A „SOLTÉSZ ISTVÁN – JELENSÉG”
Mindannyiannévtelenekvagyunk

Soltész István (1938–1983) tibolddaróci lakos
hagyatékában 272 tekercs fekete-fehér Leica-méretű
negatív,számos6x6-osfilmrőlkontaktolt,cakkosszélű
papírkép, néhány roll-negatív, végezetül jó pár színes
fotómaradtfenn.Afelvételekkelnyilvánaztörténtvolna,
mint általában a családi hagyatékokkal: egy-két
generációnyi megbecsülés avagy kallódás után
elenyésznek. Ám Soltész István kisebbik gyermeke,
SoltészIstván(szül.1967)hivatásosfotográfuslett,sa
tisztelet, a lelkiismeret, majd egy idő után az
elhatalmasodószakmaiizgalomáltalvezéreltetve1995
folyamánhozzálátottataláltnegatívokújranagyításához.
(A család nem vezette be az „id.”, „ifj.” előtagot a
névazonosság feloldására, így jelen írás folyamán is
lehetőség szerint kerülöm ennek használatát.) A
kontaktolás után a kiválasztott kockák nagyításaiból
körülbelülszáznakkészültelkeretezettkiállításikópiája
Fortemúzeumkartonra.Ezekközül1996novemberében
aMiskolciGaléria,1997őszénapécsi„Kortársmagyar
fotográfia”mutatottbeegy-egyválogatást(ezutóbbiról
CseriLászlóemlékezettmegaFotográfiában),valamint
1998szeptemberébenatibolddaróciáltalánosiskolában
kerültek közönség elé; illetve egy másik nagyítássorozatbólnegyvenképnyiszerepeltaMiskolciEgyetem
Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszéke által
szervezett „Körülírt képek” kiállítás-sorozat 1998-as
katowiceiváltozatában.
AkiállításoksoránSoltészIstvánfotóitafelfedezésnek
kijáró lelkesedés és kétségtelen szakmai elismerés
kísérte. Nagyra értékelték meglepően hibátlan
komponálásmódját,aképekkifejezőerejét,selsősorban
aztaközvetlenséget,amellyelbeszámoltfalujaéletéről.
Ezt a közelnézetet ilyen hitelességgel talán egyetlen
riporter, egyetlen szociofotós sem tudta volna
megrajzolni—fogalmaztákmegmagukbanakiállítások
nézői.Emegállapításokatibolddaróciiskola-kiállításra
kevésbévonatkoznak:ottabefogadás,ahogyazvárható
volt,elsősorbanazesemények,aszereplőkfelismerése,
a megjelenített történetek újramondása értelmezésszintjénműködött.
Ugyanakkormégacivilnézőbenisfelmerültazakérdés

