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(Kazetta A oldal)  
  
[Végig nem lehet hallani a kérdéseket, inkább csak találgattam!]  
  
S: Na. 2005. december 5-e van, a Képzőművészeti Egyetemen beszélgetünk Baranyay 

Andrással. Na. András akkor, ahogy mondtam, hogy két részből áll ez a beszélgetés. Az első 
ez az ’56-os rész. Én azt tudom, hogy te ’56-ban tizen… tizennyolc éves voltál. Ugye?  

B: Igen.  
S: És azt tudom, hogy a jeles napon, nevezetesen tán 23-án, de lehet, hogy az előtte 

való napon is, hogy egyáltalán nem forradalmi eseményen vettél részt, hanem valami egész 
máson.  

B: Nem, hát én akkor – mert akkor már fölvételiztem ide a Főiskolára, és akkor a 
pontszámok alapján fölvettek. De csak húsz embert volt szabad fölvenni. Akit még fölvettek 
azon kívül, annak el kellett mennie, Egerbe, tanárképző főiskolára. És hát, én… onnan meg 
szó nélkül, hogyha itt megüresedett egy hely, akkor átvették, áthozták ide, illetve…  

Énnekem oda nem volt kedvem elmenni. Úgyhogy inkább elmentem, az Egyesült 
Gyógyszer- és Tápszergyárban dolgoztam, mert a papám, akit annak idején kirúgtak, mint 
anyakönyvvezetőt, ő ott volt raktáros, és akkor ő elintézte, hogy oda fölvettek, ilyen raktári 
dolgozónak.  

És ott kint voltam ’56-ban, és hát 23-án, akkor nem tudom én, hatra jártunk ki 
dolgozni, nem tudom én 4-ig voltunk, vagy 5-ig voltunk kint. Ott már meséltek olyanokat, 
hogy valami kitört, valami ilyen forradalom, vagy nem tudom én, mi, tehát így lehetett 
hallani. Meg nem is értette az ember, hogy mi az. És akkor jöttem haza, ott végig a Kőbányai 
úton, aztán itt az Üllői úton. Hát természetesen még villamossal, és akkor a villamos itt 
megállt a Kálvin téren, hogy nem megy tovább.  

Ott állt egy tűzoltóautó, a tetején ott üldögéltek tűzoltók, de nem csináltak semmit. 
Olyan mogorva emberek mászkáltak, ott kérdezgettem, hogy mi van itt, meg nem tudom. 
Aztán valahonnan megtudtam, hogy valami tüntetés van ott a Rádió előtt. És hát akkor nekem 
az volt a legrövidebb út, bementem ott a Múzeum kertbe, és átmentem a kert hátuljához.  

És ott tényleg láttam: ott állt egy csomó ember, és hát nagy részük azért idős nénikék 
is voltak, és hát ott valamiket kiabáltak. És akkor arra emlékszem, hogy itt jött a Múzeum 
mögötti utcán, ott, egyszer csak egy ilyen Ávós csapat jött végig. És azok… ők, még a 
nénikék ott kiabáltak, hogy „megölitek az édesanyátokat!”, meg nem tudom, ilyeneket.  

De mondom, hát semmit nem lehetett tudni, hogy mi ez itt. Valami, valami van itt. 
Ilyen eddig még nem volt, mondjuk. És akkor azok elkezdtek ilyen könnygázgránátokat 
dobálni. És arra emlékszem, hogy egyszer csak elkezdtek folyni a könnyeim, meg az orrom, 
meg minden, úgyhogy gyorsan, szépen kiszaladtam a Kálvin térre. A 63-as villamos az nem 
járt már, de még a – nem is tudom, egy ilyen egykocsis, ami ment szintén a Déli 
pályaudvarhoz, az se működik már réges rég óta, nem tudom hányas száma volt –, arra még 
fölszálltam, és akkor mentem haza.  

Ott leszálltam a Délinél. Ott osztogattak ilyen… az Irodalmi Újságnak két számát, 
csak egy oldal volt, a hátsó oldal az üres volt. Az egyikben Illyés Gyulának az Egy mondat a 
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zsarnokságról című verse volt. A másikban meg a Magyar Írók Szövetségének a nyilatkozata. 
Az a mai napig megvan, különben, és szépen benne van, hogy „követeljük vissza a 
kormányba Nagy Imrét, az igaz és hű kommunistát!” Ezt csak úgy mondom, hogy ez akkor 
így volt benne, abban az újságban.  

Na, és akkor hazamentem, és hát én akkor rettenetesen szerettem a Wagnernek az 
operáit, és akkor ment volna valamelyik Bayreuth-i közvetítés, de leállt a rádióadás, és akkor 
nagyon morgolódtam. Ezt most őszintén elmondom, erre van, aki azt mondja, hogy micsoda 
egy szemtelen nem tudom én, ki vagyok, de hát én a tényeket mondom el, ahogy én akkor 
tizennyolc éves koromban gondolkoztam.  

Szóval ugyanolyan, mint ahogy valaki azért is leszidott, hogy miért mondok 
olyanokat, hogy amikor hat éves voltam, és a 11-es katonai kórháznak a pincéjében ott 
voltunk, és akkor ott az öcsémmel ott fogócskáztunk, miközben ott ilyen halott katonák 
voltak, ilyen hordágyakra lerakva, ugye. És hogy micsoda dolog ez, hogy fogócskáztunk? Hát 
hat évesek voltunk, hát ilyenek voltunk.  

Szóval én azért mondom, én a tényeket akarom elmondani. Na, és akkor másnap 
emlékszem, hogy akkor lementem, nem tudom én, hát ugye, messze volt a Kőbánya tőlünk, 
ott a Hollósi Simon utcától, Böszörményi út. És akkor ott egy pár ember állt, aztán valaki jött 
és mondta, hogy nem járnak a villamosok, ez olyan reggel fél öt körül lehetett. Úgyhogy 
akkor hazamentem, és akkor azt hiszem, két napra rá, ha jól emlékszem, akkor hallottuk ott, 
hogy volt valami lövöldözés a Parlament előtt. És akkor én kíváncsiságból, hát volt nálam egy 
ilyen kis füzetke, amibe így, ilyen izével, ilyen hogy hívják ezt… ilyen…  

S: Rajzszén?  
B: Hát igen, hát ilyen tollal, meg hát, én azt hiszem, most már ez nincs. Nem… Ilyen 

barna folyadék volt egy ilyen kis üvegben. Diófapác. Az volt nálam és akkor lesétáltam a 
izébe.  

S: …  
B: És akkor elindultam, gyalog természetesen, ugye, mert se autóbusz, se villamos 

nem közlekedett. Lementem szépen a Batthyány térre, akkor még megvolt a Kossuth-híd, 
mondjuk, ilyen autóforgalom, hát autó, hát az is négy-öt volt akkor még, az már nem volt 
rajta, de szóval keresztül lehetett, gyalog keresztül lehetett menni rajta.  

Szépen átmentem a Parlamenthez, és akkor ott tényleg ilyen fantasztikus dolgokat 
láttam, hogy ott a jobb oldalon, ahol most egy ilyen nagy modern ház van, aminek a 
földszintjén le kell menni a metróhoz, ugye. Annak a helyén ott még egy üres telek volt akkor. 
És a járda már megvolt, ott láttam ilyeneket. Erről csináltam ilyen kis vázlatokat, ilyen 
levágott kézfejek voltak, cipők eldobva, mit tudom én kardarab, meg nem tudom. Tényleg 
ilyen izék, ilyen… mint egy valami anatómiai jelenségek voltak…  

És akkor baloldalon, ott a Rákóczi-szobor mögött, ott egy csomó ilyen üres hordó volt 
akkor kirakva, mert akkor építették már ott a izét, a metrót. Illetve hát, elkezdték építeni, 
aztán az leállt. Az csak ’72-ben lett kész. És ott azelőtt egy ilyen kupacban, ilyen hosszú 
sorban ott egy csomó halott feküdt, de így egymáson. Szóval nekem az az érzésem, hogy 
azokat még úgy egymásra is dobálták, vagy nem tudom én, mi, szóval… Mert így nem halnak 
meg emberek. Erről kis vázlatot csináltam.  

