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„[…] hogy a Ki mond ha tat lan 

ma rad jon meg köz-, kö zem be ra lak ban,”

(Tan do ri Dezsô: Se y mo ur, Bud dy, Zoo ey)

Es ter há zy Mar cell kiál lí tott mun kái nak egyik leg -

fon to sabb kö zös sa já tos sá ga az, hogy mind -

egyik mûnek más a mé diu ma. Míg az ate lier_bp fo tó so -

ro zat, ad dig az Or thod ro mie fo tó ala pú len ti ku lá ris mun -

ka, a The circ le is not ro und pe dig olyan kép, amely

tár gyak szken nelt ké peit rep re zen tál ja. Bár elsô pil lan -

tás ra ta lán nem na gyon nagy kü lönb sé gek ezek, mégis

fon to sak: azt jel zik, hogy Es ter há zy meg vá lo gat ja mun -

kái nak mé diu mait. A mé dium vá lasz tás tuda tos sá ga,

a mé dia tu da tos ság ér tel me vi szont álta lá ban az, hogy

egy adott mun ka olyan mó don készül jön el, il let ve úgy

lé tez zen, hogy az a mun ka „cél ját” a le hetô leg tel je seb -

ben szol gál ja.

Es ter há zy mun kái nak má sik gya ko ri tu laj don sá ga egy

sa já tos szûksza vú ság. Mûvei ál ta lá ban hí ján van nak

min den fe cse gés nek, mûkö dés mód ju kra olyan iten zív

kon cent rált ság jel lemzô, amely nem rit kán ért hetôsé gü -

ket is ve szé lyez te ti. Az enig ma ti kus sá gnak ez az ér zé -

se ugyanak kor éles el len tét ben áll a mun kák sok szor

hét köz na pi, na gyon is em be ri lép tékû cél jai val: kép a ba -

rá tok ról, a csa lá di örök ség megér té se, a vá lás túlélé se.

Ezt az el len té tet egy felôl ma gya ráz za Es ter há zy mun -

ka mód sze re, amely nek lénye ge, hogy az adott prob léma

(akár rend kí vül) szer teága zó (alap)anya gát ad dig for -

gat ja, sûrí ti, a prob lé má ban sze replô vi szo nyo kat ad dig

pon to sít ja és egy szerûsí ti, amíg egy kris tá lyo so dá si pon -

tig nem ér. Amíg mun ka asz ta la – ame lyet az ate lier_bp

so ro zat ban min den ki meg is néz het – káo szát fel nem

szá mol ta. Fon tos: ez a fel szá mo lás nem a ka te go ri zá -

lás koz mo szát je len ti, ha nem sza ba du lást min dentôl,

ami sal lang, ami a fe cse gés anya ga le het ne. A fe cse gés -

nek ez a ra di ká lis fel szá mo lá sa a zá lo ga an nak, hogy az

idônként hét köz na pi, ba ná lis té ma ne le gyen banális

mûvé szet is egyút tal. Mi köz ben a hét köz napi, a „kö zem -

be ra lak” biz to sít ja azt, hogy az enig ma, a (ta  lán) ki mond -

ha tat lan, de legalábbis meg  fo gal maz  ha tat lan ne ejt se

fog lyul a mun kát, s az így ne le gyen ért he tetlen. És vé -

gül ez az, ami – más felôl – a ma gya rá za ton túl ter mé -

kennyé is te szi enig ma és hét köz na pi el len té tét.

A most kiál lí tott mun kák egy har ma dik sa já tos sága

(amint Es ter há zy más al ko tá saié is), hogy ezek a mûvek

le ta po gat ják azt a hely ze tet, amely ben az al ko tó mint

em ber és mint mûvész ma gát ta lál ja, és amellyel em -

ber ként és mûvész ként egyaránt va la mit kez de nie kell.

A hely ze tek le ta po ga tá sa, az ér zé keny sé gek ki ta pin tá -

sa azért is vi szony lag ter mé keny ha son lat Es ter há zy

mun kái ra, mert azok – ép pen szûksza vú sá guk, sûrí té -

sük, kris tá lyos sá guk ál tal – ma guk is szin te ta pint ha -

tóan, és nem pusz tán a re ti na szá má ra ér zé kel hetôen

rög zí tik és köz ve tí tik mind azt a di lem mát, ta pasz ta la -

tot, felis me rést eset leg, amely re a mûvész tûnôdé se

során ju tott.

