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Dékei Kriszta: Novemberben látható a Li-
get Galériában a Past in progress cím alatt 
futó egyéni kiállításod. Miért ez a címe? 
Esterházy Marcell: Ez egyrészt arra utal, 
hogy ezek a munkák nincsenek igazán be-
fejezve, folyamatosan mutatom be !ket, il-
letve arra, hogy van köztük olyan, amib!l 
kés!bb sorozat lesz, de most csak az els! 
részét állítom ki. Ugyanakkor arról is szól, 
ahogyan emlékezem, ahogyan megváltozik 
és fejl!dik az id!k során a múltbeli dolgok-
kal kapcsolatos néz!pontom. 
 
A m!vek egy része szokatlan módon in-
kább hozzád, a te saját történetedhez kap-
csolódik. 
Az egyik m" azokat a tárgyakat dolgozza fel, 
amikkel furcsa szimbiózisban éltem: bár-
hová is költöztem tíz év alatt, mindenhová 
jöttek velem. Hetven fontos vagy kevésbé 
fontos objekt a múltamból: a gyerekek fo-
gai, meg a jegygy"r"m, vagy olyan hétköz-
napi tárgyak, mint egy öngyújtó vagy egy 
Fekete Péter kártyacsomag. Ezeket sorra 
beszkenneltem. Fontos, hogy szkennelve 
vannak és nem fotózva: a fotó ugyanis a pil-
lanatot rögzíti, míg a szkennelés maga is 
id!ben zajló folyamat. A kiállításon egyen-
ként, A/4-es papírra nyomtatva jelennek 
meg, mint egy dokumentumfüzér. 

Miért The circle is not round a címe?  
Ugyan van ennek egy kör alakú verziója is, 

de a címet megtartottam, mert fontosnak 
gondolom. Az Es! el!tt (Before the Rain) cím", 
körkörösen egymásba fonódó történetekb!l 
felépül!, 1994-es macedón filmb!l szárma-
zik – itt hangzik el többször is, hogy „az id! 
nem hal meg, a kör nem gömböly"”.  

A másik személyes vonatkozású m" az  
Állandó lakhelyek címet kapta. Ez kilenc alap-
rajz, olyan lakásoké, ahol az elmúlt 35 év-
ben laktam. Emlékezetb!l rajzoltam meg 
!ket, de törekedtem a m"szaki pontosság-
ra, emiatt egyszerre válnak valós lakásokká, 
ugyanakkor mégiscsak az emlékeim alap-
ján jelennek meg. Ez inkább egy tanulmány 
vagy egy makett makettjének a makettje, 
mivel ebb!l tervezek egy szobrot is készí-
teni, ahol, mint akár egy diagramban, le-
olvasható lenne, hogy mikor, hol és meny-
nyi id!t éltem. A szobor különböz! szint-
jei egy-egy alaprajzot jelölnek, és minden 
szint között akkora távolság van, amennyit 
abban a lakásban éltem. Így egyszerre lenne 
egy szobrászatilag is értelmezhet! tárgy és 
egy sajátos leképzése az életemnek.

A Hermes & Erika címb"l nem derül ki el-
s"re, hogy a családod történetéhez kap-
csolódik.  
Igen, a fényképeken két írógép látható. 
A Hermes a nagyapámé volt, az Erika meg 
az apámé. Egyszerre dokumentumok és 
portrék. Mindkét gépet két oldalról világí-
tottam meg, és egy-egy felül-, elöl- és egy 

oldalnézetet készítettem. Nem azt mondom, 
hogy a rend!rségi archív fotókhoz hasonlít, 
de kicsit arra játszik rá. A nagyapám fordító 
volt, ezen a gépen készítette a szakfordítá-
sait, meg ezen írta a III/III-as jelentéseit. Az 
apám amúgy kézzel ír, de gyerekkorunk-
ban kattogott azért az írógép is, mert a rö-
vid cikkeit ezen írta. 

