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F E J É R E R N Ő Miskolcon született, élt és él ma is. A városhoz fűződő viszonya jelkép érté
kű. Vállalja a vidéki létet, nem bújik ki a körülmények szorításából, nem menekül, hanem 
farkasszemet nézve a tényekkel építi öntörvényű képi világát. • Születése óta gyötri ma
gát „az állandóan elmozduló, kirakó-játékszerűen át meg átrendeződő, változó megvilágítá
sú és értelmezésű világban - írja 1985-ben - , hogy megtaláljam kijelölt helyem, ahonnan 
azután a múltba nézés olyan megnyugtatóan evidens. Sokáig arctalanul lökdösődtem az 
udvariatlan tömegben, szégyenlősen, sűrű bocsánatkérések közepette, kopott gondolatú is
kolákban, kísérletgyerekként, kísérleti tankönyvek, értelem- és 
érzelemvesztett leckemaj szólás között, elasztikus gyurmapedagó- § 
giára felgombostűzött szalmalánglélekkel joviális, parírozó-di- ^ 
csérgető Pangloss mesterek keze között." 4 A mondatokat feszítő J 
érzelem és indulat felfedezhető a fényképeken is. A kezdeti boron- | 
gós, érdes szépségű városképeken éppúgy, miként az élet pere- ő 
mén tengődőkkel együttérző sorozaton, valamint az időről időre 2 
elkészített önarcképeken, melyek önértékelő helyzetjelentések, al- ^ 
lapotrajzok. • Fejér Ernő munkásságában kiemelkedő a csendélet | 
szerepe. Érdeklődése akkor fordult e fotográfiában ritka műfaj fe
lé, midőn Jean-Baptiste Simeon Chardin (1699-1779), francia fes
tő híres, a maga korában nagy sikert aratott csendéleteit tanul
mányozta. Kísérleteiről így számol be: „Kerestem a vizuális ki
búvót a >kézjegy< felé. A négy fal közé zárkózás, a magányos 
munka, a tudattalan és a tudatossal való csöndesen izgalmas ba
rátkozás rádöbbentett az itt teremthető képekben elrejthető vizuá
lis >üzenetek< lehetőségére. Lassan, lassan >megoldódott a látás 
nyelve<. Befelé és kifelé táguló figyelmem nyomán kezdtem e mű
faj kereteit átfogalmazni, megtalálni bennük elmozduló közérzetem >katasztrofóbiáit<, je
lezni viszonyomat a megélni kénytelen morális apokalipszishez. • Az a pár négyzetméter -
ahol a csendéletek teremtődtek - a nagy tér olyan valóságos és szimbolikus kivágatává 
vált, ahol az autonómia a csillagok kedvező állása esetén megteremthető volt. A hétközna
pok kizárhatóak voltak, csak a kikapcsolhatatlan tudat cipelte be oda a tapasztalatok szo
morúságát. ( . . . ) Hogy képeimen látható is vagyok, a szükség szülte kényszer. Falak közé 
szorított térben nehéz a mozgás. Önkéntelenül is képre kerül - és ott marad a fotografáló? 
a modell? az elbeszélő? a manipulátor? az áldozat? Kint-bent helyzet. Menekülhetetlen. Ex
hibicionizmus és rejtekezés." • „Üzengetek a sebhelyes időnek. Bennem élő halottaimnak, 
elsuhanó kortársaimnak, a megfoghatatlan időnek. Üzenek és jeleket hagyok, érzelmeim le-
hámló darabkáit. Tárgyakba rejtőzködöm és jeleket gyártok kegyes pillantásokra várakoz
va. Ezüstszemcsék, emulzióhártyák közé zárom félelmeimet, nevetésem, vágyakozásom, iró
niám, dühöm, oldódásom, melankóliám, neurózisom, mint kézműves magánmitológus. 
( . . . ) Üzengetek a hiábavalóság tudatával >kedvező fogadtatásra és engesztelésre várva<". • 
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ERNŐ FEJÉR was born, lives and works in Miskolc. His relationship with the town is symbolic. 
He accepts Hungárián eountry life, does not evade the hard circumstances or try to escape, but 
taking the facts oflife as they come he strives to construct his own autonomous pictorial world. # 
Since the day he was born he has been struggling with the "ever moving, reshuffling, differently 
lighted and interpreted world-he wrote in 1985-to establish my appointed place írom where gaz
ing into the past would be so calmingly obvious. For years I was shoved about in an uncivil mass, 
faceless and shy and having to apologise left right and centre; in schools of decayed thought, as 

an experimental kid among experimental textbooks, having to devour 
homework senselessly and insensibly under jovial, submissive and 
lauding Master Panglosses with flash-in-the-pan souls pinned to elast
ic, Plasticine pedagogy." # The emotion and ardour his sentences are 
absorbed with are characteristic of his photographs, too: the gloomy, 
raw beauty of his early town pictures; pictures attesting to his compas-
sion for people on the social periphery; his self-portraits taken every 
now and then which are self-evaluating reports, character pieces. # 
Still lifes are especiálly important in the oeuvre of Ernő Fejér. His 
interest turnéd to this rare Photographie génre after having studied 
the celebrated still lifes of the French Jean-Baptiste Simeon Chardin 
(1699-1779) which were extremely successful back in the 18th Centu
ry. • Regarding his experiments Fejér says: "I was seeking for a visual 
pretext to establish my own 'initials'. Self-imposed confinement, soli-
tary work, the quiet and exeiting budding friendship with the con-
scious and the unconscious made me see the immense variety of 'messa-
ges' that could be concealed within the pictures I could create. Gradual-
ly, 'visuality found its tongue'. My attention expanding inwards and 