Mé dia tu da tos ság, sûrûség, bir kó zás a hely zet tel, hét -

köz na pi ság és a Ki mond ha tat lan együtt, a legin ten zí -H
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veb ben ta lán az Or thod ro mie címû mun kán tapasz tal -

ha tó meg. Ez a mû a len ti ku lá ris – köz na pia san: ka csin -

tós – ké pek nek azt a sa já tos sá gát hasz nál ja, hogy e

mûvek kü lön bözô nézôpon tok ból kü lön bözô lát ványt

mu tat nak. Ezt szo ká so san úgy le het elér ni, hogy az

egyes lát vá nyo kat hor do zó ké pe ket kes keny csí kok ra

vág ják, majd fel vált va, el térô szög ben egy más mel lé ra -

gaszt ják, vé gül egy sa já tos fe lü let tel be von ják, amely az

azo nos szög be ál lí tott kép csí ko kat egy kép ben egye sí -

ti. At tól függôen, hogy mi lyen szögbôl né zünk rá egy

len ti ku lá ris kép re, a szög nek meg fe lelô lát vány tûnik fel.

Es ter há zy két nagy ké pet vá gott fel és ra gasz tott egy -

más mel lé eb ben a mûben: apai nagy ap ját, Es ter há zy

Má tyást bal ról ti zen hat éves if jú gróf ként, kard dal, dísz -

ma gyar ban mu tat ja, a jobb ol da li kép ki te le pí tett felnôtt

fér fi ként, ám nagy já ból ha son ló póz ban áb rá zol ja. Ezek

a ké pek a nagy apa éle té nek két (egy más hoz vi szo nyít -

va) szélsôsé ges hely ze tét örö kí tet ték meg. Olyan élet -

hely ze te ket és olyan kü lönb sé ge ket, ame lyek alap vetôen

ala kít hat ták a nagy apa késôbbi sor sát, ame lyek miatt

vált az zá, ami lett: szak for dí tó, az övé irôl gon dos ko dó,

azo kat óvó csa ládfô, hu szon öt éven át a ba ra ta i ról is je -

lentô III/III-as ügy nök. An nak, hogy Es ter há zy Mar cell a

két élet hely ze tet a len ti ku lá ris tech ni ká val egye sí tet te,

az a leg fon to sabb kö vet kez mé nye, hogy a mun kát – és

így Es ter há zy Má tyást – szembôl nézôk bi zony ta lan for -

má jú, ép pen csak ki kö vet kez tet hetô ala kot lát nak, va la -

kit, aki ki csú szik a kö rülír ha tó ság vagy akár a ka te go ri -

zá lás, a jó–rossz, bûnös–ár tat lan, egye nes vagy meg tört

em ber megíté lé se alól. Va la kit, aki nek „for mát lan sá ga”

az ok te kin te té ben ért hetô, ám egy ko ri va ló ja te kin te té -

ben meg és fel nem fog ha tó. 

A The circ le is not ro und egé szen más faj ta sûrí tés

ered mé nye. Míg az Or thod ro miemûvészi prob lé má ja, ha

úgy tet szik, tétje az, hogy mi ként le het egy komp lex csa -

lá di–tör té ne ti felis me rést a le hetô legesz köz te le neb bül,

két csa lá di fo tog rá fia mi ni má li san átala kí tott be mu ta -

tá sá val köz ve tí te ni, ad dig a The circ le... felada ta az, hogy

va la mi ként el ren dez zen tíz együtt töl tött évet. De mi -

ként sûrí thetô egyet len tab ló ba tíz év sze re te te és kínja,

együtt élé se és el vá lá sa? Mi ként te remt hetô rend a tíz

év ben és mi ként egy ké pen? Mit mond a kép rend je az

évek ér tel mérôl? Egyál ta lán hol ke res hetô ez az ér te -

lem: az ar caink ban? a gye re kek ben? a be la kott he lyek -

ben? Csak hogy azo kat annyi más is ala kí tot ta: nincs

olyan egyet len ese mény, olyan tra gi kai vét ség, amelybôl

felépít hetô vol na a megélt élet össze tett sé ge és a fel -

fog ha tat lan be je len tés, hogy vé ge. Es ter há zy megol dá -

sa a kö vet kezô: a tíz év hor da lé kai ból vá lo ga tott tab ló -

já hoz tár gya kat. Hor da lé kai ból és nem em lé keibôl: bár

ter mé sze te sen ôt em lé kez tet he tik adott he lyek re, hely -

ze tek re, pil la na tok ra, moz du la tok ra, gesz tu sok ra, ér -

zések re; ami ként min ket is, hi szen nincs a tár gyak ban

– egy kulcs cso mó ban, egy pak li kár tyá ban, gye re kek tej -

fo gai ban, egy síp ban, egy mûanyag zsi ráf ban vagy éppen

egy la pos fo gó ban – sem mi, ami ne le het ne a miénk is.

