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TÍMÁR PÉTER

Bevezető
Az, hogy 1981 régen volt-e vagy közel, csak nézőpont kérdése.
,,Történelmi” távlatokat nézve harmincöt év semmi. Hogy mégsem teljesen így van, annak legfőbb oka az a hamisítás és maszatolás, aminek célja némi aktuálpolitikai haszonszerzés reményében a jelenkori ambíciókkal, friss önéletrajzokkal a múltat szinkronba hozni. A múlt átírása pedig az akkori dolgok megértését
is lehetetlenné teszi. Miért kerül mindez egy harmincöt évvel
ezelőtti, csak (majdnem) kilenc kiállítást megért kis fotógaléria
emlékkönyve bevezetőjébe? Pusztán azért, hogy a Toldi Fotógalériát térben és időben elhelyezhessük. Ez a galéria akkor, 1981ben keletkezésének és működésének minden részletében rendhagyó volt, sőt egy-két szempont szerint akár törvénytelen is.
Mindazonáltal semmiképpen nem mondanám, hogy mi ,,ellenzékiek” lettünk volna: ha minősíteni kellene akkori énünket,
akkor azt mondanám: szabadságszeretők voltunk. Szemtelenül
otthon éreztük magunkat ebben az országban, és azt gondoltuk,
hogy ha eszünkbe jutott valami, ami szerintünk nyilvánvalóan jó
és hasznos, akkor azt kötelességünk is megvalósítani. Nincs
ebben semmi ,,hősiesség”, soha nem is hittük, hogy lenne. Hiszen csak egy kicsit áramvonalasabbá tettük a dolgok intézését.
Nem saját haszonra persze, hanem a jó ügy érdekében.
Szóval semmi hősködés, legfeljebb egy kis kurázsi. A korrajz színesebbé tételéhez mégis egy személyes emlék: abban az időben
egy patinás művészeti iskola tanára voltam, az iskola igazgatója
pedig az az ember, aki mára a magyar kulturális élet (vagy mi)
legnagyobb hatalmú, milliárdok felett diszponáló nagyura lett.
Történt akkor, hogy a dortmundi (nyugatnémet!) egyetem fotó
szakának professzora pár napra Magyarországra utazott, és ez
a tanár személyes kiváncsiságból szeretett volna benézni a Kisképző fotó szakára. Amikor ez a mára nagyúr, akkori középiskolai igazgató erről értesült, azonnal rémült telefonálásba kezdett, hogy ehhez valamiféle felsőbb, minisztériumi engedélyt
szerezzen. Igyekezete nem járt számára megnyugtató eredménnyel, ezért kategorikusan megtiltotta, hogy a kolléga betegye hozzánk a lábát. Mindennek persze semmi jelentősége már,
csak háttérnek szántam a mi kicsi kurázsinkhoz, amivel az ostoba szabályokat figyelmen kívül hagytuk. Ennyi év után olyasmik
derengenek, hogy külföldi állampolgárnak eleve csak úgy lehetett Magyarországon tárlata, ha azt az adott országra vonatkozó éves államközi szerződés tartalmazta (Kulturális Kapcsolatok Intézete, Külügyminisztérium, Művelődési Minisztérium,
Kormány, MSzMP, két év, öt kiló papír). Mi az érintett kiállítóinkat egyszerűen honosítottuk: előre írtuk a vezetéknevüket.
Aki a Művészeti Alapnak nem volt tagja, annak nem is lehetett
volna egyéni kiállítása, de ezt meg a zsűriztetést nagyvonalúan

átugrottuk. De amúgy eszünk ágában nem volt botrányt kavarni. Mi galériát akartunk, kiállításokat. A Hajas-kiállítást sem
provokációnak szántuk, és nem rajtunk múlott, hogy a megnyitóig sem jutottunk el. A képek miatt két emberrel kellett beszélnünk, és valamelyikük kéretlenül körbeliheghette a várost: pár
nap múlva egy alig-ismerősöm kiabálta ki a kocsijából, mikor
meglátott: hallom, Hajas-kiállítást csináltok, csak így tovább! De
nemcsak ő hallotta meg idő előtt, és Hajasé akkor már nehezen
megtűrt név volt. Egy kiállítás még elment volna, de egy zajosnak igérkező demonstráció kiverte a biztosítékot.
Azt mondtam, hogy a Toldi Galéria rendhagyó volt a maga módján, és ez igaz is. De az ellenkezője is az: elég megnézni a kiállításmegnyitók képeit, hogy lássuk, mennyire természetes volt ez
az egész. Nem kellett hozzá szervezés, csak egy pici hírverés, már
ha egyáltalán a minimális számú meghívó hírverésnek mondható. Apropó, meghívók. Egyetértettünk benne, hogy egységes
szerkezetű és formájú, ezért sorolható meghívó készüljön, ami
egyben az adott kiállítás dokumentuma is. Ezeket a szórólapokat Kemény György grafikus tervezte, de a sokszorosítás, sok
évvel a számítógépek, lézernyomtatók világa előtt persze kicsit
nehézkesebb volt. A nyomtatás első lépéseként nekünk pedig
nem is akármi kellett, hanem szedőírógép, hogy a szöveg rendesen nézzen ki. Akadt egy kislány, ismerős ismerőse, a munkahelyén ilyen masinán dolgozó, aki kiállításonként egy tábla csokoládéért ebédszünetben, mikor a főnöke nem látta, megcsinálta a
gépén, ami kellett. A Parlament közelében dolgozott. Mint minden második háznál arrafelé, ennek is kormányőr állt a kapujában. Lehívattam a kislányt, átadtam a kéziratot és a csokoládét, kösz, szia, másnapra megvolt. Már a rendszerváltás után
tudtam meg, hogy az a ház történetesen a belügyminisztérium
része volt, a háromperhárom épülete. Fusizásra ennél tutibb
helyet akarva sem találhattunk volna.
A kiállítók névsorából a fiatalabbak az én választottjaim, a korosabbakat Jerger Krisztina javasolta. Akkor nem gondoltuk azt
se, hogy ez csak egy rövid év lesz, és még kevésbé, hogy sok év
múlva majd a dolog kap valamiféle idézőjelet, jelentéstöbbletet.
Volt persze közös vonás a kiállításokban, a szabadság, függetlenség. Nem vagy nem csupán politikai értelemben, hanem a
művészeti konvenciók tekintetében is. De a kiállítás-folyam
részei között határozott koherenciát nem érdemes keresni. A
kiállítottak valamennyien lettek ,,valakik”, ez persze öröm. Az
pedig valószínűleg közhely, bár ettől még igaz, hogy ha valami
varázslat visszarepítene minket 1981-be, a Toldiba egy kiállításmegnyitóra, talán meg se lepődnénk, úgy folytatnánk a harmincöt évvel ezelőtt megkezdett mondatot.
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REHA GYÖRGY

Miért a Toldi?
Szüleim 1949-ben, egy fotótanfolyamon ismerkedtek meg.
Édesanyám, Reha Bertalanné, született Fekete Klára (1924), akinek néha fotói is megjelentek – hol leánykori nevén, hol Reha
Klára név alatt –, ekkor már kész fényképész volt. (1.) 1946–1947ben a Tarján Fotónál tanulta a szakmát. (Az 1938-ban alapított
cég ma is változatlan helyen, az 1145, Budapest, Thököly út 150.
cím alatt található.) Édesanyám – akit minden érdekelt – nyilván
tudását bővíteni ment a tanfolyamra. Apámat viszont csak
egyetlen dolog érdekelte: a nők. Alapszinten maradt fotós tudását is csak ezen sikereinek dokumentálására használta. Logikus,
hogy a házasság felbomlott. (Hál’ Istennek, bennem semmilyen
nyomot nem hagytak ezek az évek.)
Nem tudom pontosan rekonstruálni, hol dolgozott édesanyám élete során, de az biztos, hogy a ’60-as években az akkori
Népművelési Intézetnél (1011, Corvin tér 8.) volt fotós, majd
később a Hírlapkiadó Vállalat (1085, Blaha Lujza tér 3.) Központi
Fotólaborjában (1085, Gyulai Pál u. 14.). Innen ment nyugdíjba.
Történetünk szempontjából ez azért fontos, mert első fotómontázsaimat 14 évesen, 1967-ben készítettem. Ez édesanyám
nélkül teljesen elképzelhetetlen lett volna. Gyakran jártam nála a
munkahelyén, ahol a sötétkamrában láthattam azt a mágikus
pillanatot, amikor a fotópapíron megjelennek az első vonalak.
1969 novemberében állítottam ki először munkáimat gimnáziumomban. (Akkoriban Steinmetz Miklós, később Hunyadi János,
ma Sztehlo Gábor nevét viseli Pestszentlőrincen.) Sikerem volt.
Egy év múlva a Toldi Moziban állíthattam ki! (1970. szeptember 16. és december 16. között.)
Itt van történetünk 0. kilométerköve. Erről számolt be az
akkori Képes Újság (1970/40, 3.). A fotókat az azóta ismertté vált
Révész Tamás készítette. (2–3.)
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Úgy hiszem, 1970 első felében ismertem meg Gémes Györgyöt,
a mozi akkori vezetőjét. Sajnos megismerkedésünkre nem
emlékszem, és már ő sem mondhatja el. A filmekről sokat tudó,
barátságos, de zárkózott ember volt. Míg ott dolgozott (1977-ig),
számtalanszor megengedte, hogy beüljek a filmekre, de beszélgetni nem szeretett.
Ha az akkori fotómontázsaimat nézem (fotókon, mert az eredetik többségét megsemmisítettem), a világra kíváncsian tekintő,
ezer kérdést feltevő, de nagyrészt már kész morális értékrenddel
rendelkező fiatalembert látok, akit a társadalom és a politika kérdései is foglalkoztatnak. Művészi példaképem a német John
Heartfield (1891–1968) volt, a politikai fotómontázs atyja. Úgy
hiszem, Gémes Györgynek ez a „politikus” szemlélet tetszhetett
munkáimban, aki akkor már kapcsolatban volt a Budapesti KISZ
Bizottság Kulturális Osztályával. A kiállításom a Toldiban még nem
ott volt, ahol később a Toldi Galéria és a Toldi Fotógaléria kiállításai. A képaláírás nem fedi a valóságot: a kiállítás nem az előcsarnokban volt. A mosdókhoz egy lépcsőn kellett lemenni. Itt volt egy
nagy tér, amit semmire sem használtak. Később az átépített nagy
klubhelyiség része lett, ahol a Toldi Galéria és Fotó Galéria kiállításai is voltak. Erre utalnak El Kazovszkijnak a Toldi Galériában tartott kiállítása után, 1976-ban nekem írt sorai: „Reha, nehogy abbahagyd a »szervezést, az ügyet«, csak ne itt folytasd. Hanem egyre
jobb helyeken. (Csak jobb helyeken.)” A kiállítás plakátja, amely
előtt állok, fent volt az előcsarnokban, a lépcső lejárat mellett. (3.)
Az újságban lévő fotón jól látszik, hogy a helyhez és a képeimhez
installáció készült. (4.) Ezt Csontos Imre kitűnő dekoratőr és csapata készítette. A FÖMO-nak külön dekorációs részlege volt. Ők
csinálták a legfontosabb mozik számára a filmekhez kapcsolódó,
festett óriásplakátokat. A Toldi plakátjai voltak a legjobbak.

A Hírlapkiadó Vállalat Központi Fotólaborjában készültek
több hetilap számára a képek. Nyilván a kontroll miatt. A Hírlapkiadóhoz tartozott a Népszabadság is, de külön fotólaborral.
(A Lapkiadó Válallat is több lapot fogott össze.) A Központi Fotólaborban négy-öt laboráns dolgozott a tucatnyi fotóriporternek.
Egy-egy fotós megmaradt megszokott laboránsa mellett, akire
aztán munkáját bízta, abból is főleg azt, amit a hivatalos mellett
csinált. Mamám mindenkivel jóban volt. Általa ismertem meg
sok, később ismertté vált fotóst. Például a fiatalon elhunyt Fejes
Lászlót (1935–1985), akinek az esküvőjén feleségének, az épp a
laborban tanuló Morocza Irénnek (később Darvas Ivánné) a
tanúja édesanyám volt. Itt, a laborban dolgozott a tündéri Vizsnyicai Erzsébet (1948–1996), aki az Utca Színház egyik oszlopos
tagja volt, és mellesleg kitűnő fotós. Sajnos ő is igen fiatalon
ment el. Mamám és munkahelyének témáját lezárva, befejezésül
egyik kedves fotóművészemről, Korniss Péterről. 1978-ban (25
éves voltam, életpályám elején) Elindultam világ útján című
könyvét szeretettel és barátsággal dedikálta nekem. Majd 23
évvel később, bécsi kiállításán, amikor érdeklődésére elmondom, hogy édesanyám két hete elhunyt, így dedikálta Leltár (!)
című fotóalbumát: ,,Reha Györgynek, édesanyjára, kolléganőmre is emlékezve, bécsi kiállításom alkalmából szeretettel. Korniss
Péter, 2001. május 17.”
A Toldi Moziban tartott, 1970-es kiállításom után, 1971-ben
leérettségiztem, majd a Keravill Vállalat dekorációjában dolgoztam, ahol – a ma már Kossuth-díjas festő – Aknay János is. Ötletére én is kiállítottam a Szentendrei Szabadtéri Tárlaton. Itt
ismertem meg ef. Zámbó Istvánt, Öcsikét. Mindketten barátaim
ma is. Megalapítottuk a Vajda Lajos Stúdiót. Közös kiállítások.
Gyakori konfliktusok a hatósággal. 1971-ben a Szentendrei Sza-

badtéri Tárlatot leállították, 1972-ben a plakáttal volt baj. Mindig
volt valami. Sosem értettem, valójában miért is.
Ezzel párhuzamosan részt vettem a KISZ Budapesti Bizottsága Kulturális Osztálya mellett működő Kulturális Bizottság
munkájában. Itt fiatal emberek jöttek össze különféle területekről havonta, hogy ötleteket adjanak a KISZ-es munkatársaknak.
(Ötletekben sosem szűkölködtem.) Ezek kötetlen beszélgetések
voltak, ahol arról volt szó, miként lehetne jobban megszólítani a
fiatalokat. Itt mondtam el először, hogy sok tehetséges fiatal foglalkozik a képzőművészet valamelyik formájával, akiknek semmilyen bemutatkozási lehetőségük sincs. Főként pedig azoknak,
akiknek nem volt főiskolai végzettségük, és nem voltak alaptagok. Ekkor kezdtek foglalkozni az úgynevezett amatőr művészeti mozgalommal, és ezekben az években indították az Országos Diáknapokat (kulturális verseny középiskolásoknak), melynek
az országos döntője mindig egy-egy vidéki nagyvárosban volt
(1971-ben Keszthelyen, 1973-ban Sopronban). Ezeken én is részt
vettem, és (versenyen kívül) kiállítottam fotomontázsaimat. A
legtermészetesebb módon mozogtam e két világ között. Szerencsém volt, mert ekkoriban volt már egy minimális lazulás és érdeklődés a valós igények iránt. A kulturális osztály akkori munkatársai többségükben néhány évvel idősebbek voltak nálam,
fiatalemberek, akikkel lehetett beszélni. Szentendrei tapasztalataimról gyakran beszámoltam, mert az, ahogyan egyes „hatóságok” reagáltak, számomra teljesen érthetetlen volt. A problémák
gyökerét abban láttam, hogy a hatalom képviselői nem ismerték
kellően a kulturális élet ezen szereplőit. Az egyik ilyen eset volt,
amikor a Halász Péter-féle színtársulat 1971-ben a nancyi fesztiválról hazajött. Nem kaptak bemutatkozási lehetőséget, ezért,
azt hiszem, Halász lakásában, a Dohány utcában tartották előadásaikat. Kíváncsi voltam, és találtam valakit, aki elvitt egy előadásra. A rendőrség biztosan mindenkit lefotózott. Rengetegen
voltunk. A közönség nagy része a földön ült. Hosszú, számomra
unalmas előadást láttam. Egy antik görög szöveget olvastak fel,
egymás után többször, miközben a vonagló Halász transzba esett.

A levegő fogy, a lábam zsibbad. Másnap a kulturális osztályon
egy beszélgetésbe csöppentem. A téma: Halászék társulata. Mit
kellene csinálni ezekkel a javíthatatlan, veszélyes emberekkel?
Megkérdeztem, láttak-e bármit is tőlük. Semmit. Megdöbbenésemnek adtam hangot, hogy olyasmiről beszélnek – méghozzá
negatívan –, amit csak hallomásból ismernek. Elmondtam, hogy
a napokban láttam egy előadást, ami ugyan nem tetszett nekem,
de betiltása számomra teljesen értelmetlen butaság. Ma is így
gondolkodom.
1975 júliusában állítottam ki utoljára a vajdásokkal. Amikor
nem vettek fel a Művészeti Alap Fiatal Képzőművészek Stúdiójába (1975. november 20.), abbahagytam saját művészeti tevékenységemet. (Minden vajdás jelentkezett. Egy részüket felvették.) A döntés természetesen nem tetszett. De visszatekintve
eddigi életem „negatív” eseményeire, valahányszor aludtam rá
egyet, és elszállt az első dühöm, a következő gondolatom mindig
az volt, hogy talán ebben az új helyzetben is van valami hasznos
számomra. Akkor már úgy gondoltam, hogy szervezőkészségem, valamint érdeklődésem minden művészeti ág iránt – főleg
a képzőművészet iránt – érdekes kombináció lehet a jövőt illetően. Pontosan sosem tudtam, melyik az előttem álló fő irány. Minden érdekelt. Ma is emlékszem az ismert művészpedagógus, Z.
Gács György (1914–1978) véleményére, aki műveim láttán, kissé
tanácstalanul, csak annyit mondott, hogy tehetséges vagyok. De
miben? Jövőbeli helyemet valahová a művészet és a politika közelébe helyezte.
Gémes György, aki egy fiatalokat megcélzó és a társadalmi
problémákkal foglalkozó filmeket bemutató művészmozit szeretett volna csinálni, úgy érezte, hogy kiállítások is beleillenek a tervébe. 1974. december 5–11. között először tartottak Magyar Filmnapokat Budapesten. A Toldi Moziban! Ehhez átépítették a lenti
részt. Egy hangulatosan berendezett klubot alakítottak ki, amely
két részből állt. (5–6.) Mielőtt az ember belépett volna, jobbra
egy rövid folyosó vezetett a mosdókhoz. Belépve pedig, balra egy
hosszú, L alakú terem volt, fotelokkal, a falon filmes plakátokkal,
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BEJÁRAT
míg jobbra a későbbi kiállítóterem. A fotó az 1974-es filmnapokon készült, amit a zongorán lévő füzetek is bizonyítanak. A háttérben lévő, két fehér márványszobor Holdas György szobrászművész, a Vajda Stúdió alapító tagjának alkotásai. (A képeket
nem sikerült beazonosítani.) Nem klasszikus kiállítás volt. Gémes itt arra kért, tegyünk az éppen elkészült klub falaira valamit, hogy ne árválkodjanak üresen a fogadások és beszélgetések
alatt, amelyek a filmek után a klubban voltak.
1999. augusztus 31-én ünnepi filmvetítés keretében Gémes
Györgyről nevezik el a Toldi mozi kistermét. Mára se híre, se hamva.
Azt sem sikerült kiderítenem, hogy mikor született, és mikor
hunyt el. (1999?) Gyorsan felejtünk.
1975 áprilisában megnyitottuk a Toldi Galériát, ami betiltásáig, 1976 októberéig üzemelt. Ennek feldolgozása külön történet.
A Népszabadság 1977. január 8-án egész oldalas cikket szentelt a
témának Miért zárt be a Toldi galéria? címmel (a cikk megtalálható a toldigaleria.hu oldalon). Harmincnégy fiatalember állított itt ki, 1976 augusztusáig havonta. Utána minden harmadik
napon, mert már tudtam, hogy bezárunk. Egy-két kivétellel
mindegyikük (!) szerepel a Kortárs Magyar Művészeti Lexikonban (Enciklopédia Kiadó, 1999). Ekkor mindent én csináltam. A
kiválasztástól a lebonyolításig. Természetesen minden ellenszolgáltatás nélkül. Tudtam, vagy inkább csak éreztem, hogy a dolgok dokumentálása fontos. Így mindig felkértem fotós barátaimat, hogy fotózzanak a megnyitókon. Ők is, mint mindenki, aki
bármiben segített, mindent barátságból tett. (Ma is meg vagyok
győződve arról, hogy csak az önzetlen áldozatvállalással lehet
előrejutni. A pénz nem minden.) Tizennégy kiállítás fotói megvannak. Ezeken zömmel Tímár Péter, Jankovszky György és
Hauer Lajos fotózott, de előfordult, hogy Vizsnyicai Erzsébet,
Diner Tamás, Paulovics András, Illés Benedek, Bánhalmi Mihály
és Reha Klára készített képeket. Minden műfaj előtt nyitott voltam. Fotókiállítást is csináltunk. Ezekről később, bővebben.
A toldis kiállítások iránt hónapról hónapra nőtt az érdeklődés.
Engem mindig az érdekelt, mi mindent lehet még csinálni ugyanabból a dologból. Többet, jobbat. Így 1976. február 15-én megcsináltam a Toldi Galéria Bálját a Fiatal Művészek Klubjában. Nem
részletezem. A toldigaleria.hu oldalon – több mint 350 fotóval –
elmeséltem, hogyan volt. Díjat alapítottam. Azt hiszem, a bállal
telt be a pohár. Miután 1976 októbere után több kiállítást nem
rendezhettünk, természetesen érdekelt az ok. A KISZ-esek azt
mondták, a telefon fentről jött, és ha akarok, érdeklődjek Be8

Ahogy leszereltem, 1979. február 2-án (26. születésnapomon)
a Fiatal Művészek Klubjában egy kiállítással tekintettünk vissza
a Toldi Galériára. Éreztem, hogy sok dolog megváltozott. Az ezt
követő két évben privát dolgaimat rendeztem. Új munkahelyem
lett, elváltam, és 1981-ben felvettek az ELTE jogi karának esti
tagozatára. A régi – meg nem szűnt, de –, meglazult kapcsolatok újraéledtek. Onnan, ahol abbahagytuk, már nem lehetett
folytatni. 1979-ben Tímár Péter a Fiatal Fotóművészek Stúdiójának titkára lett. Innen már tényleg csak egy lépés a Toldi Fotógaléria létrejöttéig.

reczky Lórándnál a pártközpontban, aki akkor mellesleg a Népszabadságban írt kritikákat kiállításokról. Meglepődött, amikor
felhívtam, de fogadott. Szűkszavúan a Diner–Szemadám- és a
Jankovszky-kiállítást nevezte meg mint problémát, egyszerűen
hülyeségeknek titulálva azokat. Nem vitatkozva ítéletével, azt
kérdeztem tőle, miért nem lehet pályájuk elején álló fiatalembereknek a „hülyeségeit” egy művészmozi pinceklubjában kiállítani? Csak annyit mondott: „Ne okoskodjon annyit, Reha!”
Meglepetésemre – mivel évek óta felmentett voltam, és teljes
katonaadómat (ilyen is volt akkor) kifizettem – sorozásra kaptam behívót. Már júniusban be akartak vinni, de végül csak 1976.
október 28-án vonultam be, és egészen 1978. október 11-ig katonáskodtam. Nem örültem. Direkt összefüggést behívásom és
tevékenységem között akkor nem láttam. Hogy miért nem? Soha
senki nem mondta, hogy rossz, amit csinálok. Az első elkeseredés
után megpróbáltam ebből a szituációból is valami hasznosat
kihozni. Pest közeli alakulathoz kerültem, ahol kis idő után az
ezredtörzs kultúrosa lettem. Ez alatt a két év alatt mindent megnyertünk, amit akkor lehetett. A fiatal Gerendás Péter éppúgy
járt a laktanyában, mint Katona Klári vagy Zorán, 1977. szeptember 30-án. (7.) A Neoton Família is koncertezett az ebédlőben.
Nem volt teljesen elfecsérelt két év.

