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Készült: 2005. végén  
Az 1956-os Intézet Oral History Archívumának  
Készítette: Szilágyi Sándor  
  
[1-2. kazetta – 000-006 AUDIO]  
  
Végig elég nehezen tudom a hangokat azonosítani, nem biztos, hogy az kérdez, akit 

írtam…  
  

AUDIO000  
  
[T: Jobb, ha fölteszel kérdést, és akkor én meg…  
S: Persze, persze. De nem, tulajdonképpen az első… Tehát kezdjük ezzel az ’56-os 

dologgal.  
T: Na jó.  
Valaki: Vázoljuk a helyzetet, vagy majd utána?  
S: Nem, én már elmondtam mindent igazából.  
Valaki: Kérdést föl fog tenni, csak jellegtelenek lesznek, tudod!  
S: Teljesen!  
T: Hova nézzek, Sanyi?  
Valaki: Őrá mindig.  
S: Mikor volt… Énrám, mindig rám. Próbáljuk meg.  
Valaki: Különben botrányt csinál, tudod!]  
  
  

(1. kazetta A oldal)  
  
S: Na szóval, hogy te ’56-ban, ugye, hat éves voltál. És valamilyen emlékeid 

maradtak-e?  
T: Hát, ’56-ról pár emlékem van, de csak – megmondom őszintén – homályosak, 

mivel hat éves voltam, és hatéves korban ugye azért az ember… Akkor kezdtem iskolába 
járni, kezdjük ott, ’56-ban, aztán rögtön sikeresen egy jó nagy szünettel kezdődött az iskola.  

Két-három villanás van, amire nagyon emlékszem. Az egyik az, hogy jöttünk ki az 
iskolából – és gondolom, ez 23-án volt, délután –, hogy jöttünk ki az iskolából, és rengeteg 
szülő állt az iskola előtt. Ez úgy nagyon bennem maradt, mert addig ezt nem tapasztaltam. 
Volt olyan, akiért jöttek, volt, akiért nem. És akkor rengetegen álltak az iskola előtt, szóval 
annyi szülő volt, mint gyerek, szinte, az iskola előtt. Gondolom, akkoriban az események 
miatt volt. És anyám is rohant haza velem.  

Akkor itt laktunk ugyanebben az utcában, a Greguss utcában, csak lejjebb, egy udvari 
lakásban. És ez is érdekesség, hogy ugyanabban a házban lakott a Gerhardt Lajosnak a 
családja, aki producer volt… Producer! Gyártásvezető volt a Televízióban. És a két család 
valahogy jóban volt. De hogy mennyire, azt én se tudom, csak azt tudom, hogy néha átjártam 
hozzájuk, és akkor az egész család átment. Áthívtak minket, hogy beszélgetni, vagy valami. 
Gondolom, be volt zárva mindenki a saját lakásába, és valahogy át akarta vészelni ezeket a 
napokat.  

És kinéztem az ablakon, és itt a Greguss utcában – sütött a nap, arra is emlékszem –, 
és itt a Greguss utcában jött egy teherautó, amin sebesültek voltak. És az szép lassan itt ment, 
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föl a Gregusson, és pont úgy ránéztem, hogy feküdtek a platón emberek, bekötözve. 
Gondolom, ide hozták őket, mert ez a kórház akkor is megvolt, ide fel a kórházba.  

Ez volt, és volt egy harmadik. Ahol most lent az Alkotás úton, az le is van tarolva az a 
terület, ott benzinkút van, meg egy étterem, a Montana Étterem van, ott ilyen földszintes 
üzletek voltak, közte egy pékség is. És apám levitt kenyérért. És arra emlékszem, hogy két 
tank jött. Elég gyorsan mentek a tankok a Körtér irányába, és ahogy állt a sor a kenyérért, a 
cső, a toronycső az mindig a tömegen volt. Tehát úgy ment a két tank. De aztán elmentek, 
szóval nem volt semmi, csak így mentek el.  

Meg arra, hogy ki voltak húzva a vasúti kocsik a villamossínekre. Nagyon sokáig ott 
álltak. Volt, amit fölrobbantottak, volt, amit nem. És amikor bejöttek az oroszok, arra – mert 
akkor dübörgött az egész Alkotás utca egész nap. Ezekre úgy emlékszem, így homályosan.  

Mi gyerekek voltunk, játszottunk a házban.  
S: Mit?  
T: Nem engedtek ki. Nem tudom, hát gombfociztunk, vagy valamit csináltunk. Nem 

engedtek ki. Úgyhogy ennyi volt.  
S: Azt hittem, hogy háborúsdit játszottatok.  
T: Nem. Lehet, hogy azt, hogy indiánosdit, vagy valamit. De nagyon sokat 

gombfociztunk, és több mint valószínű, hogy azt játszottunk. Ilyenekre már nem emlékszem, 
csak azt tudom, hogy be voltunk zárva a házba. De például a pincébe nem mentünk le.  

S: Te, és ti hogy hívtátok egyébként otthon? Szóval: forradalom – ellenforradalom?  
T: Hát, az „ellenforradalom” szó az föl se merült otthon, soha. Családi körben nem. 

Hát úgy, hogy azt tudom, hogy nagyapám nagyon le volt törve utána.  
S: Te, és ezek a képek, amiket mondtál, ezekből van valami, ami később úgy beépült 

valahogy a ciklus izéidbe?  
T: Nem hinném, ezt nem, nem hinném. Az a kép úgy megmaradt, úgy rögzült, 

fixálódott a fejemben, ez a teherautó-plató. Az érdekes volt. Mert hatéves fejjel, szerintem én 
föl se fogtam, hogy milyen sebesültek, vagy kik lehettek ott a kocsi tetején.  

Ja, és még volt egy, ezt azért hozzáteszem. Most ezt nem tudom pontosan, hogy a 
Gerhardt Lajosnak húga van, vagy nővére van, aki aztán disszidált is ’56-ban, és a barátja jött 
hozzájuk kajálni. És tudom, hogy úgy evett, hogy a stukkert azt kitette az asztalra. Szóval, 
erre úgy emlékszem. És aztán vele is ment ki, vagy nem tudom.  

De ebben az az érdekes, hogy aztán a Lajossal én így hosszú-hosszú évek után, valami 
több mint harminc év után majdnem, találkoztam a Televízióban, és együtt dolgoztunk jó 
párszor.  

  
[S: Na, mi legyen?  
Valaki: Hát esetleg még abba menjünk bele, hogy érzelmileg nektek mit jelentett. Mert 

csak azt a részét kérdezted, hogy az „ellenforradalom” szóba került-e.  
S: Jó.  
Valaki: Mert hogy azt ugye, mindenki megérti.  
S: Jó.  
Valaki: Hogy családban ez mit jelentett. És akkor…]  
  
S: Te, és értem, hogy elsős elemista diákként olyan nagyon sokat nem fogtál föl. De 

kérdezgetted, hogy mi ez? Vagy családban, ott mondtak valamit erről?  
T: Hát persze, a családban ez szóbeszéd volt. Meg keresztapám. Szóval, azt tudom, 

hogy mindenki le volt törve, mert hát nem rajongtak azért a rendszerért. És később is, amikor 
ez szóba került, akkor ez szinte úgy volt emlegetve, hogy „második 1848”, szóval… És utána, 
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ahogy cseperedtem, meg ’56 mindig szóba került, vagy utána néztem dolgoknak, vagy már 
többet hallottam, az a meggyőződésem, hogy az egyik legkomolyabb megmozdulás volt a 
magyar történelemben.  

S: És te, tehát amikor maguk az „események” voltak – hogy így fogalmazzak –, akkor 
féltél? Vagy mi volt?  

T: Nem, ilyen semmi nem volt ilyesmi, félés, szóval egy kisgyerek az nem… Azért is 
nem akarom ezt nagyon ragozni, mert mondom, hogy annyira tisztán nem emlékszem 
dolgokra. De biztos, hogy félelem nem volt bennem, és ez a biztonság lehet, hogy abból is 
adódott, hogy a szüleimmel együtt voltam. Tehát a szülők azért meghatározzák. Tehát, ha ők 
ott vannak, akkor a gyerek sem fél. Ha mondjuk, apám az részt vett volna a dologban, vagy 
elment volna otthonról – mert ő is végig otthon volt –, akkor lehet, hogy más a dolog.  

De így félelem nem volt bennem, csak az volt a döbbenetes, amikor azután kimentünk 
az utcára, már lehetett járkálni, hogy a nagyszüleim a Baross utcában laktak, és mentünk át 
hozzájuk. És akkor szét volt lőve a város. Az döbbenetes volt. Szóval az…  

S: Miket láttál?  
T: Hát, ahogy átmegy az ember a Szabadság hídon, romba dőlt házakat. Halottakat én 

nem láttam. Szóval addigra szerintem már, amire én utcára kerültem, addigra eltakarították a 
halottakat, vagy eltemették.  

S: És akkor se kérdezgetted, hogy ez mi, vagy hogy?  
T: Hát mondták. Szóval, ezt tényleg anyám, apám közt, ez szóval… forradalom, hogy 

az oroszokat megpróbálják kiverni. De hát aztán, amikor megláttam azt a rengeteg orosz 
katonát, hát az még egy kisgyerek fejében is megfordult, hogy ez itt nem ment. Hát itt egész 
nap vonultak, itt az Alkotás úton. Reggel arra ébredtünk, hogy óriási dübörgés, és még azt 
hiszem, le is mentünk apámmal. Itt álltak kinn az emberek az Alkotás úton, és csak jöttek, 
jöttek.  

Egy van még, hogy azért érdekesség, hogy itt volt, a Maros utcai rendőrség, ahol van, 
ott volt az Ávós laktanya, annak a helyén, akkor. Ott biztos, hogy volt egy-két lövöldözés.  

S: De te nem láttál semmit?  
T: Nem láttam, hát nem.  
S: És mondod, hogy a… hogy téged ez foglalkoztatott így később, hogy hol tudtál 

utána nézni? Vagy…  
T: Hát, ez főleg úgy, hogy szájhagyományon. Mert írásbeli dolog, az csak pont az 

ellenkező oldalról volt – ha volt. A másik: nem csak ez, foglalkoztatott, a második 
világháború is, amiről a nagyapám is sokat mesélt, és sok olyan dolgot is hallottam másoktól, 
ami ugye nem volt a történelemkönyvben. Tehát a generációm – de szerintem ezt mindenki 
elmondta – ilyen tudathasadt állapotban tanulta a történelmet, hogy volt az iskola, amit 
mondtak, és volt a valóság, amit máshol mondtak. Szóval egy, például nagyon érdekes – ez 
egy kis kitérő ’56… nem ’56, a második világháborúban –, Katyinról én például már 
nagyapámtól tudtam. Mert mesélt, hogy ott mi volt.  

S: Ja, ez a Katyin. És akkor a te baráti körödben ez téma volt egyáltalán? Vagy nem 
tudod? Szóval inkább nem foglalkoztatok, vele vagy inkább…  

T: Hát ’56 talán akkor lett téma, mikor középiskolába kezdtem járni, abban az 
időszakban, mikor az ember már kezdi máshogy nézni a dolgokat. De ott is nagyon furcsa, 
hogy általában a baráti körömben azért az ’56-ot ugye mindenki csak forradalomnak mondta. 
Még tizenévesen is. Szóval ki nem ejtettük azt a szót, hogy „ellenforradalom”.  

S: Igen.  
T: Főleg ’68 után.  
S: ’68-ban érettségiztél, ugye?  
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T: ’68-ban érettségiztem, igen.  
S: És ’68-ból erősebb emlékeid vannak? Vagy hogy?  
T: Hát ’68-ról, hát persze! Hát ott már nem volt olyan nap, hogy ne történt volna 

valami. Szóval tizennyolc évesen eléggé éltük a világunkat, amennyire lehetett persze, ezen a 
„barakkon” belül. De hát azt soha nem felejtem el, amikor reggel írta az újság, hogy 
bevonultak a Varsói csapatok Csehszlovákiába. Ezt picit máshogy fogtuk föl, és sok 
ismerősöm még talán ott is lehetett volna. Most pont egy olyan társaság volt itt a környéken, 
mindenféle módszerrel megpróbáltuk megúszni a katonaságot, ami a társaság nyolcvan 
százalékának sikerült. Ilyen „általános testi gyengeséggel”.  

  
[S: Na, Sanyika?  
Valaki: Jó, megállok egy pillanatra, úgyis az aksi is lemerült. Akkor szerintem 

beszéljük meg.]  
  
  

AUDIO001  
  
[Valaki: Te biztos egy ötvenhat éves öregasszonyt fogsz meg…  
T: Nem, van egy jó. Csak hát kell találni modelleket.  
Valaki: Akkor kezdjük el, és akkor mondd el, hogy… Forog.]  
  
T: Hát nem tudom, hogy most itt szóba kerül az, hogy kell csinálni, vagy kellene 

csinálni egy képet. Ez a teherautó-plató foglalkoztat. Mert az, mondom, az egy villanás, így 
elment előttem a dolog. És pár, három-négy modellel ezt mozgásban megcsinálni. 
Műteremben.  

S: Sanyika, ezt te szervezed! Mire én teherautót szerzek!  
T: Nem kell teherautó ehhez! Csak a testek. A teherautó ez csak egy ilyen külsőség. 

Tehát az volt az érdekes, hogy ránéztem, és ott feküdtek a testek bekötözve. Szóval ez nekem 
olyan… szóval ez volt az, ami az addigi valós világomban, ami körülvett, így kizökkentett. 
Tehát egy ilyen más volt, mint a megszokott világ.  

S: Lehet, hogy mégis csak valami van, hogy… mert ez a mozgás, ez téged azért 
nagyon foglalkoztat.  

T: Hát, ezt inkább én másra vezetem. Csak ez, hogy így föl kellett ezeket – ’56, hogy 
mire emlékszem ’56-ban –, ez így kattant be, hogy ez tényleg: kinéztem az ablakon, és pont 
akkor jött egy teherautó. Még arra is emlékszem, hogy napsütés volt. Szépen sütött a nap.  

S: Azt is te intézed!  
Valaki: Majd meglátjuk. Hogy képzelnéd, hogy csinálod?  
T: Nem, ezt műteremben, egymáson fekszik két-három test. Ezt meg lehet oldani 

nagyon egyszerűen.  
Valaki: De azért mondd el, hogy hogy csinálnád meg ezt.  
T: Most így a technikai része, az biztos, hogy az lenne, ahogy most dolgozom. Tehát 

egy ilyen bemozdulásos technika. Azt még nem tudom, hogy hogy raknám így a testeket 
egymásra, vagy hogy… Ezt ott még ki kéne… Addig átgondolom, meg kitalálom. De…  

S: Én megvettem. Te?  
Valaki: Én is abszolút, csak közben hoztam egy ilyen átmozdulásos technikát, azért 

nem válaszoltam. Most megálltam egy kicsit.  
S: És jó volt, hogy belepofáztam?  
Valaki: Igen.  
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S: Jól van akkor.  
Valaki: Ez nagyon jó, szerintem.  
  
  

AUDIO002  
  
[S: Miért nem szólsz? Nem volt nálam. Valószínű, ott volt. Mondd már el ezt még 

egyszer, ne haragudjál. Én nem tudtam, hogy ő forog – nem forog, én mit csinálok. Ne 
haragudj.  

T: Szóljatok, ha kezdhetem.  
S: Mehet.]  
  