Olya nok ezek a tár gyak, mint a csa lá di fény ké pek: szin -

te min den ki nek van, és szin te min den kié ha son ló. Ezek

a be szken nelt tár gyak ép pen ség gel a csa lá di fény ké pek

kö zös ele meit je le ní tik meg, az eset le ges sé gük ben legin -

kább uni ver zá lis (és így uni ver zá li san ért hetô) dol go kat.

Kör ben va ló el ren de zé sük a tör té net le zárt sá gát jel zi,

ami hez a cím egy kom men tárt is fûz: ez így nem ke rek.

Nem ke rek, hi szen nem csa lá di ké pek né zé sé vel em lé -

ke zünk a teg nap ra és a ta valy ra; egyál ta lán: nem em lé -

ke zünk, hi szen mindez nem csa lá di kép. A tár gyak a csa -

lád(i ké pek) hor da lé kai, kö zös ele mei, a le hetô leg sze -

mély te le nebb, szin te ipa ri tech no ló giá val megörö kít ve.

Ester há zy mé dium vá lasz tá sa kö nyör te len: a hát ra ha -

gyott tár gyak be szken ne lé se még az esé lyét is meg -

szün te ti an nak, hogy e hét köz na pi dol gok meg szé pítô

em lé kek ké ne me sed hes se nek. Az új ra kez dést se gítô

leszá mo lás ez, lát szó lag vi dám és ba ná lis tár gyak kis sé

eset len el ren de zé sé nek ké pé ben.

A har ma dik be mu ta tott mû, az ate lier_bp sok szem -

pont ból kü lön bö zik az elôzô kettôtôl: vi szony lag bôbe -
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szédû, hi szen több tu cat képbôl ál ló so ro zat, mé diu ma

a klasszi kus fo tog rá fia, és messze nem lát szik ben ne

olyan sze mé lyes érin tett ség, mint a szûk csa lád dal fog -

lal ko zó mun ká kon. Ám ezek a kü lönb sé gek ki seb bek,

mint elsô lá tás ra gon dol nánk.

Le gelôször is: az ate lier_bp ugyanúgy egy hely zet le -

ta po ga tá sá val van el fog lal va, mint mond juk az Or thod -

ro mie, csak míg an nak anya gát az je len ti, hogy mi volt

Es ter há zy nak len ni a negy ve nes, az öt ve nes vagy ép pen

a hat va nas–het ve nes évek ben, ad dig az ate lier anya gát

a kortárs mûvé sze ti szcé ná ból ve szi. 

Má sod szor: bár a ké pek mé diu ma ma gá tól ér te tôdô,

mûfa juk tá vol ról sem az. Jól le het, e fo tók mûte rem -

belsôket meg je le nítô ké pek nek tûnnek, legalább ennyi -

re jo go san vol ná nak port ré ként is néz hetôk, hi szen min -

den egyes kép/mûterem ezer szál lal kap cso ló dik tu laj -

do no sá hoz, aki nek szin te érez ni is le het (alig) hûlt he lyét.

A ké pek együtt a bu da pes ti fia tal és kö zép ge ne rá ciós

képzômûvé sze ti szcé nát je le ní tik meg bi zo nyos szenv -

te len ség gel, akár szo cio ló giai nak is ne vez hetô für ké -

szés sel, ám szin te min den fel vé te len van egy-két olyan

moz za nat – punc tum, ahogy Ro land Bar thes mon da ná

–, amely ki moz dít a szenv te len ál la pot ból: hol két Uni -

cum- mat ri ca, hol egy kis ró zsa szín lám pa az ezüst szür ke

kom pu ter-tár gyak kö zött, hol egy el fekvô elekt ro mos

gi tár. E kép rész le tek egy szer re megakaszt ják a stu di u -

mot, és eset le ge seb bé, ezál tal vi szont au ten ti ku sab bá,

végsô so ron sze mé lye seb bé te szik az amúgy is sze mé -

lyes te rekrôl ké szí tett fel vé te le ket. Per sze szo cio ló giai

ér deklôdés re is szá mot tart hat e so ro zat, hi szen egyér -

telmûen árul ko dik az utób bi év ti ze dek átala kult mûvészi

gya kor la tá ról, ar ról, hogy mi nek kell meg len nie egy

mûte rem ben (szin te min dig: szá mí tó gép nek); mint

ahogy ar ról is, mennyi re kell, hogy le gyen mûte rem.

