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Interjú Stalter Györggyel  

Készült: 2006. március 21.  

Az 1956-os Intézet Oral History Archívumának  

Készítette: Szilágyi Sándor  

  

  

(VOICE000. MP3)  

  

[St:…mert szarban vagyunk!  

Sz: Jó. Megyünk akkor. Én ezt leteszem, ezt a hülyeséget, csak azért kellett, hogy veszi-

e a dolgot.]  

  

Sz: Tehát, hogy – mi van most? 2006. március, szerintem 21, talán, ugye?  

St: Akörül.  

Sz: De a körül, de teljesen mindegy, Stalter György műtermében beszélgetek a 

művésszel.  

St: Igen.  

Sz: Na, szóval Gyuri, ez egy – tehát ahogy mondtam –, egy ilyen virtigli életútinterjú 

az egyik része, a másik meg az, hogy…  

St: Egyébként megtaláltam azt, amit átküldött a Bacskai, és rá van írva az aljára, hogy 

a Fotóművészeti Múzeum tulajdona a beszélgetés, amit ő forgatott, tehát, hogy az ott megvan 

ilyen hangszalagon.  

Sz: Szuper. Na, de ezzel együtt én azért azt gondolom, hogy azért érdemes – az 

valóban egy nagyon jó interjú –, de azért mégis. Tehát ez lenne az egyik része.  

A másik, ami engem momentán jobban foglalkoztat, hogy a műveidről, meg annak az 

inspirációiról, meg ilyesmiről beszéljünk. Meg persze, akiket láttál, meg hát te a Stúdióban 

elég aktív voltál. Tehát nagyjából ebből a háromból áll össze. Én azt mondanám, hogy essünk 

túl ezen, illetve, nem essünk túl, hanem kezdjük, vágjunk bele ebbe az életútinterjúba.  

Tehát megszülettél, hova, mikor, satöbbi. Aztán lesznek kérdéseim.  

St: Hát 1956. január 11-én sikerült megszületnem, Budapest fővárosában, vagyis hát 

Magyarország fővárosában, Budapesten.  

Sz: Aha. De milyen környezetben? Tehát édesapád?  
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St: Édesapám szövőmester volt.  

Sz: Stalter…?  

St: Stalter Imre, aki végül is egész életében szövőmester is maradt, az úgy 

megkülönböztette egy idő múlva, úgy a többi szövőmestertől, hogy ilyen… egy kicsit ilyen 

osztályidegen lett, vagy nem tudom, hogy mi lett. Mert hogy nagyon erősen élt benne ez a 

vállalkozói akarat, vagy hogy úgy érezte, hogy nem tudja magát megvalósítani igazából az 

ilyen nagyobb szövőgyárakban. Mert dolgozott ő egyébként ilyen nagyobb gyárakban is, meg 

volt ilyen csoportvezető, meg mit tudom én mi. De aztán eléggé hamar önállósodott, mármint, 

hogy maszek lett.  

Sz: Mikor?  

St: Hú, hát ezt most, na most ez az, amit…  

Sz: A születésed előtt – után?  

St: Születésem után, szerintem. Születésem után.  

Sz: Tehát így a hatvanas évek elején?  

St: Így van, hát amikor már lehetett, tehát úgy az elsők között ezt bepróbálta, tehát, 

hogy evvel bepróbálkozott kőkeményen.  

Sz: És lett neki egy kis üzeme? Vagy mije?  

St: Hát igen, aztán dolgozott, dolgozott, és előbb-utóbb lett egy kis üzeme, ami…  

Sz: Hány fős? Vagy mi? Szóval, hogy csak úgy a nagyságrendjét.  

St: Hát anyám dolgozott ott, meg ő, és aztán lett max két alkalmazott. Lehet, hogy 

nem…  

Sz: De milyen? Butikot? Gyártottak ruhákat? Vagy mi?  

St: Nem, hanem a legnagyobb húzása végül is az volt, hogy elkezdte gyártani a 

farmeranyagot. Tehát, hogy ez egy ilyen technikai történet, tehát, hogy elég jól értett a 

szakmához, tudta, hogy Nyugat-Európában ez az egész farmer divat ez működik, és hogy 

farmeranyagot kellene szőni.  

Na, hát és akkor fogta, így leült, kikísérletezte, és valóban ez egyébként tény, hogy 

Magyarországon először ő kezdte el szőni a farmeranyagot. Tehát akkor még sehol nem volt 

Trapper farmer, meg semmi ilyesmi, mert a nagy gyárak evvel még egyáltalán nem 

foglalkoztak, meg nem is jutott eszükbe. Ő ezt elkezdte, tehát kikísérletezte, és elkezdte ezt 

gyártani a maga receptje alapján.  