A kiállításon egy fiktív családi szerepl" 
fényképe is szerepel. Miért?   
Nagyon régóta gy"jtök fényképeket, lom-
talanításkor sok kidobott családi archívu-
mot szedtem össze. Ez a talált fotógy"jte-

mény elég jól van archiválva, most olyan 
tízezer fotó körül járhatok. 2001-ben fel 
is dolgoztam párat az Originalcopy soro-
zatban, amikor egy-egy dolgot/szerepl!t 
különböz! térbeli perspektívákból mu-
tattam meg. Most visszakanyarodtam, és 
belekezdtem a Talált nagymama sorozatba. 
Ebb!l most csak egyetlen, 1#1 méteres 
nagyítást mutatok be. Mind a két nagy-
mamám meghalt 1980-ban, hároméves 
koromban, és csak most, a gyerekekkel 
került bele az életembe, hogy van olyan, 
hogy nagymama. Így aztán csinálok ma-
gamnak nagymamákat.  

Azért a saját családodnak a magyar törté-
nelemmel szorosan összefonódó, tragi-
kus elemekben is gazdag története eléggé 
jó alapanyag...  
A régebbi munkáim nagy része valóban 
„családos”, de azért távolsággal kezelve. Sze-
retem, ahogy így „használom” a családo-
mat: rendkívül érdekes a történet, és minél 
lejjebb ások, annál izgalmasabb dolgokba 
akadok bele. De a családtörténet els!sorban 
egyfajta makett, amin keresztül elég jól le-
het „beszélni” az id!r!l. Azért el kellett tel-
nie pár évnek, hogy hozzá merjek nyúlni. 
Egyrészt az apám, Esterházy Péter a regé-

Nyugodt m"vészet. Ilyet az tud létrehozni, aki körül mindig nyüzsögtek, akinek természetes állapot a folyamatos ötfelé figyelés, közben 

mégsem veszti el a saját szempontjait, aki megtanult viszonyulni a nevéhez, hiszen úgyis annyiféle képzet- és történetréteg rakódott rá,  

és aki biztos kézzel emeli ki azokat az apró elemeket, tárgyakat, jelenségeket, gesztusokat melyek koncentráltan végrehajtott  

változtatásokkal univerzálissá tehet!k. A m"vészséget sem izgulja túl.

„A TALÁLT FOTÓK  
MAGUKBA HÚZNAK”
Esterházy Marcell képz"m!vész
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Esterházy Marcell: The circle is not round, 2012, giclée print, 140 ! 140 cm
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a párizsi Espace en Cours rezidencia-
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te az anyja második házasságával járó nevet 
és a grófi címet. Annak idején a család be 
is perelte, de a végeredmény felemás volt: 
a grófi címet nem használhatta, viszont 
az Esterhazy maradhatott. A Walsin (2011) 
cím" munka egy zászlótartó figurán alapul. 
Ezt az akkori hírlap, a Petit Journal borítójáról 
vettem le. Az a jelenet látható rajta, amikor 
az École Military kertjében Dreyfust meg-
fosztják a rangjától, és egy katona kettétö-
ri a kardját. A figurát megkett!ztem, és az 
egyikük kezébe olyan zászlót raktam, ame-
lyen az Esterházy Madonna látható, míg a má-
sik az ún. Dreyfus Madonna cím" festményt 
lobogtatja. Ráadásul mindkét m" nagyjából 
ugyanakkor készült. Tapétaként képzeltem 
el, hiszen már annyira beivódott a társada-
lom „agyába”, mint tapétába a mocsok. 

Úgy t!nik, majdnem tíz év telt el, míg 
feldolgoztad az apai nagyapád, Esterházy 
Mátyás ügynökmúltját. Az acb Galéria  
Az id! mintázatai cím! csoportos kiállítá-
sán két ilyen munkát mutattál be. 