És akkor még egy érdekes volt: a Parlament oldalánál, ott meg három-négy ember, 
ilyen katonaruhákban, meg ilyen hosszú köpenyben, meg nem tudom én, miben, ott így a 
falnak dőlve feküdtek, kezükben puskával, meg nem tudom. Először azt hittem, hogy élnek, 
aztán kiderült, hogy nem. Azok is odatámasztott ilyen halottak voltak.  
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Hát, tovább nem mentem. Szóval ezt így megnéztem, ezeket a kis… amik ott a járdán 
láttam, azokat a vázlatokat azokat ott megcsináltam, ezek megvannak most is. És akkor 
hazamentem. És akkor…  

S: Ez aznap volt vagy másnap volt?  
B: Már mi?  
S: Ez 25-én volt, hogy te odamentél?  
B: Azt hiszem, 25-én volt.  
S: De akkor már este kellett, hogy menjél!  
B: Nem, nem, nem. Ez olyan egy óra körül lehetett.  
S: Dél?  
B: Igen. Ez valamikor délelőtt volt ott, az a tüntetés, meg lövöldözés, meg nem tudom, 

mi.  
S: És az még a kérdésem, hogy miért gondoltad, hogy ezt neked le kell rajzolni?  
B: Hát, mert rettenetesen érdekelt. Mondom, gyorsan hazamentem, és akkor ott 

nekiültem, és mind a kettőt, ezt a kupacban heverő halottakat, meg amik ott a Parlament 
oldalának dőlve voltak, azt a két rajzot megcsináltam. Ez van meg.  

És akkor, az valamikor másnap vagy harmadnap, nem tudom, az valamikor volt, ott a 
Németvölgyi úton, ahol annak idején még izé… ilyen dísz lovas kocsik mentek föl a 
temetőbe, ott vitték föl a koporsókat, mert akkor még nagyon sok ilyen ravatal otthon volt, a 
lakásban. És hát, akkor egy ilyen izét… egy ilyen négykerekű valamilyen kis tragacsot, ott 
húztak emberek, meg tolták, és azon volt egy koporsó. Szóval valahol egy halottat vittek ők 
is, föl a temetőbe. Ezt még lerajzoltam. Ezek ’56-os rajzok.  

S: Te, és ezeket nem mutattad meg senkinek?  
B: Nem, nem. Nem, még annyi volt, hogy ilyen icipicike kis izéket, ilyen kis 

valamilyen ruhaanyagra, ilyen kis Kossuth-címereket rajzoltam, ilyen színes izét, és azt volt 
egy idő, amikor az utcán osztogattam, egy-két embernek. Ennyi volt az egész, szóval így erre 
emlékszem.  

Persze, hogy azokat utána, naná, hogy eldugtam. Azt tudom, hogy akkor még utána ott 
sokáig volt valami sztrájk, vagy nem tudom én. Aztán, nem tudom én, volt úgy, hogy szóltak, 
hogy nem tudom én, kimehetünk, mert akkor kapunk, nem tudom én, egy kiló lisztet, meg 
nem tudom én, cukrot, vagy mit. És akkor le kellett menni gyalog a Moszkva térre. Akkor ott 
állt egy csomó teherautó, tele emberekkel. Megkérdeztük, hogy melyik hova megy. És akkor 
arról úgy át lehetett szállni, és valahogy ki lehetett érni Kőbányára, egy fél nap alatt. Ott 
megkaptuk a gyárban ezt az adomány. És azzal ugyanígy hazajöttünk.  

Annyi volt még ugye, hogy arra még emlékszem, hogy hát, mit tudom én, a péknél is 
hatalmas, hosszú sor állt mindig, mikor kenyérért lementünk, vagy nem tudom én, mi. Lakott 
a házunkban egy Ávós, aki egy nagyon rendes ember volt, aki egy sofőr volt. És hát azt, 
mondjuk, tudtuk, hogy hát odahelyezték, szóval nem egy önként jelentkező valaki volt. És 
neki megmondtuk, hogy egyszerűen ki ne tegye a lábát a házból, és akkor mi vettünk neki 
kenyeret. És rettenetesen hálás volt utána. És nagyon, tényleg nagyon kedves volt. Ennyire 
emlékszem az ’56-ról.  

S: És más ilyen apró, akármilyen apró kép? Tehát engem most tényleg az érdekel…  
  
[Nem érteni a köhögéstől.]  
  
B: Nem, mondom, hogy nem. Mászkáltam az utcákon, arra emlékszem. Azt tudom, 

hogy aztán negyedikén, vagy mikor, ugye hát akkor persze, hogy eltűntük gyorsan, amikor hát 
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ott az Alkotás utcán is végigmentek az oroszok. Ott minden második házba belelőttek, 
tankkal.  

Arra emlékszem meg, de azt se láttam, csak azt az öcsém mesélte, hogy neki 
osztálytársai voltak, akik a Déli pályaudvarról kitoltak vasúti kocsikat, és abból egy ilyen 
barikádot csináltak, ott a Széna téren. Hát ugye, akkor…  

Annyi volt még, hogy egyszer, hát erről úgy szó is volt, hogy el kéne tűnni innen, 
ebből az országból. És még emlékszem, hogy valamit bepakoltam egy ilyen táskába, és 
kimentem a Déli pályaudvarra. De rettentő tömeg volt ott, ugye hát vonatok nem jártak már. 
Aztán mondtam, hogy „francot megyek el én innen!” – és hazamentem.  

Arra is emlékszem, hogy az öcsém – ez olyan 25-én lehetett már, szóval második… 
harmadik nap, nem tudom én, valamikor. Reggel elment, és akkor este hazajött egy puskával 
és lerakta az előszobába. És mondta, hogy „kint voltunk a Farkasréten, Ávósokra vadásztunk, 
de hát nem volt egy se. De én egyszer céloztam, és beletaláltam egy villanyoszlopba. De 
holnap reggel megint megyünk”.  

És valahol ott, valamelyik… a Maros utcában, vagy nem tudom én, hol, ott 
osztogattak puskákat, és akkor úgy mentek. És akkor a papám azt mondta neki, hogy „ide 
figyelj, ezt holnap reggel visszaviszed, mert ha még egyszer ide mersz jönni egy puskával, 
akkor innen ki vagy rúgva, itt nem lakhatsz többé”. A papám nagyon félt az egésztől, hogy mi 
ez.  

Ugye mondom, ő, akit ’45-ben kirúgtak az állásából, mint izét… Nem volt hajlandó 
aláírni azt a levelet, amit alá kellett volna írni, hogy „követeljük, hogy a Mindszenty József, 
nem tudom én, gaz izét, kapitalisták kedvencét…” – vagy mit tudom én, valami ilyen hülye 
szöveggel. Hogy azt végezzék ki, ugye? És ezt ő nem írta alá. Akkor berohant a polgármester, 
hogy ne csináld ezt, mert holnap ki fognak rúgni. Tényleg másnap ki is rúgták. Szóval…  

S: Ti akkor együtt laktatok […] utána?  
B: Utána akkor elment, hát akkor engem meg öcsémet is ilyen izé, akkor még 

működtek ilyen apáca-gyerekmenhelyek, meg nem tudom én. Ide, oda, amoda kerültünk. 
Akkor a végén lekerültünk Balatonmáriafürdőre, ott kezdtem el akkor az ötödik általánost. És 
aztán akkor azt is megszüntették, és akkor ide följöttem Pestre, egy utcával arrébb, mint ahol 
most lakunk, ott laktam egy izében, egy…  

  
[Miket keres, megtalálja.]  
  
B: És akkor aztán itt Pesten jártam utoljára még iskolába. Hogy akkor még itt a Medve 

utcában fejeztem be akkor a izét, az ötödévet.  
És közben a papám, akkor először volt egy ismerőse, aki a Beszkártnál valami ilyen… 

valamilyen rangban volt. Ő fölvette oda, egy hétig ilyen, egy ilyen rudat tartott éjszaka a 
sínjavítóknak, azon voltak ilyen világító villanykörték, ugye, amit rá kell dugni egyik végét a 
sínre, a másik végét a villanydrótra. Azt csinálta. Akkor a következő évben áthelyezték egy 
ilyen kovácsműhelybe, ahol ott kerekeket javítottak.  

És akkor a harmadik héten, akkor már kivitték valahova Óbudára, ott volt valami ilyen 
flasztertelep, és ott ilyen éjszakai őr volt, úgyhogy akkor még aludhatott is. Harmadik hét 
végén utána néztek, hogy hol van: őt is kirúgták, meg azt, aki fölvette oda. És akkor elment. 
Akkor a Diósgyőri Vasgyárba ment el dolgozni. Hát szóval, szegény, hát mondom, egy jogász 
volt. Hát halvány gőze se volt semmiféle fizikai munkához, meg nem tudom.  

És akkor ott, nem tudom én, egy hónap múlva valami sínt végighúztak a lábán, 
leszakította a körmét. Akkor kiírták betegállományba, akkor hazajött. És akkor itt volt valami 
gyógyszerésznő ismerőse, az elintézte neki, hogy ott egy patikában, ami még most is megvan, 
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ott a Szép Ilonánál, hogy oda fölvették fűtőnek. És hát ezt mindig mesélte, hogy mindig jöttek 
a izék, ott a kis gyógyszerész kisasszonyok, és mondták, hogy „doktor úr, elolvasná ezt a latin 
szöveget? Mert mi ezt nem értjük.”  

És akkor aztán, nem tudom, egy fél évre rá államosították a izét, a patikát, és akkor így 
került át az Egyesült Gyógyszergyárba, úgyhogy ott már aztán békén hagyták.  