Egyál ta lán: a festôket nem szá mít va, mi a kü lönb ség

egy dol go zó szo ba, hogy ne mond jam, egy offi ce és egy

mûterem kö zött? És mit mond e kü lönb ség/azo nos ság

a mûvészi gya kor lat ról, így pél dául Ester há zy sa ját mun -

ká já ról? Vi lá gos: a mû vészi gya kor lat úgyis mint mé -

dium és mint a mun kák tár gya e mûben is össze függ.

És vé gül har mad szor: bár so ro zat vol tá nál fog va lát -

szó lag jó val bôbe szédûbb ez a mun ka a má sik kettônél,

va ló já ban eb ben sincs he lye a fe cse gés nek. Már ma ga

az is, ahogy Es ter há zy a ba rá tai és is merôsei „port réit”

egy-egy mûte rem fel vé tel be sûrí ti, meg lehetôsen kon -

cent rált, mint ahogy az is a mun ka sûrûsé gérôl szól, hogy

az egy szer re néz hetô szo cio ló giai (hol is ké szül a mûvé -

szet?), mûvé szet fi lo zó fi ai (mi is az a mûvé szet, ami itt

és így ké szül?), sze mé lyes (kik is Es ter há zy mûvész ba -

rá tai?) vagy ép pen intéz mé nyes (kik tar toz nak ma abba

a kör be, amely ér vé nye sen meg je len het egy ilyen so ro -

zat ban?) és per sze mûvészi szem pont ból (mi ként is

lehet ké pet al kot ni egy em berrôl a je len lé te nél kül?).

Mé dia tu da tos ság, a hely, a hely zet, az iden ti tás ki ta -

po ga tá sa és sûrûség – ezek vol tak azok a minôsé gek és

sa já tos sá gok, ame lye ket be ve zetômben Ester há zy Mar -

cell most kiál lí tott mun kái nak kö zös ele mei ként meg je -

löl tem. Szí ve sen kiegé szí te ném azon ban ezek so rát egy

ne gye dik moz za nat tal, amely – az elô zôek hez hason lóan

– ter mé sze te sen nem csak e mun ká kat kö ti össze, ha -

nem Es ter há zy mûvé sze té nek egy to váb bi lé nye gi jel leg -

ze tes sé ge. Ar ra a nagy vo na lú ság ra és egyút tal já té kos -

ság ra, végsô so ron poé ti kus ság ra gon do lok, amellyel Es-

ter há zy mûvé sze té nek anya gát ke ze li. E poé ti kus ság az,

amely megaka dá lyoz za, hogy a hét köz na pi ba ná lis sá vál -

hassék, vagy hogy a ki mond ha tat lan enig ma ti kus marad -

jon. E poé ti kus ság az, amely biz to sít ja, hogy a kortárs

ma gyar képzômûvé szet egyik leg vi lá go sabb fejû mûvé -

sze szin te ta pint ha tó sûrûségû mun ká kat hoz zon lét re.
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atelier_bp01
2007–2010 | giclée print, 30 × 40 cm, magántulajdon 
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atelier_bp02
2007–2010 | giclée print, 30 × 40 cm, magántulajdon
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atelier_bp03 
2007–2010 | giclée print, 30 × 40 cm, magántulajdon
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atelier_bp04
2007–2010 | giclée print, 30 × 40 cm, magántulajdon
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atelier_bp05
2007–2010 | giclée print, 30 × 40 cm, magántulajdon
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atelier_bp06
2007–2010 | giclée print, 30 × 40 cm, magántulajdon
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Orthodromie 
2011 | giclée print, fa, 100 × 85 x 5 cm, magántulajdon
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Feketén-fehéren
2010 | videoloop, 11’, magántulajdon 
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The circle is not round
2012 | giclée print, 140 × 140 cm, magántulajdon