T: Hát, például második világháborús dolgok, hogy valami úton-módon kezembe 

került egy könyv. Lehet, hogy esetleg ti is olvastátok vagy sem. És… szóval a Doktor 
Mengele boncolóorvosa voltam Auschwitzban… És ez, szóval ez, máig sem tudom, hogy ez 
akkor tiltott könyv volt, vagy nem volt, de biztos, hogy kis példányszámú könyv lehetett.  

  
[…mentőautó…  
S: Elkezdjük még egyszer. Ezt nem akarja a Jóisten.  
T: Elment.  
Valaki: Na mindegy, megvárom, míg elmegy. Hát akkor még egyszer kerüljön a 

kezedbe.  
T: Jó.]  
  
T: Na, hát a második világháborúról. Kezembe került egy könyv, lehet, hogy a 

tiétekbe is, vagy ti is olvastátok, a Doktor Mengele boncolóorvosa voltam Auschwitzban. És 
azt nem is tudom, hogy akkor tiltott könyv volt, nem volt tiltott. Egész biztos, hogy kis 
példányszámban jelent meg. És ennek hatására, elolvasva ezt a könyvet, amikor ’69-ben 
kimentünk az egyik barátommal Lengyelországba, akkor Krakkóból átmentünk Auschwitzba, 
és megnéztem ezt a tábort. És akkor én ezt úgy a helyére is raktam magamban, ezt a dolgot. 
És… szóval ennyi.  

S: Mert hogy?  
T: Nem… akkor tudatosult bennem, hogy mik történtek még a második világháború 

alatt. Mik is történtek. Amiről szintén az iskolában azért nem… szóval nem úgy beszéltek, 
mint ahogy ma beszélnek róla.  

S: De mire gondolsz?  
T: Hát Auschwitzról és erről a zsidóüldözésről, azért a hatvanas években, a 

középiskolában csak, azt hiszem, csak egy ilyen izék voltak, ilyen… nem részletesen 
beszéltek erről. Egyszer meg kellett néznünk, a Mihail Rommnak volt egy filmje, a 
Hétköznapi fasizmus, azt kellett megnézni, azt hiszem. De, szóval nem úgy foglalkoztak vele, 
mint ma.  

S: Hát igen. Az az igazság, hogy…  
T: De ennek, szerintem, abba ne menjünk bele, a mai politikába, ennek az akkori 

politikának volt egész biztos, hogy köze. Aztán jobban utána gondol az ember, hogy az akkori 
Magyarország és Izrael viszonyához szerintem volt köze a dolognak, hogy ezt azért nem 
nagyon feszegették.  

S: Ezek mindig változtak. De tulajdonképpen… Én meg arra emlékszem, hogy én 
egész tizennyolc év… nem is tizennyolc éves koromig, az egyetemi… Én azt, hogy vannak 
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zsidók, így, hogy „zsidó emberek” – én azt nem tudtam. Tehát azt tudtam, hogy a második 
világháborúban megöltek x számú… Tehát volt egy ilyen szám. Nem tudom, értitek-e, hogy 
mit akarok mondani.  

T: Igen.  
S: Egyszerűen, hogy hát ez nem egy szám, hanem emberek, izé… Tudniillik, az egész 

kádárizmus úgy, ahogy volt, arra… azon alapult, hogy nincs történelem.  
T: Hát, meg az emberek szürkék.  
S: Tudniillik, ha nincs történelem, akkor nem történt meg ’56 sem. Semmi. Volt 

valamikor, régen történelem, volt, de aztán az megszűnt. Semmi nincs.  
T: Meg szürkék. A tömeg. Mindig a tömeg, a tömeg. Ez volt a legnagyobb, szerintem, 

a Kádár-rendszernek az egyik legnagyobb, a szürkévé tett tömeg, ez a legnagyobb bűne. A 
mai napig.  

S: Az egyik, igen.  
T: De ez nagyon… ha ebbe belegondolsz, ez egy nagyon mély dolog.  
S: Mire gondolsz?  
T: Az, hogy az embereket elolcsó… olcsóvá tették az embereket. Tehát az, hogy 

megelégedett a kis Trabant, kis Beverly Hills, tudod, a fabarakkal. És el is hiszi magáról, 
hogy az majdnem olyan. A mai napig.  

Valaki: Hát, azért nem ezen múlnak a dolgok, mert…  
T: De csak egy példa. De aki nagyon kilógott a sorból, vagy nagyon jót próbált 

csinálni, annak mindig a fejére akartak sújtani. Szóval… Vagy mást akart csinálni. Szóval 
ez…  

  
[S: Az biztos. Sanyika, van még ebben az ’56-os dologban valami?  
Valaki: Szerintem nincsen.  
S: Ugye? Szerintem is térjünk…  
T: Hát ez elég… Hát érted.  
Valaki: Egy ötven perces filmben ez…  
T: Persze. Ez egy olyan dolog, ami nem… Homály. Tényleg homály.  
S: Leálltál közben?  
Valaki: Le, igen.  
T: Meg olyan volt, hogy…]  
  
  

AUDIO003  
  
 [T: Figyelj, ha intek, akkor mindig álljunk le.  
S: Hát semmi olyan nincsen, hogy…  
T: Hát lehet, hogy rosszul fogalmazok, vagy valami, ami…  
S: De ez, hogy mondjam, nem adásban megy. Akkor elkezdhetjük az egészet újra, és 

úgyis kimarad. Ez, ami most jön, ez tulajdonképpen egyrészt nyersanyag, hogy ha majd 
esetleg később akarunk dolgozni még. Másrészt meg a szöveget legépelik. Ilyenre szolgál ez 
csak.  

T: Jó. Ja, jó.  
S: Na, Gyuri, te tulajdonképpen ez a része, amiről most elkezdünk beszélgetni, ez két 

dolog, párhuzamos, persze. Az egyik egy ilyen, majdnem, hogy ilyen szociológiai értelemben 
egy ilyen… tehát el kéne mondanod majd a történetedet, majd kérdezgetek. De azért a 
nagyobb és fontosabb, meg részletesebb része, az meg a saját dolgaid, meg hogy te hogy 
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láttad kortársként másoknak az ügyeit. Tehát arról szól tulajdonképpen. Csak egy ilyen életút-
interjú is kell.  

Ezt a részt, ezt tudjuk le minél hamarabb.  
T: Jó.]  
  
S: Én úgy tudom, hogy ’50. március másodikán születtél.  
T: Igen. Igen.  
S: Hol?  
T: Budapesten, Budapesten.  
S: És a családról mit kell tudni?  
T: Azt, hogy édesanyám az velem volt, az háztartásbeli volt, nem dolgozott.  
S: Őt hogy hívják?  
T: Kozák Gizella. Édesapám Tóth György, ő pedig egy KTSZ-nél könyvelőként 

dolgozott. Hétvégeken pedig… ott a Sanyi a kamera mögött, most nem tudom, hogy volt az a 
cég, ki volt a feje, de azt tudom, hogy a Sanyi édesapjának dolgozott, kellett menni 
családokhoz gyerekeket fotózni.  

S: Ja, ez a „röhögős”.  
T: Igen. Azt a „röhögőset”, és azt csinálta, hát megélhetési pénz volt.  
S: ???  
T: Tehát én ezért mondom mindig azt, hogy én már hároméves koromtól, ahogy úgy 

éledezem, én tudtam, hogy mi az a hívó, filc, fixír.  
S: Mondták, hogy mihez ne nyúlj.  
T: Nem, én tunkoltam ott, a vízbe tunkoltam a képeket. Televízió nem volt – ezt is 

mindig elmondom, hogy nem volt az, ami megkeserítse az ember életét –, úgy valahogy 
máshogy voltak az emberek. Szóval most kezdem érezni idős fejjel, lassan idős fejjel, hogy 
mekkora ártalom is – a jó dolog mellett –, mekkora ártalom a televízió.  

S: Már mire gondolsz?  
T: Az, hogy mennyire leköti, sok embert mennyire leköt. Énszerintem, a modern 

rabszolgatartás egyik eszközének tartom. Úgyhogy…  
S: Biztos, hogy van benne valami! Még menjünk vissza azért a családra, hogy így a 

nagyszüleidről mit lehet tudni?  
T: Az egyik ág, az anyai ág, azok vidéken voltak, azok földművesek voltak. Az is egy 

szerencsés állapot az én szempontomból, mert emlékszem arra, amikor már megszülettek az 
én gyerekeim, hogy azoknak már ez, ez már ilyen kuriózum volt, hogy lemenni vidékre, és 
akkor állatokat látni. Én ezt azért minden évben megtapasztaltam, mert egy hónapot lent 
voltam nagyszüleimnél.  

S: Hol?  
T: Pusztacsalád – ez Győr-Sopron megyében van.  
S: Puszta…?  
T: …család.  
S: N-nel? Tehát mint a csalán?  
T: Család. D!  
S: Ja, Pusztacsalád.  
T: Család. Ez…  
S: Soha nem hallottam.  
T: Van egy érdekessége a dolognak, a mellette lévő falu Iván, és Ivánnak a nagy 

szülötte a koszorús fotós, Gink Károly. Amit most láttam, amikor volt a kiállítása, most láttam 
az életrajzában, hogy ott született.  
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Ez a Pusztacsalád ez Fertőszentmiklóstól egy olyan tíz kilométerre, tehát Sopron 
harminc kilométerre van tőle.  

A budapesti nagyszüleim, édesapám szülei, ott is a nagymama az nem dolgozott, az 
otthon volt, és a nagypapa az pedig műtőasszisztens volt a Sebészeti Klinikán, a Baross 
utcában.  

S: Jó. És ilyen nagybácsik, szóval úgy körülbelül? Tehát hogy…  
T: Hát, én arra nem nagyon emlékszem, mert nem voltak nagyon.  
S: De voltak testvéreik?  
T: Volt, persze. Nekem nincs testvérem, az édesanyám testvéreiből is emlékszem egy-

kettőre. Az egyik az rendőr volt. Egyetlen egy él még Sopronban, ő meg gondnoka volt a… 
most nem tudom, melyik… A Szívkórháznak van ott egy üdülője, vagy valami. Nem tudom. 
Ott volt gondnok. Ő még él. Ő az egyetlen egy, aki él.  

Apai ágról volt egy nagynéni, aki a keresztanyám volt, ő is már meghalt, ő meg a 
röntgenben dolgozott, röntgen-asszisztensként. És több mint valószínű, ott is szedte össze a 
betegséget, mert rákban halt meg.  

S: Te, és most egy kis nagy ugrással, vagy kicsit nagy ugrással, hogy neked így a 
családi, a te saját családod mikor lett?  

T: Hát a volt feleségemet – mikor jött ő? – ’73-ban ismertük meg egymást, ’76-ban 
házasodtunk össze, és akkor utána született a két fiú.  

S: Nevesítsük.  
T: Az Áron az ’78, és a Dani az ’81-ben. Hát sajnos, úgy alakult a dolog, hogy mi 

elváltunk ’87-ben. De hát a…  
S: Feleségednek mi volt a foglalkozása?  
T: Feleségem akkor per óvónő volt, de pont akkor, amikor a rossz évek voltak – erről 

nem akarok beszélni…  
S: Persze, nem kell.  
T: …akkor azért úgy megállapodtunk abban, hogy ő elvégezte Pécsen a magyar-

népművelés szakot, és utána – de utána visszament vezető óvónőnek. Most nem tudom, per 
pillanat mit csinál. Most is valamit csinál, nem tudom, most mit csinál.  

S: És a második házasságod?  
T: Nem volt második. Nincs második. Van egy barátnőm, akivel nagyon rég óta együtt 

vagyunk, de hét végén élünk együtt. Hét végén külön, ha csak nincs program.  
S: Mármint hét közben külön!  
T: Vagy hét közben külön, igen! Ez a legkellemesebb állapot.  
S: Aha. Na, én tudok még néhány adatot rólad, azokat mondom. Én úgy tudom, hogy 

te ’72-től fotózol.  
T: Hát ez a ’72, ezt mindig úgy, azért szoktam a ’72-t, körülbelül ’72-től, vegyük így, 

mert akkor kezdtem el, azt hiszem, tudatosan, a körül, tudatosabban fényképezni. Előtte azért 
ilyen iskolakirándulásokon, meg hát az apám is azért csak a kezembe adta a gépet. Csináltam 
így képeket, de úgy tudatosan úgy körülbelül ’72-től.  

S: Te akkor voltál huszonkét…  
T: Huszonkét éves. Igen.  
S: És ez azt jelentette, hogy akkor elmentél valamelyik klubba? Vagy?  
T: Nem, akkor csak magamnak kezdtem el fotózni. Elkértem apámtól, egy Flexelettel, 

egy 6×6-os Flexelettel kezdtem el dolgozni.  
S: Jó kis gép az!  
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T: És lehet, hogy azért is van meg a mai napig, hogy nem szeretem a kisfilmet. Tehát 
azt csak akkor használtam, ha nagyon kellett, munkára, Televízióban munkára, vagy… 
Magamnak alig fotóztam Leica-méretben.  

És utána kerestem meg egy fotóklub… de azt már nem is emlékszem, hogy kerültem 
oda, Óbudán. Óbudai Fotókörbe kerültem. Lehet, hogy azért, mert az édesapám az tagja volt a 
Budapesti Fotóklubnak. És nem akartam oda menni, hát ez már csak ilyen fiúi dacból, vagy 
nem tudom, miért. Mert ott olyan kellemetlen emlékek vannak a Budapesti Fotóklubból, de…  

S: Ez a MADOME, ugye?  
T: Ez a MADOME, igen. De ez nem a fotó által kellemetlen, hanem… ezt hogy 

meséljem el, hogy…? Most már nevetséges egy picit a dolog, de akkor engem, fiatalt, ilyen 
eléggé idegesített, hogy hát atyám, az mindig hozott ki könyveket. Ez viszont szerencsém 
volt, hogy én a Kamerát például bekötve, már nagyon fiatalon láttam azokat. Amikor még 
nem is fotóztam, nem is… nem is foglalkoztam fotóval, én már akkor a Kamera-újságokat 
láttam, amit apám kivett onnan, a könyvtárból. És nagyon sokszor volt, hogy engem küldött, 
hogy vigyem vissza a könyveket.  

Na most, akkor, azért a hatvanas években nagyon meg lehetett különböztetni a fiatalok 
között, hogy ki milyen oldalon áll, vagy milyen a beállítottsága. Hát hosszú haj, ugye, színes 
nadrág, etcetera, etcetera – akkori kornak megfelelő öltözet. És úgy néztek néha rám, mint a 
véres rongyra, ha bementem a Budapesti Fotóklubba, és lehet, hogy ez is volt az, hogy nem 
nagyon tetszett az a dolog.  

De aztán a végén csak ott kötöttem ki. Egy idő után ott kötöttem ki, de szinte…  
S: Tehát hogy először mentél Óbudára.  
T: Először mentem Óbudára.  
S: Ott milyen társaság volt? Kikkel voltál együtt?  
T: Hát ott meg a… hú… Volt, aki vezette az Óbudai Fotókört, az még lehet, hogy él. 

Valaki… valakivel beszél… most ezt… Azért, mert már akkor is egy idős volt, de most már 
szerintem kilencven fölött lehet: Krisch Gézának hívták. És ott ismerkedtem például meg, az 
Óbudai Fotókörben a Baricz Katival, meg a Fuszenecker Ferenccel. Például ők is onnan 
indultak. De voltak, volt ott nagyon sok ember, de megmondom őszintén, hogy nekem a 
névmemóriám az nem valami fényes.  