7.

De előtte néhány szó a Toldi Galériában (1975–76) rendezett fotókiállításokról.
Fontosnak tartottam a változatosságot. Első kiállításunkon
csak grafikákat, a másodikon olajképeket és plasztikákat, majd
ezután, 1975. június 2-án Tímár Péter fotóit állítottuk ki. Pétert
Szentendrén ismertem meg. Talán azért, mert ekkor ő is kicsit
hasonló dolgokat csinált, mint én. Természetesen ő már kész fotós
volt. Akkori munkáiban a fotó formai határait feszegette úgy,
hogy színezte őket, tárgyakat aggatott rájuk (pl. képet keretben), vagy ugyanazt a képet többszörösen tette egymás mellé úgy,
hogy csak az alapos szemlélő vette észre, mégsem teljesen egyformák. Ez az idő számomra művészetének egyik legizgalmasabb szakasza volt, esztétikailag és intellektuálisan is. (8–10.)

8.

9.

10.
9

1975. szeptember 2–21. között Diner Tamás és Szemadám
György állítottak ki. Ez ugyan nem fotókiállítás volt, de több
okból mégis meg kell említenem. Az egyik ok éppen egy fotó volt.
Legjobb elolvasni egyébként Bán András művészettörténész kritikáját, amely 1975. szeptember 21-én hangzott el a Petőfi Rádió
Láttuk, hallottuk a kiállítótermekben című adásában. A hatodik
kiállításunkkal foglalkozott a szakma!
1975. szeptember 21. 11.40 óra
Petőfi Rádió

LÁTTUK, HALLOTTUK A KIÁLLÍTÓTERMEKBEN
Bán András kritikája
A budapesti Toldi Mozi Galériája fennállásának néhány hónapja alatt az amatőr képzőművészek fórumává nőtt. A lelkes szervezés a kiállításra alig alkalmas termet minden esetben friss,
érdekes látnivalóval tölti meg.
Szemadám György és Diner Tamás éppen abból indult ki, hogy
a terem hagyományos kiállításra nem felel meg. Ebben a környezetben nyomasztó gondolataikat, megfigyeléseiket tárták elő, ítéletüket egy igen általános nagyvárosi életformáról. Annak az
embertípusnak az életmódjáról, mely a szinte kivédhetetlenül
áradó selejtkultúra hordalékának, tárgyainak és szellemének
fogyasztója.
Diner és Szemadám apró megfigyelésekkel, egy falra szögezett
cigarettásdoboz-gyűjteménnyel, vagy akár egy ledobott ócska
fürdőköpennyel érzékelteti ezt a szociológiai jelenséget.
Szemadám György és Diner Tamás kiállítása eszközeiben nem
új, bár annyi valódi tárgy kiállítóterembe emelése nálunk szokatlan. Elméletileg azonban ez nem több, mint Duchamp palackszárítója vagy pop-art tárgy-együttesei. Mégis méltó a kelet-európai
művészeti progresszió hagyományaihoz, melyben a hangsúly legtöbbször a kritikai élen, a társadalmi szociális érdeklődésen volt.

A közönségsiker óriási volt. (12.) Később megszavaztattam
közönségünket. Ez lett az év kiállítása. Az erre alapított vándordíjat – ef. Zámbó István angyalát (Telepatikusan telített tárgy.
1976) (13.) – a Toldi Galéria Bálján adtuk át. Erről is beszéltünk
1976. március 6-án a Kossuth Rádió Táskarádió című adásában,
Feyér Zoltán (1947–2003) mikrofonja előtt (11.). Itt szóba került
az említett fotó is, amely a termet díszítette, és amelynek egyik
változatát a kiállítás után Tamás és Gyuri nekem dedikálta. (15.)
Feyér Zoltán: „…aztán elmentetek egy igazi fényképészhez.”
Diner Tamás: „És lefényképeztettük magunkat egy maszek fotográfussal, és megrendeltünk gyönyörű, kézzel színezett, agyonretusált fotókat, és úgy gondoltuk, hogy ezt állítjuk ki.”
Szemadám György: „Ez az ötlet azután továbbfejlődött, ahogy
ennek a fotósnak a keze alól kikerültek a képek. Ezeknek igen
sajátos jellege van, azt hiszem, mindannyiunk által jól ismert
világa. És ez a világ egyáltalán nem egy periférikus dolog, hanem
ehhez tartozik egy bizonyos fajta lakás, egy bizonyos fajta szubkultúra. Ezekből a fotókból, ami rólunk készült, csak egyet használtunk fel. Ez egy fiktív embernek a lakása falán lóg, és ehhez
a fotóhoz rendeztük meg az egész szobát.” (14.)

13.
14.

11.

12.
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15.
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1975. október 27-én Diner Tamás fotós nyitotta meg kollégája, Jankovszky György kiállítását. (18.) Az ötlet egyszerű.
Jankovszky lefotózta magát, minden nagyobb művészi igény
nélkül, és ezt a képet, egy rövid levél kíséretében, elküldte úgy
200 címre. (16–17.) Körülbelül 100 válasz érkezett, amiből 50et állítottunk ki. A hetvenes évek végén jelentkezik a Fotóművész Szövetségbe. Elutasítják. Lehet, hogy azért, mert a Toldi
Galéria bezárásának egyik oka a Diner–Szemadám-kiállítás
mellett az ő kiállítása volt? Magyarországon elsők között foglalkozik a mail-arttal. Jankovszky György – akit Tímár Péter által
ismertem meg – 2012-ben egy könyvben foglalta össze fotós
munkásságát. Az, hogy az 1975-ben készült portré van a könyv
címoldalán, azt mutatja, hogy annyi év távlatából is jelentős
munkájának tartja ezt az akciót. Szerintem joggal.

16.

17.

18.
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1976. március 2–27. között Vető János fotós állított ki (ma
Munkácsy-díjas). Jankovszky megnyitóján Vető is jelen volt.
Ebben semmi különös nincs, csak arra példa, hogy a kapcsolatok, minden erőlködés nélkül, teljesen természetesen alakultak.
Kölcsönösen eljártunk egymás kiállításaira, ahol természetesen beszélgettünk egymással. Senkit nem érdekelt, hogy az egyik
egy rózsadombi polgári családból, a másik egy angyalföldi munkáscsaládból jött. A megnyitót Vető barátja, Hajas Tibor (1946–
1980) tartotta. Ez a tragikus autóbalesetben, igen korán elhunyt
érdekes személyiség halk szavú, udvarias ember emlékét hagyta
bennem. Ekkor elhangzott megnyitó szövege – az artpool.hu
szerint – a Hogyan viselkedjünk a kamerával szemben címet
viselte. Hátha egyszer előkerül! Vető János fotóit mindig kedveltem. Az a két kép, amit a kiállítás után nekem dedikált, évtizedeken át a közelemben volt, és örömet okozott. (19–20.)

Május 24–31. között Csömöry István grafikus kiállítása volt
az utolsó fotó témájú a Toldi Galéria történetében. Egy útlevélfotókat készítő automatában csinált több képet magáról. Csöme,
ahogy barátai hívták, ezekben az években mindenütt ott volt, és
segített ötleteivel vagy munkájával, ha kellett. Rég nem hallottam felőle.
Ennyi.
A Toldi Fotógaléria történetében már Kincses Károly barátom
fogja kalauzolni az olvasót.
13

19.

14

20.
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KINCSES KÁROLY

A második Toldi éneke
FELVEZETÉS
Nem, nem Aranyról van szó, de azért értéknek ez is érték. Még a
múlt évezredben, annak harmadik harmadában a Toldi nem csak
egy mozi volt az akkori több tucat budapesti filmszínház közül.
Bár mindig is valamelyest rétegmozinak számított, és folyamatosan volt valamilyen alternatív fílingje, de ami akkoriban itt történt, az cseppet sem mindennapi, általános, hanem a magyar
művészettörténet, a magyar fotótörténet egy megörökítésre,
megőrzésre méltó szegmensét képviselő dolga. Aki ismeri a késő
kádárizmus viszonyai között a támogatott, tűrt, tiltott (3T) kultúrpolitika eredményeként megvalósult kulturális térkép egyes
színtereit, annak cseppet sem kell csodálkoznia azon, hogy mind
a Toldi Galéria 1976-ban, mind a Toldi Fotógaléria öt évvel később
e helyt jött létre, regnált és szűnt is meg, annak rendje-módja szerint, idő előtt, szerepét, funkcióját be nem teljesítve, torzóként
megmaradva a néhány még emlékező fejében. Mert lehetett és
lehet bizonyos ideig az uralkodó széljárással szemben végeznie a
dolgát az embernek, de előbb-utóbb csak rosszul járt az ilyen és
az ehhez hasonló. Annak oka, hogy most megpróbáljuk felidézni
a több mint harminc éve történteket, nem egyéb, mint a konkréton keresztül megmutatni valami általánosat, személyes emlékművet állítani egy intézménynek és néhány embernek, továbbá
megmutatni, hogy mindig, minden korban vannak, kell legyenek
olyan művészi és egyéb kezdeményezések, melyek nem fogadják
el a ráerőltetett sémákat, nem felelnek meg a lediktált elvárásoknak, csak teszik a dolgukat. Az első Toldi énekével, azaz a Toldi
Galéria történetével (1975. április 2. – 1976. október 16.) a két galériát egyként szervező Reha György foglalkozik részletesen. Itt a
zömében képzőművészeti kiállítások mellett már fel-felbukkant
nyomelemként a fotográfia is. A második felvonás, a Toldi Fotógaléria alig nyolc hónapos történetének (1981. március 2. – november 30.) megírása rám várt. Kezdjük!
A Toldi mozi pincéjében kialakított kiállítótérben 1981-ben,
Reha György szervezésében, Tímár Péter művészeti vezetésével,
Jerger Kriszta kiállításrendezői közreműködésével 8 (+1) olyan
kiállítást rendeztek, melyek már saját korukban sem elégedtek
meg a meglévő tendenciák ismételgetésével, hanem progresszív
utat jelöltek ki az akkori kortárs fotográfiában. Harminc év távlatából újraolvasva a névsort (Szerencsés János, Tamási Péter,
Horus Archívum: Kardos Sándor/Lugosi Lugo László, Szalai
Tibor és Vincze László, Lovas Ilona és Nagy Tamás, Lennert
Géza, Agnes Rodier, Birkás Ákos és plusz egyként a betiltott s a
galéria végét is jelentő Hajas Tibor), és megnézve a már csak
töredékesen fellelhető alkotásokat, kétszeresen fontosnak gondoljuk megmutatni ezeket az azóta született és felnőtt közönségnek. Egyrészt mert annyira meghaladták saját korukat bizonyos vonatkozásokban, hogy máig aktuális, nézhető kiállítási
anyagként funkcionálhatnak, másrészt pedig metodológiailag
is fontos, hogy a ma alkotói, teoretikusai lássák, milyen helyszí-

nek, csoportosulások határozták meg a közelmúlt kortárs fotográfiáját, művészetét.
A kiállításra, a katalógusba összeszedtük a még fellelhető eredeti alkotásokat, megidézzük a helyszínt és a kort dokumentumok, kiadványok, interjúk, helyszíni felvételek segítségével. A
második Toldi Galéria tótumfaktuma, miként az elsőnek is, egy
ma már Bécsben élő, de gyakran hazajáró személy volt, Reha
György.
„Reha intézmény volt abban az értelemben, hogy nyughatatlan ember volt, aki hasznosat akart csinálni. Tehát kultúraszervező volt. Állt mögötte valaki? Akkor nem kellett, hogy álljon
mögötte. Voltak kapcsolatai a KISZ-ben, mögé álltak, amikor előjött ezzel az ötletével. De ha Reha nem jön elő ezzel az ötlettel,
akkor ez nincsen.” (KK interjúja Tímár Péterrel, 2014)
„Nagyon jól kitalálta Reha, mert az első pillanatban föl sem
tűnt senkinek. Ugye, egy fotókiállítás a KISZ-klubban, ez gyönyörű dolog. Tehát ez egy idea, én beadtam, elmondtam az igazgatói értekezleten, és mindenki baromira lelkesedett: »rokonművészet, Toldi Művész Mozi, művészfilmek, fotókiállítás, ez
gyönyörű«.” (Feldmajer Sándor és Szilágyi Sándor beszélgetése,
2006)
1981. február 19-én az Esti Hírlap hetedik oldala szinte csak a
Toldival foglalkozott Nosztalgiamozi és galéria főcím alatt. A
vasárnap délelőttökre szervezett régi magyar filmes, operettslágeres, filmtörténeti fejtörővel tarkított matinékat dolgozza
majd fel egy filmtörténész! Minket itt jobban érdekel Szikora
Katalin cikke, mely Fotósok kiállításai címen jelent meg: „A
Toldi Stúdió Moziban másfél esztendeig működött a mini-galéria, ez alatt huszonhat kiállítást rendeztek, főleg fiatal alkotók
munkáiból. A jelek szerint a galéria fáradhatatlannak látszó
szervezője, vezetője, Reha György újból életre kelti, de nem
ugyanabban a formában: márciusban a Toldi Fotógaléria nyitja
meg kapuit. A FÖMO, annak KISZ-szervezete, valamint a Fiatal
Művészek Klubjának fotószekciója segédkezett a felélesztésnél.
(…) Elsősorban bemutatkozási lehetőséget szeretnénk teremteni
a fiatal fotósoknak, amatőröknek és profiknak egyaránt, hiszen
Magyarországon nincs egyetlen állandó fotógaléria sem. (…)
Nálunk rendszeresek lesznek a kiállítások, amelyek programjáról szórólapot készítünk Kemény György grafikusművész tervei
alapján. (…) Az első, a március 3-án nyíló a parkok esztétikájáról készítette sorozatát Szerencsés János fotóművész. – A kiállítások mikor látogathatók? – Minden hónap első hétfőjén, este
hatkor lesz a megnyitó. A hónap utolsó napjáig, naponta háromtól este nyolcig várjuk az érdeklődőket.” (Szikora Katalin: Fotósok kiállításai, Esti Hírlap, 1981. február 19., 7. o.)
És valóban. 1981. március 3-án megnyílt Szerencsés kiállítása
és vele a Toldi Fotógaléria. Az eseményről az akkor még egyetlen képes hírcsatornának számító TV Híradó II. kiadása számolt
be 1981. március 3-án háromnegyed kilenckor. Ránki Júlia és
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Hadházi László készítették a rövid tudósítást, melyből megtudhattuk, hogy „lelkes fiatalemberek társadalmi munkájához és a
fotó iránti rajongásához adott meg minden hivatalos segítséget
a Fővárosi Moziüzemi Vállalat.” Szerencsés Jánost is bemutatták, elcsodálkozva azon, hogy mily ritkaság, ha valaki manapság
nem művésznek nevezi magát, hanem egyszerűen csak fényképésznek. Szerencsés helyzetben van Szerencsés, mondta Ránki,
hogy munkája és szenvedélye egy és ugyanaz. „A nem manipulált,
hanem az expozíció pillanatában véglegesre szerkesztett kompozíció híve. Fekete-fehér tájképei nem kiáltanak színek után, a
szigorú szerkezetű látvány teljes értékű.” (A Híradó szövegének
legépelt változata A/4 kézirat, nálam.) Szerencsés Jánossal és
kiállításával a későbbiekben még foglalkozunk.
A SZERVEZETI KERETEK
Általában nem szeretek hivatalos iratokat, szabályzatokat, a
dolgok helyes menetét előre kijelölő szövegeket olvasgatni.
Most az egyszer mégis kivételt teszek, mert annyira tanulságos
és ma is aktuálisan bürokratikus a megtalált Együttműködési
szerződés bizonyos részeinek szó szerinti citálása, és mert megfogalmazásában, tartalmában, tormájában kiváló korfestőnek
tűnik, miközben pontosan érzékelhető, hogy harminc év alatt
legfeljebb apró, kicsi formai elemek változtak, de minden
ugyanolyan, sőt egyre ugyanolyanabb. Nemhogy elolvastam, de
ide is idézem.
Tartalma: „A FÖMO valamint annak KISZ szervezete és a
Fiatal Művészek Klubja között kötendő együttműködési szerződés, mely a Toldi Stúdió Mozi (Budapest VI. Bajcsy-Zsilinszky út
36–38. klubhelyiségében rendszeres fotókiállítások rendezése
céljából jött létre.

Célja: 1. Fiatal fotósok bemutatkozási lehetőségének megteremtése.
2. A filmszínház programjának bővítése (tekintettel a filmművészet és a fotóművészet rokonságára)
3. Igény szerinti találkozások szervezése az alkotók és a FÖMO
KISZ fiataljai között.
Lebonyolítása:
1. Havonta egy kiállítás rendezése, melyről a Fiatal Művészek
Klubja fotó szekciója gondoskodik Tímár Péter szekcióvezető személyében. A technikai lebonyolítást Reha György
et. végzi.
2. A FÖMO gondoskodik a klubhelységről és annak nyitva tartásáról. (A pénztárnyitástól az utolsó előadás kezdetéig)
3. A kiállítások eszmei, politikai és művészi színvonalát a
Fotóművészek Szövetségének tagjaiból álló zsűri biztosítja,
ezért minden felelősség a zsűrit terheli.
4. A kiállítások havonta ezer darab szórólapot igényelnek.
Ennek anyagi fedezetéről a FÖMO gondoskodik. Tervezése,
kivitelezése, terjesztése a Fiatal Művészek Klubja fotó szekciója feladata.
5. A klubhelységben a FÖMO a kiállított anyagok őrzését biztosítani nem tudja, ezt mind a kiállítók, mind a szervezők
tudomásul veszik.
Ezen együttműködési szerződés az aláírástól számított öt esztendőre szól. Az aláírók a felmerülő kérdéseket folyamatosan
vitatják meg.
Budapest, 1980. december 6.
Aláírók: Mátyás Jánosné (FÖMO), … István, a Fiatal Művészek Klubjának vezetője, Tímár Péter, a fotószekció vezetője, …
Zsuzsa, FÖMO KISZ titkár”