is,végeredménybenkinekafotóitlátjuk?Kétségtelen,
azifjabbSoltészIstváncsupánaztnagyítottale,amia
negatívontalálható(mindennagyításszigorúanateljes
negatívrólkészült).Azőprofesszionalizmusanélkülezek
afotográfiákazonbannemléteznének:eztpéldáztáka
miskolci kiállításon bemutatott rollfilmes kontaktok,
amelyekképiizgalmátmégahivatásosszemiscsaka
kidolgozottkiállításikópiákösszefüggésébenfedezteföl.
Satízezerfelvételközülerreaszázravagykétszázra
való rámutatás ugyancsak Soltész fiának műve: ha
idősebbSoltészIstvángondoltvolnaarra,hogykiállítást
rendezzenképeiből—valószínűlegilyesfajtagondolat
nem foglalkoztatta —, szinte bizonyos, hogy egészen
más kockákat válogatott volna negatívjairól. Ne látta
volnasajátképeinekértékeit—miközbenőkészítette
őket? Azaz lehetséges, hogy bármely családi
archívumbanugyanígynagyszerűképeklappanganak?
Ahogy Kardos Sándor szokta volt mondani: a fotóst
időnként megérinti Isten ujja. Biztosan állítható, hogy
bármelytízezerközöttakadegyvagykétjófénykép.De
nemtöbb.
Itt van például az a korai, 1964-es felvétel, amely két
bükkábrányi felszolgálót ábrázol a helyi ivóban.A kép
egy téesz-kirándulás alkalmával készült, a negatív
megelőző és ezt követő kockái nem indokolják a
felvételt, az ábrázoltak nem rokonok, sem nem
ismerősök—afotókedvéértkerülteklefényképezésre.
A Sandert idéző kiegyensúlyozott beállítás térbeli
elrendezésével, a figurák öltözetével, gesztusaival,
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arckifejezésével pontosan beszámol a két szereplő
társadalmihelyzetéről,személyestartásáról,érzelmeiről,
hierarchikus kapcsolatukról. A háttér, a tónusok
megválasztása
következetesen
a
képteremtő
szándéknak alárendelt. A részletek szociografikus
hitelessége vitán felüli. S a fotográfus egy leselkedő
bemutatásával még némi képi játékot is megenged
magának,többrétegűvétéveafotográfiaértelmezését.
Mindeznemtudatosanjöttvolnalétre?Alighahihető.
MárpedignincsSoltészIstvánéletútjánakegyetlenolyan
mozzanata sem, amely a tudatos képkészítői
felkészülésről szólna. Szülei, nagyszülei helyi
földmívesekvoltak,semmiféleértelmiségipróbálkozásra
sememlékszikvisszaaszegényescsaládihagyomány.
Aziskoláztatásamagarendesidejébennekisemadatott
meg,azötvenesévekközepénacsaládanyagihelyzete
miattmegszakadtakmiskolcitechnikumiévei.Később,
már saját erejéből érettségizett le, s szerzett egyebek
mellett mérlegképes könyvelői szaktudást. Amúgy a
további élettények is a nehéz sorsú bükkaljai faluban
valólehetségesboldogulásróltanúskodnak:23évesen
házasodott, két gyermeket nevelt föl, építkezett, a II.
Rákóczi Ferenc Termelőszövetkezet főkönyvelője lett.
ElsőfényképezőgépevalószínűlegegyPajtáslehetett.
Komolyabb kameráját, a sokáig használt Exát már
bizonyosansajátkeresetébőlvette.Laborjaafürdőszoba
volt (első nagyítóját, egy Opemus 6x6-ot 1965 táján
vásárolta 1200 forintért, 6 havi részletre).A hetvenes
évek fordulójáig egyre több képet készített. Járatta a
Fotó című lapot. Kiállításokra nem küldött képeket. A
téeszirodán falra került néhány felvétele a
szőlőművelésről. A hetvenes évek közepén átáll egy

Yashica Electro 35-re és mindinkább a színes
technikára, ezzel a képek száma is, minősége is
hanyatlanikezd:témájaimmárcsakaszűkebbcsalád.
Ahogyegyrenőttmunkahelyileterheltsége,fáradtsága,
úgytűnteléletébőlafotó.Negyvenötévesenérteutola
halál.
A hatvanas évek közepétől a fényképezőgépe szinte
mindignálavolt,mindentlefényképezett,amitfontosnak
gondolt szűkebb környezetében vagy kirándulásaik
során,afaluban,akörnyéken,külföldiútjaikon.Fotózott
vadászaton,vadászbanketten,elsőáldozás,eljegyzés,
esküvő, lakodalom, majális, aratás, szüret, kirándulás
alkalmával, családi eseményeken és hétköznapi
helyzetekben. Készített portrékat, egészalakos
felvételeket,csoportképeket,zsánereket;holbeállította
szereplőit, hol időt adott nekik, hogy elrendezzék
magukat a kamera előtt, hol meg pillanatfelvételeket
készített.Fiabeszámolójaszerintegyestekercseinalig
akadegy-kétkiemelésreméltófelvétel,másesetekben
—főkéntahetvenesévekfordulóján—atekercsszinte
mindenképenagyításutánkívánkozik.
Azéletútésaképekkontrasztja,aképalkotásróltudottak
és ezen fotók kontrasztja az egyszeri, személyes
teljesítményen túl a fotográfia természetéről szóló —
nyilvánmásokáltalismegfogalmazott,deéppenezen
képeketnézvenagyoneleven—tanulságokhozvezet.
Újraésújravégignézveakidolgozottképeket,legalábbis
négy — nem feltétlenül egybefonódó — szál mentén
indul útjára a képekről való gondolkodás. A négy
fejezetcím valahogy így kívánkozik egymás után: „a
névtelenfotográfus”,aztánmagaazegyszeriésegyetlen
képalkotó Soltész István, majd a „Soltész Istvánok”,