S: Meg az arc se!  
T: Hát, az arc még úgy-ahogy. De a névmemóriám az…  
S: Te, és akkor miért mentél át a másikba?  
T: A Budapest? Nem tudom már. Ezt nem tudom.  
S: És ott kikkel voltál együtt? Mert én… nekem van pár tippem.  
T: Ott nagyon, ott nem voltam nagyon együtt senkivel. Oda egyszer-kétszer följártam. 

Az az igazság, hogy beiratkoztam, és nem is nagyon jártam.  
S: Nem jártál be?  
T: Megmondom őszintén, hogy ez majdnem egybeesett már avval, hogy… Itt van 

azért egy lényeges időpont, ez 1975 körül, amikor én a sárkányrepülőket fotóztam. Ez ’73-tól 
’78-ig körülbelül, valahogy így volt a sárkányrepülés. Mert ezt onnan tudom, hogy a volt 
feleségemmel már együtt voltunk.  

És egyszer kimentünk a Hármashatár-hegyre, és akkor láttam először a 
sárkányrepülőket, és állatira megtetszett a dolog. És elkezdtem beszélgetni ott, a vége az lett, 
hogy minden hétvégémet, szombat-vasárnapot ott töltöttem velük.  

S: Ez abszolút érdekel engem, mert én ezeket a képeket, amiket láttam, ezeket 
baromira szeretem. Tehát ez volt – lehet mondani –, hogy ez volt az első ilyen komolyabb…?  
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T: Ez volt az első komoly, úgy tendenciózus komoly munka. Emellett persze csináltam 
mást is. Például cigány-fotókat csináltam. Lementem a csatkai búcsúba egyik barátommal.  

De amikor konkrétan elhatároztam magamban, hogy erről csinálok, csak erről, akkor a 
sárkányrepülő volt ez az első anyag.  

S: És mennyi képed van erről?  
T: Rengeteg van. Nem tudom, képben – pozitívban – mennyi van lenn, Kecskeméten, 

ezt nem tudom. De a negatívok, azok, szóval úgy vannak már kiválogatva a negatívok, és csak 
azok vannak eltéve, amik hasznos kockák, de az rengeteg van.  

S: Te negatívot nem adtál le?  
T: Nem, a negatív az mind nálam van. Mindenféle. Soha, azt nem is fogom soha 

leadni, azt a… Mivel a nagyobbik fiam művészettörténész, ez meg is van beszélve, hogy ezt 
majd a család kezeli halálom után is.  

S: Aha. És itt ilyen szociológiai felmérést, vagy szociografikus felmérést is csináltál – 
már most a felmérést úgy értem: kamerával?  

T: Most a repülőkről?  
S: Tehát pofákat, tehát arcok is vannak?  
T: Hát vannak portrék is, de főleg az, hogy hát azért a…  
S: …vagy maga a…  
T: Maga a látvány. Hát az egy gyönyörű látvány volt, és akkor döbbentem rá, hogy 

a… És átértékeli az ember még a giccset is, mert vannak olyan periódusok, amikor fölnézel az 
égre, hogy micsoda fantasztikus felhők vannak! Szóval az ember el se hinné. És tényleg azt 
meglátja, a felhőt: az egy marhanagy giccs. És ott van a valóságban. És hát az, hogy a 
repülésnek a mélységét, meg az izé kijöjjön, ahhoz kell egy háttér. És azért van… volt olyan, 
hogy tényleg, csak leállíthattam oda a gépet, és csak nyomkodhattam volna az exponáló 
gombot, és csak jó kép lesz.  

S: Vagyis ez a kvadrátos forma, ez már Flexeletes volt. Nem?  
T: 6×6-os, ezt már a Pentacon 6-szel csináltam. De itt, megmondom őszintén, hogy itt 

nagyítottam a képből. Utána lett az, hogy…  
S: …hogy teljes kocka?  
T: …hogy teljes kocka, és megmondom őszintén, itt lehet, hogy csalok most már a 

dolgokkal. Mert a sárkányrepülőkből is elővettem egy-két kockát most a tervbe vett 
könyvhöz, és ott is van, hogy úgy nagyítottam le, hogy teljes kockára, azokat a képeket. 
Habár, azok nem úgy készültek, de szerintem megállják a helyüket.  

S: Ez már… ebből volt kiállítás?  
T: Volt egy kiállítás a… több. Sőt. Egy kiállítás volt a Budapesti Fotóklubban, ez volt 

’78. Azért ’78-ban volt ez, és ’82-ben pedig volt a Várszínház Galériában.  
S: Igen, annak az volt a címe, hogy Új Ikarusz.  
T: Igen, igen.  
S: Azt tudom. Oda hogy kerültél?  
T: Hát, ez az, a régi rendszernek az abnormalitása is volt ez, mert akkor én már nem 

sárkányrepülőkkel foglalkoztam, nem is foglalkoztam a dologgal. Hanem engem ’79-ben 
fölvettek a Szövetségbe. És a Szövetségen keresztül kellett beadni a kiállításra való igényt. Na 
most, beadtam két anyagot: a cigány-anyagot és a sárkányrepülő-anyagot – és a 
sárkányrepülő-anyagot fogadták el. Én azt hittem, a cigányt fogják – a sárkányrepülőt. Akkor 
már nem nagy kedvem volt különben kiállítani. De ha már ott volt az alkalom…  

Ez volt tulajdonképpen az első olyan kiállításom, ami kiállítóhelyen történt. Az akkor 
egy elég, a Vigadó Galéria alá tartozott.  
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[Valaki: Bocs, kifutott a kazetta!]  
  
  

AUDIO004  
(1. kazetta B oldal)  

  
[Valaki: Megy!  
T: Ja, hol tartottunk?  
S: Semmi, hát ezt kezdd el akkor, mert szerintem ez… Tehát nem az egészet, csak hogy 

azt kezdted el mondani, hogy ez a hely…  
T: Ja, igen. Hogy akkor ez a Várszínház Galéria ez a Vigadó Galéria alá tartozott.]  
  
T: És a Vigadóval kellett egyeztetnem a kiállítást. Aztán még a Vigadóba kellett 

bemenni. És akkor ez volt a furcsa, hogy be volt adva ugye a másik anyag, és…  
S: Mármint ez a cigány.  
T: A cigány-anyag, de az, már nem is tudom, hogy hogy volt? Hogy portrénak vagy 

valaminek, amiből lett a portrékiállítás, egy évre rá, a Fényes Adolf Teremben.  
S: Ja, Arcok címmel.  
T: Arcok címmel, és… de ottan már nagy szerencsém volt, mert akkor két olyan… 

Akkor már egészen mással foglalkoztam, és a dokumentarista dolgokkal foglalkoztam. És 
akkor csináltam a Budapesti villamosvezetőket, és volt egy, pont ’83. augusztusában volt, 
vagy augusztus elején volt a Fiatal Művészek Fesztiválja.  

S: Szentendrén.  
T: A Sportcsarnok mellett. Akkor nem engedték már Szentendrére.  
S: Ja, igen, igen.  
T: Akkor már a butikosok kitiltották Szentendréről a Fesztivált. Szó szerint! És akkor 

rendezték meg, azt hiszem, az volt az utolsó Fiatal Művészek Fesztiválja. És akkor 
csináltattunk – már a Stúdió –, csináltatott a Filmgyárral négy fekete boxot, és az lett volna a 
funkció, hogy mind a négy fekete boxban egy-egy fotós van. És a paciens bejön elöl, és a 
négy helyen végig fotózzák őt.  

Nos, ezt nem tudom, miért, erre a többiek, egy-ketten csináltak egy-két képet. De én 
erre rákészültem három napra. Én három napot így végig fotóztam, és ebből lett valami 180-
200 kép. Köztük Aczél György. És – amit a Kati terelt be a boxba! – annyi időm volt, hogy 
elvillantsak egy kockát, és már a két testőr benn is volt különben. Csak így adalék!  

És még egy adalék: ha valaki ezt végignézi, ezt az anyagot, hogy mindenki szembe 
néz a kamerával, egyetlen egy ember nem.  

S: Az Aczél?  
T: Aczél György.  
S: Ez jó!  
T: Tényleg! Mindenki. Ezt valaki kiszúrta, azt mondja: „Gyuri, nézd meg, mindenki 

szembe néz a kamerával, és az Aczél így félrefordítja a fejét”.  
S: Hát, nézte, hogy jönnek-e a testőrök. Na, figyelj ide, még nem…  
T: És akkor ebből az anyagból – csak visszatérve a Fényes Adolf Teremre –, hogy 

ebből az anyagból már ki volt állítva ott is.  
S: Ja, erről a…  
T: Izé… portrékból. Igen.  
S: Na. Menjünk még vissza ’79-be. Tehát ’79-ben, amikor te voltál, ugye, 

huszonkilenc éves, akkor jelentkeztél a Szövetségbe.  
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T: Szövetségbe, igen.  
S: Na most, ebben mennyire játszott, vagy játszott-e szerepet – ’77-ben indult, ugye, a 

Stúdió. Te arról tudtál?  
T: Igen. A Stúdióról úgy tudtam, hogy láttam a kiállításukat, az első kiállításukat, fönn 

a Várban. Tehát tudtam, hogy van egy ilyen intézmény, van egy ilyen szervezet, de nem 
jelentkeztem a Stúdióba.  

S: Tehát téged ez nem érdekelt igazából?  
T: Nem tudom, miért. Nem tudom, nem találtam…  
S: Vagy nem nagyon tetszett a kiállítás?  
T: Nem, a kiállítás tetszett, kivéve egy-két dolgot, ami pont azért volt jó, hogy – és ez, 

szerintem, végigkíséri a magyar fotográfia, főleg a korosztályom történetét –, van egy-két 
nagy blöff benne. Ott például a Montvai Attilának, ezt merem vállalni, hogy nagy blöffje volt, 
ahol ilyen kézzel betartott kép volt a tájban, amit én a Kamerában láttam, előtte, nem tudom, 
mikor. Na mostan, ezt mindegyikünk tudja, hogy ahol nincs információ, ott el lehet sütni olyat 
is, amit már valaki megcsinált – és azt hiszik, hogy az valami új.  

S: Ja, ja.  
T: És azért, ilyennel azért tele volt az a kiállítás is. Engem, a Szövetségbe való 

felvételem is érdekes, mert a…  
S: Várjál, azért még menjünk vissza ehhez. Mikre emlékszel még? Vagy mi volt, ami 

tetszett? Vagy… mert viszonylag kevés infóm, én ezt egyszerűen nem láthattam ezt a 
kiállítást, mert nem foglalkoztam még akkor fotóval.  

T: Arra úgy, látod, arra úgy nem is nagyon emlékszem, hogy abból mi tetszett, mi 
nem. Mert utána én a Stúdióval már csak akkor foglalkoztam, amikor bekerültem a Stúdióba. 
És onnan már tudom úgy végigkövetni, hogy mi az, ami nekem úgy olyan volt a Stúdióban, 
hogy azt mondom, hogy na, ez most tényleg olyan, hogy a világba ki lehet lépni vele. Vagy 
olyan, hogy megmarad ilyen „magyar szinten”.  

S: Jó, majd erről is dumálunk. Akkor, még visszamenve, ilyeneket, hogy te olvasgattál 
Fotóművészeteket meg Fotó…?  

T: Persze, szóval… De nekem megvolt. Sajnos, az a költözködés során eltűnt, a régi 
Fotóművészetek, azok 1970-es évek elejétől megvoltak. És az óta olvastam. Végigolvastam.  

S: És ilyenekről tudtál, hogy – akkor, tehát most nyilván tudsz –, de hogy a…  
T: Meg a Mozgó Világ volt a másik, amit olvastam.  
S: Persze. Még a régi. Tehát P. Szűcs Júlia.  
T: Régi. Régi, régi.  
S: Hogy a… tehát ez a Műhely ’67, meg Koncz, meg Lőrinczy – ilyenekről tudtál 

akkoriban?  
T: Lőrinczyről tudtam, mert…  
S: A könyv.  
T: A könyv is, meg arról írt is, azt hiszem, a Fotóművészet. Erről a ’68-as kiállításról, 

arról nem hinném, hogy tudtam. Azt már nem merem állítani, hogy arról tudtam.  
S: Mert az akkori…  
T: Később tudtam, de hogy akkor tudtam-e, arról nem merném állítani.  
S: És téged kifejezetten ilyen szocio-vonal érdekelt?  
T: Akkor, amikor elkezdtem fotózni, kimondottan ez. Megmondom őszintén, a 

sárkányrepülésben is az volt a fantasztikus, hogy tiltott dolog volt. Tehát az nem azért, nem 
úgy ment…  

S: Ez tiltott volt?  
T: Abszolút tiltott, illegálisan repültek.  
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S: Azt nem tudtam!  
T: Az egy abszolút tiltott dolog volt, és nagyon sokszor, amit a… meg is nevezem az 

illetőt, aki vezette ezt az egészet, meg az egyik – három ember volt, aki Magyarországon 
foglalkozott először sárkányrepüléssel –, és ebből most csak egyet jegyzek meg, aki végig 
kísért a sárkányrepülés alatt, meg jó barátok is lettünk: a Doktor Ordódi Márton. Ő a Műszaki 
Egyetemen tanított is, azt hiszem.  

S: Aerodinamikát?  
T: Nem, statikát. Statikát, vagy nem tudom… De ő vitorlázó repülő is. Mind a hárman 

vitorlázó repülők voltak, és egyszer – ez csak egy érdekesség –, valami híradófilmben láttak 
egy ilyet, hogy sárkányon repülnek Hawaii szigetnél. És akkor beültek a híradóba, 
fényképezőgéppel, lefotózták a filmben az izét, és akkor elkezdték a testhez méregetni a 
szárnyat, meg mindent. Ebből az lett, hogy összevissza törték magukat, persze. Szóval, így 
indult a magyar sárkányrepülés.  

S: Te is repültél? Kipróbáltad?  
T: Egyszer levittek, az nekem untig elég volt! Most képzeld el, olyat, hogy ülsz egy 

ilyen kis – akkor még nem is hason repültek, hanem ülve –, és egy ilyen kis nem tudom, min 
ülsz, és fütyül a levegő melletted. Ott nincs más.  

S: Mit, mire számítottál?  
T: Te, nem az van, hanem az volt, hogy nagyon sokszor – ezt a Márton mondta –, 

hogy nagyon sokszor azért fogadták el a cikkét – ő mindenhova írt, hát sajnos újságokból is 
sok eltűnt, de egy újságnak nagyon szoros szerepe van abban, hogy hogy alakult a sorsom –, 
nagyon sok helyen azért fogadták el az írását, mert mellé tettük a képeket. És annyira szépek 
voltak a képek, hogy azt sajnálták volna kidobni, és ezért az írást is közölték. Ez az újság 
viszont az Új Tükör volt. Az Új Tükörből egyszer följött egy újságíró, egy Toncsik… Mária… 
Tocsik… nem tudom.  

