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Interjú Török Lászlóval 

 

S: Török László fotóművész lakásán beszélgetünk. Laci, ahogy én ezt már mondtam, 

tehát van ez a két dolog. Úgyhogy… de én azt mondom, hogy kezdjük azért el a családi 

háttérrel. Azt én tudom, hogy te 1948. április 20-án, Budapesten születtél. Hova?  

T: Hát, rossz dátum az április 20-a,1 de most erről nem szívesen beszélnék. Én 

Budapesten, hát már történelmileg, én azt hiszem, hogy sajnos Hitler, meg talán egy kicsit 

lényegesen hasonló időszakban születni – ezt csak azért mondom, mert erről én ugye, nem 

tehettem, hogy akkor születtem, de hát tényleg az ember bizonyos fajta ismereteknek a 

birtokába juthat.  

Én a Százados úton születtem, a lényegében vett erdélyi lakótelepen. Erről annyit lehet 

tudni, hogy ezt még a trianoni apropók kapcsán azért építették – ilyen szoba-konyhás 

lakásokról van szó –, hogy az akkori ilyen lakásproblémákat, az ismert okok kapcsán, 

feloldja. Azért is hívják erdélyi lakótelepnek.  

És ezt úgy szokták mondani, hogy munkáscsaládba – vagy legalábbis régen ezt 

mondták –, de hát mondjuk, ez a lényege is a dolognak. Talán egyetlen egy érdekes dolog 

van, hogy az én nagybátyám a Török Vidor – Vidor bácsi –, aki eléggé legendás operatőr volt, 

és ez meg is határozta, a környezettől függetlenül, azt a fajta esetleges irányultságot, ami 

aztán nekem valahol erre a fényérzékeny világ felé való utamat determinálta.  

S: Ez volt az, amit a Gera Mihály egy kis rövid cikkében úgy írt, hogy a te édesapád 

volt.  

T: Nagybátyám volt. Tehát édesapámnak a bátyja. Amiről te beszélsz, az egy más 

dolog: az egy ilyen archív fotó volt,2 mert az édesapám is a Filmgyárban dolgozott, ahol a 

Vidor bácsi ugye, autodidakta révén már operatőrré vált – tehát a Filmirodában, nem is a 

Filmgyárban –, a Fradi pályával szemben. És édesapám a Filmgyárban dolgozott, és ilyen 

segédoperatőr; hát nem segédoperatőr, az túlzás, hanem hát csálinger vagy világosító, vagy 

hát az akkori körülmények között. És volt egy ilyen fotó, amin az édesapám is látható volt, és 

a Gera Misi erről a fotográfiáról írt. Tehát nem a nagybátyámról. Hát énszerintem ez így 

pontos.  

                                                 
1 Adolf Hitler is ezen a napon született – Török itt nyilván erre céloz. 
2 Új Tükör, 1988. június 26., 9. 
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S: Lehet. Itt valószínűleg megnézhetjük. Na, mindegy. De elképzelhető. És mit kell 

tudni a felmenőkről? Tehát apád, nem tudom én, nagyapád, ilyesmi. Tehát hogy…  

T: A nagyapám, ő nagyon korán meghalt. Tehát édesapámék négyen voltak testvérek, 

Vidor bácsi volt a legöregebb, és akkor még három testvér. Hála Istennek, édesapám még ma 

is él: kilencvenhetedik évében, és jó egészségben. A többi testvér már nem.  

Az ő édesapjuk nagyon korán meghalt egy agyhártyagyulladásban, és az édesanyjuk 

nevelte föl a négy gyereket. Ő német származású volt, ami, azt hiszem, akkor természetes is 

volt ebben az országban. Knaupnor Bertának hívták. Tehát ennyit tudok úgy nagyjából az 

ősökről. Meg annyit, hogy nagyon kreatív ember volt a nagybátyám: gőzgépeket tervezett, 

festegetett. De ahogy említettem, nagyon fiatalon meghalt.  

S: És édesanyád? Ő Fischer Margit, ugye? Ő is német származású?  

T: Hát igen, ő is német származású. Ő a Nyugat-Dunántúlról származik, ahol én 

nagyon sokat gyerekeskedtem, és Csepreg… Hát, ott közel az osztrák határhoz, és ő is Pestre 

került. A rokonai hűek [voltak Magyarországhoz], ott maradtak Nyugat-Dunántúlon. Tehát 

gyakorlatilag ez a fajta kettősség még az én közvetlen szüleim kapcsán is megmaradt, vagy 

alakult, az édesapám szüleivel kapcsolatosan.  

S: És az első ilyen interjúban, vagy ilyen komolyabb írásban, amiben te – ez a Mozgó 

Világban volt…3  

T: Igen, igen.  

S: Hogy ebben azt mondod, hogy édesapád virtigli melós, és édesanyád pedig 

zöldséges ládákat pakol.  

T: Igen, így van. Jól emlékszel. Hát, a háború után – mert ugye édesapám a háború 

előtt volt a Filmirodánál –, és a háború után ő elment az Alumíniumáru Gyárba, és 

galvanizálóként dolgozott. Tehát ez az egyik része. És a másik pedig édesanyám: ő hát ilyen 

segédmunkás volt a Nagyvásártelepen. Tehát azért is említettem még az elején, hogy 

munkáscsalád. Hát más akkortájt nem igazán, vagy legalábbis számomra – szóval ez az 

állapot volt a szülőkkel kapcsolatosan.  

S: Hát akkor [nálatok] ennek az új rendszernek olyan nagyon sok becsülete nem volt. 

Vagy…  

T: Már melyik új rendszernek?  

S: A ’45 utáninak. Vagy ez hogy volt?  

                                                 
3 Szervác József: „Helyzeteket élek meg…”. MOZGÓ VILÁG, 1977/4 ,69–70. 
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T: Hát mondtam: ’48-ban születtem, gyerekként ebből én azért elég keveset… De 

nagyon egyszerű körülmények között, tisztességesen éltek, dolgoztak a szüleim. Tanultam, 

sőt, a Török-családban az is érdekes, hogy az első olyan, olyasvalaki vagyok, aki 

leérettségizett. Tehát ugye, akkor azért az egy nagy dolog volt – vagy legalábbis a családon 

belül nagy dolog volt.  

S: Mégpedig a Bem József Gimnáziumban.  

T: Hát igen, ott érettségiztem. De előtte azért a Százados úton jártam általános 

iskolába is, csak egy kis affér miatt a gimnázium felénél a Bem József Gimnáziumba 

irányítottak. És hát ott…  

S: Mi volt ez az affér egyébként?  

T: Hát, fiatal emberként, meg az akkori erkölcsi normák… hogy mondjam… 

ellentmondásaként, hát ilyen… ilyen kis lányügyek. Tehát nem a tanulmányaimban volt a 

probléma, nem… sokáig eminens voltam, de hát, ahogy az ember a felnőtté válás küszöbe felé 

halad, akkor, hát akkor azért már voltak más történések is.  

S: Most hencegsz vagy panaszkodsz?  

T: Hát nem: ezek tények. Most, gondolom, hogy a mai fiatalok ugyanígy vannak vele, 

csak hát akkor egészen másfajta normarendszer működött.  

S: És a Százados úton ti ott hol laktatok?  

T: Ez az erdélyi lakótelep. A Százados út az három dologról volt híres: máig egyetlen 

művésztelepéről, a Kenyérgyáráról, és híres vagy – idézőjelben – „hírhedt” volt erről az 

úgynevezett erdélyi lakótelepről is. Mert ezt végül is a húszas években, a húszas évek után 

építette még a Horthy-éra, tíz-tizenöt éves időtartamra. Na most, hát én akkor ezek szerint 

’48-ban ott születtem, és körülbelül, azt hiszem, hogy a ’70-es évek végén bontották le. Vagy 

a ’80-as évek közepén, most ebben nem vagyok olyan biztos.  

S: Én ezt nem ismertem: ez ilyen bérház-jellegű volt?  

T: Ezek sorházak voltak. Szoba-konyhás lakások, kis saját kerttel, és egy ilyen 

sorházban – hát, föl is tudnám sorolni talán –, hát nyolc külön kis lakás volt, egymás mellé 

építve. Hát szóval túlzás lakóparknak mondani, de hát valami hasonló volt, az akkori 

igényeknek, elvárásoknak vagy szükséghelyzetnek megfelelően.  

S. ’56 téged itt ért?  

T: Ott, a Százados úton. Hát én akkor nyolc éves voltam, de ahogy az előbb 

említettem, hát főként a Kenyérgyár miatt volt meghatározó szerepe ennek az utcának. Meg 
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annak – hát persze, hangsúlyozom, én akkor nyolc éves voltam –, de azok a kilométeres 

sorok, ami az akkori háborús vagy forradalmi helyzetben alakultak ki: mindenki jött a 

kenyérért. És még az is, hogy – különösen a harcok idején –, hogy a Százados út az 

gyakorlatilag párhuzamos a Hungária úttal. És inkább ebben az utcában, tehát a Százados úton 

gyülekeztek a forradalmárok, és ez volt egyfajta bázisuk. Tehát a teherautók és a különféle 

elvonulásoknak a helyszíne. Mert a Hungária út az egy széles út, és feltételezem – hát mostani 

fejjel különösen –, hogy akkor az már ilyen katonai szempontból kellemetlen lett volna. Tehát 

valószínűleg, hogy az akkori szovjet hadsereg ott már jelen volt. Vagy be tudta jobban látni a 

dolgokat.  

S: A családból valaki – akár pro, akár kontra – valamelyik oldalon részt vett a 

forradalomban?  

T: Nem.  

S: Aha. És te?  

T: Hát nyolc évesen?  

S: De mi? Császkáltál? Vagy mi?  

T: Hát egyrészt ez a megváltozott állapot, tehát  hogy ezek a kilométeres sorok: ott 

hömpölygött a Kenyérgyár előtt; és az állandó lövések, mert fényjelző lövedékek. Hát azért 

egy gyerek számára eléggé félelmetes volt. És mondjuk, ennyi kötődik a Százados úthoz.  

Ugyanakkor, hát valószínűleg, hogy negyedike után vagy jóval utána, amikor már 

lehetett mozogni, akkor édesapámmal bementünk a városba – és mondjuk az igazi nyomasztó 

élmények ott értek mint gyereket. Tehát kilőtt…  

 [Bocsássatok meg,véletlenül megnyomtam valamit. …stb…]  

 S: Hát ezt a Százados utat, ezt elmondtad, hacsak nincs… Illetve, én azt azért 

megkérdezném, hogy a házból mentek emberek harcolni?  

T: Hát, azt hiszem, igen. De hát én inkább csak hallomásból [zudom]. Hát volt olyan 

szomszédom – mert ugye, még azt is tudni kell az említett három apropón kívül –, hogy a 

Százados úton van a BKV – nem BKV, Beszkárt volt akkor –, a Beszkártnak a remíze. Tehát 

ugye, onnan indultak, vagyis hát sok ember dolgozott ott, és az egyik szomszédunk, azt 

hiszem, hogy részt is vett. Azt nem tudom, hogy a harcokban, de az eseményekben 

mindenféleképpen.  