Az Orthodromie (2011) két, a családi archívum-
ban talált fotó alapján készült. Ez egy manuá-
lis lentikulár kép. Egy harmonikaszer" faszer-
kezetre kasíroztam rá a képeket, és két nézete 
van, ha pedig szemb!l nézed a munkát, akkor 
a két kép összemosódik. Az egyik oldalról 
a tizenhat éves nagyapám látható, amint dísz-
magyarban áll a kastély el!tt, a másik képen 
– hasonló pozícióban, de már öregebben – az 
ötvenes évek elején látjuk, amikor kitelepí-
tették a családot Hortra, és egy dinnyeföldön 
dolgozott. Nagyapám életének két széls!séges 
állapotára rímel a cím is: a francia szót a ma-
darak vándorlásával kapcsolatban használják, 
és egy gömbszer" testen két pont közötti leg-
rövidebb távolságot jelenti. Hogy az egészre 
rálátásod legyen, ahhoz több néz!pontból 
kell megnézned a dolgokat. A nagyapám éle-
te is pont ilyen: nem tudom úgy nézni, hogy 
megszületett Csákváron, mint a grófi örökös, 
meg úgy sem tudom nézni, hogy csak III/
III-as ügynök meg kitelepített volt. Így aztán 
amikor szemben állsz vele, akkor ez a furcsa 
keveredés látszik. 

A másik itt bemutatott munkádat, a Feke-
tén-fehéren cím! video-loopot (2010) Ho-
rányi Attila az ezredforduló után keletke-
zett m!vek közül a legfontosabbnak tartja, 
amelyben poétikusan és s!rítve ötvöz"dik 
az absztraktság, a társadalomcentrikusság 
és a játékosság, s amely ráadásul egyszerre 
komplex és mégis közérthet". Én emellett 
azt emelném ki, hogy egy nagyon szemé-
lyes történetet, egy egészen apró gesztust 
tettél univerzálissá. 
A Feketén-fehéren Gazdag Gyula 1971-es Sípoló 
macskak! cím" filmjéb!l származik, amely-
ben a nagyapám mint statiszta az utolsó két 
percben bukkan fel. Kivettem bel!le a töb-
bi szerepl!t és a párbeszédet, és csak any-
nyi maradt, hogy egy zötyköl!d! vonaton 
ül! férfi maga elé mered, és néha, nagyon 
rövid id!re a szemünkbe néz, hogy aztán 
újra lehajtsa a fejét. És ez – legalábbis sze-
rintem – tökéletesen modellezi a nagyapám 
életét. Van a lehajtott fej, mint a filmen, és 
mindennek ellenére azok a pillanatok, ami-
kor a szemedbe mer nézni: az igazi er! rö-

nyeiben elég rendesen lefedte ezt a terepet, 
de nekem is kellett id!, mire azt mondtam, 
hogy ezzel most már tudok valamit kezde-
ni. Amikor a nagyapám ügynökmúltja ki-
derült, még el kellett telnie néhány évnek, 
hogy azt is képes legyek távolságtartással 
kezelni. 

Az egyik legnépszer!bb, kifejezetten lírai 
munkádon (v.n.p. v2.0.) egy különös rit-
musú családi ebéd látható, középpontban 
a nagypapáddal. # az anyai nagypapád? 
Igen. Ez volt az els! családos munkám, 
2005-ben és ennek folytatása az a három 
darab fotó, amelyeket a nagyapám üres la-

kásáról csináltam rögtön a halála után. Sze-
retek egyszer" eszközökkel dolgozni. Ebben 
a videóban felgyorsítom nagyapámat olyan 
sebességre, hogy ismét normális tempó-
ban egyen. Ett!l megváltozik minden: ! is, 
a környezete is, az id! sebessége és az élet 
gyorsasága. Elég népszer" videomunka, 
talán pont az egyszer"sége miatt, és talán 
azért is, mert mindenki megtalálja benne 
a saját viszonyát az id!höz és az elmúláshoz. 
Jelenleg éppen Pozsonyban van kiállítva 
a The Discovery of Slowness II. cím" nemzetközi 
csoportos kiállításon.

