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1PG: A legtöbb építészeti fotónál azonban pontosan ez a helyzet, mivel nem 

is akarnak többet, mint eg y adott helyzetet dokumentálni. 
JF: Általában igen, és számomra épp az volt a lényeges, hogy én ne ezt 
az utat járjam. Azt szeretném, ha az én képeimben maradna valami 
bizonytalanság, ami megingatja a nézőt. Azt a folyamatot szeretném 
láthatóvá tenni, amit egyébként a számítógépes programok segítsé-
gével is meg lehetne valósítani egy képnél, nem pedig egy steril épí-
tészeti fotót készíteni. 
PG: Korábban kérdeztem a lehetséges előképekről, inspirációs forrásokról, 
akik ma is meghatározóak a művészeti intézményrendszeren belül, de a 
műtárgypiacon is. Ön hová helyezné magát ebben a viszonyrendszerben? 
JF: Nehéz kérdés. A művészeti szcéna teljesen kusza, néha már őrült, 
azt lehetne mondani, perverz. Néha úgy érzem, oda tartozom, néha 
inkább távolodnék tőle, mert ezzel a műtárgypiaccal nem tudok mit 
kezdeni. Ez persze azon is múlik, mennyire keresik valakinek a mun-
káit, mennyire van jelen itt. Nekem is voltak éveim, amikor nagyon 
népszerűek voltak a képeim és sokat is adtam el. Néhány év óta azon-
ban megváltozott a helyzet. Nekem fontosabb, hogy olyasmit csinál-
jak, amihez valóban kedvet érzek. Kiállításokra is szívesen járok, de 
ami a művészeti vásárokon, biennálékon vagy például Berlinben 
tapasztalható, az tiszta cirkusz. Másrészt viszont egy-egy gyűjtőnek 
meghatározó jelentősége lehet abban, hogy valakinek mennyire lesz-
nek ismertek és keresettek a munkái. 
A saját pozíciómat mindig a fotográfia felől határozom meg. Azonban 
nem a hagyományos értelemben vett, inkább dokumentarista foto-
gráf ián, hanem egy inkább festőinek tekinthető irányon belül 
helyezem el magam. Emellett persze mindig lehetnek olyan tren-
dek, amelyek meghatározóvá válnak számomra is. Aktuálisan, úgy 
két-három éve nagyon erősen van jelen a csendélet, sokan készítenek 

kollázst vagy montázst, és vannak olyan irányok, amelyek inkább a 
pop-art felé mutatnak. Egy kicsit ezekhez is sorolnám a saját állás-
pontomat. Ezért is szeretem a csoportos kiállításokat, mert ott nem 
egyes képek láthatók, hanem az egész valamiképp egyben tekin-
tendő, ahol az egyes pozíciók párbeszédbe kerülnek egymással. 
PG: Az előbb említette, hog y létezik eg y festői megközelítés is. Ez mit 
takar itt? Nem ellentmondás már önmagában a fotográfiát és a festé-
szetet ilyen értelemben eg yütt említeni? 
JF: Igen, ez így van. Ez valóban ellentmondásos. Azt értem alatta, 
hogy úgy készül el egy fénykép, legalábbis az én esetemben, hogy 
nagy a távolság valamiféle klasszikus fotográfiai felfogáshoz képest. 
Például ezeket a tereket elnézve ez végül is egyfajta dokumentarista 
munka, mégsem néz úgy ki, mintha dokumentálni szeretné azt, ami 
ott volt. Ez nagyon fontos számomra. Ugyanakkor persze van egy 
erős festészeti vonatkozása is a dolognak, mert ez nem úgy néz ki 
elő látásra, mintha fénykép lenne. A dolgok jól ismert megjelenése 
megváltozik, a hétköznapi dolgok eltűnnek, de valamiképp egy kicsit 
mégis láthatók maradnak. Az egész esztétikailag így egy más pozíci-
óba kerül. Ez érdekel egyébként a festészetben vagy a számítógépes, 
renderelt képeknél. Ez a nagyon szokatlan, furcsa és a valóságper-
cepciónktól nagyon eltérő megjelenés. 
PG: Ahog y ezt említi, az erőteljesen utal a „hag yományos” médiumok 
határainak fokozatos elmosódására. Miként látja a fotográfia lehetősé-
geit a közeljövőben? 
JF: A tömeges képkészítés és az új technikákból adódó fokozott sok-
szorosíthatóság miatt mindenből túl sok van. Ugyanakkor a lehető-
ségek továbbra is szinte határtalanok. Annyi mindent lehet csinálni 

