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az ember elsősorban nem a világban, hanem 
önmagában akar rendet tenni. Nem az az 
elsődleges célja, hogy mások számára útjelző 
táblákat helyezzen el, hanem hogy legalább 
ő maga tudjon a saját normái szerint végig-
szlalomozni az életén. (…) Én a szándékról 
beszélek. Arról, hogy amikor morális kérdése-
ket feszeget, mi hajtja az embert. Hogy abban 
sokszor benne vannak a saját morális válságai 
is, vagy az igyekezet, hogy valamit tisztán 
lásson. (…) A szóban forgó szöveg esetében 
például (Idefent balsors, odalent sorstalanság) 
az Apámhoz, az ő világlátásához, gondolko-
dásmódjához való viszonyom. Annak a megér-
tése, elfogadása. A felismerés, hogy amíg nem 
értem a saját balsorsom, addig fogalmazgatha-
tok bármilyen illedelmesen, soha nem fogom 
a másik sorstalanságát igazán megérteni.”

Bartis és Kemény művészetet teremtenek a 
művészietlenségből. A kötet rendkívüliségét 
az eredményezi, hogy a két szerző oly módon 
reprodukálják az irodalmat, hogy még csak 

nem is ez volt a szándékuk. Különösen látvá-
nyosan valósul meg ez a harmadik szakaszban, 
amikor Kemény kérdezi a fotográfus Bartist. 
Azáltal, hogy Bartis csupán beszél a művészet-
ről, már művészetet teremt. Beszéljen akár a 
pillanat, és a véletlen művészetéről, a fény-
képészetről, az erotikáról, az Isten-keresésről, 
Bartis arról az igazán egyedi tapasztalatról 
tesz tanúbizonyságot, miszerint a magában 
elhivatottságot érző író mindig „költőként” 
látja a világot, és ekképpen is nyilatkozik róla, 
hiszen a valódi költő nem tud pusztán foglal-
kozásként tekinteni hivatására. A kötet által 
ennek a személyes tapasztalatnak a részesévé 
válik az olvasó is, aki biztosan nem bánja meg, 
hogy elolvassa a könyvet, hiszen nem csak egy, 
hanem jóval több maradandó, és továbbgon-
dolásra érdemes reflexióval gazdagodhat.

(Bartis Attila – Kemény István: Amiről lehet, 
Magvető, 2010)

Aki szellemi dolgokkal foglalkozik, mind tudatában 
van a jelenkor banális érzékiségével. De ez az érzékiség 
nem az őszinte életvágy ösztönös, felszabadult, kirob-
banó, játékos eksztázisa, amit aztán holmi Boccaccio-i 
dévajság tesz kulturálisan befogadhatóvá. Ez a minde-
nen eluralkodó vizualitás (virtualitás) kukkoló érzéki-
sége, a kameraszemű ember, a képnézegető ember, a 
monitorfejű ember, a homo voyeur világa. A grafomán, 
bibliofil töprengő számkivetett ebben a világban, és 
heroikus küzdelmet vív magában, hogy a mindent 
elárasztó képiségben fölfedezze azokat a láthatatlan, 
rejtőzködő értelmezési területeket, ahol csakugyan 
létrejön az a titokzatos valami, aminek kétségbeesett 
keresése egész korszellemünket meghatározza: a való-
di találkozás ember és ember között. A valódi beszélge-
tés valamiről, amit közösen érzékelünk.

A X. Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítás a Hevesi Sán-
dor Színházban volt látható, és bízom benne, hogy 
látták is minél többen – hogy olyanok is belógtak az 
emeleti előcsarnokba, akik alkalmasint nem voltak ott 
a megnyitón, és nem is tartoznak a színház látogatói 
közé, viszont abban a városban élik mindennapjaikat, 
aminek minden szépségét, rútságát, örömét és bánatát 
sokszor személyes vallomásnak hatón ábrázolták a 
szakmabeli és műkedvelő fotográfusok.

Katona Tibor, Pezzetta Umberto és Seres Péter, a 
három hivatásos fotós képei között épp úgy találunk 
akciófotót koncertről, színielőadásról, vagy sporte-
seményről, mint vicces, ironikus, vagy felszabadult 
életképet, formák összhangját kereső (vagy épp for-
mabontó) városképet, épületfotót, grandiózus tájfotót, 
vagy fekete-fehér szociót. A megnyitón elhangzott 
fontos mondat: Zalaegerszeg utóbbi tíz évét őrzik a 
fotósok. Egy város portréja bontakozik ki előttünk, 
egy városé, mely a nagyvilágból nézve talán kicsi, ám 
izgalmas rétegzettségét, sokszínűségét tekintve óriási 

– ha az ember szán időt értő felfedezésére. Mélységes 
kíváncsiság, élet- és emberszeretet, az otthonhoz,  élet-
térhez, szűkebb pátriához való ragaszkodás sugárzik 
ezekből a képekből. A folyamatos újrafölfedezés, a 
megértés és az újszerűen láttatás vágya.

Egy ilyen kiállítás áttételes szociállélektani hasz-
nossága: ha valaki, teszem azt, unja magát, mert évek 
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óta ugyanazt látja, mikor kinéz az ablakon, megláthatja azt 
másvalaki szemével, és ha valóban lát, akkor ráébred, hogy az 
a bizonyos ugyanaz micsoda sokféleséget hordozhat magában.

A Sajtófotó Pályázatra érkezett, szakmai zsűri által válogatott 
képek tovább kutatják a látás lehetőségeit. Öröm, hogy sok a 
természetfotó, a közeli, és a mindenféle absztrakció, mikor 
épületek monoton mintázata válik izgalmassá, vagy árnyékok-
ból, színekből víz, levegő, fény elemi játékából teremt kompo-
zíciót a fürkésző emberi figyelem.

Egy város izgalmas, kedves, szerethető, sokrétű arcképét 
nézzük. Egy város keresi, vizsgálja, vagy csodálja magát a 
képekben. Olyan manifesztáció, olyan megnyílás ez, ami bárki 
számára nyitva áll. Azoknak is, akikhez már hűtlenek lettek a 
szavak. Ha már az ember képeket nézeget, nézegessen ilyene-
ket. Amik beszélnek hozzá, amik látnak és láttatnak, amikben 
újra rácsodálkozhat lakóhelyére, környékére, ismerős, mégis 
ismeretlen tereire, a mindennapi csodákra, amik mellett sok-
szor elmegy, mert azt hiszi, ha gyönyörködni mer a teremtett 
világban, nekimegy a falnak. 

Újdonsült göcseji falusiként sokszor hallok zalaiakat sze-
rénykedve, kissé magukat becsmérelve beszélni erről a vidék-
ről. Hogy mi ez a nagyvároshoz képest, hogy itt nincs élet, 
bezzeg Budapest, New York, Los Angeles, meg Babilon. Ez a 
kiállítás is ékes cáfolat. Zalában élet van, szép, nagy, küzdelmes, 
igaz élet. Ez a kiállítás is segítség sok visszahúzódó, szerényke-
dő zalainak: legyen büszke a városra vagy falura, legyen büszke 
a tájra, ahol él, legyen büszke a levegőre, amit beszív. Legyen 
büszke otthonára, szűkebb hazájára. Legyen büszke magára.
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Katona Tibor: Teljes menetfelszerelésben  – Csatlakozott a Tetris Challenge-hez a Zala 
Megyei Katasztrófavédelmi  Igazgatóság kéményseprő szolgálata is – 2019. 10. 16.
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