De visszatérve az apai ághoz, azt gondo-
lom, hogy nem vagyunk felel!sek azokért 

a dolgokért, amiket korábban bárki is tett 
a családban, akár pozitív, akár negatív érte-
lemben. Viszont érdekes, mégis hat rám, és 
adott esetben tudok ezekkel kezdeni vala-
mit. Jó ideje Franciaországban élek, és egész 
mások a reakciók, amikor kimondom a ne-
vemet. Magyarországon rögtön hozzákap-
csolják apámat vagy a focista nagybátyámat, 
de itt furcsa módon a Dreyfus-perhez kötik. 
Marseille-ben történt meg, hogy egy iga-
zoltatás során egy rend!r rámutatott, hogy 
antiszemita nevem van. Mert Ferdinand 
Walsin-Esterhazynak hívták azt a katonát, 
aki miatt kémkedéssel vádolták meg Drey-
fust. Persze nem Esterházy volt, csak felvet-

Esterházy Marcell: Hermes & Erika, 2012, giclée print, 50 ! 50 cm

Esterházy Marcell: Walsin, 2011, giclée print, 50 ! 50 cm

Esterházy Marcell: Feketén-fehéren, 2010, video-loop
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Esterházy Marcell: A hosszú menetelés vége, 2011, fotó, diasec, 110 ! 65 cm
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vid pillanatai. De az életben is így volt: bár 
több mint 25 évig jelentett, mindent átadott 
a négy fiának az életr!l és a szabadságból, 
miközben nem volt se élete, se szabadsága. 
A munka monotonsága ellenére nagyon 
sokréteg" és sok szálon köthet! nemcsak 
a családomhoz, hanem talán egy tipikusan 
közép-európai és 20. századi történethez is.

Itt kiállítottál egy harmadik m!vet is, 
A hosszú menetelés vége cím! fotót, ami vi-
szont a magán- és világtörténelmi esemé-
nyek koincidenciáján alapul. Hogyan il-
leszkedik ez az el"bb említett m!vekhez?   
Valóban egy kicsit külön áll t!lük, de mégis 
kapcsolódik. Megtaláltam egy családi archí-

vumot, ami körülbelül 600 darab 9#12 cen-
timéteres negatívból áll. A dédnagyapám és 
nagyapám csákvári életének pillanatait do-
kumentálja 1916-tól a harmincas évek vé-
géig, ráadásul mindegyiken szerepel, hogy 
mikor készült és ki van rajta. Ezt az anyagot 
is elkezdtem beszkennelgetni, de hirtelen 
belefutottam egy olyan átlátszó negatívba, 
aminek már kicsit elkezdett penészedni 
a föls! része. Azt gondoltam, hogy ennek 
semmi értelme, aztán ahogy átfordítottam 
pozitívba, akkor vettem észre, hogy meny-
nyire érdekes. Mert ez a szarvas – amit 1935. 
október 19-én ejtettek el egy úri vadásza-
ton – annyira er!s volt képileg, hogy min-
denképpen akartam vele valamit kezdeni.  

És akkor jött a véletlen: beírtam a dátumot 
a keres!be, és kiderült, hogy ezen a napon 
hagyta abba a kínai Vörös Hadsereg a Nagy 
Menetelést. Úgy éreztem, ez tökéletes cím 
lesz a szarvashoz, meg az égszer"en csil-
logós tet! el!tti két szellemalakhoz, a déd-
nagyapámhoz, Esterházy Mórichoz meg 
Habsburg-Lotharingiai József Ágost f!her-
ceghez. Nagyon ritka, hogy ennyire er!sen 
hasson rám egy kép. 