out I began to redefine the boundaries of the génre, diseover the 'catastrophobias' of my shifting 
disposition, and give a statement of my relationship to the forced existence of the moral apoca-
lypse. # Those few square meters where my still lifes were created became a veritable and symbolic 
section of larger space where autononiy could be created, under a lucky star. Weekdays could be 
excluded, only my unrelenting conscience would bring in the sadness of experiences from outside. 
• [...] That I am visible in my pictures is a constraint brought about by necessity. Enclosed by four 
walls, motion is difficult to achieve, thus it cannot be avoided that the photographer?-model?-nar-
rator?-manipulator?-victim? should appear in a photograph. An in-and-out Situation. Inescapable. 
Exhibiţionism and concealment." • "Ikeep sending messages to scarred time. To the deceasedpeople 
living within me, my fleeting contemporaries, ungraspáble time. I send messages, leave signs 
behind: peeled-off fragments of my emotions. Waiting for amiable glances I hide in objects and 
produce signs. Like a craftsman-private mythologist I lock my fears, laughter, desires, irony, 
anger, relaxat ion. melancholy, neurosis between silver grains, films of emulsion. [...] Ikeep send
ing my messages 'expecting favourable reception and appeasement',fully aware of their futility." • 
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SZÍNHELYEK (E. ATGET-NAK), 1982-1984 (RÉSZLET A SOBOZATBÓL). MISKOLC, SZÉCHENYI UTCA ie. 

lOCATIONS (FOR E. ÄTGET). 1982-1984 (DETAIL OF THE SEBIES). MISKOLC, SZÉCHENYI STREET 16. 
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SZÍNHELYEK, MISKOLC, SZÉCHENYI UTCA 4O. / LOCATIONS, MISKOLC, SZÉCHENYI STREER 40 
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SZÍNHELYEK, MISKOLC, SZÉCHENYI UTCA 50. / LOCATIONS, MISKOIA, SZÉCHENYI STREET 50 
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SZÍNHELYEK, MISKOLC, SZÉCHENYI UTCA 62. / LOCATIONS, MISKOLC, SZÉCHENYI STREET 62 
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SZÍNHELYEK, MISKOLC, SZÉCHENYI UTCA SO. / LOCATIONS, MISKOLC, SZÉCHENYI STREET SO 
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SZÍNHELYEK, MISKOLC, TANÁCSHÁZ TÉR 7. / LOCATIONS, MISKOLC, TANÁCSHÁZ SQÜABE 7 
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ÖNARCKÉP / SELF-PORTRAIT, 1980 
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INTELEM HÁZGYÁRI LAKÁSBÓL (ÖNARCKÉP) / WARNINGFROMA CONCRETE-BLOCK APARTMENT (SELF-PORTRAIT), 1982 
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ÖNARCKÉP / SELF-PORTRAIT, 1987 
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EXHIBICIONALIZMTJS ÉS REJTEKEZÉS (eredetileg barnított) / EXHIBICIONISM AND CONCEALMENT (originally brown tmted% 1988 
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SzroERIKÜS E M B E R (eredetileg színezett) / SWEREAL MAN (originaüy tinted), 1990 
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JELENÉSEK (eredetileg színezett) / APPARMONS (originaMy tinted), 1990 
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VÍZ MÁGIA, (erdetileg színezett) / WATER MAGIC (originaüy tinted), 1990-1993 
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VESZTESEK (RÉSZLET A SOROZATBÓL) / LOSERS (DETAILS FROM THE SERIES), 1983-1985 
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VESZTESEK I LOSERS 
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VESZTESEK I LOSERS 



VESZTESEK I LOSERS 
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VESZTESEK I LOSERS 
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VESZTESEK I LOSERS 
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VESZTESEK I LOSERS 
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VESZTESEK I LOSERS 

37 





VESZTESEK I LOSERS 
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VESZTÉSIK I LOSERS 
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GYERMEKKOROM CSENDÉLETEI (eredetileg színezett), N° I , / STILL LIFES OF MY CHILDHOOD (originally tinted), N° L, 1984 
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GYERMEKKOROM CSENDÉLETEI, N° N.I ST&L LIFES OFMYCHILDHOODNOIV., 1984 

i 
43 



GYERMEKKOROM CSENDÉLETEI, N° V. / STJLL UFES OF MY CHUDHOOD N°V.,I 984 
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GYERMEKKOROM CSENDÉLETEI, N° IX. / STILL LWES OF m CHIWHOOD N° LK., 1984 
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GYERMEKKOROM CSENDÉLETEI, N° XI. / STILL LWES OFMY CHILDHOOD N° XI., 1986 
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GYERMEKKOROM CSENDÉLETEI, N° xn. / STILL LWES OFMY CH&DHOOD N° m, 1986 

m 
47 





A REPÜLÉS ÜRÜGYÉN / ÖN THE PRETEXT OF FLYWG 
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A REPÜLÉS ÜRÜGYÉN / ÖN THE PRETEXT OF FLYWG 
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A REPÜLÉS ÜRÜGYÉN / ÖN THE PRETEXT OF FLYWG 
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VÁROSTÁJAK (RÉSZLET A SOROZATBÓL) / TOWNSCAPES (DETAILS FROM THE SERIES), 1984 
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VÁROSTÁJAK / TOWNSCAPES, 1987 
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GYERMEKKOROM SZÍNHELYEI (E. ATGET EMLÉKÉNEK) (RÉSZLET A SOROZATBÓL) 

LOCATIONS OFMY CHILBHOOD (INMEMORY OFF. ATGET) (DETAILS FROM THESERIES), 1984-1985 
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