Sőt, még van egy érdekes dolog: hogy egy barátom – Dusán Lászlónak hívják –, hogy 

ő ugyanabba a Százados úti iskolába járt, és akkor mondjuk olyan tizenhárom-tizennégy éves 
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lehetett. És belövést kapott az az iskola. Hát ez egy négyemeletes épület volt, és egy ilyen 

tankbelövést kapott – mai napig barátom egyébként –, és ő ott, szintén gyerekként, de 

mondjuk ilyen tizenkét-tizenhárom évesként megsérült, szilánkokat kapott.  

Meg rengeteg embert láttam, rengeteg fiatalt. Ahogy említettem, ahogy a teherautóra 

szállnak, ahogy lobognak a zászlók, ahogy a platón rajt’ van a géppuska.  

A leverés után meg a rengeteg eldobott fegyvert, különféle helyeken, gránátok százait. 

Úgyhogy, és akkor annyi, hogy – de mondom, ez a Százados úton történt –, és utána, amikor 

már lehetett mozogni, akkor édesapámmal bementünk a Blaha Lujza térre – ami nem volt 

egyébként olyan túlzottan messze tőlünk, mondjuk, egy olyan három kilométer –, és hát ott 

azért iszonyatos dolgokat láttunk. Tehát ott még megmaradtak a kilőtt páncélosok.  

A Corvin Áruháznál, az valami döbbenetes volt, mert noha ilyen fa palánkokkal el volt 

különítve, már nem is tudom, hogy milyen hely, hogy a mostani vagy a régi Sajtóház, vagy 

mindegy, de valami kis utca. És akkor ott állt egy géppisztolyos orosz katona hölgy, és persze 

mondta, hogy „Davaj, davaj!”, meg fegyver, meg… És benéztünk, és lehetett látni, hogy ott 

az orosz harcosoknak a hullái úgy vannak gúlába állítva, mint ahogy a síntalapzatokat szokták 

– lefektetés előtt vagy után, satöbbi, satöbbi – összerakni. Hát, azért gyerekfejjel ez nem volt 

egy törpe dolog. Hát, ilyen szempontból mély nyomokat hagyott bennem.  

Ugyanakkor, meg pláne, ami utána történt, ugye, az is hozzátartozik a dologhoz. Azért 

ott, az a környék, az mindenféleképpen forradalmi-párti volt, és a szüleim is természetesen a 

Nagy Imre vonalát követték. És gondolom, nem én vagyok az egyetlen, akinél ez ekkora 

problémát okozott majdan a tanulás, és az egyéb ezzel kapcsolatos ismeretek megszerzése 

kapcsán – ami hát aztán, mint tudjuk, ugye történt. Tehát, hogy ellenforradalomnak lett 

minősítve.  

Hát szóval, óriási nimbusza volt ott, azon a környéken, és a mi családunkon belül is 

Nagy Imrének. Valahogy teljes mértékben a szívünkben élt, még jóval tovább is.  

S: Tehát ezt ti forradalomnak neveztétek otthon. Vagy egyáltalán beszéltetek [róla]?  

T: Mi mindig. Igen, igen.  

S: Te hallgattál ilyen teenagerként SZER-t meg ilyesmit?  

T: Igen.  

S: De a híreket is, vagy csak a…  

T: Hát nyolc éves voltam. Tehát hogyha most ezt az idő-kontextust mondod, akkor hát 

persze. Persze.  
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S: Jó. Na de, hogy egyébként, jó, mondtad ezt – tehát ilyen képeket próbáljunk 

összeszedni, szerintem –, hogy mondtad ezt az orosz gúlákat stószban, meg mondtad ezt a 

sort. Tehát ilyen… milyen képeket őrzöl? Ez érdekel.  

T: Hát ezek voltak a legszomorúbb képek, de hangsúlyozom, ez nem a Százados úton 

volt, mert a Százados úton azért voltak még más tényezők is. Tehát nem véletlen, hogy 

egyrészt, ugye, a forradalom leverése után rengeteg fegyvert láttam mindenhol, úgy eldobva.  

Azért azt még tudni kell, hogy túl a Kenyérgyáron – hát nem a Százados úton, de pár 

száz méterrel arrébb, a Hungária körúton – az ország egyik legnagyobb laktanyája volt. Sőt, 

azt hiszem, hogy a Belügy vagy a belügyi szervek, nem is annyira hadsereg; de azt hiszem, 

hogy az is. Tehát nyilvánvaló, hogy ilyen szempontból is jelentősége volt ennek a kis egy 

kilométeres utcának, mert hát amikor kitört a forradalom, akkor feltételezem, hogy rengetegen 

szerezhettek onnan fegyvert és egyéb dolgot.  

S: De tényleg, a képek után mennénk. Már csak azért is, mert van egy olyan 

elképzelésem és olyan ötletem, hogy mondjuk… hogyha azt mondom neked, hogy „az 1956-

os forradalom” – mi az a legélesebb kép, ami neked személyesen fontos?  

T: Hát nem, mert ugye az akkori gyerekkori élményeken túl, már csak azok vannak, 

amit az ember utólag megismert. Tehát…  

S: Nem, nem, nem, nem. Olyan kellene, ami neked személyes. Tehát gyerekkorban, 

amit láttál. Vagy…  

T: Hát ezeket láttam. Szóval most egy nyolcéves gyerek számára azért mi 

döbbenetesebb, mint összeégett emberek holttestét, egyéb ellapított holttesteket látni? Hát…  

S: Világos. A házból mentek el egyébként? Tehát disszidálni, ilyesmi.  

T: Azt hiszem, nem. Nem. De ott azért az erdélyi lakótelep mellett még volt más 

lakótelep is, és hát feltételezem, hogy azért sokan ezt a módját választották a lehetségesnek.  

S: Tulajdonképpen bennünket tényleg az érdekelne, Laci, és most nem tudom…  

T: De hát, most egy nyolcéves gyereknek, most én hiába lettem aztán fotográfus, de 

hát én most ezt nem tudom beleálmodni feleslegesen, ami nem volt igaz. Tehát, ha én 

ráadásul dokumentarista fotográfus lettem volna, hát akkor biztos, hogy ilyen szörnyű-

gyönyörű csendéleteket képzeltem volna el utólag. Hát csak gondolom, bekomponált képet, 

hogy egy öreg hársfa tövében, úgy körül volt véve drótkerítéssel, ott van kétszáz gránát 

bedobva. Tudod? Hát szóval, ezek olyan… De hát nem, hát én akkor gyerek voltam. Tehát…  

S: De pont ilyenekre, ilyen képekre vagyunk kíváncsiak.  
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T: Hát ezt én már csak úgy utólag komponáltam meg. Tehát…  

S: De ezt nem láttad?  

T: Látni láttam, de hát olyan nyolc éves voltam, és akkor még nem voltam fotográfus. 

Tehát ez így utólag számomra csak az agysejtjeimben van bent. Tehát természetes, hogy föl 

se merült az, hogy ez valahol egy ezüst alapú helyzetben ott összejöhetett volna. Mert hát 

fényképezőgépet se láttam akkor még. Meg…  

S: Milyen ilyen kompozíciók jutnának még eszedbe ’56-ról?  

T: ’56-ról – hát aztán nem is igazán maradt fönn sok dokumentum. Ugye, hát a Paris 

Match meg a hasonlók. Hát én most nem vagyok ennek a szakértője, de hát ugye, alig van egy 

párszáz kép, ami ebből ami készült, film is. Úgy tudom, hogy dokumentumfilm is eléggé 

kevés van, függetlenül attól, hogy nyitottak voltak a határok, és jöttek be a nyugati tudósítók.  

Ami még érdekes, hogy a ’80-as években a Beszélő szamizdatos vonaláról kaptam én 

ilyen háromkötetes kis… hát, fotóalbumnak nem lehet nevezni. Hanem akkor már elő merték 

venni az emberek a féltett negatívjaikat, és ilyen teljesen amatőr képek voltak, többnyire 

életlenek. Tehát nem profik csinálták.  

Az például egy ilyen érdekes kapcsolódási pont a magam által akkor látott, és aztán rá 

egy húsz évre szembesült helyzettel. Tehát amikor ezeket a kis amatőr képeket… szóval ezek 

az amatőr képek számomra jóval meggyőzőbbek voltak, mint azok az ismert séma szerint, 

azóta is… Hát persze, itt nem a riportokat, hát gyönyörű képek születtek, tudósítások, filmek 

és fotók. De hát valahol ez [más].  

 Tehát gyakorlatilag azok a szörnyű élmények, látványok, amelyeknek tanúja voltam, 

azokból – ha mai fejjel kellene képet csinálni –, akkor egy olyan kollega, nem a saját 

stílusomban, nem valószínű, hogy én, hogy az a fajta fotográfusi gondolkodás, amit én 

képviselek, hogy az ehhez szinoním lehetne. De mindenféleképpen ilyen dekomponált 

képekre gondolnék, amit a magyarországi fotográfusok közül a csúcsra a Jokesz vitt. Tehát 

De hát persze, mások is foglalkoztak vele. Tehát egy ilyen holt anyag, de mégis bizonyosfajta 

konkrétumokkal.  

Tehát a sínekre gondolok, egy rozsdás abroncsra, egy… De semmiféleképpen nem 

abban a fajta komponált stílusban, ahogy én a pályafutásom alatt általában dolgoztam. Tehát 

gyakorlatilag egy ilyen hamisítványt csinálnék én. Tehát úgy a nyolcéves fejemmel, az akkori 

élményekkel, és a mostani ismereteimmel. Hát, talán lehet, hogy egyszer megcsinálom, 
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hogyha a Jokesz is bele fog egyezni. Persze, nem volt ő az egyetlen, aki kitalálta a 

dekomponált fotográfiát, de Magyarországon mindenféleképpen az ő nevéhez fűződik.  

Ugyanakkor azért egy-két dolgozat volt, mert hát én azért verbális fotográfusnak 

tartom magam. Tehát mindenféleképpen valamiféle élményanyag szükséges ahhoz, azért volt 

ugye sok költő barátom. Sőt, elnézést, még az egyik legjobb barátomat kifelejtettem, akkor, 

amikor kérdezted azt, hogy voltak-e az ismerőseim között ’56-os sérültek. Én a Balaskó Jenőt 

felejtettem ki, aki, mint tudjuk, költő. Ettől függetlenül nekem a példaképem, és ő is 

megsérült 1956-ban.  

Egy ilyen régi, régebbi dolgozatomnál, az Idézetek cím kapcsán, tehát ami szintén 

arról szólt, hogy bizonyosfajta költők, vagy hozzám közel álló művészek inspirációit 

próbáltam fényérzékennyé tenni. Azért van egy olyan dolgozat, amely mindenféleképpen ’56-

tal összefüggésben van. Egyik költőnk egyike volt Döbrentei Kornél, és gyakorlatilag az, amit 

vele kapcsolatosan idéztem, az teljes mértékig ’56-tal összefüggésbe hozható – ha benne van 

ebben, de…  

Ja, igen. Igen. [Mutatom a szóban forgó képet.] Ez egy képpár, tehát itt gyakorlatilag 

egy ilyen tenger-horizont [van], ömlik ki a vér a modellre. És ennek a… hát csak ugye, ebből 

most ez a változat van itt. Ennek a másik változata viszont az volt, hogy egy ilyen ’56-os 

ballonkabát, amely csak mindenféle személy nélkül, drasztikusan föl van egy ilyen rusztikus 

háttérre szegezve, ugyanezzel az úgynevezett vérrel – hát én, mondjuk, kéknek ábrázoltam – 

van leöntve. Gyakorlatilag ez az egyetlenegy olyan motívum, ami valahol ehhez az 

időszakhoz [’56-hoz] képileg kötődik, egy korábbi ciklusom kapcsán.  

