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TÓTH VIL MOS

„A szem re gu lá ja”
Fo tó ki ál lí tás Pan non hal mán

A Pan non hal mi Fõ apát ság fény kép tá rá nak je len tõ sé ge az utób bi évek ben, az el sõ ki ál-
lí tá sok és pub li ká ci ók nyo mán kez dett nyil ván va ló vá vál ni; a fo tog ra fá ló ben cé sek mun-
kás sá ga és a szer ze te si élet rõl ké szült fény ké pek ko ráb ban hát tér be szo rul tak a mo nos-
tor szak rá lis je len tõ sé ge, tör té nel mi tra dí ci ó ja, épí té sze ti cso dá ja, könyv tá rá nak kin csei 
mö gött. Eb bõl a fel be csül he tet len ér té kû fo tó ar chí vum ból ad vá lo ga tást az új ki ál lí tás, 
amely az utób bi évek szo ká sa sze rint már ci us ban, Szent Be ne dek nap ján nyílt meg és 
no vem be rig, Szent Már ton nap já ig lát ha tó, még pe dig a „za rán dok út” vé gén, a ven dég ki-
já ró elõt ti te rem ben. A leg több lá to ga tó itt már nem idõ zik so kat, ah hoz túl mély és tö-
mény a Pan non hal ma nyúj tot ta él mény. Kár a si et sé gért, mert vis  sza for dul ni nem le het,
lát ni va ló pe dig itt is akad bõ ven.

A fo tog rá fi ák együt te se ma gá val ra ga dó, a pre zen tá ció is szel le mes (a ki ál lí tás ku rá to-
ra és a hoz zá kap cso ló dó kö tet szer kesz tõ je Bán And rás és Bog dán Me lin da, az ar cu lat-
ter ve zõ Pósa Vik tor volt). A szá zez res anyag ból mint egy négy száz kép sze re pel, te ma-
ti kus cso por to sí tás ban, év szá zad nál öre geb bek tõl né hány év ti ze des fel vé te le kig. A fa la-
kon min den eset ben az ere de ti pél dá nyok lát ha tó ak, me lyek ér zé keny sé ge mi att a tab ló-
kat jó té kony fél ho mály ve szi kö rül. Emi att is le he tet len a tár la tot fe lü le te sen át te kin te ni: 
kö zel kell men ni a ké pek hez, és ko mó to san el idõz ni a rész le te ken.

A fel vett pil la na tok kö zött ott ta lál juk az ok ta tás, a ne ve lõi mun ka, az is ko lai ki rán du-
lá sok té ma kör ét, a hét köz na pi élet hely ze tek, az egy más sal és a vi lá gi ak kal va ló kap cso-
lat tar tás zsá ner ké pe it, vagy a meg ha tá ro zott rend sze rint be ál lí tott cso port ké pe ket és port-
ré kat. Meg je len nek a ben cé sek pro mi nens ven dé gei és Pan non hal ma tör té ne té nek je len-
tõs ese mé nyei, a há bo rú, a tá bo ri pa pi te vé keny ség és a hát or szá gi élet, va la mint a mo-
nos tor ban mun ká val vagy ép pen kedv te lés sel el töl tött idõ. Lát ha tunk útiképet, vedutát, 
en te ri õrt, mû em lék fo tót, táj ké pet, üd vöz lõ la pot és kü lön fé le em lék ké pe ket, va la mint szá-
mos csa lá di fo tót, a vér sze rin ti csa lád hoz, il let ve a szer ze te si kö zös ség hez kap cso ló dó ké-
pe ket egy aránt. Hang sú lyos he lyen sze re pel nek a pan non hal mi könyv tá rat, a ko los tor bir-
to ka in fo lyó gaz dál ko dást, va la mint a fo tog rá fu si te vé keny sé get be mu ta tó fény ké pek.

A ben cés fo tó tár egé sze, így a ki ál lí tás is a szer ze te si ha gya té kok ból állt ös  sze: a 
rend tag ok sa ját fel vé te lei mel lett az ál ta luk bir to kolt kü lön fé le ere de tû fo tók ból. Az ar-
chí vum leg ré geb bi da rab jai az 1850-es évek bõl va lók. A fény ké pe ket ko ráb ban a kéz ira-
tos ha gya té kok kö zött tá rol ták, ma már azon ban önál ló gyûj te ményt ké pez nek, mely nek 
el sõ rend sze re zõ je a né hány éve el hunyt Szi ge ti Kerény volt.

A fény ké pe zõ ben cé sek kö zött elõ ke lõ he lyen sze re pel a né hány, er rõl az ol da lá ról 
már ko ráb ban is is mert szer ze tes: Palatin Ger gely, Rados Ta más, Vass Alberik. A fo tó-
tár rend sze re zé se, majd a ki ál lí tás elõ ké szí té se nyo mán ar ra is fény de rült, hogy szá mos
to váb bi rend tag mun kás sá ga fi gye lem re mél tó e té ren. A ku rá to rok fel hív ják rá a fi gyel-
met, hogy a fo tó tár ból ed dig job bá ra azok a ké pek vál hat tak is mert té, ame lyek el sõ sor-
ban té má juk nál fog va, s nem ké szí tõ jük mi att ér de ke sek. Palatin ta lán az egyet len ki vé-
tel: ve le fog lal ko zott az el sõ, e té ma kör ben meg je lent ki ad vány, és most lát ha tó ké pei 
is bi zo nyít ják, hogy a ha zai fo tó tör té net klas  szi ku sai kö zött van a he lye. Kon temp la tív 
táj-csend éle tei a ki ál lí tás leg szebb da rab jai kö zé tar toz nak. A sa ját mun ká kat ér de ke sen 
el len pon toz zák azok a ké pek, ame lyek egy-egy szer ze tes ré vén ke rül tek a fo tó tár ba, de 
nem ben cés ké szí té sû ek.