Sz: De importra? Vagy hogy?  
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St: Nem, hát úgy, hogy aztán eladta nyilván kisiparos szabóknak, akik elkezdték 

gyártani az ilyen kvázi hamisított, ami ebből összejöhetett.  

Sz: Jó.  

St: De ebben az időben, mivel nem lehetett Magyarországon farmert kapni, és akinek 

volt ilyen farmerja, az is sokkal jobb fej volt annál, mint akinek nem volt, tehát, hogy ez így 

elkezdett alakulni, és elkezdett így működni és menni. Nyilván nem volt egy jó minőségű 

történet, hát, amit össze lehetett állítani azokból a fonalakból, evvel a technológiával, amivel 

ő tudott dolgozni, de végül is ez volt az, ami igazán lendített ezen az egész dolgon. Tehát ez 

az üzlet kvázi bejött.  

Mert előtte szőtt törölközőket, előtte szőtt női ruhaanyagokat, mármint, hogy ilyen 

szoknyaanyag, meg bármi ilyesmi, függönyt, tehát minden ilyesmit. Próbálkozott, hogy mit 

lehetne eladni így, ebben a történetben, hogy jöttek ugye a különböző ilyen megrendelők, 

ahova el tudta adni ezt végben. Tehát, hogy ő nem dolgozta fel, hanem szőtte, és akkor eladta.  

Sz: Te, és ez mit jelentett, hogy ő aztán egy gazdag ember lett? Vagy tehetős?  

St: Nem, baromian nem. Nem, ez azt jelentette, hogy egy kvázi jobb megélhetés, úgy, 

hogy tényleg a saját maga ura, és tényleg azt akarja csinálni, amit csinál. De hát aztán ebből 

nyilván semmi nem lehetett, ilyen nagyobb szabású történet, holott megrendelés lett volna rá. 

Tehát, hogyha akkor lett volna az a rendszer, mint itt akár most, akkor ő nyilván perceken 

belül gyáros lett volna. De nem lehetett gyáros, mert mindig jöttek a Tanácstól, hogy „Stalter 

úr, hát akkor most, hogy is van az? Na, most akkor Salter úr, kihúzom a fiókot, tegyen bele 

annyit, amennyit gondol” – tehát folyamatosan fenyegették, folyamatosan…  

Sz: És te ezt érzékelted gyerekként? Vagy…  

St: Abszolút, persze, persze. Hát apám folyamatosan félt. De tényleg azért félt. Ő nem 

politizált, hogy betegesen menekült az egész politikai ügyektől, meg úgy nem is érdekelte ez 

az egész történet. Ő a kis megélhetését próbálta úgy rendbe szedni, tehát, hogy mik azok a 

jobb lehetőségek, ami annál jobb, mint hogy én beballagok a gyárba, és akkor ott vagyok egy 

műszakvezető, és akkor ott van az a néhány szövőnő, akivel ott foglalkozok, és utána 

hazajövök és kész. Tehát ezen akart nyilvánvalóan túllépni, tehát evvel az önállósodással.  

Ez egyébként egy nagyon progresszív história volt a részéről, mert nagyon meg is 

szenvedte. Tehát, hogy ez baromira nem volt egyszerű, mert hát ugye, a maszekok, hát az, 

amikor én jártam az általános iskolába, és akkor az volt, hogy „mi az apja foglalkozása?” – és 

akkor mondtam, hogy szövőmester. És akkor „hol dolgozik?” Mondtam, hogy maszek. Na, 
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hát ez kész, tehát, hogy ezt így, ilyen nyomtatott betűvel, nagyban beírták az osztálykönyvbe, 

hogy „maszek”. Tehát, hogy rögtön azt éreztem én gyerekkoromban is, hogy itt valami azért 

nem igazán stimmel, mert hát baromira nem szerették…  

Sz: Ma már nem is tudják az emberek, hogy mi az, hogy „maszek”.  

St: Hát, ja.  

Sz: Te tudod, minek a rövidítése?  

St: Magánszektor.  

Sz: Az az!  

