
tal párhuzamos, a munka a haladás, a feIépí
tendö szép új világ szolgálatában áll. Godfrey
Reggio ilyesmikben már nem hisz. A gépek, a
termelés, a munka, a hajsza mind-mind az őrü

let megnyilvánulásai, amely őrület egyre in
kább birtokba veszi se nem szép, se nem új
világunkat, állítja Rcggio, mert az ember Is
tent, a szent rendet mohóságával, kiürülő éle
tének öncélú hübriszével megtagadta, s így 
erről szól a Koyaanisquatsi - a Semmi partjára
sodródott.

Ami a harmadik réteget illeti: Reggio le
mond arról, hogy művész legyen. Talán a mű

vészet napjainkban való létezését is megkér
dőjelezi. Gyorsításai: a világ tempója, az ön
magába egyre nagyobb sietséggel csavarodó
üres öntvény. Tömeget mutat, embertelenül
formatervezett környezetet, fegyvereket, rob
banásokat, kihűlt arcokat. Nem olyanok-e
mind, amilyenekkel napjában ezerszer talál
kozunk? Vertov az életben hitt, Reggio hitéhez
méri a maga körül tapasztalt életet.

Kiállítás

Moldvay József fotói

Tisztelt megnyitó közönség!

Bevallom, félve vállalkoztam erre a szerepre 
több okból; előszörmert saját szakmai gyakor
latom, mely hasonlóképpen a vizuális közlés
egyik ősi formája, ha keverednék a verbális ér
telmezéssel - az műfaji tisztátalanságot jelent
hetne a helyi és jelenkori "ítészi" szemlélet
számára. Másodsorban; a festett kép egy idő

ben többféle értelmezésre adhat lehetőséget 
ha egyáltalán adhat -, nem úgy a kimondott
szavak. Szerencsére itt fényképekrőlvan szó, s
ez eredendően egy harmadik kategória, mely
a saját korlátai között élő képalkotási műfaj, s
ha jól értelmezem az itt bemutatott képek
tőbbségét, azok a múló lét kimerevített pilla
natai - a pillanatok emlékei. Ezek a képek az

558

Szerkesztése azonban túlontúl is tudatos.
Vertov játszott. Reggiónak nincs humorérzé
ke. Nem is fényképezi be magát a filmbe. Mű
vében megdöbbenést kelt az őrület felmuta
tása, de nem vált ki katarzist. Godfrey Reggio
szembesít az őrülettel, ám ő maga hidegen az
ősi hopi jóslatokra mutat. Ezzel kívülre he
lyezi magát az ábrázolt világon és ítélkezik
fölötte. Filmjéből hiányzik az, ami nélkül
érvényes mű nem képzelhető el (épp egy
ilyen kizökkent világban): a személyesség, a
szeretet érintése. Enélkül döbbenten és le
sújtva szédelgünk ki a moziból, tele a fejünk
Philip Glass zenéjével, és éjszaka a film béli
pilótával álmodunk, de nem és nem alkotja
újjá bennünk a lerombolt világot a film. Pe
dig Godfrey Reggio szerzetes volt. Tudnia
kell, hogy az aszkézis, a magát a világtól füg
getleníteni tudó céltudatos szemlélődés nem
önmagáért való.

Tóth Péter Pál

emberről szólnak, és ezt én hangsúlyozottan
fontosnak tartom éppen ma, mikor a müvé
szet antropomorf jellege jórészt háttérbe szo
rult az elvontan esztétizáló, sőt a mindenkori
esztétika törvényeit is átértékelő. vagy teljes
egészében tagadó kritika gyakorlatában.

Az emberábrázolás a képalkotási gyakorlat
legveszélyesebb vállalkozása, mert a karaktert
hangsúlyozni szándékozó képkiválasztás mint
kifejezés egyben ítélet, sőt kritika, mely az
ábrázolt személyt hiúságában sértheti. Ennek
lehetősége itt különös nyomatékot kap, hiszen
többségükben ezek nem átlagemberek, névte
len modellek, hanem ismert alkotók, kollégák.
Saját magukról kialakított véleményükkel is
szembe kerülhetnek az őket ábrázoló képek
láttán.

Velasquez portréja, amit a Pápáról festett,
merészségnek tünhetne, ha nem tudnánk,
hogy a müvész nemcsak szcmlclódik, hanem



lát is, és az alkotási folyamatban nincs j ózan
m érlegel és, az eredmény egyfajta hevül et , te
vékeny önkívület eredménye.

Eisenstein Pote mkinjében eldördül a sortűz

és a vérző, széttört szemüvegű,üvöltő nő port
réjéban ku lminál az eszmei szá ndék, jelentősé

ge megnő, és a szándékosan kiexpon ált, önálló
kép sem kevésbé jelentős, mint az időbeni fo
lyamat része. (Francis Baco n egy egész fes t
ménysorozatot hozott létre e felejt he te tlen
portré hatására.)

Moldvay József fotografusi szerepválla lása
nem ilyen látványos. Riporteri szándéka nem
hasonlítható a legendás h írü Capa harctéri
tudósításaihoz. Az ő területe a békeidőben is
bátorságot igénylő emberi konfliktusok - áb 
rázolt személyiségek sorában elrej tett (tá n
nem is tudatos u lt, inkább sej te tt) je lre ndszere.
mely a kiá llítás egészében érzéke lhető. Mond
hatnám azt is, hogy ünnepnapjaink jelenlévő 
szeml él öd ö szerény krónikása.

Moldvay József viszonya a m üv észetekhez
nem maradhat seho l a befogad ó sz in tj én , aki

átengedi magát a látott vagy hallott mű csodá
la tának - ő belülrő l tevékenyen élí át azokat,
egyidejűleg interp ret áló és befogad ó a zene
terén, s m ivel ezt a te rül etet jobban is ismeri:
ábrázoltjai is elevene bbek és plaszti ku sabbak.
Karmesterei ne k pátosza és gesztusai t úlmu tat 
nak a másoknál megszoko tt, legalá bb is gyako
ri öncélú esz tétikai megjelenítésen. Ábrázoltja i
saját ka rak terüket mutatj ák, nem az originali
tást jelentő ..MOLDVAy " sz űr ö lát ásm ódj át , és
én pon t ebben lát om az ő sajá t sze mé lyiségé
nek kifejeződését.

Az itt láthat ó képek kapcsán jó alkalmam
lenne szó lni a fényké pezés és fes tészet törté
ne lmi kapcsolat áról, éppúgy, mint a társke
resésről és rá ta lá lásról a zene világában, mely
saját fes tészeti törekvéseirnne k is része, ám
azt hiszem, hogy amegnyitón ak nem cé lja a
sz ószaporít ás, így kíván ok Önöknek jó hangu
latot és időt az e lmé lyü lés hez.

Ezzel a kiá llítás t m egnyitom.

Gyémá nt László