– bár ez egyúttal egyfajta végpont is, mert nagyon sok hasonló dolog 
jön létre. Erre utaltam a kollázsokkal is, ami mostanában annyira 
divatos lett. Feltehetném persze magamnak a kérdést, hogy jó len-
ne-e, ha egyszerűen vége lenne az egésznek, bár nem gondolom, hogy 
ez megtörténhet. Thomas Ruff például mindig a végsőkig kiaknázza 
a médiumban az adott technikai paraméterek mellett aktuálisan 
rejlő lehetőségeket. Olyan szintig megy el, ahol leleplezi a háttérben 
rejlő mozzanatokat, vagy már az egésznek valójában a tagadásába 
fordul át. Mindig elmegy a legvégső pontig, a fotográfia határáig, 
ahol a technológia aktuálisan éppen tart. 
Mások persze egészen más irányban tapogatóznak. A fényképezés 
azonban továbbra is jelentős pozíciókkal bír, a közeljövőben is bizto-
san. Persze már sokszor előfordult, hogy egy médium egy időre hát-
térbe szorult, majd ismét fontossá vált, megtörtént ez a festészettel 
és a szobrászattal is. Az új technikai eszközökkel pedig a fotográfia 
előtt egy darabig még újabb területek tárulnak fel, amelyeket ki lehet 
kutatni, bár annak már egészen más lesz az esztétikája. 

A CEU Center for Arts and Culture új auditóriuma látvány-hangzós 
térré szerveződik az Átlátszó hang című Kortárs Zenei Fesztivál kere-
tében megrendezett Dobajgó ceruzák Gesamtkunst-szerű kiállítá-
sának és performanszának lengetegében. A vizualitás érzékiségét 
Lévay Jenő ceruzarajzai szolgáltatják, miközben a pontozásos rasz-
terezés keltette kierősített ceruzahangok Ittzés Gergely fuvolajá-
tékának ihletőivé válnak. A fuvolára áttranszponált ceruzahangok a 
képzőművész fülébe jutnak vissza, akár idegesítő fáziskéséssel, akár 
termékenyen befolyásolva a rajzoló kéz következő ceruzavonásának 
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vonalvezetését és hangeffektjét. Nem párbeszédről van szó, nem 
mechanikus egymásnak felelgetésről, nem is a két művészeti ág 
analóg megfeleltetésének közhelyességéről, hanem a létrejövés, a 
teremtés folyamatáról, a genezis végletekig lecsupaszított filozó-
fiai ősdilemmájáról. A hasonlónak tűnő szerkezetek az eltérés vég-
telenségének élményét kínálják: nincs két hasonló pont vagy vonal, 
miként – kontextuálisan – nincs két hasonló G vagy Fisz hang. A tér- 
és időkoordináták felett időtlenül lebegve, a múlt, a jelen és a jövő 
dimenzióját föl- fölcserélve – hiszen ideje van a pontok rajzolatának 
és a megképzett hangok terjedelmének –, mintha csak a látvány meg-
szólalna és az auditív szféra vizuálissá válna, a spirituális tájékozó-
dás keretét és bizonytalan bizonyosságát Lévay Tömegszerencse című 
digitális fotomontázs-sorozatának egyik darabja kínálja. 
De miért éppen így? 
Mielőtt határtalan optimizmusunk kéjes ölelésében és elviselhe-
tetlen könnyűségében felejtenénk végleg önmagunkat, felületes 
ítélkezések és csábító kinyilatkoztatások labirintusába veszvén, 
mondjuk ki bátran: nincs szomorúbb és ijesztőbb a tömegszerencsénél.  
A tömegszerencse semmi jót nem jelent és semmi biztatót nem ígér, 
épp ellenkezőleg: véletlenszerű és esetleges. Kontingens, amennyi-
ben sem szükségszerűséget, sem lehetetlenséget nem foglal magá-
ban. Rettentő tömegekkel megeső kiszámíthatatlanság, ami tőlünk 
függetlenül lehetne akár tragédia: teszem azt, az apák által egymástól 
eltiltott ifjú szerelmesek baljós végzete – vesd össze Rómeó és Júlia, 
és lehetne komédia: teszem azt, az apák által egymástól eltiltott 