A Toldi mozi bejárata, 1978. fortepan, 94104

A Toldi mozi előcsarnoka a büfével 1980 körül. A Mozitörténeti Alapítvány felvétele
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Ez az írás persze csak a kor párt- és állami vezetése által megkívánt formák szerinti szervezeti keretet biztosította a Toldi
Fotógaléria számára. Ilyen együttműködési szerződés abban az
időben (de talán azóta is) csak mindkét fél esetleges védelmét
biztosította, amit legfeljebb akkor vettek elő, ha baj volt, persze
ekkor viszont mindkét fél a maga olvasata szerint próbálta használni. Vagy ürügyként szolgált a támadásra. Előfordult ez is, az
is. Az együttműködő felek legfontosabbika a FÖMO (Fővárosi
Mozi Üzemi Vállalat), mely fenntartotta a Toldi mozit, a mozi
minden helységét, így az alagsorban lévő KISZ-klubot is, melynek falait használták kiállítási célokra. Továbbá biztosította a
propagandaanyagok elkészítését. Nem hiányozhatott a KISZ
(Kommunista Ifjúsági Szövetség) sem, mely az ideológiai védőernyőt jelentette a galériában zajló tevékenység felett, egészen
addig a pontig, míg a KISZ-bizottság azzal nem szembesült,
hogy létezik erősebb akarat is, mint az övé. Természetesen eljött
ez az idő. És kellett még hozzá egy jó szervezőképességű, agilis,
lelkes, néha naiv vagy azt mutató ember, aki az itt kínált lehetőségek birtokában kibrusztolta az egészet, működtette a mechanizmust, összefogta az embereket, kivédte a támadásokat. Ez
volt Reha György, akiről eddig is és a későbbiekben is éppen elég
szó esett és esik majd. Idézek néhány mondatot egy 1981-es írásából, mely a Toldi Fotógaléria nekrológjaként is felfogható. „Az
egyik rögeszmém éppen a Toldi Fotógaléria. Rögeszmésen hittem (hiszek) benne, hogy szükség van rá, mint bármire a világon,
ami senkinek sem árt, sőt mindennapi életünket, még ha látványosan nem is érzékelhetően, színesíti. Elődjében is hittem, mert
szerintem kellenek a kis galériák, ahol intimebb környezetben
azokat az alkotásokat lehet bemutatni, amelyek a nagy kiállítótermekből kiszorultak. Ezek néha kevésbé készek, többször vitathatók is, de éppen ez a jó bennük. 1981-ben nyitottuk meg a Toldi
Fotógalériát. Optimista voltam, mint mindig, ha valamibe belekezdek. Volt már tapasztalatom és olyan társaim, mint Tímár
Péter, Jerger Krisztina és Kemény György (mindannyian természetesen a szabadidőnkből). A FÖMO is alkalmas partnernek
látszott. (Csak probléma ne legyen…) De lett. Hogy mi, azt pontosan ma sem tudom. Elképzelésünk elsősorban az volt, hogy a
fotótechnika legtágabb keretein belül bemutatjuk, amit ma csinálnak, de nem zárkózunk el olyan anyagok elől sem, ahol a
képek nem elsősorban alkotójukhoz kötöttek. Ilyen volt májusi
kiállításunk is, ahol Kardos Sándor és Lugo László fotógyűjteményéből állítottuk ki múltunk kisebb-nagyobb ünnepi pillanatait. Szórólapunkon a kép Kassa egyik terét ábrázolja, az utca két
oldalán oszlop, rajtuk a korabeli magyar és török címer. Az oszlopok közt a felirat: »Isten hozott«. Rákóczi hamvait várják. A
kép már több kiállításon szerepelt, míg végre most lefülelték. A
lap nem terjeszthető, a kiállítás egy hétig zárva, telefonok ideoda, míg a hullámok csitulnak. Hogy ki volt az éles szemű zsűror,
és mi volt a baja, természetesen nem tudni. (Miért?) Még két kiállításnál voltak kisebb »jelzések«, hogy valami nem stimmel. De
hogy mi? És természetesen azt sem tudom, mi a baj Hajas Tiborral (pedig de szeretném!), akinek kiállítását már meg sem nyithattuk. 1981. december. Működésünk vége. Értékelni, ha egyáltalán lehet, nem az én dolgom. Rögeszmésen hiszem még ezek után
is, hogy minden kiállítható, ami nem sért jó ízlést, egyetemes emberi értéket, és nem ütközik a fennálló rend kereteibe. És hiszem,
hogy mindent meg lehet mondani és meg lehet vitatni. Talán
most azt hiszik, hogy túl nagy feneket kerítek ennek a dolognak,
mert mi van akkor, ha nincs Toldi Fotógaléria? Hát igen. Semmi.” (2 gépelt oldal kézirat,1981 vége, nálam)
De amíg véget ér a Toldi Fotógaléria rövid, ám korántsem
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megbeszéltük, hogy ki legyen, együtt válogattuk az anyagokat
Tímárral, a rendezés viszont csak az én dolgom volt. Egy fillér
nem volt az installációra, amibe került, azt mindig Reha kerítette elő, minket ezen a téren is tehermentesített. Minden kép üvegben vagy keretben, kapoccsal lógott rendesen, minden alkalommal, de baráti munka volt szinte minden.” (KK interjúja Jerger
Krisztinával, 2014)

dicstelen története, még történt egy s más. A szakmai stábból
a kiállításokat részben rendező, többekhez ötletet adó Jerger
Krisztina így emlékezik a csaknem harminc évvel ezelőtti dolgokra. „Reha egy elképesztően nyüzsgő, igazi szervező. Mindig
művészek között mozgott, kicsit magát is annak gondolta. Agilis
fiatalemberként került a Fodor utcai holdudvarunkba. (Ez volt
Jerger Kriszta és Kemény György akkori lakása, és a közelben
Szerencsés albérlete, amelyikben megfordult Kerekes Gábor,
Jokesz Antal és még sokan a kor progresszív fotósai közül.) Mint
KISZ-aktivista csupa jó ügyért szállt ringbe. Akkor már a Józsefvárosi Galériában és a Műcsarnokban is dolgoztam. Nagy brancs
voltunk, mindenki összejárt, mindenki ismert mindenkit bizonyos körökben. Reha kiválóan tud megfelelő embereket találni, s
megkeresett bennünket Gyurival, mondta, hogy itt van ez a
Toldi, milyen jó lenne kiállításokat csinálni, hívta Tímárt is, így
kezdtük. Gyuri a tartalmi dolgokba nagyon keveset szólt bele. Fogalmam sincs, miként adminisztrálta magát, minket, a galériát,
de zseniális volt. Szakmailag azt csinálhattunk, amit csak akartunk. Egyetlen fillért sem kaptam ezért a munkáért, de hallatlanul élveztem. Akkor még nagy szigorúság volt a Műcsarnokban, reggel fél nyolcra be kellett mennünk, kimenni napközben
csak engedéllyel lehetett. Ezért aztán ezeken a kiállításokon mindig este és éjjel dolgoztam a művészekkel együtt.” (KK interjúja
Jerger Krisztinával, 2014) Hasonlóan barátságból, díjazás nélkül dolgozott mindenki, így Földényi F. László fordította a meghívók szövegét angolra.
A HELYSZÍN
„Ha valaki a Toldi moziban a mosdót keresi, akkor le kell mennie a pincébe. A lépcsőfordulóban óhatatlanul a Toldi Fotógaléria bejáratánál találja magát. Nem lenne jobb hely valahol fent,
az előtérben elhelyezni a képeket? Erről kérdezem Reha Györgyöt, a galéria vezetőjét. A mozi előterében nem lenne jobb. Természetesen a galéria nem az ideális galéria, de ilyen kevés anyagi ráfordítással, meglévő eszközökkel létrehozni egy fotógalériát
ezen a helyen lehetett. Ez az egyik. A másik, hogy a világ számtalan helyén vannak galériák elképesztő, nem galériának való
helyeken is. Ez egy klubban van. A megnyitókon az egész klubot
használni tudjuk, leülhet a közönség. Barátok is össze tudnak
jönni, legalább havonta egyszer, s tudnak arról beszélgetni, amit
láttak.” (Válas/s/z! Ifjúsági kulturális körkép, Petőfi Rádió,
1981. június 17., szerda, 20:48. Szerkesztő: Szabó Orsolya, riporter: Kazinczy Károly.)
Megkérdeztem Tímár Pétert, hogy nézett ki a galéria? „Fehér
falak. Volt egy előtere, tehát ahogy lementél, az előtér, onnan
nyíltak a vécék meg más raktárak, és onnan nyílt még egy helyiség. Egy kamara-kiállítást normálisan meg lehetett benne csinálni. Nem volt túl kicsi, túl nagy. – Hogyan installáltátok a képeket,
vagy készen hozták? – Készen hozták. – Ti csak fölszögeltétek? – Jó
esetben ők szögelték fel, de együtt csináltunk mindent, érted, ez
egy más világ volt.” Nem mindenki gondolta így. A Magyar
Rádióban megkérdezték Hajdú István művészettörténészt, hogy
szerinte jó helyen van-e ez a galéria? Ezt válaszolta: „Hát, ha az
ember arra gondol, hogy végre van egy galéria, amely kiírta saját
magára, hogy fotógaléria, akkor nevetnünk és örülnünk kell, ha
pedig arra kell gondolnunk, hogy egy meglehetős furcsa helyen,
egy mozi pincéjében eldugva, nem különösebben jó helyen, hiszen
a moziba az ember tényleg nem azért jár, hogy aztán valahol kikeressen egy pincelabirintusban egy kiállítást, akkor viszont sírnunk kell, tehát egyáltalán nem kell örülnünk.” ( Kossuth Rádió,

Vécés néni a Toldi mozi alagsorában, a galériával szemben.
Hauer Lajos felvétele (1975)

Láttuk, hallottuk a kiállítótermekben, 1981. március 13., péntek,
17:30. Egy oldalas gépiratos leirat, nálam.)
A Toldi mozi akkori működése szintén megérne egy további
misét, de itt csak érintőlegesen tudunk vele foglalkozni. Feldmajer Sándor emlékei szerint: „A szép emlékű Gémes Gyuri, akit
egy páran ismernek, aki akkor a Toldi mozit csinálta, ő kezdte
ezt az artmozi-hálózatot. Ez az ő szüleménye volt. A mozinak volt
egy pincéje, óriási pince, ott volt a fűtőberendezés is. Ennek egy
része le volt választva, ott voltak a mellékhelyiségek, s volt mellette egy terület, amit a KISZ-szervezet akkor megszerzett, kitakarított, és csinált egy klubot. És Gyuri kitalálta, hogy itt egy
alternatív kiállítóhelyet csinál. Működött is egy ideig. (…) Az
egész klub egy L alakú helyiség volt, mondjuk, lehetett nyolc
méter a hosszabbik szára, és két méter a rövidebbik szára. Elég
alkalmatlan volt egyébként kiállítási térnek, mert itt fotelok voltak, hogy a KISZ-klub működhessen, de a falon lógtak ezek a
képek. Különösebb trouvaille-t nem tudott vele csinálni, Kriszta
viszont mindig nagyon – emlékeim szerint –, nagyon kényesen
ügyelt az egymás melletti képekre. – Ez a klubhelyiség megvan
még szerinted? Vagy már átépítették? – Megvan, mert amikor a
Balázs Béla csinálta a Toldit, akkor ott egy vágóterem volt, azt
tudom.” (Feldmajer Sándor és Szilágyi Sándor beszélgetése,
2006)
Az emlegetett Krisztát is megkérdeztem a helyről. „Elég szörnyű pince volt a Toldi Galéria, de mi jó művészeket akartunk tisztességesen bemutatni. Alternatív hely volt, tudatosan demonstráltunk, de sohasem voltunk provokatívak, hallgatólagosan
betartottunk bizonyos játékszabályokat. S ha baj volt, akkor
Reha ügyes diplomáciai érzékkel elsimította a dolgokat. Mindig

A KÖZÖNSÉG
A mozi, az ott vetített filmek, az ott rendezett események és a
galéria is speciális közönséget vonzott. Nagyjából ugyanazok
tűntek fel, akik a Fiatal Művészek Klubjában, a Bercsényi Klubban és még néhány (igen kisszámú) helyen voltak törzsközönség.
„A Toldi mozinak, abban az időben, lehetett százezer nézője
évente. De, ugye, ez százezer »betérő« volt, így nem lehetett több
tízezer embernél. Ezek többször, minden új filmnél megfordultak a moziban. (…) Mindig nagyon jó hangulatú vernisszázsok
voltak ott.
Körülbelül átlag ötvenen voltak a megnyitókon… különös
figurák. A hetvenes-nyolcvanas évek magyar undergroundja ott
megjelent. Mindig jó hangulat volt, és – érdekes módon – a
közönség is kedvelte. Akkor a filmművészet is szerintem jobb lábakon állt, mint ma. Léteztek még par excellence művészfilmek.
Ilyenek azóta már, szerintem, nem nagyon vannak. És egyébként
is, a Toldi mozinak különös aurája volt. Még ehhez tartozott,
hogy péntek éjszaka volt egy filmklub a Toldi moziban. Létezett
az összes szocialista országban egy FÁB nevű szervezet: a Filmátvételi Bizottság, ami megnézte a behozandó filmeket. Ennek
tagja voltam, de sajnos elhánytam a jegyzőkönyveit, pedig kiadandó anyag lehetett volna. Ezeket a filmeket megszereztük,
általában egy hetet voltak itt. Külön engedéllyel egy nagyonnagyon-nagyon zártkörű filmklubban, ahol, ugye, esztétikai előadások voltak egyébként, vetítettük ezeket a filmeket. Ezeknek a
filmeknek a jó része, emlékeim szerint, nem hordozott esztétikai

A Toldi mozi homlokzata 2016-ban. Kincses Károly felvétele

tartalmat, nem voltak alapvetően művészfilmek. Olyan filmek
voltak, melyek nem kerültek be Magyarországra, általában politikai okok miatt. Ennek a közönsége nagyon kvadrált, nagyon
összeillett a kiállítások közönségével. Tehát akkor, ezeken a péntek éjszakákon mindig nagyon sokan megnézték a kiállításokat
is. Akkor a Toldi lehetett egy háromszáz fős nagy mozi, és majdnem mindig tele volt. Gémes még több filmet tudott szerezni,
Gyurinak volt egy kapcsolatrendszere valahova, a KISZ KB felé,
és ott voltak másfajta filmkópiák. Például a Tanú, az a korai
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időszakban lement ott.” (Feldmajer Sándor és Szilágyi Sándor
beszélgetése, 2006)
A KIÁLLÍTÁSOK
„A Toldi Fotógaléria természetesen a Toldi Galériában gyökeredzik, ahol Tímár Péternek, 1975 júniusában kiállítása is volt. Őt
már 1972 ősze óta ismertem. A szentendrei szabadtéri tárlaton
szólított meg, mert akkor hasonló dolgokat csinált, mint én.” (KK
interjúja Reha Györggyel) Megkérdeztem Tímár Péter, hogy
Reha kérte-e fel, legyen majd ennek a művészeti vezetője. Elég
egyértelműen válaszolt. „Nem kért fel. Megbeszéltük, hogy legyen. Semmi hivatalosság. Nem járt ezzel igazolvány meg egyenruha, meg kapok egy csillagot, hogy mindenki lássa. Miután elhangzott köztünk, hogy legyek én, onnantól én voltam. – Mennyire volt szabad kezed a programok összeállításában? – Saját korlátaim voltak a korlátok. Most nézve, ráadásul ugye meg lehet
nézni, hogy x ember közülük már benne van a Művészeti Lexikonban. Akkor teljesen más helyzet volt, jobbára pályakezdő kortársak voltak, nem lehetett tudni, hogy kiből mi lesz. Mondjuk,
lehetett sejteni, hogy Birkásból azért lesz valaki, hogy Szerencsésből mi lesz – bár azt persze nem, hogy az ő élete majd hogyan
törik ketté. Lehetett volna egy sokkal nagyobb fotós Lennert Gézából, mint ahogyan nem lett: feláldozta a fotós karrierjét az
egyetlen magyar nyelvű szerbiai gyereklap életben tartásáért.
– Milyen elvek alapján válogattál? – kérdeztem tőle. Nem volt
szigorú rendszer. Annyi volt, hogy friss hangot kellett képviselnie
az általam ismert emberek közül. Ez akkor műfajában teljesen
nyitott, másrészt szellemiségében elég pontosan körvonalazható
fotográfiai megközelítést jelentett. Olyan is volt, akit hívtam
volna, de nem értem utol, vagy azt mondta, hogy jaj, most kezdtem valamibe, térjünk vissza a dologra később – és erre már nem
volt alkalom.” (KK interjúja Tímár Péterrel, 2014)
A Toldi Fotógalériának egységes arculatot adó meghívó–szórólap tervezésére Jerger Kriszta akkori társát, Kemény György
grafikust kérte fel Reha. „Diner Tomival jóban voltam, 1978-tól
éltem Jerger Krisztával, és az ő révükön ismertem meg Rehát.
Már az előző Toldi Galériában csináltam egy plakátkiállítást,
ahol a földön voltak a plakátok. Azt hiszem, a későbbiekben már
csak egy-két kiállítást láttam, mert sehová sem mentem akkoriban, csak ültem az asztalomnál, és gyártottam a terveket. Az
volt Reha megbízása, hogy tervezzek egy olyan vázat, keretet,
amelybe minden kiállítás egyedileg beletehető, de az arculat
nem változik lényegesen. Röviden elmesélte Reha a koncepciót,
megértettem, s mivel volt egy erős konceptes beállítottságom,
megcsináltam ezeket. Ha ma visszanézem az akkori meghívókat, még megállnak most is, nem avultak el. Nem kaptam érte
semmi pénzt, általában így van, hogy csak nagyon kevés munkáért kaptam rendes honoráriumot. Akkor poén volt a Toldi, de
ma már több teret, odafigyelést, lehetőséget igényelne, mióta a
magángalériák sokasága működik, ma már nem lehetne egy
ilyet működtetni. De a kiválasztott képek jók voltak, meg kéne
csinálni a Toldi-retrospektívet, de már nem ott.” (KK interjúja
Kemény Györggyel, 2014)
Kérdeztem a művészeti vezetőt a galéria történetéről, és arról, hogy mi volt a szakma vélekedése a galériáról, a kiállításokról. Tímár válasza: „Kérdés, mit értünk szakmán. Páran már
benn voltunk a Szövetségben, de még nagyon turbulens elemek-
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A Toldi Fotógaléria
kiállításai

A Toldi Fotógaléria első kiállítását Reha György nyitotta meg

nek számítottunk. Mint a stúdió vezetőjét hol elhívtak az elnökségi ülésekre, hol nem. Amikor többek között Szerencsés János felvételi kérelmét is tárgyalták, éppen ott voltam. Az elnökség egy
része, Fénerrel az élükön, támogatta, de páran, Gink például, szó
szerint üvöltött, hogy azt a szemetet ő kikéri magának. Minden
háborgó mellé egyenként leültem, győzködtem, így a végén, hoszszú vita, veszekedés után felvették. Ez az az időszak volt, amikor a magyar fotográfiában évek alatt lejátszódott egy áttörés,
és egy más szemléletű generáció hivatalosan elfogadottá vált. Fénernek hála, teszem hozzá, mert ez az ő hosszú, céltudatos építő
munkájának volt az eredménye”. (KK interjúja Tímár Péterrel,
2014)
Nincs könnyű dolgunk a harminc évvel ezelőtti nyolc meg
egy kiállítás pontos rekonstruálásával. Tímár, aki a legérintettebb volt ebben, kérdésemre ezt mondta: „Ahhoz alapos dokumentáció kellene, hogy én ennyi év után a kiállításokról képenkénti értékelést adhassak. Szerintem még az is bajos, hogy az
egyes kiállítók a saját akkori kiállításaikat ennyire pontosan
felidézzék, hacsak valaki körbe nem fotózta az akkori látványt.
Éppen Szerencsés János esetében pedig sajnos már nem lehet
arra számítani, hogy valamiféle pontos dokumentáció, műtárgylista előkerül. A résztvevők nagyobbik része sem tudja már
hajszálpontosan rekonstruálni, de ígérem, ami a kiállításokból
mint morzsalék előkerült, az a következőkben olvasható, nézhető is lesz.”

SZERENCSÉS JÁNOS
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1981. március 2–31.
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SZERENCSÉS JÁNOS (1951–2009) fotográfusként, szellemi
központként, szervezőként és irányadóként az egyik legmeghatározóbb szereplője volt a nyolcvanas évek fotós szcénájának.
Szerepe, élete, munkássága és a kor többi fotósára gyakorolt hatása mind a mai napig nincs kellőképp feltárva, megmutatva. Ha
van ember, akire a nomen est omen a balsorsot előrevetítő értelmében vonatkozik, akkor az ő.
Igaz ez még akkor is, ha tudjuk, névvel sem viccelni, sem szomorú iróniával emlegetni, nem fair dolog. Sokféle titkokkal és
titkolózásokkal teli élete megjárta a viszonylagos, mondjuk így,
közép-európai magasságokat is, hogy onnan aztán megállíthatatlan tempóban zuhanjon a mélybe. Ahogy életéről, úgy haláláról és fotós életműve sorsáról sem tudunk túl sok biztosat, tényt,

inkább csak a találgatások, az ettől ezt hallottam, az meg azt
mondta típusú, vagy igaz vagy hamis történetek bukkannak fel
még ma is, hét évvel a halála után. Ami tény, hogy az 1970-es évek
végének, 80-as évek progresszív fotójának egyik fontos szereplője volt. Megszervezte, néha egyedül, néha társakkal a korszak
néhány fontos alternatív kiállítását (1974: Öt fotós. Vajda Lajos
Stúdió, 1979–1982: Dokumentum, 1982: Fiatal Fotó 1980 után,
1983–84: Önkioldó.)
Maga is készített néhány jó művet, aminek a nagyobb része
feltehetően eltűnt, vagy legalábbis ismeretlen helyen van. Ennyi
maradt egy emberből? Ennyi. Ezt a kiállítását, mely egyben a
Toldi Fotógaléria nyitó eseménye is volt, 1981. március 2-án Reha
György nyitotta meg.

