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Minden mű megméretik valahol, valamikor. Ha
születésekor nem, hát az időben, az idő múlásá-
val, amely a legjobb bíró vitás ügyekben, s amely
új perspektívákkal, új határokkal képes felruházni
az ismert és elismert eredményeket is. A félreér-
tésekre, az ellenszenvbe csomagolt otromba vá-
dakra a bartóki életmű esetében az idő adta meg
az igazi választ.
Az idő szerepe alighanem meghatározó a mű ér-
tékelésekor, egyáltalán, fontosságának, funkcióinak
fölismerésekor. Talán nem véletlen, hogy bár a hú-
szas-harmincas években is sok képzőművészeti
alkotás született a bartóki zene és életmű ihleté-
sében, mégis, századunk utolsó harmadában szü-
letett meg az első átfogó vizuális kísérlet a bartóki
mű egy-egy darabjának értelmezésére. S talán az
sem véletlen, hogy ezt a kísérletet Gink Károly
révén éppen a fotó, az egyik legfiatalabb művészet
mondhatja magáénak.
Kísérlet – állítottam – Gink Károly négy ciklusa:
A fából faragott királyfi; A csodálatos mandarin;
A kékszakállú herceg vára és a Mikrokozmosz vi-
zuális értelmezésére. Kísérletnek nevezhető, mert
előképek nélkül való, de hát olykor az első kísérlet
is hozhat meglepő és kielégítő eredményt. Mert
Gink fotói rosszabb esetben a bartóki zene ihleté-
sére ,,csupán” fölöttébb izgalmas, nagyon artiszti-
kusan kivitelezett, roppant feszültségeket hordozó
vizuális tereket teremtettek. Ám a jobbik esetben
megoldották azt is, ami első látásra akár lehetet-
lennek is tűnhet: a bartóki zene vizuális ,,megszó-
laltatását”, olyan ,,fordítását”, amely ha tán más is,
nem föltétlenül rosszabb az inspiráló eredetnél.
Mert a Királyfi-sorozat legjobb darabjain megjelenő,
fényből szőtt sejtelmek, a Mikrokozmosz-ciklus ké-
pein ritmikusan egymásba olvadó, egymásból új-

jászülető formák organizmusai már olyan totalitást
hordoznak, autonóm módon formálva a látványt,
amely immár hasonlítható a zenei építkezés – bár
más nyelven szóló – metódusaihoz. S e legjobb
képekben már nemcsak a bartóki hatás, hanem
talán maga a bartóki zene is megszólal.
Több évtizedes vágya volt Gink Károlynak, hogy
világra hozzon egy ilyen anyagot. Szerencsére
a gondolat és a tett között évtizedek teltek el,
s maga a tett, az alkotás is éveket vett igénybe.
Az így nyert idő pedig évtizedek életanyagával,
a század fölgyorsult tempójával, térben, időben és
dimenziókban kitágult horizontjával is segítette,
hogy képei ne pusztán illusztrációk, hanem a bar-
tóki zene vizuális megfelelései lehessenek. Aho-
gyan Keresztury Dezső írta Változatok című kötetük
mottójaként: „Célunk nem az volt, hogy illusztrál-
junk, hanem az, hogy a kivételes művek ihletében
azok fő gondolatait vigyük tovább a magunk esz-
közeivel – képpel, verssel.” Minden vállalkozás
megméretik valahol, valamikor. Ha másutt nem,
hát az időben. Gink Károly anyaga pedig vállalko-
zás a javából. Szeretni, becsülni, elismerni persze
most is lehet ezt a négy ciklust, de a fotográfiai
formanyelv adott, végső határaihoz közel járó
megoldásai nyilván idővel válnak igazán hasz-
nossá a fotográfiának, magának. S talán ezért is
méltó, többszörösen is méltó ajándék ez az
anyag a dorogi fotógaléria számára. Méltó aján-
dék, mert igazi vállalkozásként itt az idővel is
szembe kerülhet, nemcsak a pillanattal. S hiszem,
hogy méltó társa lesz a múló, értékeket semmivé
tévő, s egyben kibontakoztató időnek.

(Tisztelet Bartóknak. Gink Károly fotókiállítása.
Dorog, Dorogi Galéria, 
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