2

végezetüla„SoltészIstván-jelenség”.
„Mindannyiannévtelenekvagyunk”—mondjaPierrede
Fenoyl.Jólenne,ámafotótörténetistelevanaffektált,
szenvelgő, tolakodóan személyes képekkel. Mégis, a
fotográfiáktöbbségénélaképkészítőjehajlandómagát
átadniapillanatnak,hajlandóahelyzetévelazonosulni.
Elfogadja,hogynemuralhatjaképemindenrészletét.Így
a háttérben beóvakodhatnak az apró tények, a
bizonyosságok.Valójábanmindenkép—akárminttárgy,
akármintábrázolás—lehetségesforrásatörténelem
árnyalatait vizsgáló szem számára. Ám azok a
beállítások,amelyekvállaltanazadotthelyen,azadott
időben,helyzetbenkészültek,sokkalnagyobbeséllyel
viselkednek bizonyítékként, kínálják a „sűrű leírást”.
Főként azon képekről van szó… (A fotográfia
tanulmányozásánakezazegyikremekkörülménye,hogy
a határozott kijelentéseket tartalmazó mondatok
kerülendők,hiszafényképtörténetébenmindentételre
akadellenpélda).Főkéntazonképekrőlvanszótehát,
amelyekmegfelelnekazesztétikaiértékrőlgondolkodó
Jacques
Maquet
„instrumentális
forma”
meghatározásának: bírnak ama tulajdonsággal, hogy
megszokottkörnyezetükbenhatékonyanhasználhatók.
Az„életet”ábrázolófotóinstrumentalitásaés—legalább
részleges—véletlenszerűségetehátmélyenösszefügg:
asikeresképszerzőségenemtulajdonítható„pusztána
szerzőakciójának”.
SoltészIstvánmentalitásaazideálisanonimfotográfusé.
Az anyaggyűjtés során a falubeliek egybehangzóan
megerősítették, hogy „mindig a vállán volt a fotó, a
pillanatokat vette föl”. Az a hatszemélyes szüreti
csoportkép például, amely az őszi erdőben megálló,
kádakkalmegrakottfogatelőttkészült1969-ben:egyfelől
instrumentalitásával tündököl — a ráismerés, így az
emlékezés, a történetmondás ideális kiindulópontja
anekdotikus és időtlen jegyekkel, személyes és
szereptípusú jellemvonások megfogalmazásával.
Valóbanrólukhatukról(valamintafotósról)szól,arrólaz
időben egyre ködösebb, mert nem kitüntetett
esztendőről, az őszről, a szüretről, a téeszről, a
fogatolásról, a kollegialitásról, a barátságról (és az el
nem mesélhető, belső történetekről is). Ugyanakkor a
gumicsizmák, a térden a folt, az a nyakba akasztott
szovjet kamera (Zorkij, Zenit vagy Fed?): szokások,
értékek,sorsok,cselekvésekmegvillanásai.Sapkákés
kalapok sorában „a falu”, s benne két generáció
krónikája.
Figyeljükmegszemlélésmódunkat:avéleménymondás
kényszerenélkül,gátlásoknélkülfuttatjukaszemünket
a részleteken, átengedve magunkat a hétköznapiból
váratlanul előbukkanó felismeréseknek. (Érvényes rá
RolandBarthesstudium-punctumleírása,hakiemeljük
belőleazt,amitamindigtudatosBarthessohanemvolt
képes nélkülözni, az ítéletalkotást.) „A történelemből
hiányzó”az,amiittfelbukkan,azazonnalfelismerhetőn
túl a létezés rendje, a tapasztalás elmúltnak tudott
igazsága,afotónézőáltalanynyiravágyotthitelesség,a
különbözőségekbenlényegiegyezések.
Mindeznemtudatosanjöttvolnalétre?Alighahihető—
fogalmazódikmegújra.SoltészIstvánártatlanulélteaz
életét egy olyan faluban, amely alig tud valamit
önmagáról,emberekközött,akiketnemazvezérelt,hogy