St: De ez akkor tényleg olyan volt, hogy aki maszek volt, az olyan ciki volt. Tehát 

volt, például az osztálytársaim előtt, „a te apád maszek, meg izé, aaa” – és akkor jöttek egyből 

ezek: „hú, akkor ti biztos milimolyosok vagytok!”, vagy valami izé. És akkor rögtön jöttek 

ezek a rosszindulatú történetek, még a közvetlen haveroktól is, akinek hát az apja, mit tudom 

én, bíró volt, az én legjobb haveromnak, a Gábos Andrásnak, Gábos Kálmánnak a… – a 

Gábos Kálmánt ismered?  

Sz: Hogyne. Fotós.  

St: A Gábos Kálmán öccse volt – persze. A Gábos Kálmánnak az öccse volt énnekem 

a legjobb haverom, általános iskolában végig. Hárman voltunk fiúk az osztályban, és ő volt az 

egyik, a másik, a harmadik meg a Sasvári Sándor. Na, tök mindegy. De a Gáborral sem 

voltam úgy igazán jóban, ez tartott is nyolc évig, ez a barátság. Tehát hogy ez…  

Sz: Na, ha már belekezdtél, hogy melyik iskolába jártál? Kezdjük az elején! Hol 

laktatok?  

St: Ott laktunk, ahol most lakuk, a XIII. kerületben a Szent László utcában.  

Sz: Ez családi ház volt?  

St: A Szent László utca 3/a-ban volt anyáméknak egy lakásuk, ahol is elkezdett ő 

dolgozni. Tehát nem volt még műhelye, tehát akkor kipakolták az egyik szobát, vagy hát be 

sem tudták rendezni, mert hogy baromi szegények voltak. Az apám Baján született, és 

vidékről jött fel, ugye, anyám pedig, nagyon izgalmas életútja van, mert, hogy ő apáca volt.  

Sz: Jó, ezt akartam kérdezni, de hogy édesapád, ő mikor született?  

St: Na most, ezekkel én bajban leszek, folyamatosan végig.  

Sz: Hány éves volt, amikor te születtél, nagyjából? Lehet ezt…  

St: Hát olyan huszonnyolc körül, harminc körül lehetett, de én ezekkel az 

évszámokkal, ez borzalom!  
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Sz: Semmi baj, nem baj, ez úgyis úgy lesz majd, hogy mielőtt leadnám, akkor ezeket, 

ami bizonytalan, azt majd pontosítjuk.  

St: ’25-ben született, körülbelül.  

Sz: És ő él még?  

St: Nem, nem, meghalt.  

Sz: Mikor halt meg?  

St: Hát, most három éve.  

Sz: Három éve. És ő végig ilyen maszek volt?  

St: Igen, hát maszek volt, az elején bedolgozó volt, azt tudod, hogy az a fél-maszek 

volt, tehát hogy azért nem mentek bele ebbe a nagyüzemi szisztémába. De azért volt valami 

magán-lehetőség arra, hogy úgy, tehát, hogy sokkal jobban a maga ura legyen. Tehát, hogy 

apámnak mindig az volt a baja, hogy ő azért nem akart úgy belemenni ezekbe a 

nagyüzemekbe, mert hogy ott túlzottan behatárolva érezte a tevékenységét. Egyszerűen úgy 

több volt benne…  

Sz: Világos!  

St: Hogy variáljon ebből.  

Sz: És neki testvérei voltak?  

St: Apámnak? Nővére.  

Sz: Nővére, és ő él?  

St: Egy nővére. Ő él még, Dunavecsén.  

Sz: És így szociológiailag: ő mivel foglalkozik?  

St: A nővére mivel foglalkozik? Hát postás.  

Sz: Postás.  

St: Ilyen postáskisasszonynak hívták, tehát, hogy ott bent ült a postán és akkor ott. 

Tehát nem ez a levélkihordó postás volt, hanem ilyen postáskisasszony.  

Sz: És édesapád meddig csinálta ezt a maszekságot?  

St: A férje pedig, ilyen szövetkezet igazgatója volt, ha jól emlékszem, és ő nagy 

kommunista volt, tehát hogy olyan igazi kommunista volt, ezért nem nagyon tudtak 

kontaktust teremteni apámmal, úgy folyamatosan. Tehát úgy életük során volt mindig egy 

ilyen feszültség, amit úgy éreztünk ebben a történetben.  

Sz: De miért? Atyád – az előbb azt mondtad –, hogy távol tartotta magát a politikától.  
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St: Jó, de ettől függetlenül, tehát hogy én úgy gondolom, hogy távol tartotta magát, 

hogy nem vett részt ezekben a történetekben, meg hát nem is olyasmivel foglalkozott, hogy 

bármilyen módon beleszólhatott volna. De természetesen volt véleménye az ügyről, tehát, 

hogy úgy, az, hogy ilyen osztályidegen, vagy, hogy úgy nem nagyon bírta a komcsikat, meg 

nem nagyon bírta ezt az egész történetet, az nyilvánvaló volt.  