S: És ott mit csinált?  
B: Ott, mondom, akkor raktári dolgozó volt, aztán ott elvégzett valami kis 

tanfolyamot, és akkor ő lett a raktárnak a vezetője. És ’66-ban, azt hiszem, akkor kapott egy 
levelet a Fővárosi Tanácstól, hogy amennyiben letesz egy marxista különbözeti vizsgát, akkor 
visszaveszik a Tanácshoz. Hát, persze, hogy nem tette le.  

S: Megvan édesapád?  
B: Nem, akkor izé, akkor ’70-ben volt… ’ 72-ben volt hatvan éves. Akkor 

elbúcsúztatták, egy szom… pénteki napon, akkor vezették be a szabad szombatot, akkor még 
ilyen egyik héten, szóval kéthetenként volt, és ott a gyárban is, egyik részében szombaton is 
dolgoztak, másikban nem. Őt pénteken akkor elbúcsúztatták, és akkor szombaton… Illetve 
akkor ő onnan betelefonált a gazdasági irodába, hogy mennyi lesz a nyugdíja. És azt mondták, 
hogy még nem számolták ki, majd holnap kérdezze meg. Akkor ő otthon kiszámolta, hogy 
mennyi lesz. Másnap betelefonált, és megmondták, hogy mennyi, és száz forinttal kevesebb 
volt, mint amit ő kiszámított. És agyvérzést kapott. Ez szombaton volt, és hétfőn hajnalban 
meghalt, a János Kórházban.  

S: […] akkor nevesítsük már: édesapád Baranyay…?  
B: Te, őket Bartalicsnak hívták, szerb származásúak voltak, már nagyapai ágon. Volt 

egy Bartalics László… Lajos, nem tudom, mi volt a neve. Ő jött át először Pécsre. Ő egy 
kőszobrász volt, és ő csinálta a tizenkét apostol-szobrot, a pécsi székesegyháznak a tetején 
vannak.  

Aztán neki valami nem tudom én, ükunokája volt egy Bartalics Emílián, az egy 
kőnyomdász volt, akkor így hívták. A Tizenkét Pontot is ő nyomtatta. A Tabánban laktak 
akkor, ugye, hát az volt a rác-város. És ilyen ponyvaregényeket adott ki. És akkor aztán az ő 
unokája volt a nagyapám.  

Az is eléggé rémséges történet, ugye, mert a papám ’12-ben született, ’14-ben 
behívták a nagypapát katonának, akkor orosz fogságba került, kivitték Szibériába, ugye. Ottan 
mondták, hogy hát ha – ugye, amikor a Leninék uralomra kerültek –, hogy aki akar, az 
menjen haza. Hát ugye, ők hogy jöjjenek Szibériából haza? És akkor valamikor még a 
nagyanyám mondta, amikor megalakult a Vöröskereszt, és akkor azoknak szólt, és akkor azok 
kezdték keresni. És akkor, nem tudom én, valamikor ’24-ben, vagy mikor jött haza.  

És arra emlékszem, hogy azt a nagypapám is, meg a papám is mesélték, hogy valaki 
csöngetett, és akkor nagyanyám mondta: „kisfiam, nézd már meg, ki jött”. És akkor kiment, 
és ott állt valamilyen ismeretlen bácsi, és azt mondta, hogy „szerbusz, kisfiam, én vagyok az 
apukád”.  

Ugye, akkor a háború alatt ugye, akkor őt élelmező tisztnek kinevezték ott a katonai 
kórházban…  

S: Mármint a nagyapádat?  
B: Nem az, ezt már a papámat mesélem. És akkor, miután bejöttek az oroszok, nem 

tudom én, két hónapra rá, ohne zsinór, minden férfit elvittek hadifogolynak, ugye volt ott 
fogolytábor itt. Itt nem messze, Alföldön. És akkor ott még rettentő beteg is lett, aztán 
hazaküldték őket, mikor föloszlatták a fogolytábort.  

Még arra emlékszem, azt is mesélte, hogy akkor éjszaka rakták föl őket egy vonatra, 
és akkor elindultak. És akkor egyszer csak megállt a vonat, és a katonák mondták, hogy 
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mindenki szálljon le, mert ez nem megy Pestre. Máshova megy. És akkor leszálltak, és ott 
valamerre mentek, és ott láttak valami bódét, amiben égett egy gyertya. És akkor odamentek, 
és az volt ott a mátyásföldi katonai repülőtér. És ott akkor, ott mondta az őr, hogy arra kell 
menni, ott van Pest. És akkor így, egy vasárnap valamikor délelőtt tájt, akkor érkezett meg. 
Akkor mi már a nagymamáméknál laktunk, ugye, mert a lakásunkba is belőttek. És akkor a…  

S: Hol laktatok?  
B: A… most az Apor Vilmos térnek hívják, egy ilyen… megvan még most is, egy 

ilyen háromszobás ház volt. Hát, azóta már eladták, nem tudom én, mi van ott most. És hogy 
ott le volt húzva a redőny, és ugye, hát villany nem volt, csengő nem szólt. Akkor a papám 
ilyen kis kavicsokkal dobálta az utcáról, a kerten keresztül a redőnyt. És akkor a nagyanyám 
rémülten kinézett, és – egy résen –, és mondta a mamámnak, hogy „te, valami szörnyűséges 
csavargó itt be akar törni, vagy mit tudom én, mi. Hívjuk a patrult, vagy nem tudom, mit.” 
Akkor a mamám is kinézett, és hát ő megismerte, hogy ki az a „rémes csavargó”, és hát így 
ért akkor haza aztán. Úgyhogy…  

S: Hogy lettetek Baranyay?  
B: És akkor az a nagypapa, aki hazajött, ugye, a hadifogságból, az az első kerületi… 

hogy hívták azt akkor? Az elöljáróságon, ott dolgozott, oda vették föl. És hát, mint állami 
alkalmazott, azt hiszem, a harmincas években, akkor azt mondták, hogy nem szabad izét, 
idegen neveket viselni állami alkalmazottaknak. És akkor magyarosított Baranyayra. 
Szóval…  

S: Na, de y-nal, az olyan, mintha nemesi […]  
B: Hát mert nem, i-vel nem akarta, mert hetvenhét mindenkit hívnak Baranyainak. 

Szóval így lett ez a név. De különben, szóval egész… egy ilyen furcsa család, ugye, mert hát 
mondom, ők szerb származásúak. A nagymamám, az szlovák származású volt.  

S: Mármint az apai?  
B: Az apai nagyanyám, valahol fönt, ott majdnem a Kárpátokból származott. És akkor 

anyai ágon a nagypapám az izé, az székely volt, onnan Erdélyből helyezték át őket is, ide 
Pestre. Csíkvacsárcsiból származott. Csíkvacsárcsi az egy kis falucska, ami Madéfalvával van 
egybeépítve most már.  

S: És édesanyádat, őt hogy hívták?  
B: Bíró. Na, ezt mondjuk, csak azért mondom, hogy beszéltem az erdélyi 

magyarokkal, elég sokkal, és mindegyik, kivétel nélkül mindegyik azt mondta: „a székelyek 
azok nem magyarok!” Azok nem magyarok, úgyhogy ők székelyek, vagy lófők is voltak 
ráadásul – majd arról még mondok valamit. És a nagyanyám, a nagypapának a felesége, az 
meg karánsebesi származású, hát azok meg izék voltak, szászok voltak. Szóval ő eléggé ilyen 
németesen is beszélt magyarul. Szóval nem tudom, milyen módon vagyok én magyar, 
mondjuk!  

S: […]  
B: Na, még csak annyit akarok erről mondani, hogy hát a mamám rettenetes büszke 

volt, megvolt ez az izé, ez a kutyabőr. Rajta volt a dátum, hogy – hát latinul volt írva –, és 
hogy 1711-ben, és Leopoldus aláírás volt rajta, hogy ezt a Lipót császár adta.  

S: Nekik?  
B: Valamelyik Bíró izének, ősnek. És hát rettentő büszke volt vele, ugye, hogy ez egy 

nemesi cím, az izé, a lófő.  
És akkor egyszer olvasom a izét, a… hogy is hívták ezt a… Orbán Balázsnak az 

Erdély című könyvét. És abban benne volt, hogy az 1711-ben a Madéfalva egész lakossága 
összegyűlt a falu fölötti réten, és ott mindnyájan örök hűséget esküdtek a császárnak. Tovább 
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nem volt, de ebből teljesen nyilvánvaló volt, hogy akkor nyilván az egész társaság, az összes 
család megkapta az izét, ezt a lófői jutalmat.  

És akkor mondom a mamámnak, hogy „te, hát ne haragudj már, hát akkor ezek nem 
kurucok voltak, ezek akkoralabancok voltak, hogy csak na!”Hát a császár, ugye, nem sokkal a 
Rákóczi-szabadságharc befejezése után… Szegénynek, nagyon rosszul esett. Csak úgy 
mondom, hogy ilyenek voltak.  