S: És ezt te tudatosan…?  

T: Igen.  

S: Mert maga ez a kis kiadvány, ha jól emlékszem, pont ’86-ban jelent meg.  

T: Igen. Nem, szóval hazudnék, hogyha azt mondanám. Hát nem, hát egyszerűen, 

szóval végül is ez az ’56 számomra, valahogy teljes mértékig bennem volt, és ennek a 

dolgozatnak a kapcsán gondoltam egy ilyen szolid kis, idézőjelbe tett, nem emlékre, hanem 

„emlékezésre” inkább.  

 Ezen a munkán kívül még egy olyan konkrét dolgozatom volt, szintén ebből az 

időszakból, a nyolcvanas évek közepéből, az Idézetek című sorozatból, amit Eörsi Istvánnal 

kapcsolatosan fogalmaztam meg. Az jóval – azt hiszem, hogy legalábbis képileg, a befogadó 

szempontjából – evidensebb. Talán meg is mutatnám ezt a képet. Tehát az Idézetek és a 



Török László 1-2. – 9 –  
  
 
Révedezések kapcsán én azt hiszem, hogy ez a dolgozat az, amelyik jobban…, amelyik képi 

üzeneteiben sokkal adekvátabb, kevésbé elvont, függetlenül attól, hogy a hölgy – de a 

szokásos akt – jeleníti meg a szabadságharcos hőst, az elesett hőst. De úgy hiszem, hogy a 

falakon ütött golyósebek, és a hölgynek ez, az akttól egészen elvonatkoztatott, leomló 

helyzete az, amely az akkori időben ezt a fajta gondolatkört számomra megoldottnak kínálta.  

 S: Na jól van, akkor ezt lezártuk, ezt az ’56-os részt. Ha még valami bevillan, akkor 

majd…  

T: Jó.  

S: …úgyis szólsz. Akkor én azt mondanám, hogy anélkül, hogy itt lépésekben 

mennénk, én szeretném, hogy ha elmondanád, ilyen madártávlatból, hogy mi az, amit a te 

szakmai pályádon ilyen kulcs-eseményeknek tartasz. Tehát hogy hogy indult a pályád?  

T: Hát, a művésszé válás az egy hosszú és keserves folyamat. És én azt hiszem, hogy a 

kontinuitása mellett, vagy azzal egyidejűleg, mégis arról szól, hogy ezek a dolgok 

epizódokból állnak össze. És számomra az egyik ilyen nagyon jelentős stáció: 1972-ben 

történt, akkor csináltam meg A család című képemet. És hát azóta tartom véglegesnek a 

kapcsolatomat a fotográfiával.  

Ez a mai időhöz mérve egy eléggé szakrális időpont, mert hogy ez harminchárom éve 

történt, és egy nagyon érdekes időszakban. És én akkor az MTI-ben voltam világosító. 

Voltam más szakmai területeken is. Tehát azért azt tudni kell, hogy a Török Vidor a 

nagybátyám volt, és amikor a boldogulásról, a jövőről és az elképzelésekről, a 

pályaválasztásról a családban szó esett, akkor számomra ez egy teljesen jelentős idolként 

eleve adott volt: a Vidor bácsi. És az érettségi után gondoltam, hogy megpróbálkozom az 

operatőrré válás nehéz feladatával, és ő mondta akkor – a sok legendás egyéb kiszólása 

mellett –, hogy „fiacskám, ezt teljesen az elején kell kezdened, tehát hogy a létrának a legalsó 

fokán”. És így kerültem én a Magyar Filmlaboratórium Vállalathoz, az akkori André Debrie 

hívógépek úgynevezett szárítósaként, tehát akik elvágták a filmet. És el is töltöttem ott egy-

két évet, ahol aztán…  

S: Egész pontosan ’66-tól ’70-ig.  

T: Így van. Igen, mert ez, ebbe még bejött két év katonaság, tehát azt sajnos, ugye 

akkor meg kellett csinálni. Tehát az egy kicsit kiesett.  

S: Mikor?  
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T: Az ’66-tól ’68-ig voltam katona. Beleestem természetesen a cseh dologba, de 

mindegy, és a csehszlovák…  

S: Várjál: nem egész mindegy.  

T: Hát én akkor, akkor én már leszerelő katona voltam, 1968. augusztus 20-án volt az 

akkori Magyar Néphadseregben a statárium kihirdetve. És én akkor Mezőkövesden voltam; 

ott egy ilyen repülőtér van ott, katonai repülőtér. És egy pár hónapra, leszerelésem előtt még 

valóban láthattam ott háborús helyzeteket. Tudniillik, ez egy elárvult repülőtér volt, és csak 

nagyon röviden: szóval ennek még ’56-ban kivitték a dokumentációját, tehát ez csak ilyen 

települt repülőtérnek használták a meglévő – Pápa meg egyéb – repülőterek mellett.  

És akkor jöttek, az akkori csúcs-modell, a MIG-23-as. Vagy 21-es? Lehet, hogy 21-es, 

most ebben én már nem… de hát ugye, ez ’68. Tehát ezt úgy be lehet helyettesíteni. És én 

annyi repülőgépet még nem láttam! Tehát az egy olyan laktanya volt – ebbe nem akarok 

nagyon elmenni, csak nagyon röviden –, hogy… hát szóval iszonyatos volt, hogy százával 

szállnak le repülőgépek, hadianyaggal, satöbbi, satöbbi. Tehát ennyit a hadseregről, szóval itt 

is volt azért negatív élményem.  

És utána szintén visszakerültem a Filmlaboratóriumba, és ott nagyon… Először is 

akkor ez egy film-nagyüzem volt. Tehát a kópiáktól kezdve, az eredeti forgatások negatívjait 

ott hívták. Tehát ott rengeteg operatőrrel találkozhattam, Ragályi Elemértől kezdve Pintér 

George-ig, aki aztán most már földim is, a salföldi helyszínem kapcsán. Na, mindegy.  

A lényeg az, hogy rájöttem arra, hogy gyakorlatilag ez egy csoportmunka! Tehát, hogy 

az operatőr az egy nagyon lényeges, meghatározó figurája egy filmnek – de valahogy 

rájöttem, hogy ez nem az én utcám. És akkor sikerült bekerülnöm az MTI Fotóhoz. Ez volt 

1970-ben.  

S: Várj egy picikét! Úgy tudom, hogy még tán ott a Filmlaboratóriumban ismerkedtél 

meg azzal az emberrel, aki elindított.  

T: Hát igen, a film… tehát én ’66-ban is ott voltam egy kis rövid ideig a Filmlaborban, 

de ugyanakkor elvittek katonának. Amikor én leszereltem, rá két évre, akkor visszamentem a 

Filmlaborba. És ott a Heffele József, akkor trükk-mérnök volt, és akkor ő írt ki ott 

fotópályázatot olyanoknak, akik ott dolgoztak. És gyakorlatilag ő kezdett el velem komolyan 

foglalkozni. Akkor még ilyen eléggé tradicionális aktokat csináltam. Tehát ez gyakorlatilag a 

[művészi] pályának a kezdése előtti időszakot ölelte föl.  
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Aztán számomra valóban kiderült az, hogy – ahogy említettem – azokat az 

elképzeléseimet, ötleteimet, amelyek úgy foglalkoztattak, szóval ebben a fajta művészi ágban 

nem igazán tudom, vagy legalábbis nem olyan gyorsan – tehát az operatőri szándék és 

teljesítmény ívében – megfogalmazni, mint ahogy én „minden fiatal türelmetlen”-ként erre 

gondoltam. És akkor volt az, hogy 1970-ben átkerültem az MTI Fotóhoz. És hát megismertem 

egy egészen más, és szintén egy nagyon pezsgő világot, számos szakmai területen dolgoztam. 

Összes fotós – hát itt akkor egyébként több száz fotográfus dolgozott –, hát én természetesen 

a fotósok közé akartam kerülni. Ez úgy nagy nehezen sikerült is, és legendás emberekkel 

dolgozhattam.  

S: Kik ezek?  

T: Most először azokat mondom, akik nem élnek, sajnos: Járay Rudi bácsi, Fehérvári 

Ferenc, Gink Károly, Papp Jenő – mondjuk, hogy a riporteri vonalat is említsem. Jaj, most 

hirtelen nem jut eszembe… várjunk csak, a Pálfay Gabi – hát szóval, ezek mind. Később 

aztán tanárom is lett a Pálfay Gabi az Újságíró Iskolában. És hát rengeteget tanulhattam, 

tényleg nagyon fontos volt számomra, hogy a szakmát megismertem, jóformán minden 

szegmensében. És akkor dolgoztam az illusztrációs rovatban, és akkor történt ez a bizonyos 

World Press-díj  

Tehát lényeges, hogy ott a szakmát megismerhettem, és állandóan vonzódtam afelé, 

hogy fotográfusok környezetében lehessek. És akkor ott bevett szokás volt, hogy teljesen 

mindegy, hogy milyen rovatban vagy – illusztrációs, belpolitikai, külpolitikai és satöbbi –, de 

hát ott a fotósok mellé dukált egy világosító, aki cipeli a táskáját meg egyéb apropókat, 

lámpát és satöbbi, ha már világosít. És akkor ez egy óriási gyakorlati rutinnal is járt. És a 

legvégén pedig a Bara Pistinek voltam a világosítója, ahol ilyen rengeteg – akkor épült a 

Metró –, rengeteg alagútfotója volt.  

A lényeg az, hogy az egy óriási élmény volt számomra az MTI. Egy kicsit talán annyiban 

ambivalens, hogy hát ugye, ott tanultam meg mindent, és szóval a szakmát, a szakmának 

valóban minden rezdülését. És amikor A család című képemet ’72-ben megcsináltam, akkor is 

ott voltam az MTI-nél,mint világosító. Sőt, egy kicsit feljebb is vitte a sors a dolgaimat, mert 

ilyen fél-gyakornoki státuszba [kerültem]. Akkor adtak ilyen kis Linhofot, és mit tudom én, 

például a drága Horling Robi – szintén nem él már –, ő adott feladatokat, hogy mit tudom én, 

„csináld meg a Gül Baba türbéjét, ahogy látod”. Meg szóval egyéb ilyen reklámfeladatokat.   
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Tehát, ahogy említettem, azért ez a tanulás, főként a fotográfiatanulás nagy időszaka 

volt – és egy kicsit a csalódásé is. Ez utóbbi azért, mert – hát, ahogy említettem –, ’72-ben 

csináltam meg A család című képemet, amit akkor a MADOME-ban [bemutattak] – ami most 

is létezik, a Belgrád rakparton –, ott volt egy országos fotókiállítás. És az Alföldy Jenő az 

akkori Élet és Irodalomban erről a kiállításról írt egy kritikát. Hál’ Istennek, falon lehettem 

ezzel a képpel, ennélfogva láthatta, és egy nagyon kedvező kritikát írt erről a képről. Ami 

természetesen eljutott ide, többek között Papp Jenőhöz is, aki akkor az MTI fotós 

hírigazgatója volt, mindenesetre hírfőnök.  

