8-án. Közönség elé kerültek Attalai Gábor, Erdély Miklós, 
Hajas Tibor, Jovánovics György, Ladik Katalin, Maurer 
Dóra, Perneczky Géza, Szentjóby Tamás, Szombathy Bálint 
és Tót Endre munkái.

Bátai Sándor, Szombathy Bálint és Wrobel Péter 60-65-60 
című kiállítását Kecskés Péter (képünkön) nyitotta meg 
a budapesti MET Galériában, 2015. november 9-én. 

Pető Hunor Az idő nekem dolgozik című kiáll ítását 
L. Simon László író, államtitkár nyitotta meg a budapesti 
K.A.S. Galériában, 2015. november 10-én.

Németh Péter Mikola Talán című haikukötetét Zsille 
Gábor költő, műfordító, szerkesztő mutatta be a Magyar 
Írószövetség Avantgárd Szakosztálya és Bohár András 
Köre rendezvényén, a szövetség könyvtárában 2015. ok-
tóber 21-én. Közreműködött Németh Zsófia Nóra vers-
mondó és Weixelbaum Laura Hildebrandt énekmondó.

A horvátországi Pulán megrendezett Vajdasági Napok 
programjában került sor Szombathy Bálint perfor man-
szára a Makina galériában, 2015. november 7-én.

November 12-én a résztvevő művészek kerekasztalával 
vette kezdetét São Paulóban a [quem?] PERFOR6 feszti-
válja (sexto fórum da associação brasil performance), 
amelyen a kortárs magyar avantgárdról beszélő Szká-
rosi Endre is részt vett. 

A stuttgarti Magyar Kultúrintézetben 2015. november 
20-án nyílt meg a Fotosuprematisten című kiállítás 
Minyó Szert Károly, Robitz Anikó és Szombathy Bálint 
munkáiból. 

Manapság azon gondolkodom: kinek tudnám tovább-

adni, hogyan tudnék megválni szeretett, bár még ma 

sem teljesen kiismert nagyítógépemtől? Kiszorít műter-

memből a felgyűlt eszközök, tárgyak zsúfoltsága.

Engedjék meg, hogy búcsúzóul Luis Buñuel kissé gyá-

szos, de gyönyörű, reményteli szövegét idézzem: „Beval-

lom: bár gyűlölöm az információt, szeretnék tízévenként 

felkelni a sírból, elmenni a legközelebbi  újságosbódéhoz, 

és megvenni a lapokat. Csak ennyit kérnék. Sápadtan, az 

újságokkal a hónom alatt végigsuhannék a falak mellett, 

vissza a temetőbe, aztán elolvasnám, hogy milyen ka-

tasztrofális a helyzet a világban, és elégedetten huny-

nám le újra a szemem a sír menedékében.” Én pedig 

olyankor újra és újra végignézném Szirányi István fotóit 

a hetvenes–nyolcvanas évekből, és békésen fogadnám, 

hogy részese lehettem a korabeli valóságnak.

Utóiratként hozzáfűzöm a következő idézetet Roland 

Barthes Világoskamrájából. Szinte bizonyságul olvastam 

újra ezeket a sorokat: „a Fotográfiát nézve soha nem 

tagadhatom le, hogy a dolog ott volt. Benne a valóság és 

a múlt együtt van jelen. […] ezt kell a Fotográfia lényegé-

nek, noémájának tartanunk. […] A Fotográfia noémája 

tehát: Ez volt.”
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