Valaki: […]  
S: Persze!  
Valaki: Engem komolyan […] csináltam ilyet, de soha nem fogott meg, sehol nem 

fogtak meg ennyire a vizuális benyomások, mint nálad. […] hogy hogy van ez? Hogy úgy 
veszem észre, hogy maga az esemény, szóval olyan politikailag, hazafias értelemben nem 
foglalkoztatott annyira.  

B: Nem.  
Valaki: Viszont rettenetes nagy hatással voltak rá, mint bármi.  
B: Hát jó, hát átélni átéltem. Hát persze.  
Valaki: Nem úgy értem, szóval a vizuális benyomások viszont rettenetesen 

plasztikusak  
B: Hát azt, kisgyerekkorom óta ezt a foglalkozást szerettem volna csinálni. Ma is azért 

mindent észreveszek. Szóval…  
S: És ez honnan van, ez a […]  
B: Nem tudom, hát a mamám a Képzőművészeti Gimnáziumban végzett, de hát 

valami ilyen gyorsírást, meg nem tudom én, mit tanult. De hát nagyon jól tudott akvarellezni, 
például. És hát azon kívül, hát a papám nagyon ellenezte, hogy én ebben a szakmában 
maradjak, és hát mondom, hogy ő egy jogász volt, hát… Öcsémmel, aki nagy rádiós volt, vele 
szót tudott érteni. Velem nem tudott, szóval…  

S: Az öcsédet hogy hívták?  
B: Péter.  
S: Ő hogy volt rádiós? Ilyen amatőr rádiós? Vagy ez…  
B: Hát akkor még amatőr rádiós volt. Hát akkor, mit tudom én, kint ült a konyhában, a 

gimit akkor, mondjuk, elvégezte, és tagja volt valamilyen amatőr egyesületnek. Úgyhogy 
kapott onnan izét, engedélyt, meg ilyen adó-vevőt. És mit tudom én, akkor reggel boldogan 
jött, hogy „Új-Zélandban beszéltem valakivel”. És akkor egy QSL-lapot küldözgettek 
egymásnak, ez volt a bizonyíték, hogy beszéltek. És…  

S: Te, és ő hány évvel fiatalabb?  
B: Eggyel.  
S: Eggyel.  
B: Hát két évvel lejjebb járt, mert decemberben születet. Úgyhogy…  
S: Jó. És amit még akartam kérdezni, hogy más testvéred?  
  
[Valaki: Hát ez itt nem jött be. Hogy helyezkedik el az emberben, ugye, mert hát 

szenvedtek eleget a…]  
  
B: Mondom, hogy a papám rettenetesen ódzkodott tőle, ugye, hogy mi ez, nem tudta, 

hogy mi ez. Ugye, hát én a mai napig úgy vagyok vele, hogy ezt tényleg nem lehetett tudni, 
hogy igazából ez micsoda. Ugye, mondom, ez az újságcikkben is benne volt, hogy „a Nagy 
Imrét, az igaz és hű kommunistát” – ugye, hát szóval. Aztán utána meg kivégezték, mint, nem 
tudom én, mit. Hát szóval…  
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Tényleg nem lehet tudni, hogy ez mi volt. Ezt elkezdték ilyen egyetemisták, és akkor 
ment ez, az. Ugye, hát egy csomó embert, egy csomó katonát, ugye, mikor megszűnt… Hát én 
azért nem voltam katona, mert nekem 30-án kellett volna bevonulnom. Megkaptam az összes 
papírt, meg mindenfélét, ugye. És 29- én föloszlatták a Néphadsereget. Úgyhogy ezért nem 
voltam katona.  

Valaki: Hát akkor miért […]  
B: Igen.  
Valaki: […] hogy használni tudjuk. Mondtad, hogy […]  
B: Jó, csak azért mondom, hogy mindenki izé, mindenki azt hiszi, hogy akkor én egy 

mit tudom én, nem vagyok egy ellenzéki, vagy nem tudom. Világ életemben mindig is az 
voltam, mondjuk. Soha nem voltam kommunista hívő, vagy nem tudom én, mi. Csak 
mondom, hogy én sem tudtam erről az ’56-ról, hogy ez mi volt. Szóval… meg egyáltalán.  

Szóval az ember elolvassa, mondjuk, a francia forradalomnak a történetét, ugye, hát 
szóval… Ott is, ugye, hát először kivégezték a izét, a császárékat, meg a izét, a mindenféle 
grófokat, meg nem tudom én, mit. Aztán meg már a „terror” szó, az onnan származik, az 
egyik korszakát a forradalomnak, azt hívták terrornak, ugye, amikor azzal szórakoztak, hogy 
nem tudom én, csomó ember összefogtak, begyömöszölték őket egy uszályba, leszögeltek 
minden ajtót, ablakot, behúzták a nem tudom, a folyó közepére, és ott meglékelték, és nem 
tudom én, mi. Majdnem ugyanazt csinálták, mint a Hitler. Ugye? Csak épp minden ok nélkül. 
Meg izé, összefogdostak nagyhasú terhes nőket, és mindegyiknek szétvágták a hasát, hogy 
essen ki a magzata, meg nem tudom, ilyeneket csináltak.  

Úgyhogy aztán a vége az lett, hogy jött egy ilyen kis forradalmárka, és a fejére rakott 
egy izét, egy császári koronát, ugye? És császárságot csinált. Szóval…  

S: […] ezt én értem egyébként, hogy a politika […] foglalkoztatott. De akkor miért 
gondoltad úgy, hogy 21-én neked el kell menned megnézni ezt? Mi hajtott?  

B: Érdekelt, hogy mi történt ott. Ott mondták, hogy valami nagy lövöldözés volt, és 
akkor meg akartam nézni, hogy mi. Mi lett annak a…  

Hát még emlékszem, hogy utána, ez talán egy kedd, nem tudom, milyen napon volt, 
hogy akkor vasárnap, akkor még ott a papámmal ketten… hárman, az öcsémmel ott sétáltunk. 
És addigra ott már kitakarítottak mindent, de ott izé, ilyen latyakos fű volt ott, a Kossuth 
téren, és ott voltak még ilyen izék, ilyen húscafatok. Szóval… nagy hogyhívják volt ott, ugye.  

Az sincs igazából dokumentálva, hogy ott tényleg mi történt.  
  
[Valaki: Szerintem ez megvan.  
S: Szerintem is.  
Valaki: Most mindjárt vége lesz a kazettának.  
B: Akkor hagyjuk abba?]  
  
  

(Kazetta B oldal)  
  
B: Nagypapámnak volt a testvére a Vidasi.  
S: […]  
B: Igen. Ott kik voltak? Az egyik a középső lány, az a Rádiózenekarban hegedült, 

akkor a bátyja, az most halt meg, az egy matematika tanár volt, a Rákócziban. És a legidősebb 
az meg a KFKI-ben egy ilyen izé. Fizikus.  

S: Ja, ezek a nagy… nagybácsi.  
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B: Ez a nagypapámnak a testvére, annak a családja. De az, az ő apjuk volt a Vidasi. 
Szóval a nagyapjuk volt a… az Bartalics maradt, mindég Bartalics maradt, csak az enyémnek 
kellett magyarosítani.  

S: Na, még kamerán kívül…  
B: Papámnak volt egy osztálytársa a Református Gimnáziumban, a… hogy hívják? 

S… S… költő… Jó, osztálytársak voltak. És első verseskötetébe még be van írva, hogy 
„Bartalics Endrének”. Szóval akkor még Bartalics volt.  

S: Na, kiderült itt, hogy van még emléked ’56-ról.  
B: Hát mondom, csak ilyenek, hogy ez, hogy akkor összevissza mászkáltam. Jó. 

Tényleg, más is eszembe jut.  
Ez volt, hogy itt az Akácfa utca sarkán, itt volt a ledöntött Sztálin-szobor, akkor 

érkezett meg. És akkor ott ilyen srácok ültek a tetején, és fűrészeltek le belőle darabokat, és 
két forintért árulták, arra emlékszem.  

S: Az akkor nagy pénz volt!  
B: Hát az elég sok! Ez volt az egyik. És akkor arra is emlékszem, hogy egyszer kint 

voltam, ott az Erkel Színház mellett, ott akkor izé, ott még furkáltak is, hogy itt valahol van 
valami izé, katakomba, vagy micsoda, és ott is van valami. Meg ott, mint hogyha láttam volna 
ott izét, valami akasztott embert, valahol ott a téren, valamilyen Ávóst.  

Akkor igen, arra is emlékszem, hogy a Margit körúton mentem, és ott volt egy Szovjet 
Kultúra Boltja, az ugye a Mechwart térrel szemben, kicsit följebb, a Moszkva tér felé volt. 
Onnan hordták ki a izét, a könyveket, meg mindent, amit ott árultak. És hajigálták ki a 
villamossínekre, és ott egy ilyen máglyában égett az egész.  