Szerencsés János kiállításának megnyitóján 1–4., 1981. A képeken: Beke László, Jerger Krisztina, Kemény György, Korniss Péter, Ránki Júlia,
Reha György, Schwanner Endre, Szaniszló Júlia, Szerencsés János

Szerencsés János ekkor még tulajdonképpen pályakezdőnek
számított. Tímár, Jerger, Reha nagyon szerencsés vagy értő kézzel választotta az akkor jórészt ismeretlen fiatalembert elsőként. A kiállításáról emlékeznek a kortársai és az akkori sajtó:
„Az első, a március 3-án nyíló a parkok esztétikájáról készítette
sorozatát Szerencsés János fotóművész. – A kiállítások mikor
látogathatók? – Minden hónap első hétfőjén, este hatkor lesz a
megnyitó. A hónap utolsó napjáig, naponta háromtól este nyolcig várjuk az érdeklődőket.” És valóban. Március 3-án megnyílt
Szerencsés kiállítása és vele a Toldi Fotógaléria. Gyakorlatilag a
Dokumentum 1 és a Dokumentum 2 csoportos kiállításokon
bemutatásra került anyagát kompilálta össze erre az alkalomra.
Az eseményről a már emlegetett és idézett TV Híradó II. kiadása
számolt be 1981. március 3-án háromnegyed kilenckor. Ránki
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Júlia és Hadházi László készítették a rövid tudósítást, melyből
megtudhattuk: „A nem manipulált, hanem az expozíció pillanatában véglegesre szerkesztett kompozíció híve. Fekete-fehér tájképei nem kiáltanak színek után, a szigorú szerkezetű látvány
teljes értékű.” 1 A KISZ KB lapja is hírt adott az eseményről,
sokadszor elsütve a fotós beszélő nevében rejlő poént. „Az elsőként szereplő Szerencsés János fotói remélhetőleg nemcsak a
porondra lépő neve miatt bizonyulnak majd jó ómennek (a tagadhatatlan kvalitás mellett), hanem egyszersmind példázzák
azt a szándékot, hogy a főváros új bemutatóterme részt kér és
vállal a hazai fotósélet jelenéből…” 2 Hajdú István művészettörténész pedig a rádióban nyilatkozott a galéria létrejöttéről és
Szerencsés fotográfiáiról: „Milyen típusú kiállítások szerveződhetnek itt? Érdekes számunkra, hogy Szerencsés János milyen

képeket csinált? – kérdezték Hajdú Istvánt. Ez megint ahhoz a
kategóriához tartozik, mikor nevetnünk és örülnünk kell, hiszen
ha azt a célt tűzték ki maguk elé a galéria vezetői, hogy ezentúl
minden hónapban újabb és újabb fotókiállítást rendeznek, és
Szerencsés Jánoséval kezdik, akkor nagyon jó kiállítással nyitottak. Olyan fotóst választottak ki, aki az új magyar fotográfiának,
az új fotóművészetnek nagyon jelentős és reprezentáns képviselője. Szerencsés fotói ennek a kicsit könnyes-bús, ellenfényes
magyar fotónak, a még ma is a szociológiai érzékenységet egyfajta szalonzenébe oldó magyar fotónak éppen az ellenkezőjét
csinálják. Szerencsésnek ezek a most kiállított képei nem szociológiai érdeklődésűek, hanem sokkal inkább a fotó eszközei, a fotó
minősége iránt érdeklődik. Úgynevezett tájképeket állított ki. A
Margitszigeten készült felvételei növényeket, bokrokat, épületrészleteket, medencerészleteket ábrázolnak, amelyekben természetesen nem a téma a fontos, hanem azok a viszonyrendszerek,
amik e képekről kiderülnek. A különböző felületek egymásmellettisége. A fotót visszavezeti ahhoz a harchoz, amely a múlt században a képzőművészet és a fotó között folyt. A fotó újra idomul
és újra alkalmazkodik a képzőművészethez, és hogyha olyan
nevekre gondolunk Szerencsés fotóinak kapcsán, mint David
Hockney, az angol pop art egyik legkitűnőbb képviselője, aki
szintén medencéket fényképez, és szintén a felület érdekli, akkor
világossá válik, hogy Szerencsés bekapcsolódik egy olyan folyamatba, ami nemzetközi jelentőségű, és ami a fotó megújítására,
eszközeinek megújítására irányul.” 3
Megkérdeztem Tímár Pétertől, miket állított ki Szerencsés.
„Volt neki egy 6 ×7 cm-es Asahi Pentaxa, és csinálta azokat az
érdekesen-kiszámítottan alig dekomponált (táj? épület?) képeit,
amik számomra most is az életművének a csúcsát képviselik.
Enyhén szólva is érdekes személyiség volt, sok ködösítéssel maga
körül, amire még kívülről is rájátszott, és ez nem tett jót a későbbi dolgoknak. Kitenni egy képet azzal, hogy az az egy kép egy teljes év termése, és erre rákontráz valaki, hogy de az az egy fotó többet ér, mint az összes fotósnak az abban az évben készített összes
képe együtt – ez már kamuzás volt. De a Toldi-béli anyaga egy
hallatlanul ígéretes fotós kiállítása volt, és boldogan visszamennék oda fél órára, azok közé a képek közé. Sajnálom, hogy nem
fotóztam körbe a kiállításokat alaposan, következetesen más
sem, talán még ki-ki a sajátját sem. A fotóról akkor nekem nem a
dokumentálás lehetősége jutott eszembe, ez csak évek múlva jött,
már a Stúdió hatására. Fotóztam időnként kiállítási akciókat,
vagy például a Toldi bálját, de azok a képek is inkább rólam szólnak, mintsem az eseményről. Na, most ebben az egészben nekem
az a tragédia, hogy nem lehet tudni, hol vannak Szerencsés János
képei.” 4
Most egy kis privatizálás, mert nem engedhetem meg, hogy ne
meséljem el írásban is ezt a történetet. Szerencsés János hagyatéka ügyében sajnos érintett voltam, máig bánt a dolog, s azt
gondolom, lenne még tennivalóm nekem is. A történet nem
hosszú. Amikor Szerencsés János, a sikeres fényképész és vállalkozó, ilyen-olyan okokból elvesztette egzisztenciáját, korábbi
lakását, beteg lett. Két sportszatyorba pakolta az életművét alkotó képeit, negatívjait. Gábos Kálmán elmesélte – szörnyű történet –, hogy ő ment fel Szerencséssel Budaörsön vagy Budafokon (nem emlékszem, s amúgy is gyakran keverem a kettőt)

valami hajléktalanszállóba, és segített neki fölcipelni a két sportszatyrot. Ekkor mondta neki János, hogy abban vannak a negatívjai meg a képei, a teljes életműve. Amikor meghalt Szerencsés, Gáborral megbeszéltük csütörtökön, hogy a következő
héten fölviszem őt autóval, oda, ahol voltak, mert nem tudta az
utca-házszámot, de azt mondta, odatalál. Megállapodtunk,
hogy kedden megyünk, és hétfőn jött a hír, Kálmán is meghalt.
Innentől elvesztettem a szálakat. Tímár Péter folytatja a történetet: ,,Szerencsés halálhíre csak egy évvel a halála után jött le
a Művészeti Alap tájékoztatójában. Akkor bementem a Művészeti Alaphoz, a Palme-házba, és beszéltem Dubóczky Gáborral,
hogy segítsen kideríteni valami többet János haláláról, hátha
azon a nyomon el lehet a képeihez, negatívjaihoz jutni. Dubóczky Gábor kihúzta a fiókját, amiben évekre visszamenően a
művészvilág gyászjelentéseit gyűjtögette. Szerencsésről csak
egy papír volt, nem nyomtatott kártya, hanem egy cetli papírra
valaki golyóstollal ráírta, hogy Szerencsés János ekkor és ekkor meghalt. Ezt adták be neki, nem emlékezett rá, hogy kicsoda.
De ez már rég nem a Toldi, legfeljebb annyiban, hogy ebben az
eltört életműben annak a kiállításnak igen nagy, sajnos aránytalanul nagy jelentősége van.”5
A harmadik kulcsszereplő a Toldi Fotógaléria rövid regnálásában Jerger Krisztina. A kiállítások egy részét ő rendezte, egy
részét ő javasolta, s miként ma is, akkor is már benne volt a képzőművészeti élet sűrűjében. A vele készített interjúmban ezt
mondta: „Én a Tény-kép című kiállítás megrendezésekor kerültem a fotó közelébe. Addig sok képzőművészeti kiállítást rendeztem, de fotót még nem. Ez előtt a kiállítás előtt beleástam magam a fotóba, új ismerősöket szereztem az új generációs fotósok
köreiből (Szerencsés János, Gémes Péter stb.). Szerencsésnek
emlékeztem a medencés képére, azt be is tettem a Tény-kép műcsarnoki nagy kiállításába. Amúgy velünk szemben lakott a
Fodor utcában, albérletben, egy villa alagsorában, gyakran találkoztunk az utcán is, beszélgettünk is. Zavaros magánélete
volt, de ebbe nem vont be, viszont mindig megmutatta a képeit.
Volt köztünk egyfajta személyes kapcsolat, ezért csináltuk az
első kiállítást éppen vele. Talán maradtak műtárgylistáim is,
mert elég sok mindent eltettem, hogy ne múljanak el nyomtalanul az általam rendezett kiállítások. A Műcsarnokban még most
is van egy lezárt raktárszobám, ott évenkénti bontásban minden
megvan, ha jut rá időm, kikeresem ezeket.” 6 Reha minden kiállítási meghívóból 50 darabot beszámoztat és aláírat. A neki ajánlott első példányt használtuk illusztrációnak.
Szerencsés ekkor kiállított képei, amíg a műtárgylisták ki nem
bányászódnak a lezárt szobából, amíg a két eltűnt sportszatyor
tartalma elő nem kerül, addig nagyrészt rekonstruálhatatlanok.
Tudunk néhányról, melyek biztosan szerepeltek, ezeket megmutatjuk. Köszönettel fogadunk vele kapcsolatban minden
további információt.
1

A Híradó szövegének legépelt változata, kézirat, nálam.
Molnár Zsolt: TFG, Magyar Ifjúság, 1981. március 12., XXV. évf., 11. sz.
3
Kossuth Rádió, Láttuk, hallottuk a kiállítótermekben, 1981. március 13., péntek 17:30.
(Hajdú Istvánnal beszélget a riporter, egy oldal gépiratos leirat, nálam.)
4
Beszélgetésem Tímár Péterrel, 2014.
5
Beszélgetésem Tímár Péterrel, 2014.
6
Interjúm Jerger Krisztinával, 2014. május 25.
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Szerencsés János: Medence, 1978
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Szerencsés János: Napozók, 1981
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Szerencsés János: Korreláció No.1., 1979

Szerencsés János: Korreláció, 1980

Szerencsés János: Korreláció No. 3., 1979
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Szerencsés János: Vihar, 1980
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Szerencsés János: Az önreprodukció kísérlete, 1981
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TAMÁSI PÉTER
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1981. április 6–30.
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TAMÁSI PÉTER 1946. január 9-én született Bergen-Belsenben.
Esztergomban élt és él, ma is ott dolgozik mint képzőművész,
grafikus, de a fotográfiai munkái is ismertek. 1968-tól fényképez, és a rákövetkező év óta szerepel munkáival kiállításokon.
1975-től a Fiatal Művészek Klubja fotós szekciójának egyik tagja,
1978 és 1981 között a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója integrálta,
és természetesen az Esztergomi Fotóklub egyik alapító tagja lett,
s mint ilyen 1980-tól az STB csoport tagja (Sipeki–Tamási–Balla),
1991-ben vette fel tagjai sorába a Magyar Fotóművészek Szövetsége. Képei a hagyományos fotográfia kereteit feszegették és feszegetik, egyfajta átjárót képeznek a fotográfia és a képzőművészet egyéb ágai között. Szekvenciák, gondolati fotók, kézzel
színezett képek, tónusredukált fényképek egyaránt jellemzik művészetét. Az 1980-as évektől csökkent fotós aktivitása, és inkább
tájélmények ihlette akvarellekkel jelentkezik önálló és csoportos
kiállításokon.
A számunkra most érdekes, Városképek című kiállítása 29
raszteros xerox fotóból állt, dokubrom papírra nagyítva, kézzel

Tamási Péter a kiállításán, 1981

színezve, és a Toldi Fotógaléria második bemutatójaként 1981
áprilisában volt látható. Szerencsére az ő kiállításáról megmaradt néhány korabeli felvétel, így általuk képet alkothatunk arról, miként nézett ki a harmincöt évvel ezelőtti tárlat. Tímár
Péter 2014-ben ezt mesélte róla, amikor megkérdeztem, hogyan
került a képbe Esztergomból Tamási: „Az esztergomiakkal
nekem szoros kapcsolatom volt”, válaszolta, „ezt ők is szorgalmazták, hívtak zsűrizni, nyilván erősítette az otthoni pozíciójukat a pesti megerősítés. Hasonló dolgokat kezdtek csinálni,
mint amit én is, volt közös nyelv, amin beszélni tudtunk.” Megkérdeztem, hogy miért nem az esztergomi trió másik két tagját,
Sipekit vagy Balla Andrást választotta, miért őt? „Akkor nyilván
Tamási látszott a legmarkánsabbnak. Ha hosszabb idő jut a
galériának, biztosan jött volna a többi is. Akkoriban kollázsokat
is készítettem és az esztergomiak közül ezt a vonalat Tamási
tolta. Tehát nyilván azért választottam őt, teljesen természetes
volt, hogy afelé nyúlok. Az egy későbbi idő volt, amikor én elkezdtem a fotó dokumentumértékeit jobban becsülni.”1 Tamási

elmondásából kiderült, hogy Tímár kérte fel a kiállításra, amit
Jerger Kriszta rendezett, de minden gyakorlati dologban Rehával egyezkedett. Ez tekinthető nagyjából a Toldi Fotógaléria
működési sémájának.
A Városképek kiállításnak volt előzménye is. 1980. március
22. és április 20. között Tamási Esztergomban rendezte meg a
művelődési központ galériájában, és majd egy évvel ezután a
Toldiban.
A kiállított képek egy része (5 kép) az esztergomi katalógusban nyomtatásban is megjelent, innen lehet valamelyest rekonstruálni a kiállítást, mert az eredeti műtárgyak elvesztek,
mondta a szerző. Mind a 29 kiállított mű egyedi példány volt,
eredeti formájukban, amilyenek akkor voltak, ma már rekonstruálhatatlanok. És bár maradtak az említett fekete-fehér képek
az április 6-i nyitásról, de azokon a képek kevéssé látszanak, a
színezés pedig sehogy. Műfajukat tekintve, a falra került képek
fotografikák voltak, azaz az eredeti témát először lefényképezte analóg fényképezőgéppel, filmre, előhívás után lenagyította, majd ezt a képet xeroxszal továbbmásolta, végül színes ceruzával színezte, átrajzolta s ezt installálta. Vastag vászonmappában voltak, laponként, a paszpartuzott méretük 30×40 cm
volt. Képaláírások nem voltak az egyes képek alatt. A kiállításon
a képek fehér paszpartuban, üveglap alatt voltak kiállítva. A
meghívó két oldala is installálva volt az egyik falon, derül ki
mindabból, ahogy a művész visszarévedt, maga elé idézve a teret, a helyet, az eseményt. Nem nyitotta meg senki előírásosan,
de Gera Mihály fotószakíró, kritikus mondott néhány mondatot előtte. Bodri Ferenc kecskeméti illetőségű képzőművész is
írt róla: „Szorító igézetű és tisztítóan eleven szellemű, szándékkal szürkített és riasztóan színezett fényképek ezek, képzett
és képlékeny gondból összeállt sorozat a minimal art lehetőségét a látvány teremtette meg. Az új falak között helyét rémlátón lelő, türelmetlen próféta üzenete. Megértjük mégis a széphiány szellemét: a kislány nem sír vagy sirat, búcsúzik csupán a

múlóvá faragott egység kupolás álmaitól. Várja a jókedvvel ébredést…”2
Amikor kérdeztem Tamásit, hogy korábban hallott-e Esztergomban a Toldi Galériáról, nemleges volt a válasza. Az övé volt a
második kiállítás Szerencsés után, s a galéria még nem volt bent
eléggé a köztudatban – mondta.
A Mozgó Világban, majd később a Művészeti Műhely 1989.
2. számában írt Fábián László ezekről a városképekről. Mindenki
rácsodálkozott kicsit, Magyarországon egyáltalán nem volt általános a xerox, ráadásul nemzetbiztonsági védelem alatt állt,
ünnepnapok előtt rácsos helyiségbe kellett szállítani a gépeket,
korlátozták a használatukat. Tamási azért tudta ezt a dolgot
művelni, mert Esztergomban a MIM (Labor Műszeripari Művek) jól felszerelt nyomdájában egy üveg körtepálinkáért fusiban megcsinálták neki. Jó kapcsolatai voltak a nyomdászokkal,
hiszen ő volt az üzem reklámgrafikusa és fotósa. A képzőművészet és a fotográfia határterületén mozgott ez a kiállítás, de mindenképpen a fotó formanyelvi megújítása, a fotográfia meglévő
kereteinek feszegetése jellemezte ekkori munkásságát. Bár Tamási mindig is figurális alkotó volt, ennek a munkájának is volt
előzménye és lett folytatása. Soha nem elégedett meg a puszta
látvány rögzítésével, hanem folyamatosan transzponálta a látott
és rögzített képet. Szolarizált, tónusredukált, kézzel színezett,
szekvenciákban fogalmazott művek jellemezték pályáját. Minden művében a koncept, a gondolatiság játssza a központi szerepet. 1978 és 1992 között valamennyi Esztergomi Fotóbiennálén részt vett, mely tudvalevőleg a korszak egyik legprogresszívebb kiállítás-sorozata volt. Hosszú kihagyás után újra elkezdett
analóg eljárással fényképezni, s azt tervezte, hogy 2015 nyarán
egy új kiállítást rak össze belőlük az esztergomi Rondellában.3
1
2
3

Beszélgetésem Tímár Péterrel, 2014.
Bodri Ferenc szövege a toldis kiállítás meghívóján, 1981.
Beszélgetésünk 2015. február 4-én zajlott le a Mai Manó Házban.

Tamási Péter kiállításának egyik képe, 1981

Tamási Péter kiállításának megnyitója után 1-4., 1981
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Tamási Péter kiállítási képei 1–5. (Cím nélkül), xerox
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KARDOS SÁNDOR – LUGOSI LUGO LÁSZLÓ
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1981. május 4–31.
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„Csak a mozgásra emlékszem.
Érdekes mozgások voltak. Például piruett. Például, hogy a nyakamon még külön mozgott a fejem, a fejemben a szemem, kacsintani tudtam, hunyorogni, és beszéd közben ki-becsuktam a szám.
De az mind kis mozgás. Gondoljunk a nagyobbakra!
Nem a lépés, lépcsőmászás vagy a vetélkedő futások sportban,
ez is volt persze – hanem a gyönyörű közelítések. Én állok, ez egy
állás! – és AZ jön oda. Úgy ver meg – a puha lépteivel, az egyre
kivehetőbb arcával, mintha a szemének angyalszárnya lenne –,
ahogyan jön. És nem lehet elfutni, mert úgy futok, és nem lehet
megvárni, mert úgy várom.
Ez lehet alkony, lehet állat, lehet a feleségem.
Sssss.
És körülvesz egészen.” 1
Az akkor még csak informálisan ismert gyűjteményből a mindenkori politikai rendszerek ünnepeiből válogattak így-úgy áthallásos vagy furcsa vagy mulatságos vagy transzcendens képeket. Jerger Krisztina ajánlotta kiállításra, ami történelmi tett,
hiszen ez volt a Horus Archívum első igazi kiállítása, s ezt követte az évtizedek során még félszáznál több, melyekből néhányat
egy évvel később én is rendeztem. KARDOS SÁNDOR (1944)
operatőr-rendező Horus Archívuma a tegnapi és mai Magyarország egyik legfontosabb magángyűjteménye. Létrejöttekor az
alapító Kardoson kívül volt felesége, Szabó Fruzsina és Lugosi
Lugo László fotográfus is nevükkel jegyezték a formálódó képgyűjteményt, melyet a mai napig gyűjt, őriz, kiállít, használ és
nézeget Kardos, valamint azon szerencsések, akiket bizalmára
méltat. A képek nagy része privátfotó, névtelen fényképezők,
fotóamatőrök olyan képei, melyekbe Kardos szavajárása szerint: Isten valahogy beletette az ujját. Ha kevésbé gnosztikuan
akarnék közelíteni a kérdéshez, akkor azt mondanám, olyan
képek kerülhetnek be a gyűjteménybe, s helyezkedhetnek el a
különféle szempontok szerint alkotott kategóriák valamelyikében, melyekben a Gyűjtő felfedez valami rendkívülit. Valamit,
ami a fényképezés során nem tudatosan akarva és szándékosan
került a képbe, hanem a véletlen, a képkészítő tudatlansága, a
műtárgyat ért bármilyen utólagos sérülés, hiba, torzulás által
jött létre. Ezáltal a kép pluszjelentéssel töltődött fel, avagy eredeti szándékától függetlenül valami társadalmi, emberi jelenséget képes tükrözni, mint cseppben a tenger. A gyűjtemény névadása sem véletlen. Az egyiptomi hieroglifák egyike, Horus isten
szeme, melynek részei, mint a végtelen kicsi felé haladó törtszámok, az egyet, az egészet, a világ teljességét jelölik. Az archívum
képei is hasonlatosak névadójuk szem-jeléhez. Minden kép egymagában is a teljesség élményét nyújtja, ugyanakkor része is egy
végtelen számú részből álló egésznek. Kardos gyűjteményét először az 1980-as évek elején láttam békásmegyeri panellakásuk
konyhaasztalán, sok időt töltve ott, gyakran csak az utolsó HÉV
elérése szabott határt a késő éjjelig tartó képnézéseknek. Az
akkori néhány ezer fénykép mára körülbelül kétmillió darabra
szaporodott. A családi fotóik, az egy időben fényképészként is
dolgozó apja megmaradt képei, no meg a minden képben a világteljességét meglátó Kardos szeme kellett ahhoz, hogy ez a markáns, speciális archívum kiépüljön, s túlzás nélkül mondva is,
nemzetközileg ismertté váljék. „A gyűjtést nem határozta meg
előzetes várakozásokból adódó kategóriarendszer, az anyag
maga rendeződött, idővel több mint 120 kategóriába. A fotók legtöbbször a sajátjainkról is jól ismert tematikákat követik: családi ünnepek, emberek tárgyakkal, amire büszkék, vagy amire
vágynak, emberek maszkban, különleges ruhában, különleges
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pózokban. (…) Az olyan pillanatok rögzített változatait keresi,
amikor váratlan dolog történt az exponálás pillanatában, a szereplők váratlan mozdulatot tettek, vagy két exponálás történt
egy kockára, túlexponált lett a kép, vagy rossz volt a megvilágítás, bemozdult a gépet tartó kéz vagy a kiszemelt látvány. Olyan
dolog történt ott, akkor a szereplőkkel, a jelenettel, a technikával
vagy a laborban (ez utóbbi kettőbe sorolhatók az »elrontott«
fotók), amire nem számított az alkotó, nem akarta, hogy megtörténjen. A véletlenül sikeredett fotókban kisiklik a mindennapi mechanizmus, és létrejön valami csodálatos, amiből kiderül, hogy a fotós nem egyedül maga készíti fotóját, hogy a pillanat, amit megörökíteni szándékozott, sokkal több rétegű volt,
mint ahogy az az emberi szemnek akkor látható volt.” – olvashatjuk a Mai Manó Ház oldalán Somogyi Zsófia művészettörténész tollából.
Kardos Sándor barátom a gyűjtést egyenrangúnak tekinti a
fényképezés, a képkészítés aktusával. Azt mondja, hogy nincs
lényegi különbség abban, hogy az ember a világban bóklászva,
észrevesz egy jelentésteli pillanatot és lefényképezi, valamint
aközött, hogy az ember a milliárd számra készülő fényképek
nézése közben észrevesz egyet, amely számára fontos valamiért,
azt kiemeli s felmutatja. Én ebbeli véleményét fenntartások nélkül osztom. Szerinte remekmű születhet anélkül is, hogy ezt akár
a fotós, akár a képen szereplő emberek észrevennék. A kiválasztás szempontjából pedig közömbös, hogy a mögöttes tartalom
felismerése az exponálás előtt vagy után, esetleg évtizedekkel
később jön létre. A Horusban minden benne van, amit az Ember
produkált az utóbbi 120 évben. Bárki, aki elkezd Horus-képeket
nézegetni, rövid időn belül találkozik önmagával, találkozik
olyan fotóval, amiről az az érzése, hogy tulajdonképp róla
készült, vagy akár ő is készíthette. „A saját képeim is bekerülnek
az archívumba, ha látom, hogy hülyeséget csináltam. Az egész
dolog úgy kezdődött, hogy fölvettek a főiskolára, és a saját családi képeinket nézegettem, és egyszerre megláttam bennük valamit, amit addig soha. Arra jöttem rá, hogy hiába leszek hivatásos képkészítő, ilyenre nem leszek képes, amit ők tudnak. Ez volt
az első felismerés, pontosan tudom, melyek azok a képek, amiknek a hatására kezdtem gyűjteni.” 2
Az ilyenfajta képi összefüggésekre szintén kirívóan érzékeny
Gellér B. István képzőművész kérdezte Kardost: „Mikor jött az
első olyan fénykép, ami megfogott?” Mire ő: „Az egyik egy osztályfénykép volt, egy egyházi iskolában. Az akkori apósom volt a
csoportképen mint nyolcéves iskolás, a többi gyerekkel együtt
magyar ruhában, huszárnak öltöztetve. A tisztnél kard volt, ami
természetesen ki volt rántva, akinél puska volt, az a kamerába
célzott, míg középen az osztályfőnök apáca mosolygott a gépbe.
Elővettem a nagyítót, így kezdődött az egész, hogy van egy régi
objektívem, azzal szoktam ilyeneket nézni, és felfedeztem, hogy
az egyik gyereknek üvegszeme van, a másiknak ugyan a ruhát
megszerezték, de cipőre már nem tellett, így mezítláb van, az osztályfőnök apáca arca pedig olyan, mintha fejszével faragták
volna. És így tovább és így tovább... Ezer érdekességre bukkantam, rájöttem, hogy hihetetlen dolgokat mondanak. Azt gondolom, hogy a fényképben van egy varázslat, a pillanatot meg lehet
állítani, s utána órákig vagy évekig nézhetjük. – Ezt a típusú fotót, amiből a hátad mögött is van egy, gyakran emlegeted, mondván, hogy tulajdonképpen az Isten keze belenyúlt.
– Igen. Kincses Károly barátomtól kaptam ajándékba valamikor nagyon régen. Azóta a Horus Archívum emblémájának
tekintem. Elmondom gyorsan, mi látható rajta: 1924-ben, nem
tudom, kicsoda, talán egy paraszt vagy vidéki ember lefényké-