S: Tocsik?  
T: Nem Tocsik, na ez az, hogy nem. Az jutott eszembe. Nem, de nagyon hasonló volt 

a neve.  
S: Mindegy, annak utána lehet nézni.  
T: És riportot készített velük, és mondta, hogy a fotós… fotóst nem tudott hozni, mert 

nem tudom, valami miatt nem jött el a fotós. És mondták, hogy nem is kell fotós, azt 
mondják. Ott bemutattak neki, és mondta, hogy vigyem be az Új Tükörbe a képeimet, és a 
Keleti Évát keressem.  

Na most, ebben az volt a nagyon furcsa, hogy a Keletinek akkor volt valamikor az 
Ernst Múzeumban egy nagy kiállítása. És én azt láttam. De nem jött be a két név. Szóval 
abszolút nem izéltem, hogy ez ugyanaz lehet. Akkor nagyon sok kiállítás… Hát a Kornissnak 
épp így láttam a Műcsarnokban a nagy kiállítását, Erdélyről.  

És bementem a Keletihez. Na most, akkor nekem a képeim – azt sajnálom, hogy 
nincsenek meg, mert az szétszóródott a nagy jövés-menésben, meg ezt, azt hiszem, oda is 
adtam a sárkányrepülőknek –, hogy… Egy technikai dolog: a Geodéziánál dolgoztam, a 
Televízió előtt, és dolgoztunk nyomdai filmre, az az Agfa-081, vagy mi, ami, még a 
szolarizációnál is emlegetik, hogy arra lehet a legjobban szolarizálni.  

Nem is az a lényeg, hanem annak a dobozában volt mindig két nagyon szép sárga 
40×50-es, vagy 50×60-as tábla. És én ezekre a táblákra ragasztgattam föl a képeimet, ami 
dokupapírra volt nagyítva, úgy betördelve, mintha egy ilyen újság dupla oldala lenne. És 
ebből volt ilyen stósz, csak a sárkányrepülőkről. Ezt így a hónom alá vágtam, és bementem…  

S: És ez hol van?  
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T: Ez már… Ez felejthető. És bementem vele a Keleti Évához. És akkor elkezdte nézni 
az anyagot, és akkor láttam, hogy úgy kezdi… És mondta, hogy „más?” Mondtam, hogy igen, 
már csináltam mást is. És akkor mentem, rá két napra mentem a másik… Szóval, ebből az 
lett, hogy lehozták a sárkányrepülő-képeket egy riportban, és utána nagyon sok munkám 
megjelent az Új Tükörben, amit csak így át kellett adni, és lehozták.  

És innen lett a Szövetség, mert egy idő után azt mondta a Keleti Éva, hogy ezzel az 
anyaggal miért nem jelentkezek a Szövetségbe. Hát, nekem eszemben sem volt. Álmomban 
sem jutott volna az eszembe, hogy engem fölvesznek a Szövetségbe. És itt még volt közben, 
az egy másik dolog, meg kell említenem a Pálfay Gábort az MTI-ből, aki nemrég halt meg, 
sajnos.  

Vele meg úgy kerültem kapcsolatba, hogy a fia az a feleségem alá járt az óvodába. 
Feleségem volt az óvónője, és akkor úgy beszélgettek vele, és mondta, hogy a férjem is 
fotózik. És mondta, hogy menjek föl. És elkezdett velem foglalkozni, aminek nagyon, nagyon 
sok mindent köszönhetek. Adott feladatokat. Tehát az akkori MTI-szisztéma szerint, hogy 
menjek, csináljak erről riportot, arról riportot, aminek, most utólag rájöttem, hogy milyen 
nagy hasznát vettem – nem is biztos, hogy a fotózásban: hanem az életben.  

És mindig annyi filmet adott, hát akkor tudjuk, mondjuk olcsó volt a film, de azért 
mégis más ingyen kapni filmet, meg minden. Ilyen ORWO-filmet adott, nem márkás filmet, 
és amilyen jól sikerült az anyag. Akkor, ha jól sikerült, több filmet kaptam, kevésbé jól – 
kevesebb filmet.  

S: És honnan tudta előre?  
T: Nem, megnézte. Hát az mindig úgy történt, hogy én lefotóztam az anyagot, 

lenagyítottam, megnézte.  
S: És volt akkor „egy tekercses” anyag, meg „két tekercses” anyag?  
T: Nem, úgy többet adott, hát nagyfilmmel dolgoztam.  
S: Ja, roll.  
T: Rollfilmmel dolgoztam, úgyhogy többet adtak. De hát megmondom, hogy például a 

Pentacon 6-szel ugye fölülről belenézve futballt fotózni, nem egy izé, egy leányálom! De 
meglettek. Sőt.  

Én például nagyon sok sportot fotóztam, boksztól kezdve a vívást. Ami abból a 
szempontból jó volt, hogy elmondta, hogy mire ügyeljek, és az később nagyon jól kamatozott, 
még tévéjátékoknál is. Mikor az ember fölkészül arra, hogy mik vannak szituációk, és hogy 
mit kell fotóznia. Például, a boksznál mondta, hogy akkor fotózom, amikor már pofán találták 
a palit: nem lesz képem.  

S: Vagy előtte, vagy utána.  
T: Szóval valahogy úgy kell gondolkozni, hogy mint a bokszoló agyában, hogy most 

fog ütni. Hát talán, a nem tudom, hány tekercsből egyszer bejött a dolog.  
S: Te, még egy picit menjünk vissza azért. Az általánosba te hova jártál?  
T: A Városmajor és a Csaba utca sarkára, itt jártam le nyolc évet. Most egyházi iskola 

lett, nem tudom, hány éve…  
S: Jut eszembe: még a családról, arról nem beszéltünk, de azt említetted, hogy nem 

volt túl sok becsülete a rendszernek. Az mitől volt?  
T: Hát mondjuk, vallásos család volt, tehát katolikus család volt. De nem hinném, 

hogy ezért. Hanem édesapám, arra emlékszem, hogy az úgy szóba is került, hogy ő az 
Egyetemi Nyomdában dolgozott a háború előtt. És például, aztán találtam egy írást, és nem is 
tudom, lehet, hogy a fiamnál van, hogy utána, ’45 után azért jutott el… Vagy nem jutott el, 
mert nem bántották, tehát semmi ilyesmi nem volt, csak akkor lehetett úgy is bántani, hogy 
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jellemrajzokat kellett írni, vagy jelentéseket írtak, hogyha valahova jelentkezett dolgozni. És 
például egyik, neki az volt a bűne, hogy tankönyveket vitt Erdélybe.  

S: Ez halálos bűn volt!  
T: Igen. Hát nem is bűn, csak meg volt jegyezve.  
S: Nem, értem, értem.  
T: Érted, akkor ott elolvasta a – hogy is hívták akkor a humánpolitikust?  
S: Személyzetis.  
T: Személyzetis, az. Hát akkor már egyből tette rá, gondolom a…  
S: Te jó tanuló voltál? Rossz tanuló? Közepes?  
T: Hát… olyan közepes. Közepes, közepes. De megmondom: aztán középiskolában 

rossz lettem. De ott inkább a magaviselet.  
S: És hova jártál?  
T: A Közgazdasági Technikumba, ide a Márvány utcába. Kossuth Lajos Közgazdasági 

Technikum. De ott inkább a magaviselet tette be a dolgot.  
S: Mert hogy?  
T: Mert hát jött, akkor jött ugye a Beatles, pont egybeesik a dolog. Mert a hatvanas 

évek, akkor voltam fiatal, és az az egész miliő, ami Magyarországon is volt, a klubokkal, meg 
zenekarokkal, meg ez az életvitel. És hát az…  

S: Te ’64-től ’68-ig jártál gimibe.  
T: Igen.  
S: Vagy mi volt ez?  
T: Technikum. Technikum. Most a közgazdaság…  
S: Hát a Beatlesből, abból azért nem lehetett olyan nagy baj. Vagy?  
T: Akkor? Rolling Stones? Hát ezeket nem nagyon játszotta ám a Rádió. Főleg azt a 

progresszív zenét, amit mi hallgattunk. Itt nagyon, nagyon – hogy mondjam – furcsán alakult, 
mert volt két ismerősöm is, aki naprakészen kapta azokat a zenéket, amik kint mentek, de a 
magyar adók… sőt, kinti adók is kevesebbet játszották. De hát már később, már Hendrixet, 
vagy ilyet, szóval azt is keveset játszották. Tehát az nem olyan volt, hogy azt állandóan 
lehetett hallani. Vagy csak, mondjuk, a korábbiból a Yardbirds, vagy ilyeneket. Tehát azt 
viszont…  

Tehát a Nagyítást, azt mi azért néztük meg tizennyolcszor legalább, mert egy 
villanásra ott a Yardbirds. Aztán később tudatosult az emberben, hogy ez mint film is 
marhajó! De az első szándék az, emlékszem, az a Yardbirds volt.  

S: Ja, a koncerten.  
T: És az irodalom. Hát az viszont furcsa volt, különben ezt is el, ez is megérne egy 

nagy tanulmányt…  
S: Várjunk, azért a zenéknél még. Mikre emlékszel még? Meg azt tudom, hogy te 

jártál koncertekre is. Vagy ez később volt?  
T: Hát jártunk, persze. Hát én ott voltam azon a híres ’67-es koncerten is, ami a 

legnagyobb balhé volt Magyarországon, szerintem, idáig. Azóta se volt akkora: Spencer 
Davies, Kisstadion. Égett a Kisstadion, úgyhogy akkor futottunk a rendőrök elől. Nem is az 
volt, a rendőrök, nem is az volt a felháborító, amiről mostanában beszélünk. Hanem az, hogy 
velünk egykorúak be voltak öltözve Ifjú Gárdista egyenruhába, és még esetleg néha-néha még 
gumibot is volt a kezükben, az volt a felháborító.  

S: Engem csak Szegeden gumibotoztak meg egy, illetve hát én magam nem kaptam, 
de szóval minket. Az meg egy izé… Illés.  

T: Nem egy Illés-hangverseny? Ott voltunk mi is. A következő történt ott. Én se 
kaptam, mert én gyorsan átugrottam a kerítésen, mert azt azért hozzáteszem, hogy 
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mindenhova úgy próbáltunk bemenni, hogy ingyen. Az egy lényeges volt! És kiszúrtak 
minket, és rohantunk kifelé, és a kerítésen volt egy luk. Azt soha nem felejtem el. Mert mi 
átugrottunk a kerítésen, az egyik barátomnak a barátnője viszont mászott ki a lukon, és a 
rendőr odaállt a háta mögé, és dupla kézzel megfogta a gumibotot, és egy marhanagyot sózott 
a lányra. Szegény csaj borogatta a hátsóját jó sokáig.  

S: Szörnyű volt! Na, de te nagy Syrius-rajongó is voltál.  
T: A Syrius az később jött, és…  
S: Hát olyan nagyon nem!  
T: Az hetvenes évek eleje. Az igazi Syrius az, ’71-ben kint voltak Ausztráliában. És 

amikor ők hazajöttek, tulajdonképpen akkor volt az a Syrius, ami… Mert kint ezt a… készült 
róluk egy film, a Novák Emil csinált egy dokumentumfilmet, ami most…  

  
[S: Ja.  
Valaki: Csak nagyobb levegőt vettem.]  
  
T: Hogy ez, hogy most milyen, vagy hogy sikerült, vagy mi minden, ez… De 

elhangzik egy nagyon fontos mondat, hogy ők kimentek Ausztráliába, és marhára tetszett a 
zene. De valami hiányzott belőle, és akkor elmondja, azt hiszem, a Veszelinov mondja el a 
filmben, vagy a Baronits – még élt a Baronits, amikor csinálták a filmet –, hogy hiányzik, 
nincs egy kemény ritmus-szekció a zenekarban. És a magyar zenekarokban nem is volt. És 
amikor erre rájöttek, hogy ez mit jelent, vagy hogy oldják meg, utána lett a Syrius igazi 
Syrius.  

Én ott voltam azon, amikor ők hazajöttek Ausztráliából, és az Egyetemi Színpadon 
fölléptek: az fantasztikus volt. Nagyon sok ember csak tátotta a száját a szakmájukból, tehát a 
zenei…  

S: Persze, el tudom képzelni. Hát Az ördög álarcosbálja, az ma is még megáll.  
T: Igen.  
S: Én nem tudom, hogy meséltem-e neked, én attól vagyok Pesten.  
T: Igen, igen, igen.  
S: Szegedről fölstoppoltam egy Syrius-koncertre, aztán gondoltam, hogy akkor 

maradok.  
T: És tulajdonképpen én akkor nem ismertem személyesen az Orszáczkyt. De az a 

hozzáállás, ahogy ők hozzáálltak a zenéhez, tehát a művészethez hozzáálltak, az egy nagyon 
gerinces dolog volt. És egy pillanatig nem mentek az olcsóság felé. Szerintem ez, aztán ez 
fogott meg a legjobban az egészben.  

S: Jó, ezt akartam is kérdezni. És te KEX-et, ilyesmit nem hallgattál?  
T: De, hallgattunk KEX-et is. Hát az mind, azzal soha nem tudtad, hogy mi történik a 

következő pillanatban. De hallgattunk, nagyon sokféle zenét hallgattunk. Csak a Syrius volt 
az, amikor az ember úgy megérezte, hogy hopp! Itt ezek úgy játszanak, hogy bárhol a világon 
nyugodtan színpadra léphetnek.  

S: Én már, mondom, én… de hát akkor se lehet mondani, hogy lefutó, az egy nagyon 
jó idő volt, ’75-76.  

T: Igen. Hát ’76-ban…  
S: Én mentem a hajón is.  
T: Hajó, igen. Tulajdonképpen ’73-ban elment a Ráduly Mihály, és az Orszáczky, és a 

Pataki. Az Orszáczky ugye…  
S: Már hova mentek el?  
T: Az Orszáczky elment Ausztráliába, ’73-ban, ez egész biztos.  
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S: Ja, és… de utána visszajöttek.  
T: Nem jöttek már vissza.  
S: Ne hülyéskedj, hát én hallgattam!  
T: Nem jöttek vissza. Ezek gyakorlatilag nem jöttek vissza.  
S: Bocs! Vissza az egész! ’72-ben volt ez, amit mondok! ’72-ben.  
T: Azért mondom.  
S: Igen, igen.  
T: És ennek van egy olyan része is, hogy – hát ez is elhangzik a filmben, tehát én már 

nyugodtan kimondhatom, mert a Baronits mondta –, hogy volt egy meghívásuk Angliába, egy 
fesztiválra. Azt akkor nagyon, cikkeztek is az újságok arról a fesztiválról. És hát a Syrius 
szerződésén a Locomotiv utazott.  

S: Ez fasza!  
T: És a Syriust meghívták, visszahívták Ausztráliába, a Sydney Opera megnyitójára. 

És írtak is egy darabot, szimfonikus zenekarra. És már nem engedték ki őket úgy, mint 
zenekart. És akkor döntöttek úgy, hogy – mivel az Orszáczkynak volt egy ausztrál barátnője –
, házasság révén kiment Ausztráliába. A Ráduly Misinek volt egy, a bostoni jazz-tanszékre 
volt egyéves meghívása, ő kiment oda, mert közben ezt is elfelejtik…  

S: És ő nem Kanadába ment először? Vagy ez később?  
T: Nem, nem. – Hogy azt is elfelejtik, hogy ő Montreuxben megnyerte a szólistadíjat.  
S: A Montreux-i Jazz Fesztiválon. Persze.  
T: És ezért kapta az egy éves szerződést. És a Pataki az meg kiment Bécsbe zenélni. 