És arra még úgy emlékszem, hogy egy srác ott állt, és annak is úgy kidobták a izét, 
egy ilyen jó nagy plakát méretben, a Puskinnak az arcképe volt rajta, ezen a plakáton. És még 
úgy emlékszem rá, hogy a srác olyan rémülten nézte, hogy hát ez nem egy kommunista, vagy 
nem tudom én, mi. És akkor azért mégse dobta rá a tűzre, hogy elégjen, hanem úgy 
félredobta, hogy ezt… ezt nem égetjük el, vagy nem tudom, mi. Tehát ugye, elég ilyen fekete 
bőrű képe volt.  

Szóval ilyenek, ilyenekre emlékszem, ilyen kis apróságokra. De hát szóval, ami úgy 
eszembe jut most. Nem tudom, mindenfelé mászkáltam. Szóval…  

S: És mondod, hogy édesapád nyilván tartott tőle, hogy ha vége lesz a csihi-puhinak, 
akkor ő már egyszer kiszórakozta magát.  

B: Hát nem, és ő se tudta, hogy ez micsoda. Szóval ő, azt hiszem, hogy elég jól látta, 
szóval, hogy ez egy… ez nem egy kommunista-ellenes, hanem egy Rákosi-ellenes izé, 
lázadás. Szóval… és hát lényegében az is volt. Szóval…  

S: Ti otthon forradalomnak hívtátok?  
B: Hát, erre már nem emlékszem.  
S: Van még…?  
Valaki: […]  
S: Ja, igen, igen, igen.  
B: Ja, hát az csak így a vicc kedvéért, hogy egyszer mentem, ’90-ben, azt hiszem, ott a 

milyen… most nem tudom, minek hívják. Ott a izé felé, a Műcsarnok felé, a Fölvonulási út, 
vagy hogy hívták azt annak idején. És hogy ott akkor még megvolt a Lenin-szobor, és akkor 
egy ilyen kis kínai emberke odajött, és megkért, oda a markomba nyomott egy 
fényképezőgépet, hogy fényképezzem le a Lenin-szobor előtt.  

  
[Valaki: Kínai?  
B: Nem, japán, bocsánat. Japánnak, igen, japán volt.  
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Valaki: Arra kérlek, mondd el még egyszer.]  
  
B: Na, szóval, hogy az ’90 körül lehetett, még a Lenin-szobor a helyén volt, két nap, 

pontosan két nappal az előtt, hogy lebontották volna, s elvitték volna. És mentem ott a 
Fölvonulási úton, a Műcsarnok felé. És a szobornál ott állt egy ilyen kis japán emberke, és a 
markomba nyomott egy fényképezőgépet, és így mutogatta, hogy fényképezzem le úgy, hogy 
a Lenin ott… előtt álljon. És akkor nekem eszembe jutott, hogy többször is kifigyeltem már 
azt, hogy van egy olyan nézőpont, ahol a Hősök terén álló angyal-szobor az pont a Leninnek a 
fején áll, úgy lehet látni.  

És akkor úgy állítottam be, hogy az emberkének a fején állt a Lenin, de pontosan, 
szóval nem volt távolság közte, hanem pont a fején állt. Annak a fején meg az angyal volt, és 
így fényképeztem le. És mondom, aztán úgy magamban rötyögtem, hogy mit szólhat hozzá, 
hogyha ezt meglátja, hogy hogy néz ki!  

És akkor két napra rá, akkor elvitték a Lenint is.  
S: Na, szerintem ezt lezárjuk. Akkor rákanyarodnánk a másik témára. Tehát engem 

tulajdonképpen az érdekelne, hogy mikor és miért kezdtél el fényképezni?  
B: Hát a papám fényképezett. De hát persze úgy, hogy volt egy… hogy is hívták, 

milyen néni? Ott volt nem messze tőlünk, ott volt egy kis fényképészeti bolt. Ott előhívták 
meg megcsinálták a képeket, még ilyen szép, ilyen recés szélű papírra. És akkor hát jó, hát 
aztán ő csinált olyan képeket, ugye, hogy nem tudom én, lefényképezte a vízilót az 
Állatkertben, és akkor az olyan, hogy lehet látni a korlátot, és baloldalon ott van a vízilónak a 
fenekének a vége. Mert közben kiment a képből.  

Szóval úgy onnan ismertem már a izét, a fényképezést. És igazából itt kezdtem el, a 
Főiskolán fotózni, mert hogy hát amikor én befejeztem a festő-szakot, akkor itt a könyvtárban 
készültünk valami… valamelyik államvizsgára. És…  

S: Te mikor is végeztél? ’57-ben kezdtél.  
B: Igen, és akkor ez hat év, az azt hiszem, akkor lehetett. ’63. És akkor egyik 

osztálytársnőm megkérdezi, hogy „te nem jártál tanár-szakra” – mert az fakultatív volt, én 
voltam az egész osztályban az egyetlen, aki nem jártam – és hogy „hát akkor te miből fogsz 
élni? Hát majd izé, festesz a Képcsarnoknak?” Vagy nem tudom, mi, ugye. És komolyan 
mondom, nekem akkor esett le a húsz fillér, hogy tényleg, erre… eszembe nem jutott, hogy én 
arra gondoljak, hogy miből fogok élni.  

És akkor ő mondja, azt mondja, hogy hát „végezd el a restaurátor-szakot, abból meg 
lehet élni”. Mire én gondoltam, hogy hát jó, leadtam egy kérvényt a izén, a tanulmányi 
osztályon, ott a tanulmányi osztály vezetője azt mondta, hogy hát „ne hülyéskedj, hát az nem 
létezik, hát te elvégezted már ezt a szakot, még egyet nem lehet itt maradni”.  

És akkor az volt a szerencsém, hogy volt utána egy ilyen egyetemi tanács, és akkor a 
Bernáth hivatkozott arra, hogy még mindig érvényben van egy Rákosi-korabeli rendelet, hogy 
minden felsőoktatási intézmény köteles gondoskodni a hallgatóinak az elhelyezkedéséről, 
ugye. És az enyémről nem tudnak, úgyhogy akkor mehetek a restaurátor-szakra, és az három 
év volt. Akkor még azt is elvégeztem, és tényleg, tizenöt éven keresztül nagyon jól – ezt most 
komolyan mondom – nagyon jól éltem belőle.  

Hát pokoli munka volt, mert fél évet dolgoztunk, mindig nyár közepén kezdtük, és 
január végén fejeztük be. Nyár közepén kezdtük a templomnak vagy a kastélynak a freskóit 
csinálni legfölül. Egyébként is meleg volt, semmi levegő nem volt, ötszázas villanykörtékkel 
világítottunk, ugye. Akkor megőrültünk a hőségtől. Aztán januárban, mikor már ott a padlón 
dolgoztunk, akkor meg megfagytunk a hidegtől.  
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Na, de hát fél évet dolgoztunk, és akkor fél évig teljesen szabad voltam. És akkor 
csinálhattam a grafikáimat. Na most, a restaurálással összefügg a fotózás is, olyan értelemben, 
ugye, hogy mindent, mielőtt hozzákezdene az ember, dokumentálni kell, hogy milyen 
állapotban volt, mielőtt elkezdtünk volna dolgozni rajta. És van, amikor közben is bizonyos 
állapotokat le kell dokumentálni. Úgyhogy akkor kellett megtanulnom fotózni. És itt volt egy 
fotólabor, és itt tanultam meg fényképezni.  

S: […] után?  
B: Igen. Igen.  
S: […] fotóalapú, az mintha ’69-ből, tehát amikor már saját magad számára…  
B: Akkor már elkezdtem csinálni. Hát akkor nem tudom én, hát akkorról van ez is, 

hogy itt az Altorjay Sanyi meg a Deim Paliról, hármunkról csináltam egy ilyen fotót, itt a 
litóműhely van most, itt. Ez akkor egy üres terem volt. Ott állunk egy fekete tábla előtt, és 
akkor azt két fázisban fényképeztem, és aztán egymásra nagyítottam. Mert akkor már 
mindjárt elkezdtem játszadozni vele.  

Az egésznek az ötlete, az igazából, ennek az elmosódott, meg egymásra fényképezett 
különböző izék, nagyított különböző képek, azok onnan jöttek, hogy a Bernáthnak volt egy 
festménye, van egy festménye, egy ablakot ábrázol, ahol a Dunát lehet látni, meg ott szemben, 
azt hiszem, a izét. Zebegényt, azt hiszem. És hogy ezt elkezdte festeni, és aztán valamiért 
átfestette, és egy jó pár helyen meghagyta az ablaknak meg más egyéb tárgyaknak is az 
eredeti izét, festett vonalait. Hogy mit tudom én, balról lefelé megy az ablaknak az alja, és ő 
átfestette úgy, hogy fordítva volt, más nézetből. És az helyenként így megmaradt, és így 
látszik.  