Felállványozott angyal

pezte a családját, de mert nem tudott fényképezni, ezért a bal
oldalra komponálta a családot, alulra, a kép többi része üresen
maradt, és ebbe az üres részbe, pont amikor megnyomta a gombot, akkor egy tizenvalahány éves forma, tök kopasz parasztgyerek, zakóban, az Isten tudja, miért és hogyan, de teljesen kopaszon, beesik a földre fejjel lefelé, valahonnan. Azt a pillanatot
ábrázolja kép, amikor a család mosolyogva áll a gép előtt, miközben mellettük fejjel lefelé a kopasz fiatalember félrenyeklik
a fejével a földön. Az archívum folyamatosan bővült. Először
otthon, a szekrény tetején, nagy borítékok voltak, amikbe ezt, azt,
amazt elrakosgattam. Majd amikor a szekrény teteje tele lett,
tovább és tovább nőtt az anyag. Így ment ez hol nagyobb, hol
kisebb ütemben. Ma már olyan híre van, hogy emberek, akik értenek hozzá meg szeretik, a világ minden tájáról küldenek képeket. Ez egy másfajta megismerési mód, mintha könyvekből olvasna valamiről az ember, és így a kezelési módszerei is mások. Itt
a véletlen a mérték.” (Itt a véletlen a mérték… A Horus Archívum kapcsán beszélget Kardos Sándorral Gellér B. István.)
A Toldiban rendezett Ünnep című válogatás másik nevesített
személye LUGOSI LUGO LÁSZLÓ (1953) fényképész, művészeti
szakíró. Lugo 1977-ben végzett az ELTE BTK-n, angol–magyar,
továbbá filmesztétika szakon. 1975–1980 között a BBS tagja,
rövidfilmeket készített Forgács Péterrel, Szemadám Györggyel
és másokkal. 1978 óta kiállító fotográfus, mestere Kardos Sándor és Haris László. Írásai 1980 óta jelennek meg, elsősorban az
Élet és Irodalomban, a Magyar Naplóban, a Biciklitolvajban és
fényképészeti szakfolyóiratokban. 1983-tól több művészeti kiállítás társkurátora. 1985 óta hivatásos fotósként tevékenykedik,
választott szakterülete az építészeti és műtárgyfotózás. 1997–98
között az MTV Árnyékfogó című fotográfiai folyóirata számára
készített önálló műsorokat. Szabadfoglalkozású művész, Budapesten él. A 70-es években tevékenysége alig behatárolható, film-

mel, fotóval, írással egyaránt foglalkozik, szépirodalmi műveket és művészeti szakszövegeket fordít angolból. Nem csupán
jelen van a művészeti eseményeken, hanem nyitott és szabad
szellemével, kreatív gondolkodásával számos képzőművészeti,
fotográfiai és filmes mű, rendezvény inspirálója. A Horus Archívum egyik alapítójaként kezdetben sokat beszélgettek Kardossal, képeket is ajándékozott a gyűjteménybe, de érdeklődése idővel másfelé fordult.
A Toldiban rendezett kiállításról nem készültek dokumentumfotók, ezért csak Kardos memóriájára bízhatjuk magunkat,
hogy mely képek voltak egészen biztosan kiállítva a meghívón is
rögzített kassai fotón kívül, melyről Rehát már idéztem korábban. „A kép Kassa egyik terét ábrázolja, az utca két oldalán oszlop, rajtuk a korabeli magyar és török címer. Az oszlopok közt a
felirat: Isten hozott. Rákóczi hamvait várják. A kép már több kiállításon szerepelt, míg végre most lefülelték. A lap nem terjeszthető, a kiállítás egy hétig zárva, telefonok ide-oda, míg a hullámok csitulnak.” 3
Hogy jött a harmadik kiállítás, a Horus, a Kardos–Lugosi? –
kérdeztem Tímárt. „A Horus az akkor általánosan elfogadott
szemlélethez képest teljesen újat hozott. A privát fotó, ami a fotográfia egyik alappillére, akkor szépszerével ismeretlen fogalom
volt. Összekeverték az amatőrfotóval, pedig a kettő ég és föld –
és persze a privát fotó van magasabban. A privát fotó őszinte, az
amatőr hamis. Az őszinteség minden alkotás, minden művészet
egyik lényege. A másik, amiben a privát fotó szinte verhetetlen,
az esetlegességnek, a hibának az értékbe fordulása. Ezek a hibák
a privát fotót gyakran a képzőművészet szférájába emelik.”4
Kornis Mihály: Halálfolklór/4. Kardos Sándor–Lugosi Lugo László kiállítási meghívóján.
Beszélgetésem Kardos Sándorral, 2015.
3
Részlet Reha György kéziratos írásából, 1981 vége, nálam.
4
Interjúm Tímár Péterrel, 2014.
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Katona József szobor, Kecskemét, 1978 körül

46

Magyar Rádió zajgyűjtés, 1974
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Zászlónak tiszteleeegj! fortepan, 4085
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Tengerészemlékmű, 1978 körül
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SZALAI TIBOR – VINCZE LÁSZLÓ
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1981. június 8–30.
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Ez az egyik olyan kiállítás a nyolcból, mely Vincze Lászlónak hála,
egyben megőrződött eredeti formájában. Olyannyira élő, aktuális és modern, hogy éppen harminc évvel később, 2011. november
22. és 2012. január 20. között Budapesten, a Vintage Galériában
újra kiállították ezt az anyagot, melyből aztán a jó szemmel válogató Alföldi Róbert kortárs fotográfiai műgyűjteménye részére
is megvásárolt két alkotást.
A kiállítást gyakorlatilag négyen hozták létre. Salamin Ferenc,
Kotsis István, Szalai és Vincze alkották a Brettschneider-csoportot, előbbiek főleg modellként, fényhordozókként működtek
közre a képeken. Mindannyian a BME Bercsényi Kollégiumának
lakói, az ott folyó nagyon markáns, nagyon fontos, avantgarde
képzőművészeti, zenei, művészeti élet szereplői. Két kiállítást
rendeztek, koncerteket adtak, performanszokat rendeztek. A
szakirodalom szerint a korszak egyik legeredetibb összművészeti formációját alkották.

Megnyitó performansz Szalai Tibor fényképészeti
lapjainak kiállításán, Salamin Ferenc, Vincze László,
Hartvig Lajos közreműködésével

Egy közülük már nincs az élők sorában. SZALAI TIBOR
(1958–1998), építész és képzőművész, alig negyvenéves korában
hunyt el. 1977 és 1982 között végezte a BME Építészmérnöki Karát, 1982–1986 között a BUVÁTI munkatársa, 1985–1986 között
a MÉSZ Mesteriskolájának hallgatója. 1986–1990 között a
MAKONA Építésziroda munkatársa. Makovecz Imrével közösen tervezték a kakasdi Faluházat. 1990–1994 között a Na-Ne Építészeti Stúdió tagja, míg 1994-től haláláig a Stúdió R építésze.
Munkásságában szervesültek a különféle művészeti ágak és
kifejezésmódok, az építészet, a képzőművészet különböző ágai,
a díszlettervezés és a fotóművészet, de sajátos módon még a
zene is. A 80-as évek közepétől alkotta – gyakran szobányi méretű – fehér papírinstallációit (például a BSCH-architektúrát), ezek
tették igazán ismertté nevét. 1988-ban a Velencei Biennálén szerepelt, s több nemzetközi kiállításon is láthatták munkáit (Amszterdam, Bécs, Bréma, Graz, Stockholm, Sydney, Ulm). Építészeti
elemeket felhasználó, méretre monumentális, mégis könnyű,
törékeny papírszobrai mind ugyanazt a problémakört járták
körül, a posztmodern módon értelmezett kulturális válsághelyzetet. Egy látomásos plasztikai világot alkotott, gyakran a helyszínen, gyakran rögtönözve. Ezek nagy része elpusztult, csak
fényképeken maradtak ránk. Egész életét végigkísérték a szürrealista, vegyes technikájú, az automatikus írás jegyeit is hordozó rajzai. Csaknem 1300 grafikai lapból áll a hagyatéka. „Szalai
Tibornak, aki Vincze Laci társa volt a kiállítás képeinek elkészítésében, és évekkel ezelőtt tragikus körülmények között meghalt,
a volt élettársa (?) gondozza az emlékét és a művészi hagyatékát, mozgatja a szálakat. Pőcze Attila, a galéria tulajdonosa azt
mondta, évek óta tervezte a kiállítás létrehozását. A falon ugyanazok a képek voltak, mint annak idején a Toldiban (ugyanazok a
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kasírozott kópiák) valamint a kiállítás akkori plakátja, meghívója és még egy sorozat egy kicsit későbbről. Tökéletesen megállták a helyüket most is, semmit nem öregedtek technikai és művészi szempontból, a szónak rossz értelmében. Tehát jó volt a választás harminc évvel ezelőtt. Jó sokan voltak a megnyitón, a hely
befogadóképességéhez képest legalábbis. Szalai Tibor úgy halt
meg 1998-ban, szerencsétlen, hogy epilepsziás volt, amivel lehet
ugyan élni, de ő nem nagyon hagyta magát kezelni, és vesztére
egyszer akkor jött rá egy roham, amikor egyedül volt otthon, senki nem tudott rajta segíteni, vagy orvost hívni és belehalt.”1 Megkérdeztem tőle, hogy hol találkozott a Szalai–Vincze párossal?
Kiderült, hogy Vinczével akkor már elég régi keletű volt az ismeretsége. „Amikor elvégeztem az egyetemet, volt egy ideám, már
akkor is szerettem volna fotót tanítani. Bementem a Rajzi- és
Formaismereti tanszékre, ahol voltak festők, szobrászok, a színtanos Nemcsics is például, és mondtam a tanszékvezetőnek, hogy
én marhára szeretném, ha lehetne, hogy itt fotó is legyen az építész hallgatóknak. A tanszékvezető nem vállalta fel, hogy a fotót
is felveszi a tanszék és így az oktatás hivatalos profiljába, viszont
ott volt Gáborjáni Szabó Péter adjunktus, szintén építész, aki
térplasztikát tanított, és bár idősebb volt nálam egy generációval, kitüntetett a barátságával, és amennyire saját hatáskörében tehette, felkarolta a fotóoktatás ügyét. Meghirdette fakultatív tárgynak a fotót, és ezután évekig heti rendszerességgel
tartottam órákat (persze fizetség nélkül), és ezen a fakultatív
tárgyon volt Vincze László a diákom. (…) Most egy pár éve a Vintage Galériában volt kiállítva ez az anyag, már Szalai Tibor
halála után, és kérdeztem Vincze Lacitól, aki a Toldi után hosszú
időre elkerült a látókörömből, hogy miket csináltak ezután, és
még egy közösen készített anyagot mutatott: a kettő közül a toldis tetszett jobban. Azután mindketten járták a maguk útját.
Lászlónak sajnálkoztam, hogy felhagyott a fotóval, de visszadobta
a labdát: annak idején az egyik fakultatív órán azt magyaráztam, hogy fél szívvel nem lehet fotózni, neki pedig az építészet
mellett – amiben mára igen jó nevet szerzett – nem jutott volna
több rá.” 2
Szalai Tibor élete utolsó részében már egyedül lakott, kiköltözött a Lehel útra, egy kis lakásba. Kockázatos életet élt, Ani (a barátnője) gondozta, vitte orvoshoz, de a kiszabott kúrát egyszer sem
csinálta végig Szalai. Még ekkoriban is barátok voltak, de csak
ritkán találkoztak Vinczével. 1998 júniusában volt egy nagy vacsora Vinczééknél, hívta rá Tibort is, de amikor kereste telefonon,
csak az üzenetrögzítője szólt, ő nem jelzett vissza. Utóbb kiderült, ekkor már halott volt, de nem fedezték még fel. Szalai egy
kompromisszumokat nem kötő ember volt, taszította a nyilvánosság is, nem nyilatkozott, egyedül csak a kiállításai jelentettek
kivételt. Úgy csinálta a külföldi kiállításait is, hogy kiment, megkapta a termet, a szükséges anyagokat, és aztán magában építette az installációkat, nem is kommunikált senkivel. Nagyon introvertált ember volt. Szalai és Vince a BME Építészmérnöki karára járt, de nem egy évfolyamba. Ekkor már Vincze régen fotózott, Szalai festett és rajzolt, mindkettőjüknek voltak képzőművészeti ambícióik. Az első találkozásaik közös fényképezések voltak. Nagy hatással volt rájuk Hajas Tibor. Stork Csaba és Rauschenberger vezette 1979–1981 körül a Bercsényi Képzőművész
Kört ott, a kollégiumban, ahova mindketten jártak.3
Az 1978 és 1980 közötti időszak a Bercsényi fénykorát jelentette. Olescher Tamástól Rauschenberger János és Stork Csaba vette
át a szervezési feladatokat. Nagyra törő terveik alapján a klubban
az általuk legjobbnak ítélt, de nem feltétlenül – az ő kifejezésükkel
élve – a legdivatosabb művészek kaptak kiállítási lehetőséget.

A Bercsényi Kollégium 2016-ban
Kincses Károly felvétele

Rauschenberger szavaival: a Bercsényiben akkor „majdnem minden megtörtént, ami avantgárd művészet volt. A klub a kísérletező, az újat kutató, experimentális irányzatok – performansz
(Hajas Tibor, Pauer Gyula), environment (Erdély Miklós, Halász
András és Károlyi Zsigmond, Indigo-csoport), konceptuális fotóhasználat (Vető János, Károlyi Zsigmond) – terepévé vált, míg a
hagyományos műfajok háttérbe szorultak. Nyitva állt a fiatal,
még el nem ismert művészek előtt, akik között több építészhallgató is volt, például Ocztos István vagy Szalai Tibor és Vincze
László… Fiatal fotósok – Szilágyi Lenke, Miltényi Tibor, Bakos
Zoltán – kaptak bemutatkozási lehetőséget a klubban, itt rendezte első kiállítását 1981-ben a Vető–Zuzu páros, rendszeresek voltak a Xertox-csoport által szervezett mail art-kiállítások.” 4
A másik alkotó, VINCZE LÁSZLÓ (1958) 1982-ben szerezte
diplomáját a BME Építészmérnöki Karának Középülettervezési
Tanszékén. Első munkahelye a MAFILM-nél volt, F. Kovács Attila asszisztenseként szcenikusként dolgozott. Csak zárójelben
jegyzem meg, hogy Kovács a pécsi Focus-csoport tagjaként maga
is nagyon tehetséges avantgarde fényképész volt rövid ideig, de
aztán felhagyott a fényképkészítéssel. Vincze 1983-tól az IPARTERV-nél, Janáky István műtermében dolgozott mint építészmunkatárs, közben 1983–84-ben az OTTHONTERV és a Makovecz
nevével fémjelzett MAKONA Kisszövetkezet építésze volt (1983–
1990). Az utána következő évtized az AXIS Kft-ben, az utána
következő évek pedig a VINCZE és LÁSZLÓ Kft.-ben teltek, s 2000ben kinevezték a BME Lakóépülettervezési Tanszékére egyetemi
docensnek. A fotóművészeti tevékenységével jobbára felhagyott.
Lépjünk vissza vagy harmincöt évet. Szalai és Vincze főleg
magukat és Salamint, Kotsist fényképezték mozgásban. Nem létező eseményeket kreáltak, és ezeket illusztrálták. A Cabaret Voltaire- (Zürich) jelenség hatott rájuk akkoriban. „A Cabaret Voltaire eredetileg egy kávéház volt a svájci Zürichben, a Spielgasse 1.
szám alatt, amit Hugo Ball művészklubbá alakított, és 1916. február 5-én dadaista művészeti és politikai kabaré helyszíneként
nyitotta meg. A megnyitás napján Oppenheimer és Arp festményei, illetve Janco maszkjai díszítették a helyiség falát, esténként
pedig különböző műsorokat adtak elő. Az ötven férőhelyes szórakozóhelyen színpad, kiállító- és előadóterem is volt. A dadaista művészek március 30-án indították sajátos rendezvénysorozatukat. A színpadon értelmetlen, halandzsa nyelvezetű hangverseikkel, majd többek által előadott, hangzavarba torkolló szimultán versekkel és lármazenei produkciókkal léptek fel.5
Kotsis és Salamin is barátok voltak, s főleg modellnek használták őket Szalai és Vincze fotókonceptjeik megcsinálásakor,
de gyakran együtt is zenéltek, vagy közösen kidolgoztak egy
játékot a Bercsényiben. A hosszú koleszfolyosón 15 méteres acélhúrokat feszítettek ki, ezekre elektromos pickupokat (hangsze-

dőket) tettek, s ezen zenéltek négyen. Ezt az installációt aztán
felállították a Szkénében is, ott is volt egy előadásuk, valamint a
Budafoki úti toronykollégiumban. A húrok a térben össze-vissza
húzódtak, a megvilágítás miatt a fénylő húrok és a fekete árnyékok érdekes szerkezeteket hoztak létre, így a látvány legalább
annyira fontos volt, mint az előállított hangeffektek. A tér jelentette a rezonátort, s a látvány és a hang közös élményére épültek
ezek az előadások. Számunkra mégis a legfontosabbak most a
Fénykalligráfiák. Vincze Laci elmondása szerint ezek B-idős
kísérletek voltak, amikor a sötétben hosszú ideig nyitva tartott
zár előtt a kezükben tartott és meghatározott korreográfia alapján mozgatott gyertyákkal, mécsesekkel különféle jeleket alkottak. A Bercsényiben volt egy művészeti célokra használt szoba,
ők is ott fényképezték a Fénykalligráfiák jelentős részét. Voltak
természetesen a dolognak előzményei is. Láttak hasonló próbálkozásokat, s ők arra tettek kísérleteket, hogy miként lehet ezt az
ismert képalakítási módszert egyéni módon használni, miként
tudnak egy egész folyamatot egyetlen képbe sűríteni. Jackson
Pollock ilyen irányú kísérleteit is ismerték. Néhány képükön a
szoba sarkait rajzolták meg a mozgó gyertyafénnyel, s néha
maguk is elcsodálkoztak, mert nem várt hatások is jelentkeztek
az előhívott képen, például a fényes padlóra vetülő tükörképek,
a becsukott ablakban megkettőződő fényrajz. Az így létrejött
végeredmény azért is érdekelte őket, mert egy olyan képet kaptak, melyet a szem sohasem látott így együtt, csak a folyamat
részleteit tudták a valóságban megfigyelni, az összegzett látvány
kizárólag a fényképen jelentkezett. Ezeken is négyen dolgoztak
együtt, hárman mozgatták előre megtervezett, sőt kipróbált
módon a gyertyákat, és általában Vincze fényképezett. Volt,
hogy előre megterveztek alapgeometriai formákat, mint a kör,
a háromszög, a négyzet, ezeket Szalai Tibor organizálta. Másik
ilyen kísérletük volt, hogy egymást rajzolták körül, miközben
vakuval indirekt módon derítettek. Harminc másodperces expozíció állt a rendelkezésükre, ez alatt kellett az előre kitervelt
mozgásokat a gyertyákkal végigcsinálni. Volt olyan képük, ahol
hárman, három irányból mozogtak összehangoltan. Volt a Bercsényiben egy jó fotókör, annak egy laborja, és ott dolgozták ki a
képeket. A Toldiban kiállított képeket Vincze és Szalai nagyították, ők is kasírozták, ők vitték a moziba, s négyen rendezték,
akasztották a képeket. Koncepciójuk az volt, hogy az egyszerűtől
haladtak a bonyolultabb formák felé, a térrajzolástól indultak, és
a gesztusképekkel fejezték be a tárlatot. Nem volt megnyitó, a
részletekre már csak kevéssé emlékszik az elbeszélő. Szerette
Vincze ezt a kiállításukat, sokat dolgoztak rajta, és nagyon lelkesek voltak. Vittek barátokat, fényképeztek a nyitáson is. A képek
címe egységesen: Lánggal rajzolja ki magát is. Egy harminc évvel
későbbi kritikusuk így írt erről: „A fotók bizonyos helyzetekben
tökéletesebben képesek leírni a mozgást, az elmozdulást, mint a
film. A sötétben állványra helyezett kamera mint memóriatár
funkcionál, a fényforrás minden pillanatban belegravírozza
helyét a fényérzékeny anyagba, a negatívban az expozíció után
megjelenik a mozgáspálya, melyet a szem nem képes összerakni,
ebben a formájában soha nem lát. A Fénykalligráfiák 24 [szerintem 26, csak kettőt addigra megvásárolt Alföldi Róbert] darabja négy építészhallgató fény-sketchekből álló tanulmánya.…” 6
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Szalai–Vincze: Tűzzel rajzolja ki magát 1–6., 1980
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LOVAS ILONA – NAGY TAMÁS
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1981. július 6–31.
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Nagy Tamás és Lovas Ilona Kanadában, 1981. Alex Neumann felvétele