És így vége lett annak a Syriusnak, ami…  
S: Én még hallgattam úgy Hey, Joe-t, hogy hárman énekelték.  
T: Ja.  
S: Bögöly, Orszáczky és a Bill.  
T: Hát igen, mert a Bill az ő felfedezettjük tulajdonképpen.  
  
[S: Bokámat… máig borzong. Na, menjünk vissza.  
Valaki: Nem a fotóról beszélünk? Ráadásul többet beszélsz, mint a riportalany.  
S: Hát, valahogy helyrebillenjen a dolog! Na.  
Valaki: Mert mindent jobban akarsz tudni.]  
  
S: Na, figyelj ide. Akkor ott neked ez a hetvenes évek eleje, az elég sűrű volt ott. 

Barátnő, nősülés, minden.  
T: Hát, sűrű volt, meg érdekes is volt, mert sok időm volt dolgozni magamnak. Mert 

akkoriban a Geodéziánál dolgoztam, és az volt a szerencse, hogy vagy délelőtt kellett 
dolgozni, vagy délután. Tehát egy fél napom volt.  

S: Mit dolgoztál?  
T: Laboráltam. Utána meg légifelvételekkel kellett dolgozni később, amikor átmentem 

műszerre, akkor… Hát ez ilyen síkfotó-geometriai osztály. Szóval annyi volt, hogy 
légifelvételekről nagyításokat kellett csinálni, meg tervrajzokról, és ezt kellett ilyen, 
körülbelül ekkora méretekben előhívni. Ilyen méteres, illetve a Váci gyár az a Geodéziának 
külön vágta a papírt. És akkor a légifelvétel…  

S: Na, de hát akkor volt egy csomó papírod, nem?  
T: Hát volt, de akkor nem gondolkozott az ember ilyen nagy méretben. Szóval…  
S: De dokupapír, gondolom…  
T: Dokupapír az volt. Az volt. Én azért dolgoztam nagyon sokat dokura. 

Tulajdonképpen én nagyon sokat laboráltam. Tehát végig kíséri, addig, amíg a Tévéből ki 
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nem tettek, addig nagyon sokat laboráltam. Most már az óta egy-két laboráns van, aki be van 
tanítva, hogy hogy csinálja a képeimet. Úgyhogy… tehát engem a laborban nem lehet átvágni.  

  
[…sípolás…  
Valaki: Bassza meg!  
T: Hát pont jókor, mert…]  
  
  

AUDIO005  
  
[S: Ezt elmondhatod még egyszer. Mondd el még egyszer, és akkor legalább meglesz, 

jó?  
T: Várjál, hogy volt ez?  
S: Hát nem kell szó szerint ugyanúgy, hát tökmindegy.  
T: Ja igen.]  
  
T: Hát a Geodézián is először laboráltam, utána mentem műszerre. Ilyen nagy képeket 

laboráltunk ott is. Ilyen speciális, a Forte speciális méretre vágta a Geodéziának a papírokat.  
Na, azért volt jó a Geodézia, mert volt mellette egy fél nap szabad időm. Sőt, 

hétvégeken, hát emlékezzetek vissza, akkor még úgy volt a szabad szombat, hogy egyik 
hétvégén volt csak szabad szombat, a másikon nem. Na most, amikor szabad szombatosok 
voltunk, akkor nekünk péntek délben befejeződött a munka, és csak hétfőn délben kellett 
menni.  

Most a másik oldalon, a másik héten, akkor rossz volt, mert akkor szombat délben 
fejeztük be, és hétfőn reggel kellett menni. De viszont az egyik hétvége, az gyönyörű. Hát 
kinek volt akkor ennyi szabad ideje?  

S: Világos. Gondolom, akkor mentél koncertekre.  
T: Minden.  
S: És kezdted mondani, hogy a másik ilyen inspiráló dolog – a zene mellett – az az 

irodalom volt.  
T: Hát igen, mert sokat olvastunk. És erre akartam kitérni ott az elején, hogy…  
S: Bocsáss meg, az mi, hogy „-tunk”? A többes szám?  
T: Hát a baráti kör, hogy… Meg édesapámnak nagy könyvtára volt, ami… most ne 

feszegessük, hogy miért nincs. Szóval anyagi vonzatai voltak.  
S: Ja, ez a szüleid lakása volt?  
T: Igen, igen, igen, igen. És – hogy csak egy kitérőre, erre az olvasásra –, hogy milyen 

furcsa, hogy a Kerouac Útonját ’67-ben már lehetett olvasni magyarul. Közben meg nagyon 
sok mindent nem engedtek be az országba. És épp így volt a film. A film volt a másik, hogy 
azért, ha csúszással is, de azt soha nem felejtem el, hogy volt egy olyan év, amikor a 
Nagyítást, az Easy Ridert, és az Andrej Rubljovot szinte, azt hiszem, egy évben hozták be. 
Máskor készültek a filmek, tehát volt időeltolás. De mégis csak bekerültek, és lehetett látni 
őket. Ez egy ilyen furcsa volt, hogy volt, amit tiltottak, és volt, amit meg beengedtek. A 
Rubljovot, azt hiszem – ezt, Sanyi, neked kéne tudni –, hogy azt – azt hiszem –, még 
Moszkvában sem vetítették.  

S: Ez valahogy úgy volt, igen.  
Valaki: Tudniillik ezt Párizsban lehetett először látni.  
T: Igen.  
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S: És akkor onnan behozták. Te, és a, különösen a… szóval, benned meg se fordult, 
mint ahogy sokakban, hogy operatőr, vagy film, vagy ilyen…  

T: Nem. Nem fordult meg. Egyszer a szegény Halász Misi csinált egy… ő volt a 
rendezője a filmnek, meg a vezető operatőr… Nem filmnek, a Katona Kláriról egy műsort, és 
akkor volt egy szabad kamera. IV-es stúdióban volt, én voltam a fotós benne, és mondta, hogy 
vegyem föl a fülest, és próbáljak kamerát. Öt percig volt a fejemen, mondom: nekem ebből 
elég!  

S: Nem neked találták ki.  
T: Nem nekem való. Nem, nem, nem.  
S: Na, és irodalomban? Tehát mondod, ez a Kerouac.  
T: Hát nem csak az, mindent, ami normális volt. Magyar irodalomból is, meg a 

világirodalomból is. Én Camus-re emlékszem nagyon, az megfogott, a Hemingway-ekért oda 
voltam egy időben nagyon. Szóval, én úgy nőttem föl, hogy könyv állandóan a kezemben 
volt. Szóval, szerintem, én mondom, és a mai napig is mondom, hogy a filmeseknek is, aki 
képpel foglalkozik, az egyik legjobb dolog az irodalom. Ugyanis azt, amit te olvasol – én 
mindig képben látok. Tehát azt én rögtön el tudom, át tudom rakni képre, amit olvasok. Állati 
fantázia, képi fantáziát tudja növelni az irodalom.  

S: Te, és az ilyen fotósok, korabeli fotósok nem is hatottak, ilyen nagyobb nevek?  
T: Nem, hát, ami fotókiállítás akkor, amikor fotókiállítás… tehát ezt még úgy is 

vehetjük, hogy az előtt, mielőtt én fotóval kezdtem foglalkozni, elég sok kiállításra jártunk. 
Egyik barátommal, Műcsarnokba, hát – ami akkor volt, persze.  

S: Nevesítsük ezt a barátodat?  
T: Szakácsi Gyulának hívják, itt lakik velem szemben különben, a mai napig.  
S: Mit kell róla tudni?  
T: Egy osztályba jártunk általánosba is, utána középiskolába is, együtt buliztuk végig a 

hatvanas éveket. Ennyi. Meg egy, tényleg, nagyon jó barátok… Ha valamelyikünk úgy jelent 
meg valahol, hogy a másik nem volt, akkor mindig kérdezték: hol van a másik. Szóval 
ennyire együtt jártunk mindenhova.  

Nagyon sok fotókiállításra, és így voltam a Kornissal például. Azt nem is tudom, 
mikor volt a Műcsarnokban, az a nagy kiállítás. Erdély-kiállítás. Az valahogy olyan hetvenes 
évek elején. Igen.  

S: Az valahogy ’72-73. Én is emlékszem.  
T: Arra nagyon emlékszem például. De amikor a Geodéziánál dolgoztam, akkor 

kiszúrtam, hogy a TIT-en, a Tölgyi Klárának van egy fotótörténeti előadás-sorozata, és arra 
beiratkoztam, ami nagyon jót tett. Ugyanis ott láttam olyan dolgokat, amit odáig még nem. 
Szóval ő bemutatott…  

S: Mire emlékszel?  
T: Ez már nehéz! Látod, ez már nehéz. De az egész biztos, hogy akkor úgy 

fölfigyeltem arra, hogy itt más is van. Például Robert Kappát úgy mesélte el, szóval Robert 
Kappáról úgy beszélt, hogy olyan dolgokra hívta föl a figyelmet, amire idáig oda se figyeltem. 
Szóval ilyen képszerkesztési dolgokra. Tehát nem belső tartalmi, hanem inkább technikai 
dolgokra.  

Valaki: Meg hát olyan képanyagot mutatott, amit nem lehetett sehol…  
T: Persze! Persze.  
S: Ez már a hetvenes évek közepe.  
T: Hetvenes évek közepe volt, igen.  
S: Te, és ilyenek, hogy Beke-előadásokra? Mert itten volt…  
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T: Beke-előadásokat én már csak a Stúdióban. Pont, amikor bekerültem a Stúdióba, 
akkor volt az, hogy…  

S: Ez ’80-ban volt.  
T: ’79-ben, vendéghallgatóként már bekerültem.  
S: Nekem az van, hogy ’80-tól.  
T: ’80-tól vagyok Stúdió-tag, de ’79…  
S: Ja, de ’79-től…  
T: Egy évig vendéghallgató voltam. És pont akkor volt a Bekének egy 

művészettörténeti, az nagyon érdekes volt. És abban az is fantasztikus volt, így 
visszaemlékezve, hogy nem csak Stúdiósok voltak, hanem mások is. Mert zártkörű 
előadásnak volt hirdetve, azt hiszem, akkor úgy volt, hogy a Stúdió-előadások zártkörűek, a 
Beke meg, azt hiszem, nem nagyon adhatott elő máshol. Tehát meg volt szabva, hogy hol 
adhatott…  

S: A TIT-en neki volt valami.  
T: Volt, de nagyon sok olyan is volt, aki például direkt a Beke miatt jött el az előadást 

meghallgatni. Arra emlékszem…  
S: Balázs Bélások, meg ilyesmi?  
T: Is – meg egyetemről is, szóval elég vegyes társaság volt. Nekem a Stúdió volt a 

nagy lökés. Az, a Beke. Különben a Stúdióban való bekerülésem is érdekes volt, mert 
fölvettek a Szövetségbe, rá két napra telefonált nekem az Urbán Tamás, hogy lenne-e kedvem 
a Stúdióba jelentkezni. És akkor mondom: persze, hogy van. Akkor – na, az volt az, amikor 
láttam én már a kiállítást, és akkor tudtam, hogy van. Meg a Fotóművészetben jelentek meg 
cikkek a Stúdióról. Egyéni kiállítókról is.  

S: Meg ’79-ben már volt, szerintem, akkor volt az első ilyen szentendrei…  
T: Abban én már benne voltam.  
S: Abban te már…  
T: Abban már benne voltam.  
S: Aha. Te, és a Stúdióban ez hogy is volt? Hogy hetente két alkalommal volt?  
T: Hetente két alkalom. Az egyik az volt, hogy előadás volt, valamiféle előadás, és a 

másik, az meg foglalkozás. Szinopszis-vita, vagy megbeszélés. Akkor valami ilyesmi volt.  
S: Heti két alkalommal? Vagy…  
T: Heti két alkalom volt, azt hiszem. Vagy héthetenként?  
S: Vagy hetente volt az egyik, az ez, a másik meg…  
T: Nem, az biztos, hogy heti kettő volt. Hogy… ezt már nem tudnám pontosan, hogy 

hogy volt.  
S: Mindegy az.  
T: És mi nagyon sokáig ott voltunk a Báthory utcában, a könyvtárban.  
S: Igen. Igen.  
T: Ja, és a másik dolog az volt, amikor fölvettek a Szövetségbe, akkor ugye ott volt a 

könyvtár. És hát rengeteg könyvet kivettem a könyvtárból, szóval hetente jártam a 
könyvtárba, és hoztam haza a könyveket, és néztem át.  

S: Sajnos, most a Manóból nem lehet kikölcsönözni. Na, mindegy.  
T: De most mondod, hogy sajnos – meg is volt az átka, mert nagyon sok könyv eltűnt 

a könyvtárból.  
S: Te, és te ’80-ban szerezted meg a szakmunkás…  
T: Á, ez is furcsa. Ez úgy történt, hogy ugye, a Geodéziánál mint fotós voltam, hogy 

hívták azt akkor? Nem volt izéje, papírja az embernek, hogy… képesítés nélküli?  
S: Igen.  
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T: És ugye az volt régen, hogy ha három évig dolgoztál, egy szakmában, akkor 
elmehettél szakmunkásvizsgára. Na most, a ’80-ban a Keleti… nem! ’79-ben a Keleti Éva 
szólt, hogy van egy hely az Új Tükörnél, és hogy jelentkezzek. Szóval nekem van, szeretné, 
ha oda kerülnék. Hát én mentem is, csak nem volt meg a papír. És ezért nem vettek föl. És 
akkor elmentem az iskolába, hogy szeretnék vizsgázni. Mondták: már nem lehet, mert idén 
bevezették azt, hogy egy évet kell járni estin, és utána tehetem le a vizsgát.  

És így került, ’80-ban beiratkoztam. De majdnem kidobtak, mert azt hiszem, két óra 
kellett volna hozzá a hiányzás miatt, mert egybeesett az iskola meg a Stúdió. És akkor volt a 
Bekének ez az előadása – tudod, ki megy az iskolába!  