miként hagynak nyomot maguk után. Tibolddaróc
kuriózumát — háború előtti nagy nyomorúságát —
megismerhetjükSzabóZoltán„Tardihelyzet”-éből(mely
lám,mégacímétisaszomszédos,hegyentúliközségről
kapta). A hatvanas években a megírt-lefotózott,
szegénység-szimbólummáemelt,híresbarlanglakások
márlakatlanok;haerőnfölülis,sorraépülnekacsaládi
házak,ahogykell.Kibékültévek,kisegyénilehetőségek,
közösvadászestélyek,nagyszabásúesküvők,jókedvű
téeszkirándulások Moszkvába, iszogatások a faluvégi
pincéknél. A „lehetséges gondolkodás” keretei közt
jönneklétreSoltészIstvánlappangóképiigazságai.
Azaz1972-eslakodalmifelvétel,amelyenafiatalpár
jellemvallón fordul a kamera felé, látszólag a
„legragyogóbb átlagos művek” egyike. Hosszan
elmerülünkafiatalasszonyédes-keserűtekintetében,a
fiatalember
lehunyt
szemét
és
beteljesült
birtoklásmosolyátnézveborzongásfutvégigahátunkon;
ugyanakkor a kép teret enged annak, hogy a tekintet
elkalandozzon a szélek felé: a szekrény stílusa, a
hengereltfalmintája,akarosszékbenülőkaucsukbaba,
a megkezdett torta egyként sorsmondó. Egyszerre
érezzükúgy,hogyszemünkafotósáltalmeghatározott
útonjárjabeaképet,mindenelemintencionálisanrésze
akompozíciónak;sgondolunkaszerencsésvéletlenre,
amely megengedte mindezen képelemeknek, hogy

megjelenjenekakeresőben.Rendelkezikteháta„jófotó”
szelektivitásának és véglegességének jegyeivel és az
anonim kép bőbeszédűségével, nézelődést kínáló
heterogenitásával.
Aképmásértelembeniskétarcú.Azegyikszereplő,a
menyecskeruhásfiatalasszonyrokon,aképkészítőegyik
unokahúga. A fotográfiát mégsem járja át valamiféle
személyesség, a családi fotósok közvetlensége.
Ugyanakkor nem jellemző rá a hivatásos fotósok
tárgyilagossága, vagy a riporterek típusteremtő
egyszerűsítése, s az amatőrök esztétizálása sem.
SoltészIstvánrezzenetlengondossággalfigyel,minden
témával
szigorúan
azonos
távolságot
tart.
Megközelítésmódjalegjellemzőbbjegyénekasokértelmű
pontosságot lehetne megnevezni: a képi, a
szociografikus, az érzelmi pontosságot. Ebben
ragadható meg képeinek lényege: megtalálta a
fotográfiánakaztakülönlegeslehetőségét,amelysema
rekonstrukció,semakonstrukcióérzetétnemsugallja,
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azonamódonközvetlen,ahogyanerresemmilyenmás
médiumnemképes.
HaelegendőSoltészIstvánéhozhasonlóhagyatékválna
közismertté, vajon lényegileg módosulna-e az eddig
főként művészfotósok és esztéták írta magyar
fotótörténetet? A vágyott válasz: igen. S nem csupán
azért, mert Soltész képei eddig ismeretlen „élvezeti”
értékekkelgazdagítjákműveltségünkmenükártyáját.A
névtelen helyi krónikamondók, vándorfelvételezők,
fotózgatófelfedezők,falusinaivfényképkészítők,vidéki
műteremfényképészek képeiből hallatlanul részletgazdag és élményteli nézete bontakozna ki az elmúlt
másfélévszázadmindennapjainak;megszámlálhatatlan
fényképlétezikmég,amelycsupánlétezéserévénisa