Lovas Ilona képzőművész és Nagy Tamás építész 1979-ben házasodtak össze, s rá három hónapra kimentek ösztöndíjjal Kanadába, majd onnan tovább New Yorkba és Bostonba. New Yorkban bekerültek abba az avantgarde képzőművészeti társaságba,
mely Deák Edit, Peter Grass, Lőrinczy György és felesége, Lőrinczy Kati körül szerveződött, de felbukkant köztük Andy
Warhol, Ginsberg is. Deák Edit és Grassék többek között az Artrite című művészeti lapot is szerkesztették, kiadták, folyamatos
anyagi gondok közepette. Lovasékat sok, az itthonihoz képest új
impulzus érte. Forrongott a művészeti élet, új és újabb eljárások,
technikák, bukkantak fel, melyek közül ők is megnéztek néhányat a MIT-n, Massachusettsben. Ki is próbálták egyiket-másikat. „A színes xeroxgépek abban a korai időszakban úgy működtek, hogy három szkennelésben jöttek le a képek, és a három között lehetett manipulálni, belenyúlni a képbe, s bármit kitalálni.
Ontarióban az egyetemen volt ez a színes fénymásoló, mely
akkor még meglehetős unikumnak számított. Sok képet csináltak, minimum 80–100-at. Lenyűgözte őket a gyors képcsinálás,
az, ahogyan érzéki módon bele lehetett avatkozni a másolási
folyamatokba. A Toldi galériabeli kiállításig ezzel az ott készült
anyaggal nem kezdtek semmit, itt volt kiállítva először. Jártak
amúgy is a Toldiba, a moziba és a galériába is, de nem emlékeznek rá, ki kérte fel őket kiállításra. Lehet, hogy Jerger, lehet, hogy
Vincze Laci révén vitték oda az anyagukat. A/3 méretű xeroxok
voltak kiállítva, csak úgy, üveg nélkül, primitíven, mondta Nagy
Tamás. A galériában eFeMKá-s volt a hangulat, részben ugyanazok az emberek is jártak oda. Nagy Tamás tolmácsolt időnként
angolból az FMK-ban, innen is voltak az ismeretségeik. Ez volt a
házaspár első közös kiállítása, de nem nagyon emlékeznek már
rá, csak tudták, hogy minden új vagy újszerű dolgot ki akartak
próbálni.”1
Mikor Lovas Ilona és férje megjöttek az USÁ-ból, akkor itthon
előadásokat, bemutatókat tartottak ott szerzett ismereteikből,
élményeikből, az avantgárdról, egyes művészekről, mert a vasfüggöny időszakában ezek az ismeretek jórészt csak ilyen személyes formákban jutottak be hozzánk.
Az ott készült és a Toldiban is bemutatott anyaguk a Kepes
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György-féle vonalhoz csatlakozott, de készítésükkor kevés volt a
tudatosság, izgalmas dolognak tűnt, kipróbálták, hátha kijön
belőle valami. Felelőtlen művészetnek hívták maguk között. Arcukat, fejüket, kezüket, más testrészeiket tették a tárgyasztalra,
így készítették a xerox képeiket, melyek meglehetősen kemény,
fekete-fehér tónusrendben voltak tartva. Meghívójuk szövege:
„Sebesség, gazdaságosság és technikai szakértelem párosult a
másolás kitűnő minőségével a CANON NP-6000 megalkotásakor. A CANON NP-6000 A/4-es méretben 33 kópiát készít percenként – várakozási idő nélkül, a papírtöltést a kényelmes kettős kazettarendszer segíti, maximális másolási mérete A/3. A
mikrokomputeres irányítás növeli az NP-6000 másolási megbízhatóságát és pontosságát, valamint gondoskodik az önellenőrzés
feladatáról, azaz az egész másolási folyamatot szabályozza. Az
NP-6000 magába foglal egy különleges beépített hibafelderítő
rendszert, mely gyorsan és pontosan megkeresi és azonosítja a
hibaforrást, ezzel segítve az inproduktív időveszteség lecsökkentését. A technikai haladás és a kényelmes kezelés a sima felületű
elektromos érzékelő panelen ad egymásnak randevút. Ez helyettesíti a hagyományos kezelőtábla nyomógombjait, számlapját és
kapcsolóit. Az ujjhegy könnyed érintésére lágyan és pontosan indulnak a műveletek. Ez a fejlett másolóberendezés tökéletes segítőtárs bármely közepes és nagy másolási igényű iroda számára.” 2 A szándékosan technokrata szöveg jól ellensúlyozta a művek spontaneitását.
„A magyar textilművészetnek érdekes sajátossága, hogy a
képzőművészekéhez viszonyított szabadság (nem voltak annyira szem előtt) kiváló alkotókat vonzott erre a területre. Ez azután nemcsak a textilművészet megújulására, progresszivitására
volt erős hatással, hanem a határok tudatos elmosása vagy határozott átlépése miatt a képzőművészetre is. Nem egy textilművész, köztük Lovas Ilona is friss vért hozott a magyar képzőművészetbe. A kiállítást közösen jegyezték, de lekönyvelve Lovas
Ilona életművében van: az ő neve alatt szerepel a Művészeti Lexikonban és egyéb helyeken is. Maga a fénymásolás két okból is
érdekes. Egyrészt a képalkotása nem pillanatszerű felvételen
alapul, és a kép maga karakteresen tónusszegény, szürke, más-

részt a sokszorosítás a szocialista rendszerek mumusa volt, a
puszta fölemlegetés is ilyen áthallásokkal járt.
(K. K.): Nagyobb ünnepekre le kellett zárni.
(T. P.): Az volt a vicc, hogy a Kisképzőben volt egy öreg stencilgépünk, amit, mit tesz Isten, pont a párttitkár, eredetileg nyomdász, kezelt. Ő kente a nyomdafestéket, és ő volt ennek a stencilgépnek a felelőse. A rendszerváltás előtt talán egy évvel kijött
ellenőrizni valami belügyes, és megkövülten konstatálta, hogy ez
a stencilgép egy furnér ajtajú fülkében lakik. Írt egy szigorú jegyzőkönyvet, hogy a furnér helyett erős vasrács kell. Ezen mindenki röhögött, és olyan lassan készült a rács, hogy még a feléig sem
értek, amikor összeomlott a rendszer. Úgy is maradt, torzóban.
Mármint a rács, mert a rendszer azóta is folyamatosan omlik.”3
LOVAS ILONA (1948) Ferenczy Noémi-díjas textilművész,
képzőművész. A Magyar Iparművészeti Főiskola szövő szakán
végzett 1974-ben. Már a nyolcvanas évek elején olyan alkotásokat hozott létre, amelyek nem kifejezetten textilek voltak,
hanem lágy anyagból készült objektek. Beemelte a természet elemeit az alkotásaiba, nem elégedett meg a korábbi természetábrázoló módszerekkel. Természetes, élő környezetünk elpusztításának tényére akarta felhívni a figyelmet. 2002-ben DLA-fokozatot szerzett, 2004-ben habilitált. A Nyugat-Magyarországi
Egyetemen, Sopronban tanít, és Budapesten él. A Magyar Művészeti Akadémia (2010) és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja.
Férje NAGY TAMÁS (1951) Ybl-díjas építész, aki a Budapesti
Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán 1975-ben szerzett diplomát. 1975–86-ig a BUVÁTI-ban dolgozott építész tervezőként.
A MÉSZ Mesteriskolát 1978 és 80 között végezte el. A 70-es évek
végén Kanadában, Nagy Tamás tanársegédjeként bejárhatott a

nálunk még ismeretlen színes fénymásológéphez, ott készültek
azok a képeik, melyeket hazahoztak, és néhányat közülük később a Toldiban kiállítottak. Az 1980-as évek végén három évig
New Yorkban, a Haines Lundberg Waehler Architects irodában
dolgozott. Amerikából hazatérve egy évet töltött Makovecz Imre
irodájában, a MAKONÁ-ban. Vincze Lászlóval és Salamin Ferenccel 1990-ben megalapította az AXIS Építésziroda Kft.-t,
ahol tíz évig dolgoztak, elsősorban egyházi megbízásokon. 2000ben megnyitotta saját építészirodáját, a LINT Építészeti és
Művészeti Kft.-t, ahol jelenleg is vezető építész tervezőként dolgozik. 1979-től részt vett a hazai építészoktatásban, a BME Építészmérnöki Karán, majd a Magyar Iparművészeti Főiskolán
óraadóként tanított, 2004-től a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (2006-ig Magyar Iparművészeti Egyetem) Építész Tanszékének vezetője.
Mindkettejük számára fontos hely volt a Bercsényi Klub. Nagy
Tamás, akkor már építészként dolgozott, de nagyon sokat fotografált. Ott találkoztak az akkori avantgarde művészet hazai
legjobbjai, Erdély Miklós, Hajas, Szentjóby és a többiek. És ott
volt a fiatal építészek csoportja is, Szalay, Vincze, Salamin…,
akik mindennel foglalkoztak, ami művészet. 1981-ben a Kéz
intelligenciája címmel készített Lovas Ilona és Nagy Tamás kiállítást a Bercsényi Klubban, ahol szintén ezekből a munkáikból
válogattak. Ebből a kiállításból néhány kép még megvan, láttam
is a beszélgetésünk alkalmával, de a Toldi galériás képeket nagyon kéne keresniük, mondta Nagy Tamás. Reménykedünk.
1
2
3

Interjúm Lovas Ilonával és Nagy Tamással, 2015.
Részlet a CANON NP-6000 típusú xeroxgép ismertető szövegéből.
Interjúm Tímár Péterrel, 2014.

Nagy Tamás–Andreas Feininger: New York bombázása 1–2., 1980, xerox
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Nagy Tamás: Kezek 1–3., 1979, xerox
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Lovas Ilona: Kezek 1–2., 1978, xerox
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Lovas Ilona: 1978, xerox

Nagy Tamás: Arc, 1979, xerox
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LENNERT GÉZA
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1981. augusztus 3–31.
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„– Lennerttől kifejezetten a Polaroid-képeit kérted?
– Tudtam, hogy Polaroidban utazik. Akiknek szóltunk, mindig tudtuk, hogy mit csinál.
– Nem nézted meg előre a képeket?
– Ismertem a dolgaikat, és mivel fiatalok voltak, egyértelmű
volt, hogy nincsen visszamenőleg húsz évre anyaguk, fél-egy év
terméséről beszélünk. A jugoszláv fotószövetségnek volt valami
kapcsolata a magyarral, és ennek keretében meghívtak négy
embert magukhoz hivatalos látogatásra. Két öreg ment, Tomori
Ede és Jaksity László, és két fiatal a Stúdióból, Horváth Péter és
én. Ott találkoztam össze Lennert Gézával, aki negyed-ötödmagával, szintén fiatal fotósok, istápolt minket. Polaroidokat csinált akkoriban, aminek alapból volt mindig egy speciális varázsa, képzőművészetre hajazása, és nálunk nem is volt akkor nagyon elterjedve, szóval volt benne egy kis plusz varázs emiatt is.
– Miért vették ki az alsó sor harmadik képét a meghívóból? Betiltották?
– Dehogy, semmi ilyen nem volt. Így találta ki. A végén beleszaladtunk a Hajasba, na, arra mondták, hogy egyáltalán nem,
de addig semmi beleszólás nem volt.”1
LENNERT GÉZA (1952) Budapesten született, de igen hosszú
ideje Jugoszláviában, majd Szerbiában él és dolgozik. Vegyésztechnológus üzemmérnök, de nem a szakmájában, hanem szabadúszó fotóművészként, sajtófotósként és újságíróként kereste

Lennert Géza Polaroid SX-70-nel fényképez, 1980, Polaroid

kenyerét mintegy húsz éven át. A jugoszláviai magyar lapokat, a
Mézeskalácsot és a Jó Pajtást kiadó Amicus–Jó Pajtás Kft. igazgatója és társtulajdonosa. 1969 óta foglalkozik művészi fényképezéssel, kiállításokon 1971 óta vesz részt. Kb. 450 jugoszláviai és külföldi kiállításon szerepelt képeivel, és több mint száz
díjat kapott.
A polaroid, mely mára végnapjait éli (ezen a néven már nem
is gyártják), a korabeli fényképezésben közönséges, elterjedt
anyagnak számított. Természetesen nem a művészfényképezők
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vásárolták meg azt a másfélmillió lapot naponta, amennyi a
Polaroid fénykorában fogyott világszerte, hanem a kidolgozás
minőségére, körülményeire nem érzékeny családi fényképkészítők, turistafotósok, akiknek évtizedekkel a digitális kép megjelenése előtt sem volt másra igényük, csak a fényképezés aktusával egyidejű kész képre. Ez a körülmény a művészfotósokat, akik
Polaroidot vagy bármely más instant anyagot használtak, nem
nagyon érdekelte, de a képben rejlő primitívségre mindig rá
lehetett így vagy úgy játszani. Előnyének írható fel a relatív egyszerű bánásmód a kamerával, a kép minőségének azonnali ellenőrizhetősége, a felvétel megismételhetősége stb. Hátránya pedig, hogy minimális az utólagos beavatkozás lehetősége a kép
végleges formájának kialakításába. Hibája még a felvétel nagyíthatatlansága, tehát a kivágást nem lehet utólag módosítani, s hogy
egy felvételből csupán egy kép készülhet. De éppen ez az utolsó
tény okozta a polaroid-mítosz, a polaroid-póz kialakulását.
Lennert Géza kiállítása azon kevesek egyike volt, melyről hírt
adott a korabeli sajtó, mit több, annak az amtőrök által leginkább preferált lapja, a sok tízezer példányban megjelenő Fotó.
Írt róla az újságíró és a Filmlexikont szerkesztő Ábel Péter, de
amit papírra vetett, az legalább annyira vonatkozik így, utólag a
lap mérhetetlenül konzervatív szellemiségére, mint a tárgyául
választott képekre. „A modern törekvéseknek otthont adó Toldi
mozi pinceklubjában augusztusban Lennert Géza szabadkai
fotós állított ki 37 felvételt. Kollekciója a polaroid fényképezőgép, illetve az eljárás adta ábrázolási lehetőségeket kutatja. Ennek megfelelően skálája a realista portrétól a kísérletekig terjed.
A kordivatnak megfelelően mértékletesen modernkedik is, ragaszkodva a kötelező meghökkentéshez, amihez – legalábbis a
látottak alapján – szerencsére nem eléggé megszállott. Realista
felvételeinek színvonala viszont nem magasabb, mint egy megbízható amatőr emlékképeié. Talán árnyékfotója kivétel! A kiállítóhelyiség falára kifüggesztett, immár hagyományos ismertető
mintha túldimenzionálná a műveket. Felveti például a polaroid
technika problémáit (előnyeit és hátrányait), de elméletileg többet markol, mint amennyit az egész anyag végül is mutat.”2
Megkérdeztem a szerzőt, milyen emlékei vannak a kiállításról. Ezt válaszolta: „Én a kiállításon nem voltam, képem sincs a
teremről, Tímár Péter és Reha Gyurka csinálták. Szinte az összes
kép megvan, amit az SX-70-essel csináltam, nyilván több is, mint
ami a Toldiban volt, meg van egy képsor (két verzióban), amit
Polaroid 105PN-filmre Mamiya RB-67-tel készítettem, valami
Selfie-féle korai munkák. Feltehetően azok voltak kiállítva,
amik föl vannak ragasztva paszpartura, senki le nem fényképezte a kiállított képeket (én mindig végigfotózom, mielőtt bejönne
a publikum, de ez teljesen nélkülem történt, elvitték, majd később
visszaadták a képeket, arról, hogy valami botrány volt a Toldi
körül – évtizedekkel később hallottam először). Senki nem küldött semmi felvételt a kiállításról vagy a megnyitóról. Azt se
tudom, hárman vagy háromszázan voltak rá kíváncsiak. Visszhang = 0.
Ha csináltok retró kiállítást, szinte minden megvan, és szívesen kölcsönadom. Lehet, hogy van közte olyasmi, ami nem is volt
ott kiállítva, mert nem tudom, mi volt ott falon.”3
1
2
3

Lennert Géza: SX-70 001, 1980, Polaroid

Interjúm Tímár Péterrel, 2014.
– á. p. – Polaroid a Toldiban, Fotó, 1981. október.
Lennert e-mailje, 2015.
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Lennert Géza: LG SX-70 003, Polaroid

Lennert Géza: Maja Putnik, 1984, SX-70, Polaroid
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Lennert Géza: LG SX-70 018, Polaroid
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Lennert Géza: SX-70 004, Dormán László, 1980, Polaroid

Lennert Géza: LG SX-70 011, Polaroid

Lennert Géza: SX-70 005, 1980, Polaroid

Lennert Géza: SX-70 021, 1980, Polaroid
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Lennert Géza: LG SX-70 022, Polaroid
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AGNES RODIER
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1981. szeptember 7–30.
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Fotótörténész-tanoncként szemet szúrt a Mozgóban RODIER
ÁGNES neve. Utána évekig kerestem, de többet nem bukkant fel
magyar lapokban, pedig kivételes tehetségnek tűnt a fürdőképei
alapján. „Volt hirtelen jött lehetőség is, például az a francia fotográfus, aki Jerger Krisztának az ismerőse volt, és éppen elkészült
egy Magyarországon fotografált, az akkor itt honos szépelgő testábrázolástól gyökeresen eltérő anyagával. Ez aranyos volt, mert
egyértelműen ütközött egy akkori, most nem tudom, törvénybe,
rendeletbe, valamibe: külföldi művészeknek csak úgy lehetett itthon kiállítást csinálnia, ha ezt magas minisztériumi hivatalnokok évekkel előbb egy, a két érintett országot érintő államközi
szerződésbe bevették. Mi persze nem így csináltuk. Fölcseréltük
a keresztnevet a vezetéknévvel, és onnantól kezdve, hogy Rodier
Ágnes, egyetlen hivatalnoknak nem jutott eszébe, hogy az nem
magyar. És persze nem kezdtünk el vele hencegni, hogy ó, mi milyen tökös gyerekek vagyunk, hogy átvertünk mindenkit, hanem
fapofával megcsináltuk, és meg lehetett nézni, gyönyörű kiállítás volt. Annyi volt a civil kurázsi benne, hogy ha kiderül, megmoroghattak volna, de nekem nem voltak olyan ambícióim, amik
miatt annyira jóban kellett volna lenni mindenkivel, hogy ez ne
fért volna bele. Remek képek voltak, és eszméletlen szép paszpartuban jöttek, mint az álom… ilyen papírt itt nem lehetett
kapni. A művészellátóban sem. Nem raktuk üveg mögé, mert azt
mondtuk, olyan gyönyörű ez a papír is, hogy látni kell, meg persze a képei is nagyon szépek voltak. És nem firkálta össze senki,
pedig nem ült benn teremőr, hogy vigyázzon rá.”1
Jerger így emlékszik a kiállításra, annak előzményeire: „Székely Vera-kiállítást csináltam a Műcsarnokban, s Vera barátnője
volt Ágnes, aki eljött, hogy dokumentálja a kiállítást. Én javasoltam neki, hogy menjen el a budapesti fürdőkbe, mert egészen különleges hangulatuk van. Járt a Rudasban, a Rácfürdőben, a
Királyfürdőben, a Széchenyiben, a Gellértben. Az itt készített fotóit állította ki a Toldi Galériában, és ezzel a sorozattal valamilyen díjat is nyert Franciaországban. Összehaverkodott Pásztor
Verával, Laczó Hennivel, s itt maradt egy darabig Magyarországon. A hetvenes években, akik azonosan vették a levegőt, azok
óhatatlanul összetalálkoztak.” 2
Ábel Péter, a Fotó című lap már emlegetett újságírója elment
a Lennert után következő tárlatra is. Rodier kiállításáról ezt írta:
„A modern fotó Bajcsy-Zsilinszky úti otthonában, a Toldi mozi
pincéjében Rodier Ágnes a maga huszonhat esztendejével tizennyolc könyörtelen képben mutatja be a fürdő világát. Néhol sejtelmes áttűnéseket alkalmazott, de a fogás nem lágyította meg
látásmódját. – Ilyenek vagyunk! – mondja. S míg az első felvételen a távolság még idillt is engedhetne, a következőkön már az is
látható, hogyan fonnyasztja a múló idő a női testeket, foszlatja
szét az akt erotikus varázsát. Nemcsak a nők lehangolóak, hanem a környezetük is. Valami megfoghatatlan, nyomasztó hangulat árad mindenből – élőből, élettelenből. A hangulatból
csendéletté komponált képen már ember sincs, csak a rideg falak,
a vízcső és egy odavetett fehér lepel. A borús, mondhatni alvilági
kirándulást egy látványos épületbelső szelíd geometriája zárta
le, mintegy feloldva a nyomasztó hangulatot a szépség igézetével.” 3
Gyetvai Ágnes készítette azt az interjút Rodierrel, mely a
Mozgó Világban jelent meg, s mondhatni a Toldi Fotógaléria
egész létében a legfontosabb, legmélyebb, legszakmaibb írás,
ami megjelent, s melynek nyomán akkor fel is kaptam a fejem a
nevére. „Párizsban születtem, 1954-ben, egy kilencgyermekes
család legkisebb gyermekeként. Történelemtanárom szenvedélyesen szeretett fotózni. Tőle tanultam fényképezni, 16–17 éves
78

Rodier Ágnes üdvözlőlapja, 1982

koromban már fényképész akartam lenni, de szüleim ellenezték.
Azt mondták, nem nőnek való. Úgy döntöttem – valójában érdekelt is –, hogy óvónő leszek. A főiskola utolsó évében ismerkedtem
meg Székely Verával [Franciaországban élő, magyar származású szobrászművész], Párizsba mentem, és nála laktam egy ideig.
Franciaországban. A vele való találkozásom első találkozásom
volt a modern művészettel. Egy évig sajtot árultam. Csupán heti
18 órai elfoglaltságot jelentett, és mellette fényképezhettem, bár
ebből pénz nem származott. Akkoriban találkoztam Vera barátaival. Nekik és más művészeknek készítettem fotókat. Közben a
fiával éltem együtt. Az ő plasztikai szemlélete, formakultúrája,
kompozíciós készsége nagy hatással volt rám. Erősen befolyásolt
az, amit ő látott, és azok a képek, amelyeket ő csinált.
Ugyanakkor egy hatalmas acélműben – Franciaország északkeleti részén – készítettem riportsorozatot a fémfeldolgozásról.