S: Világos!  
T: Két óra kellett, és nem tehettem volna le a szakmunkásvizsgát.  
S: Megvan neked ez a szakmunkás…?  
T: Valahol megvan.  
S: Ásd már nekem elő.  
T: Jó.  
S: Meg ami nagyon fontos lenne, hogy a hetvenes évekből, meg a nyolcvanas évekből 

is, egy-egy ilyen privát fotó rólad. Tehát nem portré. Kifejezetten nem portré.  
T: Az már nehezebb. Jó, jó.  
S: Privát fotó. Na, jól van. Na most, a Stúdióban ott kik voltak ott, akkoriban? Kikkel 

voltál ott együtt?  
T: Most az volt az érdekes, hogy amikor vendéghallgató voltam, akkor még az Urbán 

Tamás volt a…  
S: Művészeti vezető?  
T: Nem művészeti vezető.  
S: Nem, titkár volt.  
T: Titkár. És amikor bekerültem, akkor a… Nem, a művészeti vezető akkor a Nagy 

György Sándor volt.  
S: Nagy György Sándor, igen.  
T: Amikor én bekerültem a Stúdióba, rá egy évre, akkor már a Tímár volt a titkár. Na, 

akkor még olyanok voltak a Stúdióban, meg a vendéghallgatóságom alatt is olyanok, még 
például a Fenyő János Stúdió-tag volt – csak ilyen különlegességként. De olyanok, hogy a 
klasszikus: Jokesz, Kerekes, Szerencsés, Flesch, Ruzsonyi Gabi, Szebeni András, Fejér…  

S: Fejér Gábor is.  
T: …Gábor, Tímár Péter, ugye, azt mondtuk.  
S: Te, és úgy visszaemlékezve az ő akkori képeire, mi volt az, ami úgy…? Mert 

gondolom, te… Vagy ez hogy volt? Mert én úgy tudom, hogy őt eléggé, volt egy ilyen… de 
lehet, hogy ez későbbi volt, egy ilyen állandó vita, az úgymond „művészet”, és az úgymond…  

T: Riporteri. Igen. Az még egyesekben benn is maradt, a Jokeszban a mai napig benne 
van ez, szerintem hülyeség, különben. De az egész biztos, hogy – ezt valahol lenyilatkoztam 
már –, hogy a… sőt, tán én, még tán úgy is fogalmaztam, hogy akkor a kísérleti fotó az 
abszolút a szabadságharcát vívta. Tehát azt, hogy azt életképes… tehát legálissá tegyék, azért 
nagyon nagy harc folyt. Még a szociofotókban is, ilyen amatőr pályázatokon, amik voltak, és 
ha egy cigány-kép bekerült: egyből kidobták. Tehát cigány-kép nem, szóval abnormális világ 
volt, amit nagyon nehéz elmesélni most, egy mostani fiatalnak, hogy azért nem engedtek egy 
képet kiállítani, mert cigány van rajta! Szóval ilyeneket azért ne felejtsünk el!  

És ottan a két tábor ezt nagyon… de, hogy visszagondolva viszont van egy nagyon 
érdekes a dologban: hogy a riporterek meg tudtak olyan riportokat csinálni a Stúdió-tagságuk 
alatt, amit nem tudtak a saját lapjuknál, mert a saját lapjuk nem hozta volna le.  
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S: Hát igen, tudom, a Tímárnak az anyaga.  
T: A Horváth Dávid is volt Stúdió-tag, például.  
S: Horváth Péter is.  
T: Horváth Péter is, igen, igen. Na most, volt a másik oldal, ami egy ilyen furcsa 

helyzet volt azért, egy ilyen experimentális fotónak hívták akkor, ahogy visszaemlékszem.  
S: Igen.  
T: Itt volt két dolog, ami nekem megmaradt bennem. Az egyik a Szerencsés Jánosnak 

a kert-anyaga, amit nagyon össze tudok kötni például a Nagyítás című filmmel. És a Flesch 
Bálintnak ezek az őrületei, ez a Meleg, ragacsos, vagy a Hideg, ragacsos, ezt mindig 
elfelejtem, Rózsaszín, hideg, vagy nem tudom…  

S: Nagy, meleg, rózsaszín.  
T: Nagy, meleg, rózsaszín.  
S: Ezek későbbiek, az már, ’82-84.  
T: Későbbiek.  
S: Biztos!  
T: Hát, lehet, hogy későbbiek. De az nagyon megragadott. Az egy, az kár, hogy a…  
S: ’80 körül csinálta a Bálint ezeket.  
T: Dokumentarista…  
S: Ahol a nő cicije ki volt kötve, meg…  
T: Nem. Azt megmondom, mikor. Azt ’81-ben csinálta.  
S: Vagy ’81.  
T: Az a Fiatal Művészek Fesztiválja volt szintén, ahol az volt a feladat, hogy 

századeleji – tehát az 1900-as évekre értve –, századeleji hangulatban csináljunk aktfotókat. 
És nekem ez nagyon kapcsolódik utána a későbbi akt-anyagokhoz. Mert akkor fotóztam 
először aktot, és utána elkezdett foglalkoztatni a dolog.  

S: Az megvan, az a ’81-es?  
T: Kép?  
S: Akt-anyagod?  
  
[Valaki: Most vége a kazettának.  
S: Bassza meg!  
Valaki: Ez így végszónak jó volt, de…]  
  
  

AUDIO006  
(2. kazetta A oldal)  

  
S: Na. Szóval, hogy ott tartottunk, hogy ’90… vagy ’90? Bocsánat, ’81-ben csináltál 

először aktot. Hogy ez megvan-e valahol?  
T: Negatívban megvan biztosan. Nem tudom, az a kép az kint volt Szentendrén, mert 

föl volt lógatva a Rab Ráby téren. És utána nem tudom, hova került. Szerintem az eltűnt.  
S: És nem… nem ez volt az, ahol jöttek a rendőrök, hogy mit csináltok ott, meg 

minden? Mert láttam én egy ilyen képet, hogy akkor Vékás Magdi ott huzakodik két 
rendőrrel.  

T: Nem tudom, nem volt ott, az a Rab Ráby tér az mindig a Stúdióé volt. Tehát ott föl 
volt osztva Szentendre, és a Rab Ráby teret kaptuk mindig, azért nem szóltak soha. De állati 
érdekes volt, akkor azt hiszem, pont az volt, amikor kitaláltunk mindenféle hókuszpókot még 
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mellé, és leexponáltunk fotópapírra képeket, amit ott, az egyik ház pincéjében fölállítottunk 
egy labort, és akkor az illető kihúzott egy képet, lement, és maga előhívhatta.  

És az volt a csúcs, hogy jött Fejti elvtárs, kihúzott egy képet, és valami 
munkásmozgalmi emlékmű volt rajta lefotózva.  

S: Ja, hogy ki-ki hívja elő a saját képét? Az volt?  
T: Nem, ez az, ilyen poén volt, hogy egy forintért…  
S: Tehát ilyen zsákba kép.  
T: Zsába kép, zsákbamacska, igen. Igen.  
S: Ez jó! Na. És ilyenekkel mit tudtál kezdeni, hogy az akkori Kerekes, például?  
T: Erről ne beszéljünk. Ezt, nem vagyok hajlandó róla beszélni. Abszolút.  
S: Már most nem a…  
T: Nem, akkor se. Ezt megfogadtam. Róla egy büdös szót nem beszélek.  
S: Már a képeiről se?  
T: Semmiről! Semmiről.  
S: Jó. Passz. Ilyenek, hogy… na most, volt akkor ott néhány fotós, aki viszont nem 

volt se Szövetségi, se izé tag. A Törökre gondolok, például. Az ő dolgait ismerted akkoriban?  
T: A Törököt abszolút ismertem, sőt, hát a Töröknek A család-képét is ismertem, még 

a hetvenes évek elején valamikor, a Budapesti Fotóklubban volt egy kiállítás. Gondolom, az is 
ilyen pályázati kiállítás lehetett, és azt hiszem, ott volt először kiállítva képem. És akkor ki 
volt állítva a Lacinak A család-képe.  

Én azt mondom, hogy az A család-kép, az egy nagyon fontos kép a magyar 
fotótörténetben. És hát utána később én nagyon jóba lettem a Török Lacival, nagyon jó 
barátok lettünk, és nagyon sokáig egy, szinte majdnem napi kapcsolatban voltunk egymással.  

Azt a képet mindig valamihez – amikor elkezdődött az, hogy Európa, meg hova lehet 
csatolni –, hát a Töröknek A család című képét, azt abszolút a cseh filmhez tudom kapcsolni. 
Szóval, az annyira beleillik abba a világba, abba a cseh irodalomba. Gondolom, hogy nem 
tudatos – de nekem mindig az jön le A család című képről.  

S: Ja, a nőnek a ruhája is, meg az egész.  
T: Az egész, az a család, meg ahogy be van ültetve a nő, az abszolút arra jön le. Én 

egyért a Lacit mindig is… hát nem bántottam. Nem bántottam, hanem mindig azt, mindig 
eljátszottam a gondolattal, inkább az, hogy ha a Török akkor kimegy, amikor ő avval díjat 
nyert, avval a képpel, és kinn marad, hogy mit tudott volna esetleg csinálni kint. Ez mindig 
egy nagy kérdés. De hát ismerem a habitusát, és a szüleihez való ragaszkodását: tudom, hogy 
ez nem ment volna. De szóval, van egy érzésem, hogy neki meg kellett volna akkor próbálni.  

S: Benned is megfordult, hogy esetleg kimenjél?  
T: Nem, nekem egyszer fordult ez meg a fejemben, de csak egy villanás volt. Kint 

fordult meg a fejemben, Amsterdamban, de én is ugyanígy, a két fiam miatt nem tudtam volna 
ezt megtenni.  

S: Mhm. Ez ’85-ben volt?  
T: ’84-ben.  
S: Van ez a hatodik… mert hat szinopszis… Nem. Hét szinopszist csináltál.  
T: Igen, tudod, ez úgy volt, ez a szinopszis, hogy ’84-ben lefotóztam, ’85-ben 

beadtam, és akkor…  
S: Ja jó, hát gondoltam, ez a dokumentumok, az amsterdami falfestmény.  
T: Falfestmény. Hát érted, ott Amsterdamban találkoztam evvel először, és hát teljesen 

lenyűgözött, hogy…  
S: Az volt az első nyugati utad?  
T: Nem, nem, nem, az a második volt. Előtte egy évvel voltam Párizsban.  



Tóth György 1-2. – 24 –  
  
  

S: Na, és mondd ezt, hogy…  
T: Hát lenyűgözött ez az egész, hogy ezek a falfestmények. Most ne a falfirkákra 

gondoljunk, hanem rendes falfestményekre. Meg Amsterdam egyszer…  
S: De nem graffitik voltak?  
T: Persze. De amúgy is egy olyan emberléptékű város, hogy ott szívesen élne az 

ember. Szóval, most nem tudom, milyen lehet, most már olyan rosszat hallottam róla. Hogy 
elvesztette azt a varázsát, pont a Korniss Pétertől, aki szintén rengeteget volt Amsterdamban. 
És ő mondta, hogy nincs meg az a varázsa, ami megvolt még a nyolcvanas években. Hát 
gondolom, ez a különböző események következtében.  

S: Na. Te, és ilyenek, hogy például a Kiss Árpi is, ugye, veled volt együtt nagyjából? 
Vagy még később?  

T: Nagyjából együtt voltunk. Sőt, ő előbb volt Stúdió-tag, mint én, azt hiszem.  
S: Aha. Hogy őbenne például volt egy ilyen kettősség, mert egyszerre csinálta ezt a 

baracskai ügyeket. Te azokra lejártál?  
T: Nem. Nem jártam, nem, nem, nem. Én, amikor a… én kihagytam tulajdonképpen, 

amikor bekerültem a Stúdióba, akkor nekem az idézőjelbe tett „alkotói munkából” kimarad 
egy év szinte. Mert…  

S: A ’81-es év hiányzik innen. ’80.  
T: Hát körülbelül az, a ’80-81. ’80-ban kerültem a Televízióhoz, és akkor úgy… a 

dokumentarizmus… Tehát a dokumentarizmusnak az az oldala, hogy ez a „három lépés 
távolság”, ez fogott meg a dologban. Hogy valamiről úgy beszélni, hogy nem mondok róla 
véleményt, csak bemutatom. És akkor kezdtem el csinálni – és ebben közrejátszik még az is, 
hogy elköltöztünk a feleségemmel, kaptunk lakást kint, Budatétényben –, és van a 41-es 
villamosnak egy útja, akkor még úgy járt, hogy az akkori Varga Jenő tértől ment ki, egészen 
Nagytétényig.  

S: Az mi, az a Varga Jenő tér?  
T: Most… most Szamuely tér lett… nem… Szamuely!  
S: Szamuely! Ahhoz nagyon el…  
T: Budafok. Budafoknak a főtere volt a Varga Jenő, a 47-es villamos végállomása. 

Most Savoyai tér. Szamuely tér… Savoyai tér!  
S: Sza-Sza.  
T: Ja.  
Valaki: Majdnem ugyanaz.  
T: Majdnem ugyanaz! És ott láttam olyan villamosmegállókat, amit én még nem 

láttam Budapesten. És akkor szépen elkezdtem fölülni a villamosra, és körbejártam 
Budapestet, és az összes villamosmegállót körbefotóztam.  

S: Úgy érted, hogy az összeset?  
T: Összeset! Ami villamosmegállóból volt. Tehát épületként működött, azt az 

összeset. Na most, ebben…  
S: Én ezt azért elmondanám akkor, hogy… ja, de nem, mondjad te. Mondjad.  
T: Hogy utána lettek a Vezetők, ami viszont már nem lehetett, tudod, akkor állati nagy 

csapdába kerültem, mert akkor még ma is folytatnám, mert tudod, itt meghalnak, kilépnek, 
belépnek – ezt nem lehet. És akkor mondtam, hogy annyi vezetőt lefotózok, amennyi megálló 
van. És akkor az azért lett annyi.  

S: Stimmel. És ez hatvan-hatvan darab.  
T: Igen, igen, igen, igen.  
S: És utána volt még egy villamosos projekted, az volt a harmadik szinopszis.  
T: Az felejthető.  
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S: Az utasok.  
T: Mert akkor már marhára nem érdekelt a dolog, és hát…  
S: Ez ki is derül abból, hogy ebből viszont nyolcvanat csináltál.  
T: Hogy nem az, hanem ott az lett volna, az egészet úgy adtam be szinopszisként – A 

budapesti villamos –, hogy én ezt fölvállaltam, mondom, hogy egy év alatt megcsinálom. 
Csak viszont ez annyi szinopszis-pénzt elvett volna a kasszából, hogy nem tudták odaadni egy 
évre, és mondták, hogy osszam szét három évre. Na most, ennek lett a következménye az, 
hogy tulajdonképpen a harmadik év végére nem érdekelt a dolog.  

Akkor már elkezdtem egy picit másfele kacsingatni, és ebben az egész 
dokumentarista… Tulajdonképpen a Vezetők, a Villamosmegálló, és ez a nagy képanyag, amit 
csináltam a Sportcsarnoknál, és egy-két Május elseje, ez így…  

S: Igen, mert ez volt a negyedik szinopszis.  
T: Igen. Az a Május elseje, az pedig azért lett szinopszis, mert ott meg az idővel 

kezdtem el játszani, a polaroid és a… meg színesre csináltam. Ott volt egy kis gúny is benne, 
egy iróniának szántam, és az nem jött be annyira, a dolog. De az idő, az nagyon jól bejött, a 
polaroidot… Először polaroidra fotóztam az alanyokat, azt aláírták és visszaálltak, és a 
polaroid képpel újra, akkor meg negatívra.  

Na most, hát az, hogy május elsején kint a Városligetben, két fa közé egy rózsaszín 
lepedőt fölrajzszögeztem. Most ott jött a rendőr hozzám, és… De olyan volt, hogy majdnem 
röhögő görcsbe fulladtam, gondolom. Mert a palin az ilyen páncéling volt, tehát a fele az 
csupa kitüntetés volt. És kérdezte, hogy mit csinálunk a… Még hozzá tartozik, hogy a Kati 
segített, és a Zsolt, Barta Zsolti segített ott nekem. És csak annyit mondtam a rendőrnek, hogy 
„vizuális kísérlet”, és erre azt mondja: „azonnal takarodjanak!”  

S: Mert azt hitte, hogy az anyját szidod. Jól kivágtad magad! Kohn a szekrényben, mi? 
Na jó. És akkor ez után jött egy olyan, hogy Arcok ’85. Azt nem tudom, mi lehet.  