És akkor innen jöttek ezek az ötleteim, egyrészt fotón csináltam ezt. Másrészt meg hát 
litográfián is, itt is van ilyen csendélet, ugye, hogy két-három rajzot megcsinál az ember, és 
akkor különböző színnel egymásra nyomtattam, és mindegyiknek más a szerkezete, meg a…  

S: Ezt akartam kérdezni még, hogy a Kezek című sorozatnak van köze ahhoz, hogy ez 
az ’56-os nagyon erős élményed volt […]?  

B: Hát, az is belejátszhatott, nem, inkább az lehetett, hogy ebben is van itt izé, róla 
repró, hogy én már akkor Dürernek, meg Leonardónak egy csomó izét, ilyen kéztanulmányát 
lemásoltam. Szóval…  

Valaki: Ne haragudj […] elég jelentős […]  
B: Pillanat. Hol vannak a Kezek? Ja, itt, a végén. Itt van a Kezek. Szóval, ezek nem 

másolatok, de szóval, ugyanolyan stílusban vannak festve. Vagy illetve rajzolva. Szóval ezek 
ilyen Dürer-szerűek, ez meg ilyen Leonardo-szerű. Szóval… Már akkor tetszettek ezek, és 
akkor kezdtem el csinálni.  

S: De hát ezek szerint akkor van ez a kulturális élmény, meg művészettörténeti 
élmény, van ez az ’56-os. És volt egy másik élményed is, azt mondja a Sándor, csak kamerán 
kívül… vagy úgy mondtad, hogy még nem voltam itt. Hogy a háború alatt is láttál ilyen…  

B: Igen, a kórházban, ugye, mert mi lent voltunk a pincében. Ez egy betonépület, ami 
mondjuk nem dőlt össze, mint a mellettünk levő 1700-ban épült kórház, abból egy ilyen 
kőkupac maradt, vagy téglakupac. Ez megmaradt, ezt is összevissza lődözték. És ott egyszer 
mentünk föl a lépcsőn, még emlékszem rá, hogy a lépcsőnek is a fele le volt szakadva, 
úgyhogy így a fal mellett mentünk föl az öcsémmel. És akkor ott az egyikfolyosón volt egy 
ilyen nagy gézcsomag. És nekiálltunk, és kibontottuk, és egy ilyen kézdarab volt benne. És 
hát mondom, hogy nagyon valószínű, hogy odaadták valakinek, hogy vigye ki a kertbe, és 
ássa el, ugye. Amputálták valakinek a karját, az meg nyilván nem mert kimenni, hanem 
fölosont oda, és ott lerakta, és ugye, mert hát kint lődöztek.  
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S: Tehát ezt lehet mondani tulajdonképpen, hogy ennek a két személyes emléknek a 
hatása, meg még a […]  

B: Hát igen, az is. Meg aztán még gondolkoztam rajta sokat, ugye, hogy végül is, 
hogyha az ember belenéz egy tükörbe, akkor látja, ugye a saját arcát. De természetesen 
fordítva. És nem úgy, ahogy a valóságban van. Ha meg viszont a kezemre ránézek: ez az egy, 
amit igazából – hát mondjuk, a lábamat is látom, de az nem annyira érdekes –, de hogy a 
kezem azt látom igazából magamról. Szóval azért használtam mindig izét, képcímnek is azt, 
hogy Önarckép – és csak a kezeim vannak rajta. Szóval…  

Még egy izé, egy volt tanítványunk egyszer írt egy cikket egy kiállításomról. És abban 
azt írta, hogy „a kéz a lélek tükre”.  

S: Na most, tulajdonképpen én is erre gondoltam, ’69-től ’73-ig dolgoztál te ezen az 
első kéz-ciklusodon, hogyha úgy nézzük. […]  

B: Nem, most is csinálom.  
S: Azt mondom, hogy az elsőn, az első ilyen […] És ott már használtál fotót, azt 

tudom. Mivel fényképeztél egyébként? Mert egyszer nekem mondtad, hogy volt egy ilyen kis 
[…]  

B: Hát igen, most nem.  
S: […]  
B: Igen, hát ilyen nagy, ennyire lehetett kihúzni. De már nem emlékszem a nevére. De 

akkor még lehetett síkfilmet kapni, sőt, még üveglemezt is. Azt síkfilmre csináltam akkor.  
S: És azért, mert utána aztán […] róla? Vagy hogy?  
B: Igen.  
S: […] is csináltál?  
B: Nem, akkor még nem. Azokat most csináltam. De úgy, hogy arról csináltatok izét, 

ilyen másolatot, és akkor azt rendesen, tökéletesen át lehet nyomni izére, kőre. Színes géppel 
másoltatom, de fekete-fehérben. Szóval, hogy elég tónusgazdag legyen. És akkor abba persze, 
még beledolgozom, és akkor úgy.  

S: Na most, azt értem, hogy alapvetően a megélhetéssel, tehát a restaurátorság miatt 
kezdtél. De miért gondoltad azt, hogy saját magadnak […]  

B: Hát mert megszerettem. Megszerettem, és főleg ezt, hogy egy csomó olyan dolgot 
lehetett vele csinálni, amit más technikával nem lehet megcsinálni. Szóval mondom, ezt 
lehetett, ezt, hogy egymásra nyomtam több litográfiát, ugye. De mondjuk, az ilyen elmosódott 
dolgot, hogy nem tudom én, tíz másodpercig izé, exponáltam, és közben mindenféle módon 
mozgattam a fejem, például. Vagy a kezemet. Szóval, ezt megcsinálni grafikában, ezt nem 
lehet így igazából.  

S: Ezek későbbiek már, ez az Önarckép. Ez ’74-től […]  
B: Ezekre már nem emlékszem. Évszámilag…  
S: És az az ötlet egyébként honnan jött, hogy így elmozdítod a fejedet?  
B: Hát abban is ez volt, ugye, hogy szóval, hogy én a kezemet tartottam saját 

magamnak, és akkor ezeket a portrékat meg direkt úgy csináltam, hogy ezt is izé, hogy 
mondjam. Szóval vettem ötleteket ilyen 1800-as évekbeli fotókból. Voltak ilyenek, hogy 
háttal fotóztak le valakit, vagy nem tudom én, mi. Ilyen dolgokat.  

S: […] mert ott van az a […] portré.  
B: Az ugyanez volt. Szóval, hogy ez én vagyok, de nem lehet látni, hogy hogy néz ki 

az arcom. Szóval…  
S: De ez nem mind önarckép. Van egy csomó, ami portré.  
B: hát másnak az arcképeiről is csináltam így háttal.  
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S: Igen, tudom. Na jó. És nagyjából tulajdonképpen ez a háromfajta képed van, 
legalábbis ’90 előttről.  

B: Igen.  
S: Tehát azt lehet mondani, hogy pontosabban van az az elmozdulásos, ilyen 

elmosódott önarcképeid. Akkor van szintén önarckép még, ahol egymásra fotózol. És vannak 
a hátképek, és vannak a kézképek. Tulajdonképpen ez a négyféle.  

B: Igen.  
S: Azt lehet mondani. Na most, igazából hogy kerültél bele ebbe a fotós brancsba, 

hogy úgy mondjam? Téged, azt lehet mondani, hogy tiszteletbeli fotós […]. Tehát mi, hogy 
[…]  

B: Belehívtak. Szóval… Meg hát egy csomó taggal összebarátkoztam. Hát szóval 
töméntelen ismerősöm van, meg barátom van. Úgyhogy mindenkikkel.  

S: Én, ha jól emlékszem, az első ilyen kiállításod, tehát ahol kifejezetten fotósként 
szerepelsz, hát az önarcképeket ezt kiállítottad a Bercsényi Klubban, Pécsett, Ózdon, önálló 
kiállításon. De úgy tudom, hogy az első ilyen… Illetve, nem tudom, hogy mikor jelentkeztél 
először fotóval. Az „R” Kiállításon, ott mivel szerepeltél? Ez ’70-ben volt.  

B: R?  
S: Igen, ez a Műszaki Egyetemnek az R-kollégiuma.  
B: Ja! Hát arra már nem emlékszem.  
S: Nem emlékszel? Akkor volt egy ilyen…  
B: Na, aztán még egy. Hogy a fotó, hát akkor, ugye, azt ne felejtsük el, hogy akkor 

volt az avantgárdnak tulajdonképpen a csúcspontja. Ugye, ami az óta már megszűnt. Szóval, 
amikor koncept-artot, minimal-artot, mit tudom én, mindenfélét csináltak. És a fotónak akkor 
rettenetes nagy szerepe volt. Szóval, hát, ahogy az Esztergomi Fotóbiennálé, hát például az 
egy akkora jelentősége volt az avantgárd művészetben, hogy az nem igaz, ugye? Mostanra 
meg már megszűnt, sajnos. Szóval…  

S: Azt tudom, hogy a Biennálénak a nagydíját azt te nyerted.  
B: Igen. Amikor a csíkos ingben teleirkáltam a… hogy ma… igen.  
S: …szellemi […] Az hol van egyébként, az a kép?  
B: Nem tudom. Lehet, hogy nálam van, de lehet, hogy valamelyik múzeumban. 