Rodier Ágnes csoportos kiállítási meghivója, 1983

Itt megtanultam azokat a technikai fogásokat, amelyekre szükségem volt, hogy használni tudjam a vakut és a nagy, profi gépeket. Itt aztán alaposan kiábrándultam a fényképészekből. Az ember azt hinné, hogy minden fényképész a »lelkével dolgozik« és
nagyon érzékeny. Kiderült, hogy nem. Akiknél dolgoztam és tanultam, munka után otthagyták a gépet a stúdióban! Én meg
fényképészként éltem a magam életét, így jártam az utcákat,
minden érdekelt: mozi, színház, kiállítás. Ők egy kicsit hülyének
néztek emiatt. Megértettem, hogy mindig kontrollálnom kell
magamat és a tevékenységemet. Megőrizni azt a lehetőséget,

hogy azt csinálhassam, amit én választok. Hogy ne a technika
vagy – ha akarod – a pénzszerzés könnyű módjai irányítsák a
tevékenységemet, ami a fotó egy bizonyos kategóriájában gyakori. Jellemző volt, hogy amikor megmutattam az első kész munkámat – egy fotóalbumot – a kollégáimnak, szinte teljesen elutasították. Óriási kiütés volt! Nem dolgoztam többet velük. Amikor tavaly először jöttem Magyarországra, elhatároztam, hogy
visszajövök és fotókat készítek a fürdőkről. Amikor a fürdőfotókat csináltam, március volt és hideg, ugyanakkor láttam az
embereket a Széchenyiben – teljesen olyan volt, mint egy Fellini! Engedélyt kértem a Fürdőigazgatóságtól, és dolgozni kezdtem a fürdőkben. Az architektúrát akartam fényképezni, de az
embereket láttam. Amikor visszamentem Párizsba, néztem a
kontaktokat, és rájöttem, hogy teljes sorozatom van az asszonyi
testről. A laboratóriumban már eszerint nagyítottam. Amikor
elkezdtem dolgozni, a fürdő alkalmazottai minden probléma
nélkül beengedtek. Bent már nem volt semmi gondom, általában németül beszéltem az öreg nénikkel, s mivel állandóan
»foglalkoztam« velük, úgy megszokták és elfogadták a jelenlétemet, akár egy orvosét. De mindig kellemetlen volt felöltözni,
mert a kabinosnők egyáltalán nem voltak elragadtatva tőlem
és a tevékenységemtől, velük semmilyen nyelven nem tudtam
kontaktust teremteni. Ez a munka azért vált olyan rendkívüli
fontossá számomra, mert ez volt az első, amelyben nem befolyásoltak külső tényezők, sem érzelmi, sem szakmai hatások.
Sokkal inkább ösztönösek, megérzettek, sokkal inkább én vagyok, mint bármi, amit eddig csináltam. Olyan örömöt jelentett, mint amikor az ember végre először mondja ki egyedül az
első mondatot.
Amikor először láttam a fürdő-fotókat, valósággal mellbe
vágott a banális élethelyzet purgatóriumi levegője. Megrendített az öregasszonyok mezítelen testének védtelensége, ahogy a
csempézett kád hideg oldalának dőlve állnak, befelé forduló
figyelmükkel, magányosan szemlélődnek egy medence sarkában, a lépcsőn ülve, vagy nyakig elmerülve a gőzölgő vízben,
eltűnnek a felszálló párában, a homályban. Észrevettem, hogy
valami öntudatlan várakozás, furcsa készülődés van lassú,
kihűlt mozdulataikban, ahogy kiszolgáltatottan hevernek egy
padon, asztalon. Kinyújtják a karjukat valaki felé, átadják
magukat valaminek – aki a képen nem látható –, kétségbeesetten, reménytelenül önmagukba zártan, az elmúlás kapujában.
Mitől van a képeknek ez a transzcendens hangulata? – Tudatosan építettél a fürdés rituális jelentésére? Vagy elsősorban szociális tartalmakat hordoznak számodra a fotók?
Elsősorban azt a sajátos valóságot tükrözik, amelyet az öregasszonyok teste sugall. Szeretem ezeket az öregasszonyokat, az
országot, egyfajta életet, világot és kultúrát jelentenek számomra. Azt hiszem, nagyon nehéz szétválasztani a rítust és a szociális helyzetet. A képen látható asszonyok fölszívódnak, szublimálódnak ebben a környezetben. Szinte teljesen vak a tekintetük,
mintha nem is léteznének. Ebben a várakozásban a halál van
benne. Az, hogy meztelenek, különös szabadságot jelent nekik.
Elfelejtkeznek magukról, teljesen feloldódnak, órákat töltenek el
így, mintha egy másik világban lennének. Az önmaguk felé fordulás és az, hogy a fürdők a föld alatt vannak, sötétek, árnyékosak, boltozatosak, tele vannak keskeny folyosókkal, nyílásokkal –
mindez végül is a realitáson kívül eső világot alkot. Így és itt játszódhat le a szellemi rítus. De a fürdő szociális találkozóhely is,
a társadalmi érintkezés tere. Ha a fotók válogatására gondolok,
azon veszem észre magam, hogy minden kép, amit kiállítottunk,
vagy egyedülálló alakot ábrázol, vagy olyan csoportot, ahol az

asszonyok szinte érzéketlenek környezetük vonatkozásában. És
azok, amelyeken beszélgettek egymással, vagyis ahol társadalmiságuk testesült meg elevenen kapcsolatukban – azok sokkal
kevésbé érdekeltek. Anekdotikusak voltak. Így utólag, a kérdésed
hatására úgy látom, hogy inkább a rituális vonások ragadtak
meg mélyebben.” 4
Párizsban volt az elkészült anyag első kiállítása, utána hozta a
Toldiba, és innen ment az anyag Svédországba. Most Ágnes őrzi
az eredeti képeket és a negatívokat, szívesen eladná, mert egy kis
lakásban él Párizsban. Még csinált Kubában egy nagyobb anyagot, a vidéki Kubáról. Ezt kiállította, s ezzel gyakorlatilag befejezte a művészi fotografálást, nagyjából 2004 körül. 15 éve buddhista lett, elég nehéz anyagi helyzetben él, de belenyugodott, teljes békében él magával, a helyzetével. Csak a megélhetésért fotografál már. Férjhez ment, elvált, nincs gyerek, egy 20 négyzetméteres lakásban él.5
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Interjúm Tímár Péterrel, 2014.
Interjúm Jerger Krisztinával, 2014. május.
3
Á. P.: Új kiállítás a Toldi Galériában, Fotó, 1982. január.
4
Gyetvai Ágnes: Ideiglenes megsemmisülés Agnès Rodier budapesti fürdő-fotói, Mozgó
Világ, 1982/1, 102–111. o.
5
Barátnője, Arató Anna e-mailje, 2015.
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Néhány beírás a korabeli vendégkönyvből:
1981. IX. 24.
„Amilyen a környezet. Épp ide illik a többi »nyugati csodához«. És
ehhez egy végtelenül rossz színes filmet is végig kellett szenvedni.
Kék fény I–II–III.”
„Baromi jó!”
1981. IX. 25.
„Ez a kiállítás nem a modellek, hanem a fotós és a kiállító szégyene! Senki sem tehet arról, hogy megöregszik és nem gusztusos,
de ezt nevetség és préda tárgyává nem illik tenni.”
„Tragikus, szomorú, leverő az öregséget, elesettséget ilyen
kemény, hideg, szeretetlen optikán keresztül látni.”
1981. IX. 26.
„A kiállítás a maga nemében nagyon tetszett, jól szerkesztett
képeket állítottak ki.”
„Véleményem jelenleg kialakulatlan.”
1981. IX. 28.
„Rémes!”
1981. IX. 29.
„Érdekes!”
1981. IX. 30.
„Nekünk nem engedték meg, hogy fényképezzünk a Királyban.
Hogy csináltad?”
1981. X. 2.
„A kiállítás témája furcsa, egy kicsit meghökkentő volt. Ilyen
fotókiállítást még nem láttam.”
„A kiállítás furcsa témájú és elég meghökkentő volt, csak kicsit
fiatalabb lányokkal kéne csinálnia.”
1981. X. 3.
„A téma érdekes, de az öreglányok undorítóak. Pl: ahol látszik a
nemi szerv. Ilyen képet nem lenne szabad kiállítania!”
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A kiállítás vendégkönyve 1–5., 1981

Rodier Ágnes: Budapesti fürdők, 1980
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Rodier Ágnes: Budapesti fürdők 1–2., 1981
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Rodier Ágnes: Budapesti fürdők 1–3. triptichon, 1981
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BIRKÁS ÁKOS
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1981. november 10–30.
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Károlyi Zsigmond: „Itt a Bajcsyn laktam, s a Toldiba gyakran
mentem, moziba is, meg kiállításokra is.” Birkás Ákos: „A Hajas
előtti utolsó, megvalósult kiállítás volt az enyém. Reha Gyuri volt
a Toldi Fotógalériának a tótumfaktuma, akkoriban egy nagyon
reményteljes, szabad, alternatív fiatalember volt. Nem gondolkodtunk perspektivikusan, annyira efemer volt minden akkoriban. Én a kiállítás idején nem voltam itt, külföldön jártam. S így
került be Károlyi Zsiga a képbe. Volt egy anyagom kiállítva a
Pécsi Galériában a Pinczehelyinél. Ott véget ért, leszedték, s kompletten került ide. Ezért Pécsi füzet volt a kiállítás címe. Ezt tudtam Rehának felajánlani, amikor megkeresett. Úgy készült az
anyag, hogy odaadtam Károlyi Zsigának, aki az akkori barátnőjével, Mészöly Beával – aki most Szenegálban él egy francia úriemberrel – ketten csinálta meg a kiállítást. [Károlyi erre nem
emlékszik.] Valami módon Bódy Gábor is bele volt keveredve.
Bódy nagyon sokaknak adott tanácsot, s élvezte, hogy befolyásos.
Ott volt ő is, van valahol egy fotó is, ami mutatja, hogy együtt voltunk a Toldiban. Ezt sajnos nem fogom tudni megtalálni, az
egész múltam feldolgozatlan. A képeim, melyek ott szerepeltek,
nem explicite fotók voltak. Akkoriban a kitágított festészet fogalomkörével birkóztam. Ez az anyag 1979–1980 körül készült.
Fotóim, szövegek, saját festményeim és pár mástól való festmény,
ezek alkották a képeket. Ez egy elméleti kísérlet volt, részben humoros és ironikus is. Akkoriban azon gondolkodtam, hogy a kommunikációs formákat átlépve, egy egyszemélyes művészeti folyóiratot csinálok. Akkor volt újdonság a Xerox, és ez egy kvázi
nyomtatott formát adott. Amiket összeraktam, mindenfélét, és
egy kacatnak látszott, ahogy lexeroxoztuk, olyan lett, mintha…
Ha ezeket most megnézed, szürkék és ügyetlenek, de akkor ennek
volt egy bizonyos ereje. Illetve nem volt, mert aztán Erdély Miklós egy írásában leszólta. Ez az írás jelent meg Erdély Miklós:
Művészeti írások című kötetében.
A xeroxozás is egy ellenőrzött terület volt akkoriban, csak nem
annyira, mint a nyomtatás. És itt jött a képbe Zsiga barátnője,
Bea, aki akkor valami olyan helyen dolgozott Pécsett, ahol ő volt
a Xerox-felelős. Ő másolta le az egészet. Most fotózik, gyönyörű
fotókat csinál.” Károlyi Zsigmond: „Vértes Péterné Mészöly Beával a kirakatrendező iskolában ismerkedtem meg, akkor kezdtem ott tanítani, ő a tanítványom volt. Volt benne művészeti aktivitás, és sokat segített, ő csinálta az Ákos képeinek xeroxait is.”
Birkás Ákos: „Ezek A/4-es képek, szövegek beleapplikálva. Meg is
jelent belőle, a veszprémi Dokumentum egyik számában van
belőle egy oldal. Akkor sok ilyen véletlenszerű fotózást csináltam,
a hetvenes évek végén divatosak voltak a pockett-gépek, s én társaságban néha-néha villantgattam. Ezekből a véletlen képekből
csináltam ilyen kvázi képregényt, a szereplők szájába buborékokat applikáltam, benne szövegek, melyek néha ironikusak voltak.
A figurák általában a mi köreinkben ismert szereplők voltak.
Kivágtam és felpikkeltem ezeket a buborékokat a képekre, s ezeket az összeragasztott képeket xeroxozta le aztán Bea.
Fontos volt, hogy ekkoriban nem dolgozta ki teljesen ezeket a
képeket az ember, hiszen úgysem volt az egésznek semmi tétje.
Ez az egész kábé 120 oldalas, A/4-es kiadványszerűség volt, kicsit
úgy is szerkesztve, mint egy folyóirat, volt egy komolykodó vezércikk, volt benne tanulmány, ehhez kvázi hozzászólások… de ezt
mind egyedül csináltam. Az egész anyag megvan, teljesen feldolgozatlanul egy ládában. Majd egyszer előkerül, s akkor újra ki
lehet esetleg állítani. Pécsett is, a Toldiban is mind a 120 lap ki
volt állítva, tablószerűen, tapétázva. Ha nem Zsiga, akkor valószínűleg Jerger rendezte, de az biztos, hogy Károlyi adta oda neki
a képeket. [Károlyi ezekre a részletekre nem emlékszik.]
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Volt persze ennek már valami előzménye is. Még a hetvenes
években akartam már egyszer csinálni egy művészeti hetilapot,
nagyon egyszerű formában, néhány laposra terveztem. Ekkoriban a második nyilvánosság szintjén kommunikálni, az nagyon
előtérben volt. A szamizdatok mellett többek többször nekifutott ennek a dolognak, én is. Liberális, radikális, a hatvannyolcas
hagyományokból kinövő kezdemények voltak ezek. Mindig nagyon baszta a csőrömet ez a magyarországi mentalitás, a diskurzus mély konzervativizmusa. Magyarország ugyan átment
egy többlépcsős modernizálódáson, de ezt a modernizációt mint
egy kétdimenziós maszkot tartja maga elé, eltakarva a nagyon
sötét, háromdimenziós saját sötét lényét. Persze teljesen abszurd
volt egy ilyen művészeti kezdeménnyel erre a jelenségre reagálni, de mindenesetre ennek a lapnak Rembrandt News lett
volna a neve. A lapnak két munkatársa volt, Károlyi Zsiga és
Baranyay András, akikben van egy nagyon erős konzervatív
véna is. Megcsináltuk az első szám anyagát nagyon lelkesen, s
akkor Bán András mondta, hogy ő ezt Miskolcon elintézi, kinyomtattatja, kiállítást is rendez, mert ez egy jó ötlet. Miskolcon
Végvári Lajos tanár úr mint cenzor vagy véleményező kezébe
került, aki kerek-perec megmondta, hogy ez egy hülyeség. Ezen a
ponton jöttem rá, hogy nem lehet, csak partizán módon és egyedül. Ez 1978-ban lehetett, a következő évben dolgoztam ezen a
pécsi anyagon, ami aztán a Toldiban is ki lett állítva. Nem is folytattam ezt tovább, akkor elkezdett újra a festészet érdekelni.”
Megkérdeztem Birkástól, hogy azok az eredetik, melyeket
Bea xeroxozott, megvannak-e. „Ez jó kérdés válaszolta, valami
megvan belőle, s kész rá, hogy a nagy anyagból egy kisebb válogatással benne legyen a tervezett újrakiállításban.1
BIRKÁS ÁKOS (1941) 1959–65 között járt a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, mestere: Főnyi Géza volt. 1966–1984
között tanárként dolgozott a Képzőművészeti Szakközépiskolában. 1990-ben professzor a salzburgi nyári akadémián, 1992-ben
előadó a párizsi École Nationale des Beaux-Arts-on; 1993-ban
kapott Munkácsy-díjat; 1998-ban lett Kiváló Művész. Budapesten, Berlinben és Franciaországban él. A 70-es évek közepétől a
képpel, mint tárggyal és szereppel, fotóval és filmmel foglalkozott.
„Őszintén szólva bevallom: a fotózás életem kényelmetlenségei közé tartozik. Komolyan azon gondolkozom, miért nem
dobom mára fenébe a gépet? De nem olyan könnyű egy ilyen
drága holmitól megszabadulni, pláne ennyi év után (kb. 150).
Ameddig viszont itt van útban, gondolnom kell rá. Nem, mint
médiumra, csak, mint tárgyra, ami működik. A fotóra sem mint
kiváltságos pillanatra, csak mint cseppre a tengerben. Az együttélés problémáinál tartunk. A kamerával való viszonyomat a megszokás és a mélységes bizalmatlanság motiválja, viszont tudom,
hogy az együttélés csak nagyfokú türelem és a kölcsönös elfogadás alapján rendeződhet, különben az élet lehetetlenné válik és a
fotó-ügy egyre fenyegetőbben lép fel.
Minél türelmesebb igyekszem lenni a kamerával, annál inkább érzem, ahogy a fotók hatnak rám. Akármennyi képet veszek is vizsgálat alá, azok nem mutatnak mást, mint egy bizonyos kamera-előtti világot, egy ANTICAMERÁt. Minél többet
nézem a fotókat, annál erősebb az az érzésem, hogy az Anticamera legtöbb tulajdonsága mindig ugyanaz marad. Alig változik
benne valami, és történni sose történik benne semmi, mert a fotó
szempontjából az egyetlen történés az expozíció pillanata, az,
amikor fény éri az emulziót és az reagál rá. Márpedig ez a kamerán belül történik, nem kívüle. Ha a képeket nézem, úgy tűnik,
mintha ez az Anticamera a fényképezőgéphez tartozna, és talán

sehova máshova. Mint egy a gépből kitüremkedő bugyor a képzelet világához tartozik is, igen szemléletes, ha vakuval működtetem a gépet: mint fénybugyor jelenik meg. Az ilyesmi hat az
emberre, és már csak a józan gyakorlati ész is a fotós bugyortudatának kialakulását követeli. Anticamera = előszoba. A fénykép = előszoba – világ. Se ki, se be. Fogság. Képzeletem mégiscsak vágyódna ide? Úgy látszik igen. Azoknak a valóságos kis
bűnöknek a kedvéért, amelyek által talán megválthatja magát a
purgatóriumtól.”2
És akkor olvassuk el Erdély Miklós írását, melyet Birkás évtizedekkel később is emlékezetében tart.
„Nem elvtárs, még kortárs se, inkább pályatárs elvakultságával nézni a másik rezignációját; két hályog egymásra mered. A
xerox-hályog mögött meghúzódó azt a reményt kelti, [hogy] szövegbuborékokban felszakad, bevallja magát. Mint a remények
legtöbbje, ez is hiú: csak ablakok a másik semmire. Látvány-hamu, szópernyével, ultrahangon fütyülő vibráló audio-vizuális
elutasítása. Huzamosabb vizsgálódás után érezhető, hogy nem is
annyira szelíd, passzív elzárkózás: vakítóan vibráló, mert élet és
közeli barátokkal való együttlét látvány-hulladékai szitálnak,
érzelmi kapcsolatok szellemképei vonaglanak szerteszét a képmezőn. Felment: talán a korrózióvédelemnek azzal a leleményes
módjával állunk szemben, ami az eloxált alumínium esetében
használatos – az eloxált felszín hivatott védeni azt, ami alatta
van. A tönkrement felület óvja a többit, mégpedig hermetikusan.
Tönkre-fotózni xeroxszal a látszatot a lényeg védelmében. Nincs
önmegtagadóbb vállalkozás egy festő részéről, aki mindig is a
látszatból olvasta ki, bontotta ki a lényeget. A festő, mikor masinájával a látványra vaktában tüzel, Oedipusz király módjára
égeti ki saját szemét. Birkás vakuval szeret fényképezni. Jómagam 15 évvel ezelőtt a szemembe vakuztam. Rosszul látom Birkás műveit.”3

Birkás Ákos 2016-ban fénymásolja 1979-es fénymásolatait
Kincses Károly felvétele

1

KK interjúja Károlyi Zsigmonddal és Birkás Ákossal a Zsivágóban, 2015. november
Birkás Ákos Toldi galériás meghívójának hátoldala
3
Erdély Miklós: Művészeti írások Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1991. 112. o. (A 127. füzet
kézirata alapján)
2