* A teljes program: Ittzés Gergely – Lévay Jenő: Lélegző fény; Matuz István:
Studium 1/974 „... 1 (élek) zem... „; Karlheinz Stockhausen: Die Schmetterlinge 
spielen (a L’amour ciklusból); Ittzés Gergely: Csuang Ce álma; Tornyai Péter: Note-
turnes; Lévay Jenő – Ittzés Gergely: Dobajgó ceruzák (km. Lévai Viktor – hang-
technika). A koncerthez kapcsolódik Lévay Jenő Dobajgó ceruzák című kiállítása; 
2017. február 2-áig. A koncert az Átlátszó Hang Fesztivál 2017 része volt.  Julian Faulhaber
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ifjú szerelmesek kacagtató vígjátéka – vesd össze Szentivánéji álom. 
Nos, ebben a bizonytalanságban élünk, s mintha sorsunk nem lenne  
a kezünkben: nem Teiresziasz módjára vagyunk vakok, hanem a 
magunk módján vagyunk világtalanok. 
A zsidóság Jó Pásztora az Örökkévaló, aki pásztorként vezeti népét 
(„Az igaz úton vezérel, nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok is, nem 
félek a bajtól, hisz te velem vagy.” – Zsoltár 23), a kereszténység Jó 
Pásztora Jézus, „aki azért jött, hogy életük legyen… s a jó pásztor éle-
tét adja juhaiért.” – (János 10,10-11). 
De vajon hol van ez a Jó Pásztor? Megvan-e még valahol, netán rejtőz-
ködve, magára maradva, elhagyatva, bárányai bűneitől roskadozva, 
avagy fogadjuk el Nietzschétől, Isten halálhírének ellentételezése-
ként, kozmikus magányunk rettentő súlyát és felelősségét? 
Lévay Jenő megkerüli a kérdést: nem a hiányról beszél, hanem a valami-
ről és az éppen arról. Dimenziókat változtat át maga körül, objektívnek 

hitt paramétereket tesz szubjektívekké, ha kell, teret bont, ha kell, időt 
sűrít, ha kell, rég volt, s mára holt funkciókat elevenít föl, s lehel azokba 
életet. Vagyis teremt, létrehoz, módosít, változtat, ergo: létezik. Afféle 
demiurgosz, aki a folyamatban találja meg az értelmet: az alkotásban, 
a létrehozásban, a semmiből vagy épp a valamiből való kreáció elvében. 
Nem ítélkezik, pusztán azt állítja, hogy a kontingenssel, az esetleges-
sel szemben értelmet és célt kizárólag az alkotás nyújthat. Nem a vég-
eredmény, a már kész opus, hanem a létrehozás procedúrája, menete 
és története. Nem az ottlét, hanem az odáig elvezető út. 
Lévay világában Lessing irányt szabó kanonikus bölcsessége fel-
lengzős, érdektelen, unalmas és elviselhetetlenül arisztokratikus. 
Lévayt nem a termékeny pillanat érdekli, a kiválasztottság, a teljes-
ség, az öröklét intemporalitásába merevedő, saját köldökét vizslató 
bálvány, hanem a termékeny pillanatok egymásutánja: a véletlen-
szerűben rejlő racionalitás, az akcidentális megkerülhetetlensége 

és törvényszerűsége. Nem az eleve elrendelt, predestinációszerűen 
bekövetkező gravitáció, hanem a szabadesés alakulása, amikor még, 
akár zuhanás közben, az objektum meggondolhatja magát. 
Az alkotás, „an sich”. Ami történik. Az eszközök kiválasztása, mond-
juk a ceruzáké, amelyek egymás mellett külön is léteznek, mind-
egyik egy-egy önálló individuum. Játékos és haragos, bosszúálló 
és megbocsátó, féktelen és mértéktartó, mind-mind megannyi 
ceruzaszólam, de amelyek – az alkotó, a demiurgosz kezében – 
együtt, közösen léteznek igazán. Együvé válnak, mennyei kórusba 
rendeződve, fenséges harmóniába szelídülve, s egy addig még nem 
tapasztalt, nem megélt, nem felidézett érzetet, ötletet, élményt 
vizualizálva. 
A végeredmény persze itt is kontingens: csakhogy az alkotó, a 
demiurgosz meghagyta a szabad akaratot, vagyis innentől kezdve 
már minden rajtunk múlik, s tőlünk függ: tömegszerencse vagy 
tömegszerencsétlenség. Szelíd bárányok vagy lebutított birkák.  
Jó Pásztor vagy Gonosz Fejedelem. 
Végezetül kép és zene, vizualitás és auditivitás. Sztobaiosz szerint 
midőn „Milétoszi Thálésztől megkérdezték, mekkora a távolság az 
igazság és a hazugság között, azt felelte: épp oly nagy, mint a szem és 
a fül között.” Thálész válasza meglehetősen ambivalens és ironikus, 
hiszen funkcionális értelemben nagy a távolság, ám fizikai értelem-
ben kicsi. Márpedig ebben a közös térben, a képek mellé rendelődve, 
a folyamatot együtt meg- és átélve vizualitás és auditivitás tán még a 
szemnél és a fülnél is közelebb kerül egymáshoz. Szinoptikusokká és 
szinakusztikusokká válnak. Együttlátókká és együtthallókká. 
Kivételes szerencse. Ha nem is tömeg-, de itt és most valamennyiünk 
szerencséje. 
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