És ami még érdekes, hogy pontosan ebben az évben, ’72-ben történt egy jelentős 

nyitás a World Press Photo [poélitikájában], és ’72-ben már az MTI fotósai készültek arra, 

hogy a szocialista országok alkotói is a amsterdami World Press Photo vérkeringésébe 

bekerüljenek. Hát, ez nyilván előzetesen ilyen-olyan egyeztetés [következménye volt]. Sőt, a 

Keleti Éva személyében a ’73-as World Press Photon már magyar zsűritag is volt; ez volt az 

első alkalom. És akkor a Papp Jenő mondta, hogy – mert gyakorlatilag ott gyártották a 

képeket –,hogy mégis mivel lehetne labdába rúgni, nézőképekkel, satöbbi. Hát, ahogy kell, 

jeligés címkézésekkel. És akkor történt az, tehát ’73-ban, hogy odajött a távirat az MTI-be, 

hogy az általános kategória első díját megnyertem. És hát a problémák akkor kezdődtek meg 

– legalábbis a számomra – az MTI Fotóban.  

S: Mert hogy?  

T: Hát a képet ismered.  

S: Igen.  

T: És az akkori felfogás vagy nem tudom, szóval azt mondták, hogy ez szörnyű, mert 

én ezzel a szocialista családtípus felbomlását produkáltam – hát, amit én mondjuk, nem 

igazán értettem, mert egészen másfajta dolgokból jött össze nekem az alapötlet. És akkor egy 

ilyen óriási csend lett egyébként ebből az egész dologból. Tehát jóformán a magyar sajtó – hát 

egyedül a Daily News, amit az MTI adott ki, az közölte le ezt mint eseményt – de hát erről 

aztán, mondjuk, a sajtó nem vett tudomást.  

Pedig hát azért akárhogy nézzük, szóval ez nem volt egy törpe dolog. De akkor már 

benne voltam, már úgy értem, hogy ez azért mégis csak egy magyar eredmény volt. Sőt, a 

Farkas Józsi pedig harmadik díjat kapott a sport kategóriában, az akkori müncheni olimpián 

készült sorozatával. Tehát gyakorlatilag ez egy eléggé jelentős siker volt, pláne azzal, hogy 

most vettek a magyar fotósok részt ezen a világversenyen. És akkor egyből jöttek a 
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problémák, ami számomra valahol azt jelentette, hogy ott nulla oxigénmolekula maradt, tehát 

elfogyott a levegő.  

 Tehát számomra akkor ez azt jelentette, hogy teljes mértékig elfogyott a levegő. De 

hát ezt az ottani legmagasabb szinten is – akkor Barcs Sándor volt egyébként a vezérigazgató 

–közölték velem, hogy „Török elvtárs – gondolom, akkor mindenki az volt –, itt még húsz 

évig nyugodtan világosító lehet, de hogy ön soha nem lesz fotográfus az MTI-ben, az biztos!”  

S: Ezt kimondták?  

T: Hát ezt leírták. A Barcs Sándornak még írtam egy kétségbeesett levelet: arra 

hivatkoztam, amit előbb elmondtam, hogy azért mégiscsak egy ilyen díj talán valahol 

segíthetne abban, hogy próbálkozhassam, és az álmomat beteljesíthessem, hogy fotográfus 

legyek. Na most, a lényeg az, hogy ott megmondták, hogy nem. Szóval ez nem megy. Itt 

nyilvánvaló, hogy egy politikai vagy kultúrpolitikai nyomásról volt szó. De mondjuk, 

huszonévesen ez az egész dolog annyiban nem érdekelt, mert…  

S: Ezt akartam mondani, hogy te akkor mindösszesen huszonöt éves voltál.  

T: Hát… huszonnégy; ’73-ban már huszonöt, hát igen. Igen. Na de hát ugye ebben 

már benne van az említett két év a honi seregben, ami gyakorlatilag szinte lerövidítette a… 

vagyis hát…  

S: Ez a levélváltás, ez megvan valahol?  

T: Hát megvolt, de talán meg is van valahol a hagyatékban. De múltkor már átnéztük, 

és nem igazán találtam meg. Biztos, hogy nagyon fontos lenne, de teljes mértékig el tudom 

mondani, hogy arra hivatkoztak egyrészt, amit említettem, hogy ők ezt egy politikai 

[szempontból] éretlen képnek tartják, mert hogy „a szocialista család felbomlása”. De 

különben is: én ezt az ötletet loptam.  

Na most, hát erre én meg nem igazán tudtam mit mondani; hát azért se bölcsész nem 

voltam, egy fiatalember voltam. Volt egy ötletem, megcsináltam. Aminek egyébként az 

apropója egy egészen másfajta, hát hogy mondjam, érzelmi vonulaton jutott el hozzám, mert 

amellett, hogy világosító voltam, azért röhögőst, röhögősöket is csináltam.  

Tehát ugye, az akkori időszakban ez működött, hogy különféle vidéki családokba a 

fotós kimegy, a család összeül, és nekem ez volt a meghatározó élmény, hogy ez nekem 

egyáltalán összejött. Hiszen ott hogy fotóztunk? Hát, összeült a család, mindenki mosolygott, 

akkor is, hogyha ott óriási szegénység vagy rossz kapcsolatok, vagy mi. Szóval bármi, tehát 
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gyakorlatilag egy fals dolog volt, hogy ezüstre menteni a boldogtalanságot, és közben ugye 

mindenki úgy tűnik, mint hogyha boldog lenne.  

És akkor jött ez az ötlet. Tehát pontosan ebből a szokásos, tradicionális fölállásból, 

hogy akkor négyen ülnek – de hát nem stimmel semmi. És akkor gondolkodtam azon, hogy 

na, most akkor mit lehetne csinálni. És akkor jutott eszembe – hát, mivel előtte eleve már elég 

sok aktot csináltam, de hát azok csak úgy önmagában voltak aktok, szóval semmi különös –, 

hogy akkor egy ilyen kontextusba helyezve talán valamiféle üzenetem lehet. Vagy 

véleményem az ezzel kapcsolatos hamis fényképek apropóján.  

Tehát én ezt a képet ezért csináltam. Hát írtak ott, nem is tudom, Monet-től kezdve 

mindent, hogy ő ezt már megcsinálta, hát, amit azért furcsállottam, mert ugye azt tudjuk, hogy 

1839 óta létezik fotográfia. Na mindegy, nem is ez volt a lényeg, hogy melyik indok az,ami 

elfogadható számukra vagy autentikus, hanem az, hogy ott nekem vége lett az MTI-

pályafutásomnak. Hát megmondták, hogy nem… szóval itt nekem nincs perspektíva. És hát 

akkor aztán szabadúszó lettem: akkor léptem be a Dunakanyar Fotóklubba.  

S: Mi lett akkor? Hogy te fölmondtál? Vagy?  

T: Én azt hiszem, hogy egy ilyen „munkaviszony megszűnt” vagy valami ilyesmi 

dolog volt. De én akkor világosítói státuszban voltam, ami gyakorlatilag egy ilyen 

segédmunkás szituációnak felel meg.  

S: De kiléptél? Vagy…  

T: Nem. Nem léptem ki. Nem, nem. Hát megmondták, és akkor most vagy közös 

megegyezés, vagy… Nem. Ezt már nem tudom, de nem is lényeges.  

S: A munkakönyved egyszer előásod majd nekem?  

T: Megvan valahol, megvan. Megvan.  

S: Jó. Azért még térjünk vissza erre a képre. Énnekem ez is, meg a többi ilyen, a 

látványban a meztelen női testekre hajazó képek…  

T: Igen.  

S: Szándékosan fogalmazok ilyen bonyolultan. Nekem egy inspiráció óhatatlanul 

eszembe jut, és ezt úgy hívják, hogy Jancsó Miklós.  

T: Hát ez viszont biztos, hogy volt ennek szerepe.  

S: Ne érts félre! Más.  

T: Persze, teljesen más, de…  

S: De a Jancsó se aktokat szaladgáltat.  
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T: Persze, persze. Én nagyon sok Jancsó-filmet láttam, éz biztos, hogy volt egy 

ilyesfajta inspiráció is. Tehát az a fajta megközelítés, ahogy ő is a testet kezelte. Mert ugye, ő 

ezekben a filmjeiben nem arról szólt – mint ahogy nálam se arról szól, és utólag sem 

csináltam mást. Tehát hogy én nem a női esztétikummal akartam foglalkozni, hanem pontosan 

a nőn keresztül bizonyos fajta üzeneteket eljuttatni. Ugye? Tehát volt ez a fajta találkozási 

pont. De ugye, ebben az időszakban – azt tudni kell –, hogy …  

[S: Bocsáss meg! – köhögő roham]  

 T: Tehát hogy ilyenfajta nő- vagy aktfelfogás itt nem működött. Most tényleg, túl 

azon, amit beleálmodtak…  

S: Úgy érted, hogy a korban.  

T: Hát a korban nem.  

S: Ezt tudom. Volt egy beszélgetés a Fotóművészetben, ha jól emlékszem, ’89-ben, a 

4-es számban …  

T: Igen. Igen.  

S: És a… nem tudom, fel tudod idézni?  

T: Hát, ’89…  

S: Vagy emlékeztesselek én? Jó.  

T: Adjál kottát!  

S: Jó. Én frissen olvastam. Tehát ott egyrészt azt mondod, hogy a te fotográfiai 

felfogásod az tulajdonképpen egyfajta verbális fotográfia. Hogy ezen mit értesz?  

T: Hát azt a fogalmi előzetest, ami kapcsán én gyakorlatilag képeket skicceltem, meg 

megpróbáltam kamerával megfogalmazni. Tehát a verbalitás az inkább aztán a rá következő, 

szóval nem pont A család képre vonatkozik, mert azt, ahogy említettem, az egy határozott 

élmény volt. Tehát én azt a fajta hazugságot próbáltam meg pellengérre állítani, amiben saját 

magam is részt vettem, amikor ezeket a „röhögőseket” csináltam. De hát mindegy, mert azt az 

ember ugye csinálta pénzért. Most mindegy, hogy kenyeret sütök, vagy vagont rakok ki. 

Akkor azzal is lehetett pénzt keresni.  

Ez [a verbalizmus] főként utána vált inkább meghatározóvá. Mert azért még annyit a 

World Press-szel kapcsolatban el kell mondani, hogy énnekem akkor, ’73-ban el kellett jönni 

az MTI-től, és ’74-ben én újra nyertem a World Pressen! Azzal az úgynevezett Nincs időnk 

várni című esküvős futó képemmel. Tehát én kétségbeesve nem voltam. Sőt, hát mondjuk, ez 

a díj és ez a fajta egymásutániság, ez teljes mértékig önbizalmat adott számomra. És úgy 
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gondoltam, hogy ezt a fajta fotográfusi gondolkodást, hozzáállást, viszonyhelyzetet, ezt 

érdemes tovább vinni.  

És akkor jöttek még a korai munkák, amire már inkább érvényes a verbalitás. Tehát, 

hogy – mint tudom én – a Bella Pisti-féle sorozat. Tehát hogy az az első világháború; sőt, 

Kossuth, satöbbi, satöbbi. Tehát ezeknél a szimbolikus, beállított fotográfiáknál már megvolt 

az a mag, amiről beszéltem, mondjuk, a Bella Istvánnak a költeménye.4 És aztán nagyon 

sokszor nyúltam ehhez a formációhoz, tehát, hogy versek, művészi magatartásformák, 

művészi teljesítmények hatására indult el bennem bizonyosfajta képi rendeződés.  