Birkás Ákos: Pécsi füzet 1–5.,1981, xerox
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HAJAS TIBOR
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1981. december 1-jétôl lett volna december 31-ig
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A barátai által Bikinek hívott, amúgy FRANK TIBORként anyakönyvezett (1946–1980) fiatalember költőként indult, képzőművészeti kiállításokon szerepelt, akciókkal, objektekkel, szövegekkel, fényképekkel, filmekkel, videókkal sokkolta a közönséget. Halála visszamenőleg is hitelesítette életét, annak minden
mozzanatát. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar angol szakán
kezdett tanulni 1965-ben, de a következő évben egy utcai tüntetés miatt letartóztatták. Amnesztiával szabadult, egyetemi
tanulmányait azonban nem folytatta, folytathatta. Könyvkötészetet tanult. 1970-től haláláig egy fővárosi fa- és papíripari szövetkezet alkalmazottja volt. Első versei még 1967-ben jelentek
meg. Autodidakta képzőművész volt. Munkássága versekből,
szépirodalmi igényű esszékből, egy regényből, akciókból, performanszokból és fényképtablóként véglegesített – valójában a
közönség kizárásával, Vető János fényképezőgépe előtt végrehajtott – body art-akciókból, néhány grafikai lapból, egy filmből
és 3 videóból áll. Fotók felhasználásával készítette el a makói
művésztelepen élete utolsó műveit, 6 ofszet- és 4 szitanyomatot.
A performanszai hasonló motívumokból építkeznek, dominál
bennük a szenvedés, önfeláldozás, öndestrukció mozzanata.
Legfontosabb formai elemük azonban a sötétségben villámként,
ostorcsapásként felvillanó magnézium-fény, illetve vaku volt.
Több könyv, tanulmány foglalkozik életével, életművével, mely
kettő talán senkinél ennyire szervesen össze nem kapcsolódik.
„Nyilatkozat a Sydney-i Biennálé számára
Öngyilkosok szépséges rendben fekvő, rothadó tetemei a guayanai őserdőben; Manson megszállott rajongóinak vitustánca
egy vérben úszó szobában; japán mozdonyok kazánjában égő
hadifogoly-testek; A. Baa dér és G. Ensslin, leendő mitoszhősök
és gyilkosok, egy pornófilm coitus-jelenetében; a kokós, aki éveken át tömte a majmot, s most megkapja az utolsó nagy löketet
egy mocskos lépcsőházban; a sebesült matador egy spanyol arénában; a skopjei földrengés; kataleptikusok, akik a fal ugyanazon
pontját bámulják évekig; képek, melyek kísértenek, megzavarják
álmomat, mert jóvátehetetlenek. Az idő megállt a képek megfagyott középpontjában.
Én mint tökéletlen lény, aki a tökéletes pillanatot keresi – és a
tökéletesség rémisztő. A tökéletes azt jelenti: totális, megváltoztathatatlan, jóvátehetetlen. Semmi köze a művészethez. De még
ha van is, a tökéletesség szépsége miatt, a művészetnek semmi
köze az idő folyásához. Meg kell állítania a világot. Vagy legalábbis megpróbálni; elkülöníteni, teremteni és megmutatni pillanatokat, képeket, melyek érdemesek arra, hogy így érjenek
véget. Minél előbb, annál jobb.
Örökké elszalasztom. S mindig amikor elszalasztom, félelmet
és megkönnyebbülést érzek. Megszököm vele; mindannyian megszökünk vele; az élet magas tűzzel ég. Még nem jött el az igazság
pillanata.
Vagy igen? Halhatatlanság-trip lenne? Lehet, hogy legközelebb választ kapunk. Vállalni fogom a kockázatot, hogy kiválaszszam a pontos dátumot, időpillanatot és feltételeket, hogy megkérdezzem: van-e kegyelem. Ez nem művészet; ez tanítás, melyre
még nem érzem elég erősnek magam.
Budapest, 1979. I. 1.”1
Az akkor már egy éve halott Hajas Tibor kiállítása lett a Toldi Fotógaléria rövid, nem egészen egy éves menetelésének utolsó állomása. A Jerger Krisztina által javasolt, Reha, Tímár Péter, Széphelyi György és Beke László által szervezett retrospektív kiállítás
anyagát kiválogatták, a plakátja még elkészült, ám a kiállítást
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most tatarozni kell a helyet. A Toldit. Mondtuk, hogy kivárnánk,
míg kész nem lesz, és utána megcsináljuk. De mondták, ezt anynyira hosszú ideig fogják renoválni, hogy, gyerekek, ez nem megy
tovább. Nekem meggyőződésem, hogy nem a mi III/III-as »kapcsolatunkon«, a gépelő kislányon keresztül jöttek rá: a kiállítás
előkészítésekor ugyanis fölvettük a kapcsolatot Beke Lászlóval és
Hajas Tibor testvérével. Négyen ültünk le valahol, Reha, ők ketten meg én, hogy csinálnánk ezt a kiállítást, kellenek a képek,
egyebek. Eltelt egy hét vagy kettő, az utcán mentem, és egy autó
lefékezett mellettem, valami ismerős az FMK-ból kikiabált, hogy
hallom, lesz Hajas-kiállítás, gratulálok. Volt valahol egy felesleges hencegés, ami rögtön továbbgyűrűzött, lesz Hajas-kiállítás,
pedig akkor ő elég egyértelműen nemkívánatos művész volt. Szóval, ha ezt mi megcsináljuk és megnyílik, lehet, hogy azt mondják, jaj, gyerekek, ezt be kéne csukni, ugyanúgy, ahogy megnyílt
az én Gyász-kiállításom a Fényes Adolfban. Én nem dumáltam
előre róla senkinek, és a kiállításon dolgozó műcsarnoki emberek
is konspiráltak. Megcsináltuk, de nem provokáltunk előre. Az
ember nem arra játszik, hogy csináljon egy jó nagy balhét, hátha
betiltják, és akkor lehet magát fényezni, hogy milyen bátor, és őt
bántották. Csinálja meg, ha az a célja, hogy megcsinálja. Akkor
még mindig kétesélyes, nyitva hagyják-e. Elkészült a Hajas-meghívó, de az egyben búcsúüzenet is a galéria bezárásáról. Mert mire eljutottunk a meghívóig, tiszta lett, hogy nem lesz se kiállítás,
se galéria. A meghívók egyébként utólag valóban bizonyították
a fontosságukat, érdekes kordokumentumok lettek. És mellesleg
jó példák arra, hogy átgondolt formátummal, tartalommal hogyan lehet hasznos, jól dokumentálható nyomot hagyni egy kiállítás után. Ennyi volt… Az első galériás időszaknak úgy lett vége,

hogy Reha Gyurit hirtelen elvitték két évre katonának, pedig
papírja volt róla, hogy alkalmatlan, fizette a katonaadót, és közben túlkoros is lett, szóval ha sokat ugráltak, akkor talán tartalékos tisztnek is kiképzik.” 4 Megkérdeztem még Pétert, hogy személyesen neki melyik kiállítás volt a leg... Ezt válaszolta: „Ha úgy
vesszük, Hajasé verhetetlen, mert az csak legenda maradt, de
mindegyik »legjobb« volt a maga módján. Mindegyiket örömmel
megnézném ma is. Szerencsését említettem korábban, a sorsa és
a képei sorsa miatt, de élmény volna valamennyi.” – mondta.
És aztán a második Toldi énekének utolsó szakasza:
„Kedves barátunk!
A Toldi Galéria történetének második felvonásának záróképét tartja most kezében. Az első 1975. április 4-től 1976. október
13-ig tartott, 27 kiállítással, 34 művész részvételével. A második
1981. március 2-től november 30-ig 8 kiállítással a fotóművészet
területére adott bepillantást. A menetközben is felbukkanó akadályok decemberi kiállításunk elé már áttörhetetlenül tornyosultak. A mai napig semmilyen konkrét kifogást, annak indoklását nem kaptam a kiállításokkal kapcsolatban. Én hiszek munkánk értelmében és remélem, hogy egyszer még szükség lesz arra.
A Tisztelt Közönség – akinek érdeklődését és támogatását végig
élveztük – szíves megértését kérve a mielőbbi találkozás reményében búcsúzunk.” 5
1

Hajas Tibor meghívójának szövege (fordítás angolból).
KK interjúja Jerger Krisztinával, 2014.
Feldmajer Sándor és Szilágyi Sándor beszélgetése, 2006.
4
Interjúm Tímár Péterrel, 2014.
5
Hajas meghívójának aljára nyomtatva.
2
3

Hajas Tibor Képkorbácsolás című könyve, benne a betiltott kiállítás
képei is

már meg sem nyithatták, s a galéria további működését is beszüntették, mondvacsinált indokokkal. Ennek történetére a
résztvevők így emlékeznek:
„Amire emlékszem, hogy én javasoltam kiállításra, és Tímár
elfogadta, az a Szerencsésen kívül a Rodier, a Kardos–Lugó, a
Lovas Ilona a Birkás és a Hajas volt. Hajassal nagyon jóban voltunk, addig kereste a halált, míg meg is találta. Abban a karambolozó kocsiban ült Vető Jánoska is, aki szoros barátunk volt,
gyermekkora óta jóban volt a Keménnyel.” 2
„A Fővárosi Mozgóképüzemi Vállalat vezérigazgatója egy
Nagy Sándor nevű ember volt. És ugye, állandó jelleggel, minden
kiállítás után három nappal – valószínűleg a kiállító művészek
miatt – botrányok voltak. Őt állandóan berángatták az MSZMP
Központi Bizottságának valamelyik ideológiai osztályára. És ez,
amennyire én ki tudtam őt kérdezni, ez mindig az Aczéltól jött.
Valószínűleg itt főképp Aczél viszonya Bikivel, az volt az alap ok.
Hajas akkor már nem élt. Az a szivaros, azóta már elhíresült képe
volt a plakáton. Egy barom volt ez az igazgató, de jó stílusú ember. Annyira megijesztették ezzel a szivaros képpel, hogy sose
felejtem el, hogy – tegeződtünk – bementem hozzá, és úgy üvöltött, mint a vadállat! Nem tudta, szegény, hogy miért üvölt, mert
neki nem mondták meg, hogy mi a baj. És akkor kínjában azt
kezdte üvölteni, hogy nyolcvanikszben egy szivarozó kapitalista
van a képen! És mondom neki: nézd, apa, hát én ismertem embereket, akik szivaroztak egész életükben. Nem azért, mert kapitalisták voltak: szerették a szivart.”3
„A galéria tulajdonképpen úgy zárt be, hogy kitudódott, egy Hajas-kiállítást akarunk, és akkor azt mondták, hogy hát sajnos,

Hajas Tibor felvétele Vető János kiállításának megnyitóján, 1976. Fotóművészet, 2015/3.
Balról- jobbra : Halász Iván, Timár Péter, Diner Tamás (kamerával), Iványi Norbert, Szerencsés János, Beke László, Vető János
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Hajas Tibor (Vető János felvétele): Húsfestmény 1–3., 1978
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Hajas Tibor: Parapszichológiai maszkok. Sminkpróbák 1–3., 1979
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A helyszín: a magyar főváros, Budapest belvárosának egyik emblematikus mozija, a Toldi, ahol a hivatalos kultúrpolitika által nem támogatott,
de jó esetben tűrt, ám néha tiltott események zajlottak, filmvetítések,
viták, beszélgetések, filmklubok. Az időpont a Kádár János nevével fémjelzett szocialista diktatúra puhuló időszaka, amit gyakran emlegetnek
a gulyáskommunizmus időszakaként is. Ennek a művészmozinak a vasfüggönyön így-úgy átjutó filmek, hírek, információk, kiadványok, zenék
révén kialakult egy törzsközönsége, mely a mozi alagsorában megnyíló
galériának is részben a látogatóit, részben az alkotóit adta.
Az első Toldi Galéria a kor azon képzőművészeinek, fotósainak jelentett nem túl nagy, nem túl proccos, ámde más szempontból mégis jelentős bemutatkozási helyet, akik máskülönben nem vagy csak bizonyos
nehézségek árán jutottak volna kiállítási lehetőséghez. 1975-öt írtunk.
Harmincnégy művész kapott lehetőséget az első betiltásig, amire alig
másfél évet kellett várni.
A Toldi Galéria második korszaka 1981-ben kezdődött, és még
ugyanannak az évnek a végén, egy betiltott kiállítással egyszer és mindenkorra véget is ért. Ennek a neve már Toldi Fotógaléria volt, s ez pontosan jelezte a választott új műfajt. Mind keletkezésének, mind működésének sok részletében rendhagyó volt, billegett a rendszer megszabta
lehet és nem lehet határán. Mint a diktatúrák vagy hasonló önkényuralmi hatalmak mindegyikében, itt sem a hivatalos struktúra adta a
működéshez szükséges feltételeket, támogatásokat, hanem néhány
ügyes ember csinálta, kihasználva a rendszer slendriánságát, viszonylag lassú reagálását vagy a meglévő kiskapuk adta lehetőségeket, amire

nekik indíttatásuk, másoknak meg kíváncsisága volt. Az első galériát
egyedül Reha György szervezte, vezette, mai szóval kurálta, a másodikban már akadtak segítői is Tímár Péter, Jerger Kriszta, Kemény György,
Földényi F. László személyében. Nyolc kiállítás zajlott le, sorrendben
Szerencsés János első egyéni bemutatkozása, Tamási Péter grafikus,
képzőművész fotóinak xeroxra áttett munkái. Kardos Sándor és Lugosi László, a később Horus Arcívumként elhíresült gyűjtemény képeivel, aztán Szalai Tibor és Vincze László a Bercsényi Kollégiumban készült, máig nagyon modern, fényrajzolta fényképeivel, aztán Lovas
Ilona és Nagy Tamás képzőművész, építész házaspár Amerikában készült xerox testlenyomataival, a már akkor Jugoszláviában élő Lennert
Géza kísérleti Polaroid-képeivel, a francia, de magyarosra átírt nevű
Rodier Ágnes a budapesti fürdőkben készített, nagyon megosztó és felkavaró sorozatával, Birkás Ákos festőművész a maga által írt, fényképezett, sokszorosított művészeti szamizdatja lapjaival, és végül a megelőző évben elhunyt Hajas Tibor performanszairól készített Vető Jánosfényképekkel. Nos, ez utóbbi már sok lett a hatalomnak, a galériát bezáratta, ezzel megnyilvánulási lehetőségtől fosztva meg a korabeli magyar művészeti életet.
A két tanulmányt Reha György és Kincses Károly írták, akik megpróbálták visszahelyezni a magyar művészettörténet könyvének itt-ott
hiányos lapjaira ezt a maga korában fontos kulturális helyszínt. A korabeli fényképek részben a helyszínt, részben a megnyitókat s harmadrészt az azóta részben elkallódott, megsemmisült kiállítási képeket
mutatják.
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The location: one of the most emblematic cinema of the town centre in
the Hungarian capital city, Budapest. The Toldi Cinema is where the
events, screenings, discussions, conversations, and film clubs, which
were not supported, but at best tolerated and sometimes banned by the
official culture politics, took place. The time is the falling period of the
socialist dictatorship hallmarked with the name of János Kádár, which
is often referred to as the period of the Goulash Communism. The regular audience of this art cinema formed around the movies, news, information, publications, and music that somehow could penetrate the Iron
Curtain. Some visitors and partly some authors of the young gallery in
the basement of the cinema came from this very audience.
The first Toldi Gallery was a not too big, not too elegant, still, from a
different point of view, a significant possibility for introduction for
those contemporary artists and photographs who could not have exhibited their arts at all or only through certain hardships. It’s 1975. Thirtyfour artists had the opportunity to exhibit until the first ban, which
came after almost one and a half years.
The second period of the Toldi Gallery started in 1981 and it ended
forever at the end of the same year with a banned exhibition. Its name
was Toldi Photogallery, which indicated exactly the new, chosen genre.
Many details of its origin and its functioning were extraordinary, it balanced between the may and the mustn’t of the system. Like in dictatorships or in all the similar autocracies, it wasn’t the official structure that
provided the necessary conditions for the functioning, but a few smart
people did what they felt right to do and what others found interesting,
while they exploited the negligence, relative slow reaction of the system

and the opportunities provided by the existing back doors. The first
gallery was organised, led and, with a modern word, curated alone by
György Reha. In the second phase, he already had some supporters who
were Péter Tímár, Kriszta Jerger, György Kemény and László F. Földényi. Eight exhibitions took place, chronologically these were the following: the first individual introduction of János Szerencsés, the photos
of the graphic, Péter Tamási, printed with a xerox. With Sándor Kardos’
and László Lugosi’s pictures of the collection, which became well-known
later as the Horus Archive, then with the photos of Tibor Szalai and László
Vincze made for the Bercsényi student hostel and the light settings of
which are modern even today, then with the xerox body prints made in
the US by the artist and architect couple Ilona Lovas and Tamás Nagy,
with the experimental Polaroid pictures of Géza Lennert, who lived in
Jugoslavia already at that time, with the very critical and upsetting
sequence made in the baths of Budapest by the Fench Ágnes Rodier,
whose name was spelt in Hungarian, with the arts samizdat papers written, photographed a copied by the painter Ákos Birkás and finally with
the photos made by János Vető about the performances of Tibor Hajas
who passed away in the previous year. Well, this latter one was too much
for the power, so they closed the gallery and thus took away an opportunity for appearance from the Hungarian arts world.
The two studies were written by György Reha and Károly Kincses,
who tried to put back this significant cultural place of its time to the
sometimes incomplete pages of the Hungarian art history book. The
contemporary photos illustrate partly the place, partly the openings
and the partially lost, destroyed exhibition pictures.
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RESÜMEE
Der Ort: eines der emblematischen Kinos der Innenstadt der ungarischen Hauptstadt, Budapest. Der Name des Kinos ist Toldi, wo durch die
offizielle Kulturpolitik nicht unterstützte, aber günstigstenfalls geduldete, jedoch manchmal verbotene Ereignisse – Lichtspielvorführungen,
Diskussionen, Unterhaltungen und Filmklubs – stattfanden. Der Zeitpunkt ist die fallende Periode der sozialistischen Diktatur, die mit dem
Namen von János Kádár verbunden ist und die häufig als die Periode der
Gulaschkommunismus erwähnt wird. Das Stammpublikum dieses
Kunstkinos ist durch die Filme, Nachrichten, Informationen, Publikationen und Musik, die dem Eisernen Vorhang irgendwie entgehen
konnten, zustande gekommen. Die meisten Besucher und teilweise
auch die Bildner der im Untergeschoss des Kinos eröffneten Galerie
bestanden aus dem gleichen Publikum.
Die erste Toldi Galerie war eine nicht zu große, nicht zu elegante,
doch aus anderen Gesichtspunkten eine bedeutende Vorstellungsmöglichkeit für die bildenden Künstler und Fotografen der Ära, die sonst
gar nicht oder nur durch bestimmte Schwierigkeiten Ausstellungen hätten halten können. Es war 1975. Dreiundvierzig Künstler konnten Ausstellungen halten bis zum ersten Verbot, das schon nach anderthalb
Jahren erfolgte.
Die zweite Periode der Toldi Galerie begann 1981 und endete noch im
gleichen Jahr mit einer verbotenen Ausstellung für ewig. Der Name war
schon Toldi Fotogalerie, der die neue, gewählte Gattung genau
beschrieb. Viele Einzelheiten der Entstehung und des Funktionierens
der Galerie waren außergewöhnlich und sie balancierte an der Grenze
zwischen des Möglichen und des Verbotenen des Systems. Wie in den
Diktaturen oder in all den ähnlichen Willkürherrschaften war es auch
hier nicht die offizielle Struktur, die die zum Funktionieren nötigen
Umstände und Unterstützungen gewährleistete, sondern einige geschickten Menschen machten, wofür sie Veranlassung hatten und was
andere Menschen interessierte, während sie den Schlendrian, die ver-
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hältnismäßig langsame Reaktion des Systems und die Möglichkeiten
der Hintertüre ausnutzten. Die erste Galerie wurde von György Reha
organisiert, geleitet, mit einem modernen Wort, kuratiert. In der zweiten Periode waren schon Péter Tímár, Kriszta Jerger, György Kemény
und László F. Földényi seine Helfer. Acht Ausstellungen fanden statt.
Chronologisch waren diese die folgenden: die erste individuelle Vorstellung von János Szerencsés, die Fotos von Péter Tamási (Grafiker, bildender Künstler) gedruckt mit xerox. Mit den Bildern der später als
Horus Archiv berühmt gewordenen Kollektion von Sándor Kardos und
László Lugosi, dann mit den Fotos von Tibor Szalai und László Vincze,
die für das Bercsényi Studentenwohnheim gefertigt wurden und bis
heute sehr moderne Lichteinstellungen haben, dann mit den in den USA
gefertigten xerox Körperdrucken des Bildkünstler, Architekt Ehepaares, Ilona Lovas und Tamás Nagy, mit den experimentellen Polaroid
Fotos von Géza Lennert, der schon damals in Jugoslawien lebte, mit der
sehr provokativen und aufwühlenden Bildfolge, die in Baden von Budapest gefertigt wurde, von der französischen Ágnes Rodier, deren
Name auf Ungarisch umgeschrieben wurde, mit den künstlerischen
Samisdat Blättern vom Kunstmaler, Ákos Birkás, der diese selbst geschrieben, fotografiert und vervielfältigt hat, und schließlich mit den
János Vető Fotos, die über die Performance des vorigen Jahres gestorbenen Tibor Hajas gefertigt wurden. Aber diese letzten Fotos waren
schon zu viel für die Macht, die die Galerie geschlossen hat und damit
eine Äußerungsmöglichkeit von dem zeitgenössischen ungarischen
Kunstleben weggenommen hat.
Die zwei Studien wurden von György Reha und Károly Kincses
geschrieben, die versucht haben, diesen wichtigen kulturellen Ort seiner
Zeit auf die manchmal unvollständigen Blätter des ungarischen Kunstgeschichtenbuches zurückzusetzen. Die zeitgenössischen Fotos schildern teilweise den Ort, teilweise die Eröffnungen und auch die verloren
gegangenen und vernichteten Ausstellungsbilder.

E kiadvány a Műcsarnok/Box-ban
2017. november 9. és 2018. január 14. között rendezett,
EMLÉK és MŰ, Toldi Fotógaléria 1981
című kiállítás alkalmából jelent meg.