A szocializmus öröksége mint téma fel-
felbukkan a m!vészetedben. Míg 2009-
ben az óbudai Ganz Gyár pusztulását kö-
rüljáró projektedben menzaételek nevét 
vésted fel alumínium ételhordókra, vagy 
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Esterházy Marcell: My name is Nobody, 2011, giclée print, 120 ! 85 cm

Esterházy Marcell: Orthodromie, 2011, giclée print, fa, 100 ! 85 ! 5 cm

különféle pogácsákból raktál ki egy 1956-os „emlékm!vet” 
(2011), van pár m!, ami az eltüntetésen alapul. 
Két ilyen munkám van: az Egy lépés el!re, kett! hátra (2011), illetve 
a My name is Nobody (2011), ami a Lövölde téri 1#1 plakáton látha-
tó jelenleg is. Ezek a múlthoz meg a talált fotókhoz is kapcsolód-
nak. Szintén lomtalanításkor talált, a negyvenes-ötvenes években 
készült újságfotókon alapulnak. A My name is Nobody az államosítás 
idején készült, amikor éppen kicserélik az el!z! tulajdonos nevét. 
Fogtam és kivettem a képr!l a két feliratot. Ez nagyjából egybeesett 
azzal, amikor az Orbán-kormány megint elkezdte az utcákat meg 
a tereket átnevezni. Erre reflektál egyébként a Lenin egyik könyvét 
megidéz! Egy lépés el!re, kett! hátra is. Az alap egy 56-os kép, amikor 
valaki letépte a Lenin körút táblát és rátaposott – innen szintén ki-
szedtem a feliratot. Persze ezeknek van egyfajta aktuálpolitikai ol-
vasata is. De a találás nagyon fontos: a talált fotók magukba húznak.   

Szintén ehhez a témához köthet", de azért kicsit más a The 
monument destroyer cím! m!ved (2010–2012). Már csak azért is, 
mert szobor.
Düsseldorfban két hónapig egy rezidenciaprogramon voltam, és 
találtam egy kidobott szobrot, egész pontosan a 2000-ben meg-
rendezett düsseldorfi darts-bajnokság f!díját. Ráadásul el!ször csak 
a lábát találtam meg, ami le volt törve t!b!l. El!ször arra figyeltem 
fel, hogy ez pont olyan, mint amikor a forradalomban a szobrokat 
ledöntik. A Sztálin-szobrot is a lábánál vágták el, Szaddám Husze-
innek is csak a lába maradt meg: egyszer"en úgy van a súlypont, 
hogy valahol ott törnek el, így csak a lábuk marad a talapzaton. Ké-
s!bb megkerestem a maradék darabokat, és megtaláltam még a tes-
tét, a fejét meg a karját is. És akkor felépítettem bel!le egy szobrot: 
összeállítottam a részeket és beleraktam egy kalapácsot a kezébe, 
amivel mintegy a saját lábát zúzza össze. Míg az eredeti boltban 
vagy az interneten megvásárolható, ebb!l az önmagát „megcson-
kító” másról szerettem volna egy rendes bronz, a köztéri szobrokra 
emlékeztet! tárgyat készíteni. És aztán megcsináltam. 

Nagyon tetszik a 4.33. cím! munkád. Ez is talált anyag?     
Apám egyik testvére tizenhat évesen egy bécsi családi látogatás 
után disszidált. $ rögzítette 1982-ben a bécsi Rolling Stones-kon-
certet. Amikor el!ször megnéztem, fantasztikusnak találtam, hogy 
van egy koncertfelvétel hang nélkül. Így persze nagyjából értelmez-
hetetlen és értelmetlen, ugyanakkor benne van a szabadság utá-
ni vágy, ami a nagybátyám és sokak számára tényleg a rock’n’roll 
és a Rolling Stones volt. A filmet 4 perc 33 másodpercre vágtam 
meg, összekapcsolva ezzel a Cage-féle csöndet és a hang nélküli 
rock’n’rollt. Eddig még nem volt kiállítva, de most szerepelni fog 
a LuMúban a november végén nyíló A Hang szabadsága. John Cage a vas-
függöny mögött cím" kiállításon.

Esterházy Marcell Past in progress cím! kiállítása 2012. november 
9-t"l december 6-ig látható a Liget Galériában.
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. nyitva: szerda-hétf": 14-18h

Esterházy Marcell: Szobordönt!, 2010–2012, bronz, 90 cm
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