S: Na most, még azért ide egy picit menjünk vissza, hogy szintén úgy fogalmaztál, és 

én ezt nagyon találónak érzem, tehát azért kérdezem...  

T: Igen?  

S: …hogy azt mondod, hogy szinte a piktogramig próbálod redukálni.  

T: Igen.  

S: Ennek a… tehát a mű jelentését a képen belül.  

T: Igen.  

S: És hogy végül alig van más, csak a fotós és a kellékei. Tehát magyarán…  

T: Igen, hát, hogyha ezt – most nem tudom –, hogyha egy kicsit filozófiailag 

megközelíthetem, vagy még nem is az én szavaimmal, hanem John Szarkowskinak volt egy 

ilyen leegyszerűsítő terminológiája, elmélete. Ő azt mondta, hogy kétféle fotográfus létezik: 

az úgynevezett „ablakosok” – tehát akik a valóságot és annak objektivitását próbálják 

megközelíteni –, és az úgynevezett „tükrösök”, akik viszont az önkifejezés vonulatában 

próbálják megcsinálni a munkáikat.5 Tehát gyakorlatilag arról szól, hogy egy világban, egy 

meglévő világból egy saját kis világot próbálnak saját maguk számára értelmezni.  

És ez a fajta redukció – tehát amiről beszélsz, meg ahogy mondjuk akár A család 

képemen is, meg az összes többin –, szóval, ez a fajta merevség, amit én kifejezetten a női akt 

formációjába helyeztem, ez egy teljesen szándékos dolog volt, mert valahogy eleve úgy 

gondolom, hogy így valahogy az ősállapothoz is visszajutottam. Tehát itt nemcsak a 

Daguerre-időszakra gondolok, amikor mondjuk, fél óra volt egy expozíciós idő. Ugye, hát 

ismerjük ezt az egész történetet. Hanem az, hogy a művészet környezetében egy ilyenfajta 

statikusság, a nőnek egy ilyenfajta megjelentése, az elvonja a felesleges figyelmet – tehát én 

                                                 
4 Bella István: Halotti beszéd. http://europakelloskozepen.blogspot.hu/2011/01/bella-istvan-halotti-beszed.html. 
5 John Szarkowski: Mirrors and Windows. The Museum of Modern Art, New York, 1978.  
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gondolok akár az esztétikumra, akár az esetleges szexuális és egyéb vonzatokra –, mert én 

nem erről akartam beszélni! Tehát ezzel a férfi-nő kapcsolatán belül a kapcsolat a lényeg, és 

azoknak a problémája, a problémáknak a felmutatása.  

S: Ezt én is így gondolom. És akkor ez azt is jelenti, hogy mondjuk, a Zalán Tibor, 

amikor azt mondja, hogy te tulajdonképpen költő vagy, aki fényképez?  

T: Hát, nagyon rendes ember a Zalán. Jó lenne, de nem az vagyok sajnos.  

S: Miért mondod? Hát én is ezeket versekként olvasom, ezeket a képeket.  

T: Hát, most… Nem, szóval, tényleg az, hogy a kötődés a költészethez. Szóval a 

művészbarátokhoz. És az, hogy ennyire képesek voltak inspirálni. És valahogy én pedig képes 

voltam arra, hogy valahogy evvel a fajta szimbiózissal éljek, élhessek. Tehát nekem azért 

lényeges…  

S: Szerintem beszéljünk még erről. Énszerintem abszolút nem fotografikus, nem a 

hagyományos értelemben vett fotografikus nyelven gondolkodsz, és pont ettől jók a képek. 

Hogy erről beszéljünk!  

T: Jó, hát ez a befogadó oldala.  

S: Akkor menjünk a barátok felé. Hogy rengeteg, valóban rengeteg: megidézel 

képeiden hommage-ként vagy ihletőként, vagy bárhogy, meg modellként is, főleg ez a ’82-es, 

’83-as portrésorozatodban, rengeteg költő vagy egyéb barátodat. De a legkorábbi, akit én 

találtam, az egy Baksa-Soós [János].  

T: Igen.  

S: Ő neked ennyire fontos ember volt? Vagy hogy?  

T: Hát természetesen. Ugye, az akkori KEX, hát az minden… a fiatalok számára, vagy 

legalábbis, akik a változás iránt érzékenységet mutattak, tanúsítottak, hát ez egy nagy dolog 

volt. De ha már róla beszélsz, és ez azért nagyon érdekes – csak ilyen kitérőként –, hogy most 

volt újra nálam, a Pajta Galériában, a Jancsika. Tehát ez… énekelt, ugye. És hát egyszerűen 

fantasztikus dolog volt! Szóval, hogy ez, nem is tudom, hát a könyvben meg kellene nézni. De 

hát ez a kép, ez a hatvanas évek…  

S: Hetvenes. ’72.  

T: Nem! Hatvanas évek végén készült. Vagy a hetvenes évek legelején. Hát, amikor 

ők az Ifi Parkban egy-kétszer, mit tudom én, míg ki nem rúgták őket, felléptek. És ugye, 

nekem a Doleviczényi [Miklós] a barátom volt, be tudtam jutni. Tényleg vicces történetek, 

hogy tornacipőben nem engedtek be, és akkor a Doleviczényi hozta ki a 45-ös cipőjét, amibe 
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bele tudtam bújni tornacipőben, és akkor beengedett a nótában is megénekelt KISZ-titkár. Na 

mindegy. Csak ez nekem fontos volt. Mert akkor a KEX szövegben, dallamvilágban az egyik 

legradikálisabb zenekar volt. És nekünk meg, fiataloknak egyfajta példakép. És nekünk akkor 

a Kárpátia volt a törzshelyünk, és sok más…  

S: Oda kik jártak? A Balaskó [Jenő], azt tudom.  

T: Nagyon sokan. Hát mondjuk, az én társaságom, az inkább a Balaskó Jenő és aztán a 

fiatal költőnemzedék, akik akkor jöttek föl: Szervácz Józsi, Szikszay Karcsi.  

Csak még azt akartam mondani, hogy – csak a szavamba vágtál –, hogy mi azt a Zöld-

sárgát az egyik legjelentősebb, főként a szöveg miatt, mert ugye, gyakorlatilag, ez egy 

népdal, azt mi a Karcsikával állandóan előadtuk a Kárpátiában, természetesen, abban a 

hangulatban, ami ehhez dukált. De ez még ehhez. A Kárpátiába rengetegen jártak. Tehát 

mondjuk, én a Balaskó Jenőhöz, én őt egyébként is a mesteremnek éreztem, függetlenül attól, 

hogy ő – szerintem –, életében nem csinált egy fényképet sem. És…  

S: Azt mondd meg nekem, hogy például a Doleviczényi-szövegeket vagy a Baksa-

Soós szövegeket meg dalokat, ezt hogy a francba… tehát miért érezted úgy, hogy ezt… van 

valami…  

T: Hát ezt… hát erre most… hát a zene nagyhatalom. Hát most mért érzed úgy? Hát…  

S: De mi?  

T: Hát ez ugyanarról szól. Tehát…  

S: De miről szól?  

T: Hát az akkori kitörési lehetőségeknek a felvillantása. Tehát az a fajta szándék, hogy 

hát nem… szóval más akarok lenni, vagy más… másképp képzelem el a világot. Tehát egy 

radikálisabb, egy… Hát, nem tudom. Egy fiatal nyelvezet volt, egy új formanyelv. Szóval 

arra, hogy függetlenül attól, hogy más művészeti ágról van szó, de hogy teljesen rá lehet 

kapcsolódni. Tehát…  

S: És a Zöld-sárgában például? Gondolom, ez a Katonák szájában ereim végei…  

T: Igen, így van! Hát ez egy gyönyörű szöveg. Hát szóval, ez egy nagy költészet. 

Tehát én most nem akarom itt memoriter idézni, meg hát már meg is koptak bizonyos fokig a 

versszakok. De hát akkor, én nem tudom… Hát mindenki, akiben volt egy kis érzékenység, 

szóval az rá tudott erre takarni. És mi meg ezt határozottan úgy éreztük, amikor ott eldaloltuk. 

Meg az emberek is úgy voltak vele, hogy nem is tudták: hát ez egy magyar népdal – már a 
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zenei része –, a szövege pedig egy fantasztikus szürreális világ. Az akkori idő-kontextusba 

kell mindezt egyébként ugyanúgy belehelyezni.  

S: És akkor ez ilyen egyszerű lenne? Hogy te egész egyszerűen, csak ahogy a KEX 

mást csinált, mint a mainstream zene, te mást akarták a fotóban?  

T: Hát igen, hogyha valaki megkérdezné, hogy én miért fotografálok, akkor én erre 

nem tudnék választ adni. Mert nekem azért van szükségem a kamerára, hogy ne is ezzel 

foglalkozzak. Ugye? De az biztos, hogy az akkori ismeretanyagom – hát, ahogy említettem, 

az MTI nagy iskolát, de lehet említeni azt a szélesebb környezetet, ahol, mit tudom én, a 

kiállításokon a képek, a stílusok, satöbbi, satöbbi. Szóval, én úgy voltam vele, hogy abban 

voltam biztos, hogy mit nem akarok fotografálni.  

S: Na és ez mi volt?  

T: Hát pontosan, hogy azok a fajta akkori stílusjegyek. Tehát, ennek meg kellett találni 

valahol valamilyen megjelenési formáját.  

S: Na de mi volt ez?  

T: És ez volt, ami… tehát én nem akarok gyönyörű szép aktokat csinálni, hanem 

valahogy önmagam gondolatait kivetíteni. Hát lehet, hogy ez ilyen nagyon rébusz-helyzetnek 

tűnik, de mindenféleképpen a kiinduló pontja az volt a dolognak, hogy hogy’ nem szeretnék 

fotografálni.  

De ez nemcsak azért volt, mert én az égvilágon mindent tagadtam. Hanem egyszerűen 

azért is volt, mert tudtam, hogy bizonyosfajta munkákat vagy teljesítményeket – tehát most én 

fotográfusokra gondolok – egyszerűen képtelenség arra az útra, meg felesleges arra az útra 

rámenni, mert olyan jó úgyse tudnék lenni. Mondjuk, én nem tudnék egy olyan riporter lenni, 

mondjuk, mint például a Korniss Péter, vagy olyan portrékat csinálni mondjuk, mint például a 

Molnár Edit. De hát aztán még ötezer ilyen vonulatot el lehet mondani.  

Tehát az ember próbálta azt az egész kis ösvényt vagy pallót megtalálni, amiről ő úgy 

gondolta és úgy hitte, hogy ez tényleg saját magam vagyok. És valóban arról szól, amiről egy 

ujjlenyomat: hogy azért hasonlítanak az ujjlenyomatok egymáshoz, mert 

összetéveszthetetlenek. Tehát nincs két hasonló ujjlenyomat. Hát ez a szándék [vezérelt]. 

Tehát, hogy valahogyan mindenki, szerintem, aki művészettel foglalkozik, bizonyos fajta 

dolgokat megtanul, megismer, és próbál egy saját utat bejárni. És hogyha szerencséje van, 

meg azért még egyebek is még, ugye, akkor talán valami sikerülhet.  
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S: Na, akkor két kérdésem van még ezzel kapcsolatban, aztán lehet, hogy 

szusszannunk kellene egyet. Az egyik az az, hogy ennek a képnek most mi a címe? Család – 

nagy C-vel – vagy A család?  