Komolyan mondom, én ezekre nem tudok már emlékezni.  
S: Az lenne az egyik, amit majd szeretnék elkérni. És Balatonbogláron? Mert ott is 

[…] hogy…  
B: Ott is fotók voltak.  
S: Tehát ott már fotó […]  
B: Igen, hát mondom, hát akkor a Maurer Dóra, a Birkás Ákos, a mit tudom én. Hát 

mindenki fotókat csinált akkor. Szóval rettenetes nagy szerepe volt akkor a fotónak.  
S: Ha a képeket…  
B: Az az óta már izé, azóta abszolút kiment a divatból, szóval…  
S: Téged ezek inspiráltak, vagy máshonnan jött az ötlet? Tehát te is azért kezdtél el 

fotózni, mert mondjuk, a Maurer Dóra fotózott?  
B: Hát nem! Mondom, hát egyébként is csináltam. De hát abban a társaságban voltam, 

ugye, szóval. Hát például, még a Major Jancsi is, nem tudom én, már ’69-ben, az Ipartervben 
ott izé, ott már fotókat rakott ki, például. Ilyen temetőket fényképezett, így a maga 
viccelődésével ugye, hogy nem tudom én, itt nyugszik Kubista Lajos és felesége, Kubista 
Lajosné, ugye. Ez ott van fönn a Németvölgyi temetőben, vagy a izé, a Farkasréti temetőben.  

Meg ott van egy zsidótemető, ott fotózott le egy izét, egy zsidó sírkövet, nem tudom 
én, valami Schwarzenberger nem tudom én, ki. És akkor ott kilóg mögötte levő sírkőnek egy 
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darabja, és ott csak a keresztnév látszik, az, hogy „Adolf”. Ugye? Szóval, hát azok az ő 
hülyéskedései voltak, szóval. De ő is fotózott már akkor.  

S: Igen, csak te valahogy a többieknél mintha korábban.  
B: De mások is. Hát nem, a Lakner is rengetegszer megkért, hogy fotózzak le neki ezt, 

meg azt, amiről aztán ilyen nagy képeket festett. Szóval ez akkor nagyon, nagyon, nagyon 
benne volt akkor a fotó a izében, a képzőművészetben. Ez már mostanra teljesen elfelejtődött, 
szóval.  

S: Igen. Azt tudom. Te, és ilyen […] kiket ismertél ilyen virtigli fotóst? Kiknek a 
dolgaira figyeltél oda? Ilyenekre gondolok, hogy például, nem tudom, a Harisnak is […]  

B: Ismerem, persze. Persze. De hát főleg külföldieket. De itt is, hát mondom, 
mindenkivel ott jóban voltunk. Esztergom – hát az olyan volt akkor, hogy hát olyanok voltak, 
hogy izé, hogy nem tudom én, három napos szimpozion volt, hogy nem tudom én, ott laktunk 
egy szállodában, és akkor délelőtt volt, nem tudom én, két előadás, délután két előadás. És jó 
nagy tömeg volt, és hallgatták, és nem tudom én, mi. Szóval akkor annak rettenetes nagy izé, 
jelentősége volt.  

S: Azért, mert…  
B: Mert a fotó akkor ennyire egy modern művészeti izé volt. Azon kívül meg, hogy 

mondjam, szóval ugye Pesten például nem nagyon lehetett ezeket kiállítani. Ugye, hát az 
Iparterv is egy hogyhívják volt, egy… Nem egy kiállítóhelyiség volt, ugye. Fehérváron, a 
Mártáék csináltak kiállításokat, ugye, oda ilyen körmenetben mentünk le. Azt megengedték. 
Esztergomban lehetett a Fotóbiennálét csinálni, azt is megengedték. Pécsett lehetett még. 
Szóval így vidéken. De itt, mondjuk, Műcsarnokban vagy az Ernst Múzeum – itt nem lehetett 
volna ilyeneket kiállítani akkor.  

S: Mondtad, hogy külföldieket is nézegettél akkoriban. Mit?  
B: Mindenfélét. Hát ugye mér… hát az egész pop-artra is jellemző volt a fotó, ugye? 

És mondjuk, engem is rettentően érdekelt, hát ezek a, most Fehérváron vannak ezek a nagy 
Kéz-litográfiák kiállítva, ilyen részletek, az is izé, azok is fotó…  

S: […]  
B: Igen. A részletek. Hát szóval akkor mik voltak, hát nem? Egy autónak a darabja, 

vagy egy százdollárosnak a darabja, vagy nem tudom én. Szóval az is, abban is rengeteg ilyen 
részlet volt.  

S: Te, és ezek az elmozdulásos képeidet, hogy te ismerted a Giulio Bragaglia-nak a 
fotóit?  

B: Nem.  
S: De tudod, kiről beszélek?  
B: Nem.  
S: Nem!  
B: A Giulio Bragaglia úgy ’11-12-ben, fotódinamizmus néven […] főleg a Ballával 

lógott együtt, és akkor, tehát a Balla volt ezzel a fázisfotóval […]  
B: Igen.  
S: …többiek csináltak, és akkor a […] Azt mondja, hogy […] Akkor csinált 

ugyanilyen hosszú expozícióval ilyen gesztusokat […] valaki csellózik. Hogy benne van az 
egész mozdulat. […] hogy fotódinamizmus.  

B: Nem. Hát hogy mondjam, hát azt is számold bele ebbe az egészbe, hogy akkor ez… 
azért jártunk például a Fészek Klubba, mert annak a könyvtárosnője – aki még most is ott 
dolgozik, mint könyvtáros, már elég idős – olyan nyugati folyóiratokat rendelt meg, amik 
abszolút ilyen modern művészettel foglalkoztak. Amit sehol máshol nem lehetett volna 
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megszerezni és látni. Azért jártunk oda mindig, és emlékszem, ott tátottuk a szánkat, hogy mi 
van itt ebben, ugye.  

Vagy nem tudom én, volt ilyen, hogy a Váci utca elején volt egy ilyen könyvesbolt, 
ahol meg lehetett rendelni, marha olcsón. Ha az ember tudta precízen a könyvnek a szerzőjét 
meg a címét, akkor akármilyen nyugati könyvet meg lehetett. Ott rendeltem meg izét például, 
ilyen pop-art kiadványt. Amit egyébként sehol nem árultak, szóval. És ez mind olyan volt, 
ugye, hát akkor még az elején, akkor még megvolt a vasfüggöny, de az a fajta vasfüggöny is, 
hogy semmit nem tudhattam külföldről. Hanem csak azt, hogy nem mehettem ki, vagy mit 
tudom én, mi.  

Akkor voltak ilyenek, hát emlékszem a izére, a Riversnek azokra a festményeire, ahol 
fönt ott van a Rembrandtnak A posztós céh elöljárói című kép, és akkor alatta ott van egy 
csomó szivar. És úgy emlékszem például, hogy a Laknerral néha vitatkoztunk komolyan azon, 
hogy én azt mondtam, hogy milyen csodálatos festő a Rembrandt, ő meg azt mondta, hogy az 
nem egy jó festő.  

Akkor egyszer csak meglátom, hogy fest egy olyan képet, ahol… egy önarcképet, ahol 
cigarettázik. És tiszta ilyen Rembrandt-stílusban. És mondom, hogy mi az? Aztán leesett a 
húsz fillér, hogy hoppá! Látta ezt a izét, ezt a képet, ugye. Egy nem tudom én, egy pár hónap 
múlva megyek be – akkor még cigarettáztam –, megyek be a Márvány utcában, ott volt egy 
kis maszek trafik, egy ilyen idős házaspár voltak az eladók, és ott volt az asztal sarkán egy 
ilyen fadoboz, és Old Masters, vagy valami ilyen volt ráírva. És mondom: ez micsoda? Azt 
mondja: csodálatos holland szivarok, nézze meg!  

Kinyitom, és a doboznak a fölső részébe be volt ragasztva a Rembrandtnak a 
reprodukciója, és alatta ott voltak a szivarok, és akkor esett le a húsz fillér, hogy hoppá, hát 
nyilván a Rivers is ezt szívta mindig, és azért ohne zsinór, lefestette ugyanúgy, mint a… na, 
aki a Coca Colás üvegeket csinálta. A Warhol. És… vagy a izét, azt a paradicsomlét, amit ő 
maga is evett, meg nem tudom én, mit.  