A té ma kö rök egy-egy ki emelt kép fel na gyí tott kó pi á ja kö ré szer ve zõd nek, és egy-egy 
vers rész let fog lal ja õket ke ret be. Utób bi ak ben cés köl tõk mû ve i bõl szár maz nak; szám ba-
vé tel ük ha son ló re ve lá ci ót tar to gat, mint a fo tog rá fu so ké. Egy fe lõl ott van nak azok, aki-
ket köl tõ ként ed dig is szá mon tar tot tunk, mint Czuczor Ger gely, Guzmics Izi dor, Re zek 
Ro mán, Bé kés Gel lért, más fe lõl a tu dó sok, akik nek ez a te vé keny sé ge ta lán ke vés bé is-
mert, pél dá ul Radó Polikárp és Karsai Gé za.

A kon cep ció fon tos ré sze, hogy a be ve ze tõ so ro kon és a ver se ken kí vül a ki ál lí tott 
ké pek nem kap tak más szö ve ges kom men tárt, bár ké szül egy rész le tes írá sos ve ze tõ, 
amit az ér dek lõ dõk kéz be ve het nek a tár lat meg te kin té se kor. Szük ség is van a to váb bi 
in for má ci ók ra, az idõ és a hely szín meg adá sa, a ké szí tõ, il let ve a sze rep lõk ne ve né hol 
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na gyon hi ány zik. A ki ál lí tott fo tók egy ré szé nél a né zõ kön  nyen bol do gul, mert a kép-
me zõ vagy a ke ret fel ira to zott, má sutt ki le het kö vet kez tet ni ezt-azt, a ké pek több sé gé-
nél azon ban a fel me rü lõ kér dé sek ka ta ló gus hí ján meg vá la szo lat la nok ma rad nak. Tud ni 
kell, hogy a szer ze te si ha gya ték ban ta lált fo tog rá fi ák egy je len tõs ré sze ano nim, így hi á-
nyo san, vagy egy ál ta lán nem ada tol ha tó.

A fény ké pe ket a ku rá to rok meg gyõ zõ dé se sze rint a „ben cés lá tás mód” kö ti ös  sze és 
fog lal ja rend szer ré, egy faj ta „ben cés mik ro koz mos  szá”. Ez zel függ ös  sze a ki ál lí tás és a 
kö tet cí me: Re gu la oculorum, az az A szem re gu lá ja. E kulcs fo gal mat a ki ál lí tás ars po-
e ti cá ja ma gya ráz za meg: „A ké pek so ka sá gá ból meg szó lí ta nak ben nün ket azok a fo to-
g rá fi ák, ame lyek rõl tud juk vagy vél jük, hogy a ka me ra mö gött szer ze tes állt. E ké pe ket 
a szem re gu lá ja hoz ta lét re. (…) A szem re gu lá ját a ben cés lá tás mód mód sze ré nek is te-
kint het jük.”

Még is, nem le het meg sza ba dul ni az ér zés tõl, hogy a fõ ren de zõ elv en nél ös  sze tet-
tebb, hogy a re gu la mel lett a né ha fel-fel tû nõ regulátlanság is fon tos sze rep hez jut. A tár-
lat egy ré szé ben a „hóruszos” ké pek, az az a fur csa sá gok, a több ér tel mû fel vé te lek ke rül-
nek elõ tér be, vagy leg alább is egyen lõ arány ban sze re pel nek a tu da to san és sza bá lyo san 
kom po nált ké pek kel. Két ség te len, hogy az elõb bi ka te gó ria több ér de kes sé get és iz gal-
ma sabb pil la na to kat rejt, min den eset re el mond hat juk, hogy a kü lö nös, az eset le ges, sõt, 
az el ron tott ké pek je len ko ri kul tu sza e ki ál lí tá son is érez te ti ha tá sát.

A te ma ti ka, mint lát tuk, komp lex és szin te min den re ki ter jed. Szin te min den re: a szak-
rá lis té má jú ké pek hi á nya, vagy leg alább is ala csony szá ma fel tû nõ és el gon dol kod ta tó. 
Ép pen a leg fon to sabb te vé keny ség, a lel ki ség és a ri tu á lé szo rul hát tér be, a szé kes egy ház 
pe dig in kább épí té sze ti ér té ke ál tal van je len, nem pe dig a hit élet hely szí ne ként. A fel ve-
tett té ma kö rök egy ré sze pro fán, né me lyik már-már blasz fém. Egyes fel vé te lek a kon tex-
tus ál tal erõl tet ve vál nak két ér tel mû vé, kü lö nö sen azon a tab lón, amely nek ve zér fo na lát 
a szer ze te sek kör nye ze té ben meg je le nõ nõk ad ják.

Az utób bi szem pont ok azon ban nem nyom ják rá bé lye gü ket a ki ál lí tás egé szé re. A fi-
gyel mes né zõ íze lí tõt kap ab ból a kincs bõl, amit a pan non hal mi fo tó ar chí vum õriz, és kí-
ván csi vá vá lik, mi min dent rejt het még az itt nem lát ha tó kép tö meg. An  nyi már most is 
ki mond ha tó, hogy a Fõ apát ság fo tó tá ra, el sõ sor ban jel le ge és ka rak te re mi att, ha zai vi-
szony lat ban egye dül ál ló.