T: A család.  

S: A család. Mert ezt írták összevissza. A másik az egy elvibb dolog, hogy ekkoriban, 

így ’68-69-72 tájékán az avantgárd képzőművészek is nyomultak rendesen. Ezekhez volt 

neked kapcsolatod?  

T: Hát, a fotográfusok vonalához igen, ahhoz volt. De a képzőművészekhez nemigen.  

S: Ki?  

T: Volt, hát volt, mert a hatvanas évek közepén, tehát a hatvanas évek vége felé én 

például a Koncz Csabának a képeit láttam, az Eötvös Klubban. Mert ugye, mi jártunk oda is. 

Tehát az szintén egy olyan dolog volt, hát emlékszel te már az ő holt anyagos képeire, hogy 

hát akkor ez egy botrány volt Magyarországon. Hogy mi az, hogy egy szöget vagy egy drótot, 

vagy valamit, vagy egy spirált le lehet fényképezni. De az még hagyján. De ki is állítják! Meg 

kópiát! Szóval ilyen dolgok vannak.  

S: Láttad azokat a képeket?  

T: Láttam.  

S: ’67-ben te voltál tizenkilenc éves.  

T: Igen.  

S: De Koncz Csabához volt…? Azért mondom a ’67-et, mert ő ’67-ben – azt hiszem – 

elment. Szerintem utána neked már nem volt lehetőséged…  

T: Hát én ’66-tól ’68-ig voltam katona, de olyan helyen voltam, mert ugye, említettem, 

hogy Mezőkövesden, de én másfél évig Pesten, Budán voltam katona. És én többet voltam 

jóformán itthon, mert írnok voltam, mint a laktanyában. Tehát ezt úgy idézőjelben mondom, 

de mindenesetre sokat itthon voltam. És akkor, az akkori fiatalság – ahogy említettem – a 

Kárpátia és ez a fajta dolog, tehát Kárpátia, Eötvös Klub, vagy mit tudom én, éjszaka az 

Egyetem [presszó], satöbbi, satöbbi. Tehát azokon egy ilyen bázis-helyzet volt. És én ott 

láttam a Koncz Csabának a képeit.  

S: De honnan tudtad te, tizenkilenc évesen, tizennyolc évesen, hogy neked márpedig a 

Koncz Csaba képeit kell megnézni?  

T: Nem, hát én csak láttam ezeket a képeket. Hát szóval, hát valahol már foglalkoztam 

a fotográfiával, mert még a hadseregben is ilyen… miután az írnokságomnak vége lett, és 



Török László 1-2. – 21 –  
  
 
levezényeltek Mezőkövesdre, akkor ilyen tanfolyamot végeztettek el velem, ami ilyen tábori 

sajtós tanfolyam volt. Tehát ugye olyan teherautókban benn volt a labor, stencilgép, tehát 

ilyenek, fényképezőgép. Tehát szóval, gyakorlatilag már volt a kezemben kamera.  

Meg az előbb említettem, hogy azért ’66-ban, rögtön az érettségi után, én elmentem 

azért a Filmlaborba. Ott még akkor, mivel, mit tudom én, csak másfél hónapot voltam, mert 

be kellett vonulni, de hát ott is, az ember már végül is ott képekkel találkozott. Tehát azért a 

vetítőkbe, ugye, hozták a különféle musztereket, meg az egyéb filmeket. Tehát kezdett 

kialakulni egy kapcsolat a vizuális kultúra irányába. És akkor a Koncz Csaba, hát én azt 

tudom, hogy ő elment.  

S: Ő ’67-ben elment.  

T: Igen.  

S: Neki utána nem volt kiállítása. A Műhely ’67 kiállítás után elment.  

T: Igen. De most ő ugyanúgy földim lett, mint ahogy mondtam, hogy a Pintér Georg, 

aki egyébként – csak egy kicsikét távolabbi faluba, és nagyon sokszor átjön a Pajtába, meg hát 

nagyon jó kapcsolatban is vagyunk. Sőt, ez még egy kicsit számomra, jó, hét jóval később, 

nem is tudom, a kilencvenes évek közepén csináltam meg a Nagy Zolinak, a Koncz Csabának 

és a Lőrinczy Györgynek a Lajos utcában a kiállítását.6 Szóval az is egy jelentős dolog volt.  

Akkor már itt volt újra a Koncz Csaba Magyarországon, tehát akkor már a kópiákat 

újra nagyítottuk.  

S: Te ilyeneket, hogy az „R”-klubbeli kiállításod, ’69-70-ben az képzőművészeti…  

T: Igen.  

S: Egy fotós résztvevője volt: a Haris Laci.  

T: Laci, igen.  

S: A Haris Lacinak ismerted az akkori dolgait?  

T: Nem. Nem; hát jóval később. Meg hát, amikor már így kézzelfoghatóra…  

S: …hogy a Beke például. Mert ő meg nyomatta ezt a konceptet.  

T: Hát nézd, hát ott… De ebbe se igazán voltam bele, mert hát a Kárpátiába oda járt az 

Erdély Miki, oda járt Szentjóby, oda járt a Hajas, ugye, bár akkor a Hajas még inkább 

költőként volt jelen. De például a Tamás, a Szentjóby, azt hát végig ismertük. Meg hát 

különben is, hát ugye, a hosszú haj akkor. Meg nem is az a lényeg. És egy vagy két ilyen 

performance-án voltam.  

                                                 
6 Hármas kiállítás 1965-ből. Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest, 1995. október 3–29. 
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Mert amikor azért az mégis csak kiderült, hogy ez az „Arany-szem” megvolt,7 azért 

ott, legalábbis a környezetben, azért csak elterjedt, és akkor jött oda a Tamás, a Szentjóby, 

hogy „te, Laci, te csináltad ezt?” És akkor… Mert tudod, ő egy eléggé távolságtartó ember 

volt, mert megvolt a saját világa, meg most is megvan. De ezek inkább csak ilyen indirekt 

dolgok.  

Vagy az Erdély Miklósnak is az ügyeivel, hogy… Szóval én nem tartoztam ahhoz az 

alkotói csoporthoz, mint ami aztán a további időkben még bővült, satöbbi. Tehát ez nekem, 

nekem épp az volt a problémám, hogy ad egy: nekem az MTI volt az iskolám. Ugye, hát ott 

meg az ember milyen fajta fotográfiát? Most nagyszerű fotográfusok voltak, de… hogy 

mondjam, hogy ne legyen sértődés… Szóval rengeteget lehetett tanulni, de hangsúlyoztam, 

hogy elsősorban azért volt fontos számomra, hogy akkor hogy ne fotografáljak. Ugye? És 

utána, hát az a siker, ez gyakorlatilag a szakmán belül, kívül, most mindegy, hogyan, szóval 

bizonyos fokig magányossá is tett. Tehát aztán próbáltam lépni, lépegetni, tovább csinálni a 

dolgokat. És akkor a korosztályom többi tagja, azok pedig legalább egy öt, hat, vagy nyolc 

évvel később kezdik el gyakorlatilag az életművüknek a kiépítését.  

És érzed ezt az időszakot, tehát hogy most ott vagyok, hát most rengeteg fotóst 

ismertem. De ezek MTI-fotósok voltak, meg sokan kollegák, hát azért mégis, amikor a World 

Presst átadták, hát azért ott jó páran ott voltak, és az ember személyesen megismerhette, 

Korniss Pétertől kezdve, szóval a szakma nagyjait.  

De ugyanakkor én meg ott maradtam a Kárpátiában, inkább a költő barátaimmal, és 

próbáltam tovább csinálni ezeket a dolgozatokat, fotókat. És jóval később kerültem be. Tehát 

’79-ben vettek föl a Fotóművészek Szövetségébe. És aztán az összes többi lényeges dolog 

gyakorlatilag a nyolcvanas évek elején indul.  

S: De ott még nem tartunk.  

T: Jó.  

S: De én ezt értem, ez teljesen rendben, nincs ezzel semmi baj. Csak érdekelt pont ez a 

te külön utad. Mert azt én tudom, hogy te külön mentél. Annyira, hogy ugye ’77-ben elindul a 

Stúdió. Te abba… te arra nem is jelentkeztél akkor még? Vagy túlkoros lettél volna már? 

Vagy nem nagyon…  

                                                 
7 A World Press díj neve. 
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T: Nem, hát a Stúdióra, tudod, hát azt a Féner indította, meg ugye a Bereczki Lóránt. 

És az alapítók vagy a meg… Bár, szerinted a hetvenes évek vége? Hát… lehet. Lehet. De 

most az időben nem vagyok biztos. De lehet, hogy ez stimmel.  

Megmondom őszintén, hogy nem tudom, miért, és nem – félre ne értsd –, hogy nem 

valamiféle túlzott önbizalom vagy valami hasonló. Hanem egyszerűen úgy gondoltam, hogy 

azok a fényérzékeny gondolatok, amelyek engem foglalkoztatnak, hogy azokban nekem még 

van dolgom. És nem igazán érdekelt gyakorlatilag ez a fajta „valahova tartozás”-nak a 

lehetősége.  

S: Ezt értem. Na: úgy tudom, hogy ’73-ban végezted el te a fényképész…  

T: Hát ez még az MTI-nek köszönhető. Tehát hogy akkor volt egy olyan rendelet vagy 

törvény, hogy aki szakmai területen dolgozott három évet, az vizsgát tehetett. Tehát anélkül, 

hogy nappalin jártam volna fényképész szakiskolába, lehetőségem volt arra, hogy – mivel 

három évet eltöltöttem az MTI-nél –, hogy vizsgát tehessek. És akkor én csak egy vizsgát 

tettem, és akkor úgy lettem szakmunkás.  

S: Jó. A Kincses ebben az izében, ebbe az ArtPortal izében ’75-öt ír. Nyilván elírta.  

T: Rosszul. Hát vannak tévedések. Az biztos, hogy ’73.  

S: Hát tudom.  

T: Hát mert ezt… na.  

S: Na. Most ezt nem azért, csak hogy rögzítsük, hogy nem stimmel. És utána 

jelentkeztél viszont a MUOSZ Újságíró Iskolába.  

T: Nem, hát az még korán volt. Nem, tehát ugye ’73-tól ’75-ig szabadúszó voltam, és 

akkor volt egy olyan cég, hogy Vue Touristique. Ez egy Francia turistákért, vagy Turista 

Élet, vagy valami ilyesmit… Igen. És akkor ott kaptam én munkákat, de szabadúszóként. 

Szóval akkor például divat volt, hogy a MÁV-vonatok kabinjában, ugye, ilyen fényképtartók 

voltak, és akkor a reklámfotóknak bizonyosfajta, akkori szintjén, különféle cégek reklámfotóit 

csináltam. És ez volt, ez a Vue Touristique volt, aki ezzel foglalkozott. Tehát ez egy ilyen 

reklámcég is volt, meg lapot is adott ki, satöbbi. És aztán ez a cég megváltozott IPV-re, és én 

’75-től aztán oda kerültem, egy ilyen műtermébe.  