fotográfia valódi természetéről számol be. Az eddig
technikatörténetiésesztétikaiszempontúfotótörténetis
hirtelen sokolvasatúvá válna — szakma és közönség
számára egyaránt. A „magyar vizuális hagyaték
publikálásának”programjaazonbanszintereménytelen
feladat.
SoltészIstván1966-banörökítettemegahelyifodrászt.
Azállóképformátumésaképbekerültkéttükörbonyolult
térkonstrukcióteredményez;aszűk,koncentráltbeállítás
ellenére „bejárhatóvá” válik a műhely, képbe kerül a
másik fal dekorációja éppúgy, mint egy beretválásra
várakozóis.Akicsitszemmagasságalattinézőpontigen
szerencséskompozíciótteremt:ajelenetkifejezőerejea
mesterarcjátékávaltelítődik.Azexpozíciópillanatában

a fehér köpenyes cingár figura csibészes mosolya
egyaránt szólhat a felvétel zavarának, avagy lehet a
kuncsafttal való évődés mozzanata. A borotválás
szakértelemmelkészül.Apultonamesterségklasszikus
eszközei. Abban a pillanatban azonban, ha a
képleírásnakaképipontossággalegyenértékűverbális
pontosság felé kellene elmozdulnia, bajban lenne a
fénykép adatolója: a tárgyak-eszközök neve,
használatmódja, „archeológiai” értéke, a képen lévő
személyek életadatai, kapcsolatuk egymással, e
pillanattal, a fotóssal, a fotóval, a kép további sorsa,
hatása… Hogy erre mind nincs szükség? A pillanat
magáért beszél? Nem gondolom: ha nem zárjuk
szavakba a képeket, legfeljebb önmagunkról
elmélkedhetünk.Ésarról,hogyakkoréppfélkettővolt
(ha pontosan járt az óra). Soltész István pontosan
fogalmazottképeazéletvilágokláthatatlanjátalátható
tartományába vonja. Ugyanilyen szigorral kellene
közelednünk hozzá, hogy mindez ne porladjon szét a
kezünkbenméltatlanul.
HaelegendőSoltészIstvánéhozhasonlóhagyatékválna
közismertté?Deléteznek-eilyenhagyatékok,csupána
feltárómunkát kellene alaposabban végezni, vagy
valamifélerejtélyes,egyszeriéletművetszemlélünk?S
amennyibenazelsőkijelentéslenneigaz,vajonmiként
nevezendő el ez a kevéssé ismert mentalitás: naiv
fotográfus?
Ha e terminus Kandinszkij-féle eredeti értelmezésére
tekintünk vissza, akár még szerencsés is lehetne a
névválasztás:Kandinszkijéppaz„ábrázoltdolgokerejét”
becsülte a legtöbbre a vámos Rousseau műveiben.
Tehát éppen nem valamiféle kollektív tudattalan
megjelenítését,hanemaláttatásnagyonismegkopott
képitradíciókalapjánállókülönlegesegyéniinvencióját.
Ámakülönösaz,hogyaz„ábrázoltdolgokereje”Soltész
István képein éppen a képi tradíciók mesteri
használatávalhat.Tudatoshasználatával,mondhatnánk,
de hát honnan tudhatta volna mindezt Sanderről,
Kertészről, Cartier-Bressonról? A Fotó című lapból
bizonyosan nem. A képteremtés vizsgálatának egyik
legfontosabb aspektusa épp a vizuális tudásátadás, a
kifejezéskészlet elsajátításának kérdése. Az lenne
logikus, hogy a „naiv” Soltész István képeit
szabálytalanság, nem megszokott arányrendszer
jellemezze. Ennek azonban nyomát sem találjuk.
Esetébenaterületenkívüliségnema„vasárnapifestővel”
analógmagatartást,látást,stílusteredményezett;képeit
épp a „nyilvánvaló dolgok nyugtalanító különössége”
jellemzi. A fotótörténet érdekében reménykedhetünk
ilyesfajta hagyatékok felbukkanásában, ám éppen az
újabb és újabb leletek fogják majd aláhúzni Soltész
István képeinek, képteremtő erejének, mentalitásának
különösegyediségét,megismételhetetlenségét.

Bán András
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