T: Na most, ez az Arcok ’85…  
S: Az már ’85-ös kép.  
T: Az már ’85-ben indult el, de azt nagyon sokáig csináltam. Az tulajdonképpen olyan 

emberekről szólt, akiket szeretek személyesen, vagy a munkáit szeretem. Például a Sanyi is 
benne volt ebben a sorozatban. Ez pont a fordítottja volt annak, amit a fehér… a fekete háttér 
előtt a Sportcsarnokban megcsináltam, hogy ott bejöttek, egy kattintás és elmentek.  

Itt, akiket fölkértem, bejöttek a műterembe, egy tekercs rollfilm készült róluk, és utána 
kiválasztottam a képet, amit én úgy gondolok, hogy jó, és azt megmutattam az illetőnek. 
Beleegyezett, akkor ki lett… Ebből lett egy kiállítás ’88-ban, még a Fotógalériában, a Váci 
utcában.  

  
[S: Ez nekem föl sincs írva!  
Valaki: Aha! Tudod, ami neki nincs fölírva, az nem létezik!  
S: Hát így van!]  
  
S: Te, és ez az, ebben van az az anyag, például a Flesch Bálintról, amit csináltál, 

Tímár Péterről?  
T: Igen, igen, igen.  
S: Egy kimondhatatlan nevű emberről is csináltál.  
T: Kimondhatatlan?!  
S: Hát a Kerekes! Na jó, mindegy, szóval hogy ez egy ilyen sorozat volt.  
T: Igen. Hát, de ebben az a szép…  
S: Itt negyven darab van fölírva. Ezt utána folytattad?  
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T: Igen, de azt utána még folytattam. És ebben az a szép, ebben az egészben, hogy van 
a sorozatban, vannak olyan emberek, akik már szerintem le se ülnének egy asztalhoz, egymás 
mellé.  

S: Na, és akkor utána jött hatodikként – akkor most már menjünk végig – a 
Dokumentumok az amsterdami falfestményekről. Ide az van írva, hogy tizenöt színes, és 
30×40-es képek.  

T: Igen, igen. Ez a Stúdiónak a tulajdonában van, valahol – hát, ha elrakta…  
S: Ez szerintem lent van.  
T: Akkor lent van Kecskeméten.  
S: De még nem néztem meg.  
T: Aha, jó.  
S: És a hetedik az pedig Érzelmi állapot, az a címe, tíz darab fekete-fehér, ez is. Ez 

már ’86-os.  
T: Ez ’86-os, és itt csináltam először ilyen, próbáltam ilyen bemozdulásos technikát. 

Ennek… Előtte csináltam egy… A Stúdió helyisége a Garay utcában volt, lehet, hogy ez már 
valaki elmesélte, a Szövetség után, a Stúdió helyiséget kaptunk a Garay utcában, és mellette 
volt egy borozó, a Vidrócki nevű borozó, ahol mindig úgy történt, hogy a Stúdió foglalkozás, 
hogy vagy előtte is bementünk, utána biztos bementünk.  

A következő történt: ’85 karácsonya előtt volt a dolog, bementünk, és egy öreg hölgy, 
picit be volt nyomva, de nem annyira, tréningruhában ott nagyon kellette magát. A végén arra 
ment, addig fajult a dolog, hogy megkérdeztem, hogy állna-e modellt. Azt mondja: igen. 
Mondom, akkor jöjjön át a Stúdió-helyiségbe. Átjött, és csináltam róla egy tíz képes anyagot, 
amikor levetkőzik. Mindezt – előre hozzáteszem, mert tényleg ilyen, egy kis humor is legyen 
a dologban – ezért kapott egy kalapácsot és egy… nem is tudom már, mit. De a kalapács az 
tuti. Aztán kellett vinnem egy kalapácsot a Stúdióba.  

S: Ez volt a fizetség?  
T: Ez volt a fizetség, meg egy fröccsöt odaát. És én először, azt őszintén mondom, 

akkor találkoztam egy öreg testtel, és nagyon, nagyon megrázott. Ez a sorozat ez két helyen 
lett csak kiállítva idáig: Amsterdamban és Prágában. Magyarországon nem is volt kiállítva.  

És utána, ahogy elkezdtem gondolkozni, és mondtam a Katinak, hogy jó lenne egy 
olyan anyagot csinálni, ami a szépről szól. És akkor kértem meg a Katit, hogy hadd csináljak 
róla egy anyagot, és ez lett az Érzelmi állapot. Amit – ez nagyközönség elé ne menjen, ez a 
mondat, ez csak ilyen… –, hogy ennek viszont az lett a következménye, hogy a feleségem be 
is adta egyből a válópert! Csak ez a történet.  

S: Hát, előfordul… Na. Jó. Figyelj ide! Amit még akarok kérdezni, hogy te mondtad, 
hogy így a – majd még azért menjünk bele dolgokba, csak most így végigszaladtunk.  

T: Persze.  
S: Hogy téged, mit tudom én, ilyen történelmi, mondjuk, ’56 és még ilyesmi 

foglalkoztatott, hogy te kerestél, találtál, vagy érdekelt egyáltalán, hogy az induló ellenzékkel 
volt valamilyen kapcsolatod?  

T: Nekem nem, így nem lehet mondani, hogy volt. Én a nyolcvanas években, akkor 
ismerkedtem meg egy-két emberrel. De elég furcsa kapcsolatom volt, már olyan értelemben, 
más szinten volt kapcsolatom, például a volt apósom által volt, kerültem úgy kapcsolatba 
emberekkel, vagy ismertem meg embereket. Például a Hámori József, aki most a Tudományos 
Akadémia egyik alelnöke, agykutató. És hát nála nagyon sok ember megfordult, és ott 
ismertem meg embereket, meg találkoztam. De…  

Meg hát az a család se olyan volt, hogy a rendszer híve! Szóval ott is, ott az egyik 
testvérének el is kellett hagyni Magyarországot ’56-ban, mert benne volt az egyetemi nem 
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tudom, miben. És jobb volt, hogyha elmegy, mert akkor lehet, hogy ott feküdne ő is a 301-
esben.  

S: Te, és ki, miféle emberekkel ismerkedtél meg ott?  
T: Nem tudom, mert így nem tudom sorolni. De hát olyan volt, hogy például szerintem 

még a Göncz Árpáddal is találkoztam náluk. Még az sincs kizárva. Ahogy most egyszer az 
anyósom, volt anyósom mesélte. Szóval rengeteg ember. Hát ott ki-bejártak az emberek, 
náluk.  

S: Te, és ilyen, hogy szamizdatot olvastál? Nem olvastál?  
T: Volt, ez a nyolcvanas években inkább. Akkor már olvastunk.  
S: Persze, persze.  
T: Olvastunk. Valaki szerzett, és akkor tudom, hogy olyan volt, hogy például a 

Gulágot. És valami ilyen, akkor odahoztak, nem tudom, egy mázsa gépelt oldalt hoztak oda, 
és akkor másnapra tovább, hát tudod mit, beleolvasott az ember és tovább adta.  

Sokkal később ismertem meg, hát főleg aztán kapcsolatba kerültem a Laczáékkal. És 
hát mondjuk, az állati érdekes, hogy a Rajk például, azt mondja, hogy minket nagyon 
kiszúrtak, Katát meg engem a Váci utcában. Egymás mellett mentünk el, és akkor, amikor a 
Bachmannal jóba lettem – ez már akkor viszont a kilencvenes évek eleje –, akkor ismertem 
meg csak a Rajkot.  

S: És ilyet, hogy SZER – hallgattál? Akár zene miatt?  
T: Nem, nem, nem.  
S: Zene miatt sem?  
T: Nem, nem, nem.  
S: Túl lágy volt?  
T: Nem, hanem nekem úgy megvolt a zene. Szóval hozzájutottam a zenéhez. Tehát 

nem kellett. Nem.  
S: Oké. Na most…  
T: Az izét, tehát amikor kapcsolatba kerültem, a Stúdión keresztül persze az ember, 

soha nem felejtem azt az Esztergomi Biennálét, ahol a Hajas például megjelent utoljára.  
S: Hát az ’80.  
T: Halála előtt, ’80, igen. Volt egy előadás a színpadon, hát többen – soha nem 

felejtem el, a B. Müller Magda, meg a férje, aki meghalt már, az esztéta, Bauer, azok kikeltek 
magukból. A színpadon tökre be volt nyomva a Pauer, Hajas, meg azt hiszem, a Birkás.  

S: Ez megvan, ez az anyag. Gépiratban fogom is közölni. És épp azt akartam kérdezni, 
hogy most úgy a hetvenes évek elejétől, hát majdnem tizenöt évet így átíveltünk, hogy ebben 
látsz-e valamilyen ilyen törést, vagy… Tehát ami nagyon más? Vagy…  

T: Egy helyen látok törést, ami nagyon – mert itt azért nem esett szó a cigány-
anyagról, mert, szóval azt is fotóztam.  

S: De, beszéltél róla!  
T: Hát azt hiszem, csak megemlítettem egy…  
S: De volt.  
T: Mert ott volt egy olyan konkrét, két olyan konkrét dolog, amikor Szendrőládra 

lementem, kétszer. Egyszer amatőr filmesekkel, nem tudom már, hogy, valami csaj dumált be 
engem abba a stábba. És utána lementem egyedül, akkor ott aludtam a putriban. És akkor volt 
az, hogy én, azt a fajta fotózást én befejeztem, mert akkor rájöttem, hogy ennek semmi… 
szóval nem láttam értelmét. Szóval hazajöttem, bele a fürdőkádba, a ruhám a mosógépbe, és 
utána éltem ugyan úgy az életemet. És habár sokan mondják, hogy azok nagyon jó képek 
lettek, de nem… Lent vannak ezek is Kecskeméten.  

S: Ez mikor volt?  
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T: Ez olyan hetvenes évek. Olyan ’78-ban voltam én Szendrőládon utoljára, akkor 
fejeztem be ezt. A Máriapócsi búcsúba elmentem.  

S: És ezekben a – mondjuk így – beállított portrékban volt-e valamilyen előkép? Vagy 
akit szerettél volna…?  

T: Így konkrétan nem. Én, amikor a… akkor döbbentem rá, hogy – hát, akit aztán 
később szerettem meg, mert a… mikor kaptam meg az albumot? Olyan ’82 körül, ’81 körül 
kaptam meg, volt feleségem kint Brüsszelben, és akkor megküldték a Diane Arbus-albumot, 
és akkor döbbentem le, hogy ilyen időben, meg minden, elcsúszásban, hogy az embernek az 
agya hogy tud valami olyasmire menni, amit már más is megcsinált. Ahogy visszanézem 
akkor azokat a… és nem ismertem akkor a Diane Arbust. Tehát én ugye, ’79 körül ismertem 
meg, de amit a nyolcvanas években csináltam, egy-két portrét, az abszolút az a vonal, amit ő 
csinált. Tehát ő, végig is mondom, hogy ő nagyon nagy hatással volt aztán rám.  

S: Ez jó. Te, és a… fura így mondani egyébként, hogy Avedon?  
T: Avedon az… Avedonhoz szoktattam magam. Az Avedon az olyan volt, hogy azt 

meg kellett emészteni. És azért nehéz, nehéz az Avedonról beszélni, mert ő egy olyan 
miliőben élt, ami, azt hiszem, tőlünk nagyon, nagyon messze van. Tehát az a világ, amiben az 
Avedon élt, az egy teljesen más világ.  

S: Mire gondolsz?  
T: Hát a divat világa, és főleg abból is a top-világ. A világsztárok világa, az egy olyan 

egészen más dolog.  
S: Nem erre az oldalára gondoltam, hanem ez a művész, meg egyebek.  
T: Ja, ez a portré-anyag? Hát ez már jóval későbbi anyaga neki. Az úgy tetszik is, meg 

nem is. Szóval nagyon jó poénok vannak benne elsütve, és állati jól meg van csinálva, az tény 
és való. De nekem az Arbus, ebben a portréban az Arbus az sokkal közelebbi.  

S: Te, és az ilyen elmozdulásos képeidnél volt-e valamilyen előkép, amire…?  
T: Kinti nem. Szóval nem tudok olyat mondani, aki előképem lenne.  
S: És itthoni?  
T: Itthonit se.  
S: Hát a Baranyaynak voltak ezek a…  
T: Igen, de az nem, az egész másról szól.  
S: Mert?  
T: Az a Baranyaynak ez a… Egy: hogy az önmagát is fényképezte.  
S: Sőt.  
T: Sőt, csak. És szerintem az teljesen másról szól.  
S: De mondd, mert ez érdekel engem!  
T: Itt nálam elsősorban, először, amikor elkezdtem a dolgot, akkor jött ugye a nő. A 

női testnek a mozgása. Megpróbáltam az erotikát feszegetni ebben a dologban, amit olyan 
statikus képnél máshogy látok, mint ebben a bemozdulásosokban. Egyetlen egy kép a kivétel, 
ami… az Önarckép, ami nagyon korán keletkezett, ’90-ben, és ott meg csak azt tudom…  

S: ’90-ben?  
T: ’90-ben készült az Önarckép, ezt azért tudom pontosan, mert az a… volt egy 

pályázat, az esztergomi. Akkor, azt hiszem, az volt az első Esztergomi Biennálé, amit úgy 
írtak ki, hogy tematikusra. De érdekes mód, nem azt küldtem el, ami aztán híres lett. Szóval 
annak egy változatát küldtem el, és rá két évre állítottam csak ki ezt az Önarcképet. Addig… 
Nagyon sok képem van úgy, amit megcsinálok, és utána dobozban marad sokáig, és csak 
utána veszem elő.  

És ezért is volt most, hogy szerettem volna úgy képet kiállítani, hogy ráírom a 
dátumot, amikor készült, és az, amikor kiállítom, tehát egy ilyen mondjuk: ’99-2005. De nem 
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mentek bele. Hogy ez közös kiállításon lett volna, így nem mentek bele. Tehát egyéni 
kiállításon ezt többször el fogom – azt hiszem – sütni, mert rengeteg olyan anyag van, ami 
még nem volt publikálva.  

S: Hát, csak akkor ki is kell írni, mert általában, hogyha úgy írod ki csak, hogy 
’99/2005, az olyan, mintha nega lenne ’99-es, és…  

T: Hát ez jelezve lesz, az egész biztos. Szóval ezt…  
S: Valahogy oda kell írni, hogy „kiállítva”.  
T: Igen.  
S: Mert a sima ilyen… Mindegy, most itt elmentünk. Tehát hogy miben látod a 

különbséget a Baranyay-féle ilyen elmozdulásos képeknél? Az egyiket már mondtad.  
T: Hát igen. Technikailag is van különbség, mert ez egy folyamat, amit én csinálok. 

Tehát ott megvan, ez időfolyamat is. Tehát ez nem csak az, hogy egymásra rakott negatívok, 
hanem ez egy időtartam, körülbelül harminc másodperc az. És ami harminc másodperc alatt 
történik, az van benne a képben. Plusz, most már nem is akarok az új képekről beszélni, ahol 
előjön a fehér és a fehér-fekete találkozásánál, ami történik, ez talán még jobban izgat most 
már.  

S: Mi most persze, beszélhetünk a kilencvenes évekről is, de igazából én ’90-ig fogom 
most ezt csinálni, főleg.  