S: Jó. Ez az Újságíró Iskola…  

T: Nem, ez ezen belül volt. Tehát ez azt jelenti, hogy hetven… Hát én ’81-ben, 

akkor… hogy is volt? Egy éves volt az iskola. Tehát én ’81-ben kaptam meg az újságíró 
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diplomát, ugye? Tehát ez erre az időszakra esik. De akkor ezek úgy történtek, hogy a cégek és 

a szerkesztőségek jelölték ki azokat az embereket, akiket az Újságíró Iskolába elküldtek.  

S: Aha! Jó.  

T: És előtte meg, ’79-ben fölvettek a Szövetségbe. Tehát már csak hogy így időben…  

S: Azt miért tartottad fontosnak, hogy oda?  

T: Hát azért lényeges volt. Akkor volt tekintélye. Most is van, szerintem, függetlenül 

attól, hogy teljesen megváltozott a világ, meg egyéb történések vannak. De hát azért egy 

nagyon komoly szakmai szervezetnek tartották.  

S: És oda fölvettek elsőre?  

T: Igen.  

S: Aha! Az ritka! Mindenkit megfuttatnak. És milyen anyaggal?  

T: Hát, én természetesen ezeket az anyagokat adtam be. Tehát A családtól kezdve ami 

addig készült, a Bella-sorozat, meg hát egyéb ilyen aktos dolgok, és akkor a Keleti Éva hívott 

föl, és azt mondta, hogy azért ezt úgy látjuk – mivel én már az IPV-nél dolgozom, és ott ilyen 

illusztrációkat, illetve városfeldolgozások, satöbbi, és ilyeneket csináltam –, tehát, hogy ezt a 

fajta… hogy ezzel az anyaggal is egészítsem ki a felvételi kérelmemet. Tehát hogy volt 

vegytisztán az úgynevezett fotóművészeti kódokat hordozó anyag, és volt az a fajta, hát nem 

azt mondom, hogy rossz képek, de hát szóval inkább ezt nélkülöző, hát nagyon szép képek, 

hát az alkalmazott, a bédekker-stílusú képek.  

S: Te egyébként… mert valahol azt írtad, hogy az első géped az egy Pentacon Six volt.  

T: Igen. Azzal csináltam A családot is.  

S: Na, ezt akartam is kérdezni. Tehát hogy eleve középformátumban gondolkodtál?  

T: Hát nem, hát előtte meg, említettem, hogy a Vidor bácsinak a Kijev című kis 

Leicájával csináltam; amikor például a Filmlaborban voltam, akkor azzal a kamerával 

csináltam, a Heffele Józsi segítségével aktokat, fényhelyzeteket, játszadozva, ilyesmi. De 

amikor az MTI-hez kerültem, akkor vettem egy Pentacon Six-et, egy eléggé jelentős szettel. 

Tehát… és akkor az már ugye, az 6×6-os formátum volt, és erre készült egyébként A család 

című kép is.  

S: Meg a többi is.  

T: Hát, meg az Esküvő.  

S: És a… mert…  

T: Vagy a Nincs időnk várni.  
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S: Gyűjtöd is a képeket.  

T: Igen.  

S: De hogy van az a… Egy kamera emlékezete című…  

T: Igen, hát az a Bella Istvánnak szánt sorozat, igen.  

S: És hogy ott csak díszlet volt a nagyformátum?8 Vagy…  

T: Erre egy kicsit jobban fel kellene készülni, mert itt van valahol a Pistának a kötete. 

De hát ez egy vers kapcsán, amit édesapja haláláról ír a Bella István, hát az apja a Don-

kanyarban halt meg. És akkor az egyik motívumot ez jelentette. Csak én meg úgy gondoltam, 

hogy egy kicsikét történelmire veszem még a figurát, és azért van a zsámbéki templom-féle 

fotónál az, hogy Szervácz Józsi költő barátom van beöltözve ilyen Kossuth-mentébe vagy 

nem tudom, mibe. Tehát hogy ezt a fajta időszakot, történelmi múltat egy kicsit 

visszaemeljem. Meg aztán, ugye, benne az első világháború, tehát hogy ez a vonatos hölgy, 

ugye, felnyújtja a kamerát a két katonának. Igen, igen. A Szikszai Karcsi volt, meg a Szervácz 

Józsi, tehát szintén két költő.  

S: És ti, gondolom, azért közben jókat röhögtetek is. Szóval ez nem…  

T: Hát persze!  

S: Szóval nem kell ilyen halálos komolyan venni azért.  

T: Nem. Hát azért azt tudni kell, hogy… szóval én nem csináltam sok képet. Egy 

évben mondjuk nyolc-tíz, húsz. Szóval egyszerűen arról szólt a dolog, hogy azt, amit már 

tényleg egyszerűen nem tudtam úgy elfogadni, hogy leskicceltem magamnak, és nem 

csináltam meg. Tehát, szóval végül is én hajtottam magam, de ezek annyira speciális képek 

voltak, és annyira nem igazán lehetett sehova se kötni, berakni valamilyen fiókba, vagy – már 

úgy értem, hogy túlzottan érteni –, tehát ezt úgy én saját magamnak csináltam. És hát szinte 

egy ilyen szükségszerű állapotban. Tehát hogy nem is csináltam mást. Hogyha valamit 

kigondoltam, akkor volt egy ilyen kis Citroën-2CV-m, és akkor mindegy, hogy milyen 

kelléket, vagy bármit, akkor összepakoltunk, és mentünk.  

S: ’79-ben történt egy másik dolog is veled. Nevezetesen: hogy aláírtad a Charta 

’77…  

T: Igen.  

S: …bebörtönzött tagjai elleni tiltakozást.  

T: Igen.  

                                                 
8 A képen egy állványra szerelt nagy formátumú fakamera látható: erre vonatkozik a kérdés. 
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S: Mégpedig – ha jól tudom – te voltál az egyetlen fotóművész [az aláírók között].  

T: Hát igen. Ez ’79 októberében volt, a Fiatal Művészek Klubjában, ahova 

törzsvendégként is jártam. És október vége felé, hát valahogy így emlékszem, és különösen – 

mindig tömve szokott lenni –, de akkor különösen sokan voltak. Sok költő, író, meg hát 

nyilvánvalóan az akkori úgynevezett „ellenzéki” vonulatnak számos képviselője. És ott 

hozták körbe ezt a bizonyos dokumentumot, hogy Václav Havel és művésztársai bebörtönzése 

elleni tiltakozás. És akkor aláírtam. Érdekes volt, hogy körülbelül tíz művész ült annál az 

asztalnál, ahol én is, és hárman írtuk alá. Tehát azért heten nem írták alá. Szóval ez most… 

nem akarok itt semmi különösebbet fényesíteni ezen a dolgon, de konkrétan annál az asztalnál 

ez volt az arány. Egészen konkrétan a Szervácz Józsi költő barátom, aki sajnos meghalt már, 

meg a Tóth Erzsi. És én voltam a harmadik, aki fotóművészként írtam alá, de 

képzőművészként olvasták be.  

S: Festőművészként.  

T: Festőművészként, igazad van. Festőművészként hallottam már viszont a Szabad 

Európa Rádióban.  

S: Így van. Úgy jelent meg a Magyar Füzetekben is.9  

T: De hát Török László festőművész, azt hiszem, hogy akkor nem igazán volt.  

S: Barmok! És a Csizmadia Ervin, ez a szintén barom, ez is a, ebben A magyar 

demokratikus ellenzék történetében is egy az egyben átvette.10  

T: Ja.  

S: Magyarországon nem szokás ellenőrizni semmit.  

T: Pedig az biztos, hogy maga a[z aláírási] lap, ott fotóművészként van, vagy úgy 

tűnhetett, hogy akkor fotóművészet az még nem létezik, nem tudom, vagy nem gondolták. De 

ezzel a kis hibával így történt.  

S: Vagy a fotóművészt festőművésznek olvasták.  

T: Hát biztos. Biztos, mert nem volt… hát nem tudom. Nem volt evidens, hogy…  

S: Hát olyan nagyon sok festőművész se írta alá egyébként, úgy köztünk szólva.  

T: Hát én különben, nem tudom, Konrád Gyuri… György is volt; ő a Pajtába néha be 

szokott jönni, feleségével ott fürdik a bányatóban, és akkor szoktunk beszélgetni. És tőle is 

kértem, hogy azért jó lenne látni azt a 165-ös listát. Én arra emlékszem, 165. Hogy már a 
                                                 
9 MAGYAR FÜZETEK, Párizs, 1979/5. 
10 Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék (1968–1988). Dokumentumok. T-Twins Kiadó, Budapest, 
1995, 86–88. 
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magam számára is jó lenne, mert az egy dolog, hogy beolvasta a Szabad Európa Rádió, talán 

még fel is vettem. De hát amilyen minőségű az lehetett akkor, hogy… És próbáltam 

szembesülni azzal, hogy tényleg: kik írták alá? Kik vannak most egyáltalán még közöttünk? 

Kik azok, akikből… szóval, kiből mi lett? És én nem tudok hozzájutni. Úgyhogy abban, ha 

tudsz segíteni, akkor légy szíves.  

S: Persze. Sőt, nekem még van egy-két eredeti. Azt nem hiszem, hogy olyan, az túl 

szép lenne, hogyha olyan lenne, amin te rajta vagy. Tudniillik én meg az Iványi Gábor, míg 

ott mindenki járatta a száját, mi szedtük össze névsorban az embereket. Még az is lehet, 

hogy…  

T: Így van. És még azért annyit ehhez a dologhoz, hogy amikor mondtam, de lehet, 

hogy nem volt szerencsés ezt a három-hetes arányt bedobni. Egyszerűen az történt, ez ott 

ment, hogy sokan arra vártak, hogy az Illyés Gyula bácsi írja alá. És miután valahol kiderült, 

hogy – nyilván, hogy azért ezek prominens emberek felé is köröztették, meg satöbbi – tehát 

hogy ez nem jött össze, akkor hát mondjuk, abban a környezetben, amiben én voltam, hát 

nyilván ezzel a hiánnyal magyarázhatták azt, hogy akkor ők mégsem csatlakoznak ehhez.  

S: Hát, lehet.  

T: Hát, ez csak úgy az akkori helyzethez hozzá tartozik. A nagy kapkodás, zsúfoltság, 

satöbbi – hát, amiről már beszéltem.  

S: És neked egyébként később valamilyen… egyáltalán: hozzád hogy, ki vitte oda az 

ívet? Emlékszel?  

T: Hát mondom, hogy a Tóth Erzsivel ültünk, és a Szervácz Józsival, és még sokan. 

Na most, akkor nem szívesen mondanék neveket. Na. És odakerült a lista, és akkor mondták 

azt, hogy – amit előbb említettem –, hogy ki írta alá, egy-két prominenst mondtak, kik nem 

írták alá, többek között Illyés Gyulát. És akkor valahogy nagyon sürgős is volt, mert 

valamilyen apropóból vagy szitu miatt le kellett ezt az egész dolgot zárni. Tehát volt ennek 

egy… Tehát, hogy akkor most mindenki döntse el, hogy ki írja alá, és akkor én is egyébként 

nagyon gyorsan írtam alá. Tehát még… jó, hát biztos, hogy fotóművészt írtam, de lehet, hogy 

nem volt annyira kalligrafikus a betű, mint amennyire írnék.  

Na most, hogy mi történt utána? Én akkor, már említettem, hogy akkor már IPV-nek 

hívták a Vue Touristique-ot, és én a Margit híd budai hídfőjénél dolgoztam egy műteremben. 