Hát szóval azt se tudtuk, hogy mi az, hogy izé, hogy mi az, hogy pop-art, ugye. Ott 
ilyenkor derült ki, szóval hogy…  

S: Te akkoriban tehát ez most, amiről én beszélek, az ’66 és ’82 között te egy ilyen 
popos festő vagy grafikusnak tartottad magad?  

B: Hát, egy óriási élményem volt az, amikor – hát, mert előtte voltunk Moszkvában, 
meg voltunk Prágában többször is –, de akkor mentem ki először Olaszországba.  

S: Mikor?  
B: ’66-ban. Nyugatra, ugye. És hát nem tudom én mi, hát előtte láttam egy Fellini-

filmet, ahol nem tudom én, százezer autó állt egy téren, és akkor ott a nem tudom, a 
Mastroianni kirepült, mert nem bírta már megvárni, amíg tovább lehet menni. És így néztem, 
ugye, hogy az a jó ég, honnan lehetett ennyi autót összeszedni, hogy telerakni vele ezt a teret, 
ugye? Mert itt akkor, nem tudom én, a Nagykörúton óránként ment el egy autó, az se maszek 
volt, vagy nem tudom, mi, ugye.  

És akkor kimegyek izébe, Olaszországba, és akkor ezt látom a valóságban, ugye, 
akkora dugók voltak, mint ami most van nálunk. És néztem, hogy ez micsoda. Szóval, ott 
ittam először Coca Colát. Mi ez a förtelmes Fagifor? Kész – azóta nem is ittam.  

Ilyeneket, hogy nem tudom én, egy busz hátulján egy reklám volt, és akkor úgy 
értetlenül néztem, hogy ezt megengednek ilyet, hogy mit tudom én, hogy hát egy-egy autós is 
odanéz, hogy mi van oda kiírva, és akkor nem figyel oda, és nekimegy valakinek, vagy mit 
tudom én. Azt s akkor láttam először. Szóval, minden, ami most itt már abszolút bejött, az 
már ott akkor megvolt, szóval…  
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De, még akkor olyan volt, akkor még nem volt turizmus, ugye. Olyan volt, hogy 
reggel kilenckor odamentem a Vatikáni Múzeumhoz, váltottam egy jegyet, végigmentem ott 
egy ilyen földalatti folyosón, be a Sixtus Kápolnába, szépen lefeküdtem a padlóra, néztem egy 
fél órát, aztán arrébb mentem. Néha egy-egy fiatalember még jött, aztán, nem tudom, másfél 
óra múlva lehetett hallani valami zsivajt. Ja, akkor most jönnek valami japánok vagy 
amerikaiak. Akkor fölkeltünk és elmentünk mást nézegetni.  

Szóval ezt csak azért mondom, hogy azóta se, én oda be nem tenném a lábam, hogy a 
tömegben ott izé, nyüzsögjek, szóval.  

S: Képzeld el, mikor először mentem, megnézni, kinyitották az ajtót, vagy előttem 
kinyitotta valaki az ajtót, és…  

  
[…telefon…  
B: Tessék, Grafika.  
S: Tehát nem hogy áhítat nem volt. Semmi.]  
  
B: Amikor még állomásként pályaudvarként működött. És hát ott is rettenetes volt, 

szóval nem lehetett egy képet megnézni, mert vagy ilyen közelről kellett nézni, vagy ha ide 
mentem, akkor már egyfolytában mászkáltak előttem föl.  

S: Na még térjünk vissza egy kicsit a fotóra. Hogy te azért mást csináltál, jó, hát 
mindenki mást csinált. De hogy… szóval először is, én úgy érzem, hogy te elég korán kezdted 
el mégis csak […] ezeket az avantgárdabb dolgokat csinálni. Tényleg ilyeneket, a Koncz 
Csabát ismerted?  

B: Koncz Csabát…  
S: Ő a Muskátliba járt annak idején, azt nem tudom, még a hatvanas évek legelején.  
B: A neve az nagyon ismerős, de most nem ugrik be, hogy…  
S: Hárman voltak, a Koncz, a Lőrinczi meg a Nagy Zoltán, akiknek volt a Műhely ’67 

kiállításuk, Debrecenben.  
B: Nem, nem…  
S: Azzal nem foglalkoztál… Ők voltak az első ilyen…  
B: Nem, én csináltam aztán mindenféle ilyen malacságokat. Hogy bele, izé, mázoltam 

a hívóba, meg nem tudom én. Szóval mindenféle…  
S: […]  
B: Nem, nem. Így a kezemmel, meg nem tudom én. Szóval…  
S: Igen, ezen egyébként gondolkodtam, hogy ez a…  
B: Meg hát annyi mindent lehet vele csinálni, hát ezt mind, mind akartam.  
S: Most neked van ez az önarcképed, ez a […] Ebben én érzek humort is, nem… 

hogy…  
B: Hát ez, ugye az izé alapján van. A Kirkegaard. Akit meg nagyon szerettem.  
S: De ezzel együtt, mégis csak egy ilyen profán humort érzek benne. Vagy balra 

nézek, vagy jobbra, nem? Vagy nem volt…  
B: Hát a „vagy-vagy”-ban is, abban is van valami humor, nem? Hogy egy filozófus azt 

mondja, hogy vagy így van, vagy úgy van. Ugye? És nem kerek perec dönt valamiről.  
S: És ilyenekre nemigen figyeltél oda, mint, mit tudom én, Kerekes Gábor például? 

Ismerted az ő dolgait?  
B: Igen.  
S: Vagy kiket ismertél fotósok közül?  
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B: Hát ott mindenkit, aki járt le Esztergomba, Biennálékra. Hát a Balláékat, STB 
Csoportot, ugye, hát abból is most már ketten, ugye, az egyik az már egyáltalán nem 
foglalkozik vele, a másik nem tudom, mennyire. Legföljebb csak elméletileg.  

S: Jó, lehet, hogy ezt akkor majd másképp kell megcsinálni. Esetleg akkor 
végigmehetnénk rajta, hogy hátha látsz ilyen… Mert engem érdekelnének ilyen párhuzamok. 
Az az igazság, én téged nem tartalak, hogy mondjam, képzőművészeti… én nem nevezném 
képzőművészeti fotóhasználatnak, amit csinálsz. Vagy… szóval nálad erősebbnek érzem 
magát a fotó-alapot. Mert a Dóra meg a…  

B: Na jó, nézd, de én mondjuk, például mindig is, most is belerajzolok, meg 
beleszínezek, meg nem tudom én, mit. Szóval belefestek. Szóval…  

S: Persze, hát tudom, hogy nem direkt fotó. Ezt tudom. Azt hiszem, nincs is tán olyan, 
ami… nincs is tán olyan képed, ami egy az egyben olyan, tehát egy fotó, és úgy hagynád.  

B: hát, egy-kettő van, még a régebbi időkből. Ezeket s háttal ülő önarcképek, meg nem 
tudom.  

S: Ja igen. Azt leszámítva. Úgy van. Igazad van.  
B: Vagy az ilyen kis részletek, ugye, hát ami mondjuk, csak rózsaszínesítve van. 

Szóval, akkor még, hát még a… most nem jut eszembe a neve, pedig könyveket is írt, ilyen 
szakkönyveket. Ott a Csalogány utca mellett, ott, az utcában akkor még voltak ilyen 
földszintes házak, még a hetvenes évek elején. És az egyikben ott volt egy műhelye. És ott 
izé, ott főztek mindenféle izéket, vegyi anyagokat. És még arra is emlékszem, hogy nem volt 
műanyag zacskó, hanem ilyen sós vízbe áztattak izéket, papírzacskókat, és akkor úgy 
megszárították. És akkor abba csomagolták, hogy mit tudom én.  

S: A vegyszereket?  
B: Vegyszereket. És egy csomót ott főztek kinn a háznak az udvarán, ilyen nagy 

kondérban. Szóval… És akkor is emlékszem, és akkor ők azt abbahagyták, akkor valaki más 
elkezdte. Az egy pár utcával arrébb csinált ilyen színezőanyagokat, és akkor az meg 
kiköltözött a… hogy hívják azt? Arra, Óbudán, egy ilyen helyoldalba.  

S: Ja, a Lesinyei.  
B: A Lesinyei, igen. Igen. Ott egy ilyen pincében, ott csinálta ezeket. Akkor oda 

jártam hozzá, mindig vásárolni ilyen rózsaszínesítő festékeket.  
S: Jó. Hát nézd, ez nekem most egy fontos dolog, hogy… De azt hiszem, tényleg az 

lesz a legjobb, hogyha majd úgy csináljuk, hogy leülünk, és akkor képekkel.  
B: Jó.  
S: Jó? Mert így nehézkes lesz. Na, jó, hát ennyi…  
B: Jó, csak az a baj, érted, hogy a képeim, azoknak egy jó nagy része, az meg be van 

keretezve, be vannak csomagolva, érted? Mert egy csomót én mindig, én is már melegem 
van…  
 