T: Nem, ez a bemozdulás, ez ’90 utáni.  
S: Igen, igen, azt tudom.  
T: Ezt, itt az előzmény az a Katiról készült tíz kép, az Érzelmi állapot.  
S: Igen, és akkor utána, ’86 után mikor tértél vissza megint ehhez a…? Vagy az óta 

csinálod ezt folyamatosan?  
T: Hogy értve a ’86 utánt?  
S: Azt mondod, hogy…  
T: Ott van egy nagy szünet.  
S: Na, ezt kérdeztem.  
T: Ott van egy nagy szünet, ott próbáltam különböző dolgokat, vannak olyan dolgok, 

ki volt állítva – nem volt kiállítva. Vannak olyan, azt – azt hiszem – mutattam neked a 
múltkor, az az anyag, aminek szöveg van aláírva, azt ’87-ben csináltam. Az pont a válás, elég 
szar lelkiállapotban voltam. Annak ellenére tudtam, hogy ez nem tartható fönn. Tehát avval 
csak segítünk a dolgon, ha elválunk. De hát azért csak ott van két kisgyerek, akiket nagyon 
szeretek a mai napig is, a fiamat. És akkor egy ilyen hangulatképeket próbáltam csinálni. És 
ugye a…  

Tulajdonképpen abban az időben is csináltam képeket, csak úgy valahogy nem, nem 
az igaziak. Tehát nem is nagyon használom őket. Kivéve, volt egy, a ’86-os május elseje, ami 
mondjuk, történelmi okokból is érdekes, és a…  

S: Mármint a Csernobilra gondolsz.  
T: Csernobil, igen. És amire én nem is gondoltam, amikor csináltam. Tehát abban, 

emlékeztek…  
S: Nem is lehetett tudni róla.  
T: Valamit írtak az újságok elsején, hogy valami gebaß van, de hogy mi, azt senki nem 

tudta.  
S: Dehogyis, csak utólag írtak! Hát pont ez volt a botrány.  
T: Nem, akkor elsején már valami volt.  
S: Szabad Európa valamit mondott, de…  
T: Valami volt akkor.  
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S: A Magyar Rádióban akkora kussolás volt, hogy csak na! Én legalábbis így 
emlékszem. De mindegy. De mondjad, mondjad.  

T: És abban az volt a furcsa, hogy amikor idejöttek a hollandok válogatni a magyar 
kiállításra, és ez lent van Kecskeméten szintén, ez az album, úgy vittem oda, ezt az albumot 
vittem oda. És úgy ránéztek a dátumra, és azt mondja: „ez kell!”  

  
S: Jó. És mi volt ez az amsterdami…?  
T: Ez volt, a Magyar Holnap volt, Amsterdamban.  
S: Ja, ez a fiatal magyar fotó? Valami ilyesmi.  
T: Nem. Az az volt, egy globális kulturális magyar hónap volt, és két ága volt a 

dolognak. Egy, amit a magyar állam vitt ki, anyagot. És egy pedig, amit a hollandok idejöttek, 
és ők válogattak. És így volt, hogy még a fotóban, az akkori Canon Galéria igazgatója jött, 
meg még valaki, azt már nem tudom, ki, és a Váci utcai – már megvolt a Fotógaléria – oda 
kellett menni. Egy listával jöttek, hogy kiket hívnak meg. És akkor kellett vinni a képet, és 
csak annyit mondtak: kell – vagy nem kell. És ott nem volt duma, mint itthon szokott, hogy 
„na, haver, tegyük be” – vagy… semmi. Kell, vagy nem kell.  

De ugyanígy volt a zenében, a képzőművészetben. A zenében, emlékszem, a Kurtág 
volt, Amadinda. Képzőművészetben Bak Imre, Birkás – ez a vonal. Akkor a Király Tamás 
volt, a Király Tamásnak divatbemutatója volt, filmben is, azt hiszem, Bódy volt. Szóval 
nagyon jól összeválogatták. Zenében pedig Vágtázó Halottkémek.  

S: Igen?  
T: És a magyar állam meg egész mást küldött. És az volt az érdekes, hogy a…  
S: Ez ’86, amiről beszélsz?  
T: Ez ’87-ben válogatták, és azt hiszem, ’88 tavaszán. Megvan a katalógus valahol. 

’88 tavaszán volt. Tóth csinálta hozzá a plakátot, arra is emlékszem.  
S: És fotósok közül még kik voltak?  
T: Fotósok közül – megvan a katalógus –, tehát a fotósok…  
S: Jó, akkor majd megnézem. Jó. Na most, figyelj ide. Azt én értem, hogy a te 

dolgaidban itt, a cigány-témát, amikor abbahagyod, akkor van egy…  
T: Ja, a törés az akkor van, amikor a… Két törés van. Egyik a…  
  
  

(2. kazetta B oldal)  
  
T: De nem hinném azt, hogy ezek ilyen nagy törések. Amikor áttérek a 

dokumentarizmusra, az az egyik, és amikor…  
S: Mármint erre a villamosos…  
T: Igen, igen, erre a háromlépéses dologra.  
S: Na, de várj, akkor hogy hívod az előtte lévőt?  
T: Hát, ezt nem tudom, hogy hívják.  
S: Az inkább riportosabb?  
T: Riportosabb. De abban is van, ami azért nem annyira riportos.  
S: Jó. Majd akkor ezen én gondolkodom. Én is így látom egyébként…  
T: És a másik az, amikor ez jön, amivel foglalkozom.  
S: ’86.  
T: Igen, ez.  
S: Te, és ilyen közérzetben, vagy most a te dolgaidtól függetlenül, ott látsz? Vagy a 

többiek dolgaiban, hogyha úgy elgondolkodsz, ott láttál valamilyen váltást, vagy érzékeltél?  
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T: Na most, ebben az, hogy most ezt nem nagyképűségből mondom, de sajnos, 
kevesen vagyunk azok, akik folyamatosan végig dolgoztak. És akik folyamatosan végig 
dolgoztak, ott mindenkinél azért meglátszik egy-egy törés. Ha nem is törés, hanem hogy én 
ezt mindig egy spirálnak hívom. És ott szinte…  

Például ezek a képek, amik itt vannak a hátam mögött, ezek valahol azért – ezt direkt 
azért is csináltam –, valahol, nagyon távolról rímelnek azokra a képekre, amit én csináltam 
’81-ben. Egy más átfogalmazással. Egy-két… inkább azt sajnálom, hogy egy-két ember 
abbahagyta. Szóval, akik tehetségesek voltak. Vagy nem tudok róla, hogy van. Például Flesch 
Bálint, az az egyik ilyen, hogy nem tudom, hogy ő dolgozik, vagy nem dolgozik.  

S: Nem fotózik.  
T: De azt nagyon sajnálom, hogy abbahagyta. Annak volt egy olyan egyéni világa, 

amit kár, hogy az nem futott ki.  
S: Így van.  
T: És nem tudok…  
S: Többen abbahagyták olyan ’83, szóval én úgy érzékelem – nem akartam a szádba 

adni –, csak úgy érzékelem, hogy olyan ’83-84-ben, ott volt egy zökkenő. De úgy az egész 
fotós brancsban. Egyrészt sokan akkor abbahagyták. Például a Kerekes még ’84-ben csinálta a 
Május elsejét, de gyakorlatilag akkor már nem fotózott. És hat évig csak hogyhívjákot csinált, 
tudod, a…  

T: Képes Hét.  
S: Képes Hét. A Jokesz abszolút abbahagyta, egy jó időre.  
T: Szerencsés is.  
S: Szerencsés abbahagyta. A Flesch abbahagyta.  
T: Hát, ezt nem tudom, ez alkat kérdése. Én egyszerűen nem tudom… Én szeretem 

csinálni is, tehát nekem maga a fotózás az örömet okoz. Tehát én úgy is szeretem csinálni. 
Tehát ezt tőlük kell megkérdezned, én erre nem tudok választ adni.  

S: Ja, nem, nem, nem. Engem most az érdekelt, hogy kvázi, hogy te is… De hát akkor 
ezek szerint ezt te is érzékeled, hogy… tehát ez az elhallgatás, ez biztos, hogy egy ilyen 
dolog. Meg volt egy váltás. Egy nemzedéki váltás is.  

T: Az szerintem, az mindig túl van tupírozva, az a nemzedéki váltás. Mert az 
természetes, hogy jön egy fiatal korosztály, és egy friss szemmel, vagy egy más szemmel 
akarja nézni, vagy látja a világot és áll neki. Szerintem evvel én nem nagyon törődök.  

S: Nem kell vele törődni, csak mondom, hogy egészen más, mint a…  
T: Ez olyan, inkább azt kell nézni, hogy abból a generációból végig tudják vinni a 

dolgot, vagy sem. Tehát valaki elkezd valamit. Magyarországon van egy nagyon rossz szokás: 
hogy valaki csinál valamit, jót, és akkor egyből rásütik, hogy most ez a legjobb. És ez nem így 
van. Azt az idő majd eldönti, hogy ki a jó, vagy ki a legjobb. Ilyen nincs is, hogy legjobb, 
hanem ki a jó hosszú távon, és ki a nem jó. Nem hiszek abban, hogy egy munkából valaki 
sztár. Lehet, hogy lehet sztár, de nem hiszek ebben.  

S: Hát… a szűk magyar horizonton sztárnak lenni az nem olyan érdekes.  
T: Azért mondom.  
S: Nem erre gondoltam. Arra gondoltam, hogy hát a Lenke is, az valami egészen más 

volt – bár azt mondtad, hogy ehhez kevés affinitásod van. Na, de ilyenek, mint a ???.  
T: Ja igen, eltűnt.  
S: A Vető Jancsi is egy egészen más dolgot kezdett el csinálni ’83-84 tájékán. Érted? 

Szóval… és itt volt egy paradigma-váltás is.  
T: Meg van egy másik dolog, hogy a divat. Ezt mindig így kifelejtjük. Szóval most 

meg kell nézni, hogy most mivel dolgoznak emberek. Most mi, akik a hagyományos 
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technikával dolgozunk, háttérbe szorultunk, ugye, és mindenki a digitális technikát… És 
nagyon sokszor a divat meghatározza, sőt: a korba beleszól a divat. És néha a technikáktól 
várnak el…  

Szóval azt hiszik, hogy ha van egy új technika, akkor a mondandót azzal meg tudják 
oldani. Nem tudják megoldani az új technikával sem.  

S: Persze.  
T: Csak akkor nagyon sok, ha végignézed azt, hogy egy korszakban mi volt a divat – 

már föntről nézed, tehát későbbről nézed –, és akkor kik voltak futtatva, és így nézed végig, 
akkor hirtelen rájössz, hogy nagyon sokan ki is pörögtek. Pont a divat miatt – mert elmúlt.  

S: Hát persze. Jól van. Hát én azt gondolom, hogy úgy nagyjából… Illetve, hát 
tulajdonképpen még van ugye, az album. Arról akarsz beszélni?  

T: Melyikről? A sajátról? Hát az már ’90 után van.  
S: Az ’90 után van. Meg hát a Balogh Rudolf-díjad is ’94-ben. Hát ezeket azért 

beleírom majd az életrajzba, meg egyebek.  
T: Az ’90 utáni, az már… Figyelj, azt nekem, ha ilyet lehet mondani, hogy nekem, 

amikor elkezdtem fotózni, hogy képem lesz San Franciscóban, a Modern Múzeumban, vagy 
azt, hogy a Yoko Ono bejön a műterembe, hogy én csináljak róla egy portrét, ha valaki azt 
mondja, akkor kiröhögöm. Szóval ezt csak azért, mert ez biztos, hogy ha nem ebben az 
országban élnék, hanem Londonban éltem volna, akkor a hapsi nem röhögi ezt ki. Hanem ezt 
természetesnek veszi. Fiatalon.  

S: Jó. Jó.  
T: Tudod, és ez a hátrányunk a mai napig megvan.  
S: Ez biztos.  
T: Vagy a Sanyit tudom mondani, azt nagyon sokszor szoktam emlegetni, A kis 

Valentinót, a filmet. Azt már sokszor, megint…  
S: Mi köze van?  
T: Nem azt, hanem a Jarmuschnak a filmjei.  
  
[S: Mehet.]  
  
S: Egy dolgot még, ne haragudj, ezt elfelejtettem, hogy nekem teljesen zűrzavaros ez a 

Stúdiónak a belső ilyen… nem is a belső, hanem az ilyen egymást követő váltásai, hogy ezek 
hogy voltak? Mert én azt nem tudom.  

T: Hát ez úgy…  
S: Azt, hogy ’77-ben indult, Fénerrel, és azt hiszem, Urbánnal. Valahogy így.  
T: Igen. Ez úgy volt, hogy ugye, a Stúdió-tagság, az öt évre szólt, és a vezetőség is, azt 

hiszem, öt évre szólt, vagy hogy. És öt év után új vezetőség, aki elérte az öt évet a Stúdió-
tagságban, az, automatikusan vége volt a Stúdió-tagságának.  

S: Vagy harmincötödik életévet.  
T: Vagy a harmincötödik, igen. Na most, az, hogy amikor a Stúdió beindult, akkor az 

elején még nagyon sokan voltak harminc körül. Tehát, ma már nem tudom, mondom, nem 
tudom, hogy van a Stúdióban, de sokkal fiatalabb az átlagkorosztály, mint a miénk volt.  

S: Igen.  
T: És például én, a Stalter Gyuri – ő volt a leghosszabb ideig Stúdió-tag, hát én se, én 

is jó hosszú ideig, mert minket megválasztottak a vezetőségbe. És akkor, amíg a vezetőség ki 
nem ment, addig még Stúdió… Tehát mi ráhúztunk, azt hiszem, én egy évet húztam le, a 
Gyuri meg két évet, vagy három évet. A Gyuri volt a leghosszabb ideig. És akkor mindig 
változtak a művészeti vezetők is.  
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S: De hát most én ezt nem értem teljesen: hogy mi volt a művészeti vezetőnek a 
dolga?  

T: Az tulajdonképpen összekötő kapocs volt a Szövetség és a Stúdió között. Tehát 
mindig egy Szövetségi tag volt kinevezve művészeti vezetőnek. Ez, amikor én bekerültem a 
Stúdióba, akkor volt a Nagy György, utána lett az Albertini, és utána lett, amikor pont akkor 
lett abban is váltás, amikor mi lemondtunk, tehát nekünk lejárt a…  

S: Ja, igen.  
T: És akkor utánunk volt olyan vezetőség, azt hiszem, hogy Tasnádi, Barta és nem 

tudom, ki lett.  
S: Hát a Kerekes is volt, nem?  
T: A Kerekes lett akkor a művészeti vezető.  
S: Igen.  
T: Igen. Így lett a Kerekes művészeti vezető.  
S: Igen. És akkor a titkár, az meg még mit csinált?  
T: A titkár, hát az úgy volt föl… a titkár volt, aki ilyen… várjál. Én a kiállításokért 

feleltem. Volt egy mindenes, az volt a Kiss Árpi, amikor mi voltunk, és a titkár meg a 
pénzügyeket meg az ilyesmiket intézte. És mi hárman döntöttük… vagy hogy volt? Hogy a 
vezetőség és a…  

  
(kazetta vége)  
  
AUDIO006 [még folytatódik:]  

  
T: A szinopszis-viták voltak az érdekesek tulajdonképpen. Mert a…  
S: Ez megint kifutott. Mindegy, ez megvan. Hát nem, szerintem… Ez most már csak 

nekem…  
T: A szinopszis-viták, azok voltak az érdekesek, meg a…  
 