Hát nem… mindenféle úgynevezett reklámmunkák, meg egyebek. Meg akkor már úgy 

kezdődött az idegenforgalom propagálása is, tehát fotók, vidéki városok, etcetera. És akkor 
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már a Hungáriába jártunk, szóval azt már hozzá kell tenni, hogy akkor a Kárpátia-időszak 

lezárt, mert ’73-ban kinyílt az új Hungária. És akkor az vált már a törzshelyünkké. És…  

S: Bocs. A Kárpátia, az meddig ment?  

T: Hát egyszerűen, amikor a Hungária…  

S: Igen, de mettől?  

T: Hát, én ide jártam, mit tudom én, ’67-68-tól.  

S: Jó. Oké.  

T: És akkor megnyílt az új Hungária, akkor ugye úgy mondtuk, mert az is vagy tíz 

évig zárva volt. És akkor ott kialakult már egy másik társaság. Egyrészt onnan is átjött a 

szokásos csapat, de hát akkor már inkább a Hungária lett a bázisunk. És – csak hogy 

kérdezted, hogy mi történt.  

Tehát én ott dolgoztam ebben a műteremben, meg hát ez a munkám volt. És akkor 

annak a… hát mindegy, tudom. Szóval annak a vezetője, mit tudom én, másnap reggel – elég 

furcsa! – megkérdezi tőlem, hogy „te írtad alá a tiltakozó Chartát?” Hát, mondom, igen. És 

hát aztán kész. Ő mást nem is kérdezett. Hát nyilvánvaló, hogy rögtön tájékoztatta a 

hierarchia magasabban lévő, a cégen belüli hierarchia magasabban lévő embereit.  

És érdekes dolog, hogy a Mikulka Gyula – most már ő is meghalt – ő ott volt a cégnél, 

hát valószínűleg… szóval egy nagyon jelentős beosztásban, és ő egy Százados úti lányt vett el 

feleségül. Sőt, még, amikor a Magyar Ifjúságnál volt képszerkesztő, akkor vittem én neki az 

első zsengéimet. De hát abban már benne volt A család is, meg ilyen, meg az Esküvő is, meg 

ilyen egyéb olyan aktok, ami ilyen behúzva, mozgással.  

És akkor neki nagyon tetszett, aztán egy időre lecsitult. De mindegy, a lényeg az, hogy 

énszerintem ő volt az, aki valahol ezen az egész dolgon finomított. Tudniillik, ez a figura, aki 

ott a főnököm volt, megmondta, hogy „hát nézd, hát most október van, nem kell itt semmi 

különöset csinálni. Február elsejével húzzál el!” Hát, mondom, jól van. Hát ez egyébként 

olyan hasonló szitu volt, mint ami – mit tudom én – pár évvel korábban, ugye az MTI-nél. 

Hogy „jó, hát innen menj el” – jó, hát akkor el fogok menni. Hát grande chose!  

De akkor már alakult egy ilyen nagyobb csapat, hogy – már az alkalmazott vagy a 

bédekker-fotó vonzatában –, tehát egyre nagyobb megrendeléseket kapott ez a cég az OIH-

tól.11 Tehát… és hát én elég jó munkákat csináltam – már abban a fajta vonatkozásban. Meg 

hát azért mégis csak ott volt a két World Press-díj előtte, meg egyéb díjak, satöbbi. Hát azért 

                                                 
11 Országos Idegenforgalmi Hivatal. 
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tudták, hogy… És szerintem ő nagyon sokat tett, hogy mégse rúgjanak ki. Hát akkor már, 

egyrészt, a fiam már élt, a feleségem a terhessége végén volt ugye a lányommal. Hát, nem 

tudom, hogy mi minden játszott közre. Ott engem egyébként meghallgattak, és azt mondták, 

hogy miért írtam én alá? Hát mondom, hát most miért ne írnám alá? Mondom: hát egy 

művésztársamról van szó – hát miért tartják börtönben? Ennyi.  

S: Te, és neked később az úgynevezett ellenzékkel volt kapcsolatod? Vagy…  

T: Te, én… hát mondom, a Hungáriába jártunk. És nekem mindig a Beszélőt a Szász 

Pista hozta, aki újságíró volt akkor a Magyar Hírlapnál, és ő mindig hozta, mit tudom, 

bizonyosfajta fáziskésésekkel, mert én arra mindig igényt tartottam, hogy hát a Beszélő jöjjön. 

De ott, teljesen nyilvánosan, a kávéházban adták át. Mindenki tudta egyébként, hogy az 

bizonyos szinten „meg van figyelve”. Ennyi közöm volt egyébként az úgynevezett 

Demokratikus Ellenzékhez.  

Személyesen nem… szóval, mondjuk, a meghatározó embereket én nem ismertem, 

tehát Rajk meg Demszky, szóval ezt a vonalat ott… Hát meg, mondom, téged is csak az 

írások és egyéb… Tehát szóval nagyjából ennyi. Ennyi volt a…  

S: Jó, jó. Nem azért, csak érdekelt. És az ilyen, hogy mondjam, ezzel az ilyen 

Erdélybe járós – nevezzük így: népi – ellenzékkel volt valamilyen kapcsolatod? Vagy nem?  

T: Hát, nem. Mert én Erdélybe Bari Karcsival mentem ki először, azt hiszem. Igen. 

Hát mikor volt az? Szintén a nyolcvanas évek közepén, amiből az a Cigányok sorozatom is 

van. Tehát én részt vettem az ő gyűjtőútjain. Hát, mert ő a költészete mellett azért eléggé 

jelentősen foglalkozott ezzel, tehát dalokat gyűjtött, történeteket, meséket, satöbbi. És akkor 

én elkísértem. Hát, egyrészt volt autóm.  

S: A Cigányok-sorozat az nem magyarországi cigányok?  

T: Nem csak. Tehát van magyarországi is, ahol… de van olyan is, ami erdélyi.  

S: Ezt nem tudtam.  

T: Tehát ez egy ilyen vegyes dolog. Mondjuk, én aztán nagyon sok ilyen úgynevezett 

emlék-képet csináltam, tehát ami úgy a Károly kapcsán a cigánytelepeknél, satöbbi. De hát 

azokat én csak úgy csináltam, hogy emlék-kép. Szóval, én azt a fajta húsz képet gondolom 

önmagamhoz közelinek, amik a saját beállításaim révén alakultak ki. De minden, szóval 

Romániában is, és Magyarországon is készültek ezek a képek.  

S: Ez 1982-es, ez a sorozat.  

T: ’84. Hát, nem tudom, hol a könyvem… Nem tudom, hát pillanat.  
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S: Jó.  

T: Ja, pardon, ’82. Jó, hát jó, jó. Hát az elején ’82-től ez ment ’85-86-ig. Tehát ugye itt 

aztán vannak olyan, ami ebbe a könyvbe már nem fért bele, de még végül is azért folytattam a 

Károlynak a dolgait. Hát elnézést, de hát ennyi idő után már!  

S: Ne bolondozz már! Te, és Gödöllőn volt például egy kiállításod, az teljes anyag 

volt?  

T: Az akkori anyag.  

S: Ja, ez akkori.  

T: Akkori anyag. Szóval ez egy nagyon…  

S: Hány képből áll a teljes sorozat?  

T: Hát olyan negyven lehet, de ott, amit kiállítottunk, mert olyan 70×100-as képek 

voltak kiállítva, illetve 70×100-as paszpartuban olyan 50×50-es, tehát ugye fotó-alapon volt 

az egész, de olyan 50×50-es képek voltak. És hát a Bari Karcsi nyitotta meg, tehát egy nagyon 

szép szöveggel. De akkor ez még az első ciklus volt. Mert mondom, hogy aztán készültek 

még hozzá későbbről is képek.  

S: Hogy ez megvan egyben valahol, ez a sorozatod?  

T: Hát, úgy megvan, hogyha… mert el szoktam veszteni sok mindent, de talán ez úgy 

nagyjából még rekonstruálható.  

S: Te, és hát sokan úgy tartják, hogy ez a fordulatod.  

T: Én nem. Nem, ez teljesen beleillik abba a fajta mentalitásba, amit én eleve, vagy 

abba a szűk kis ösvénybe, ami egyáltalán a fotográfián belül a számomra létezik.  

Hát azért gondolják, hogy más, mert nincs rajta, nincs benne akt. De tulajdonképpen a 

lényege ugyanaz, a kiindulópontja ugyanaz. Nem is tudom, hogy miért mindig nőkkel, 

nőkben gondolkodtam. Hát mindegy. Ennek egy bizonyos időszakban – ugye, beszéltünk 

Jancsóról –, szóval, meg lehetett a racionális indoka, tehát hogy ez is egyfajta kiugrási 

lehetőség-pont.  

Viszont a lényeg az ugyanaz volt. Tehát, hogy amit a kocsiban, ahogy mentünk 

Erdélyben, amit a Károly – Bari Károly – nekem mesélt a cigányokról. Szóval ez egy olyan 

másfajta megközelítés volt, hogy eszembe nem jutott egy teknővájó cigányt lefotózni munka 

közben, meg egyebeket. Hanem próbáltam valahogy ezeket az élményeket, és mondom, 

hangsúlyozom, hogy a cigány kultúra. Tehát azt, amit a Károly elmesélt, meg a sok 

hiedelemvilágukkal, egyebekkel kapcsolatosan, próbáltam valahogy képpé fogalmazni.  
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És ami a másik jelentős dolog volt, hát ugye ő cigány, tehát én ott jóformán 

bennfentesnek, vagy nem tudom, szóval, de mindenféleképpen elfogadott, szóval nem egy 

kívülálló voltam. Hanem meg tudtam oldani ezeket a dolgokat. Hát látod itt, azért többször 

vissza kellett menni bizonyos helyszínre, transzparens fotókat visszavinni. Tehát ugye ebben a 

kapcsolatban, tehát a gyakorlati részében is óriási szerepe volt a Károlynak, hogy végül is ez a 

sorozat, ez a kis rövid sorozat így összejött.  

S: Tehát – ezt akartam is kérdezni –, tehát nem az volt, hogy ott egy rögtönzött labor 

volt, hanem…  

T: Nem, nem.  

S: Hazahoztad a filmet, megcsináltad.  

T: Igen.  

S: És azt vitted, és a köré csináltad…  

T: Hát hogyne, hát itt… persze. Több dolog volt, levittem tükröket például, amit akkor 

ott meg lehetett… De mindenféleképpen arra gondoltam, hogy annyira gazdag és annyira 

furcsa a cigány kultúra, hogy… Szóval, hogy azzal, hogy az ember csak úgy odakattint, hogy 

ezzel én nem tudok az égvilágon semmit felmutatni.  

Tehát vittem le tükröt, amivel befeleztem a képet. Tehát… vagy, ha mentünk vissza 

újra, akkor levittem transzparens fotókat, tehát életnagyságú fotókat helyeztem ugyanoda 

vissza, akár egy házablakba, vagy egy utca közepére, ahol előzetesen lefotóztam. De akkor én 

már tudtam, hogy azzal én most nem érek semmit, hogy lefotózok tíz cigányt, egy családot, 

vagy egy nagy cigánycsaládot. Na, és akkor mi van? Viszont azzal, hogy ezt a fajta valóságot 

az ember újra visszavitte, ugyanarra a helyszínre, szóval ebben már éreztem valamilyen 

izgalmat.  

  