Sz: Ez azért stimmel.  

St: Tehát, hogy az abszolút stimmelt, hogy…  

Sz: De miért, ez, honnan jött nála?  

St: Mit?  

Sz: Ez honnan jött nála?  

St: Az élettapasztalatából.  

Sz: Miszerint?  

St: Miszerint, mi nem vagyunk állítólag zsidó származásúak, amit én azért többször 

kétlek egyébként, mert, hogy ilyen furcsa, mert egyrészt ugye, hogy hogy néz ki az ember, 

akár ilyenfajta rassz-jegyek, vagy mit tudom én, mi alapján. Emiatt is állandóan zsidónak 

néztek a pályafutásom alatt. De mondjuk, lehet, hogy úgy a gondolkodásmódomban is van 

valami olyasmi – hogyha lehet ilyet egyáltalán mondani –, de állítólag nincs semmi ilyesmi. 

Tehát, hogy az anyám tót volt, és az apám pedig abszolút sváb. Na most, attól, hogy sváb, 

attól azért még lehetett, de szerintem így az apám vonalán lehetett valami ilyen zsidó 

keveredés, talán így visszamenőleg, hogyha ezt úgy nagyon forszíroznánk.  

Sz: Hát miért? A nagymamádat, hogy hívják?  

St: Pukk Etel. Pukk Etel – de abszolút svábok voltak, tehát a nagymamám és a 

nagyapám, az apai vonalon, ők németül is társalogtak egymással bőven, tehát, hogy ha „nicht 

vor den Kindern”, tehát, hogy a gyerekek előtt nem akartak, vagy az unokák előtt nem akartak 

beszélni, akkor ők tudtak németül beszélni. A nagyfaterom az kevésbé, a nagyanyám az 

abszolút svábul tudott beszélni, tehát hogy németül.  

Sz: Na figyelj ide! Volt disznóvágás?  

St: Mit?  

Sz: Volt disznóvágás a nagyszülőknél?  

St: Volt, persze.  

Sz: Hát, akkor hagyd a francba, svábok vagytok!  

St: Ja, dehogy, ja, persze. De én ezt régebbről gondolom…  
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Sz: Ja, hogy régebbről!  

St: …ezt a keveredés históriát, mert azért ez olyan furcsán érdekes, tehát nem hiszem, 

hogy annyira véletlenszerű az, hogy…  

Sz: És ha már szóba került: a nagyapád, ő mivel foglalkozott?  

St: Nagyapám, az papucsos volt, tehát, hogy papucsokat gyártott. De a nagyapám nem 

volt egy jó üzletember, tehát, hogy mindig elbaszta a történetet – apám szerint –, tehát, hogy 

hol ez volt, amit rosszul húzott, hol az volt, amit rosszul húzott. Tehát a háború előtt se, 

szóval nem érvényesült, mindig rossz helyre állt. Egyébként egy nagyon becsületes ember 

volt, tehát, hogy apám azt bőszen mesélte, hogy a második világháborúban az oroszok 

bevitték. Ugye, „málenkij robot”, meg a faterommal együtt bevitték, mert akkor ő volt 

tizenhét éves, vagy tizenhat éves, és hogy ő hogy szökött meg, és, hogy könyörgött a 

fateromnak, hogy maradjon már ott, mert hát most minek dolgozik?  

És akkor a faterom meg mondta, hogy nem megy sehova. És akkor a faterom 

megszökött, bebújtak a szalmakazalba, a szokásos, satöbbi, satöbbi. És akkor valami szánkót 

a hátára vett, és akkor szánkó alatt kicsúszott a kerítésen. Szóval, valahogy úgy lelépett a 

történetből. Hát nem volt neki szimpatikus nagyon az, hogy úgy dolgoztatták, és úgy, az nem 

tetszett neki.  

Sz: Na, de akkor így a saját életén olyan nagyon nem szenvedte meg az úgymond 

kommunizmust.  

St: Hát de, de. Úgy szenvedte meg a kommunizmust, hogy hát ahogy építettük a 

szocializmust, és hogy őt folyamatosan próbálták így egzecíroztatni.  

Sz: Basztatták.  

St: Basztatták, tehát ez olyan szintű, ez olyan, mint, ahogy az APEH ellenőrök ma, 

akire rászállnak, akár olyan módon, hogy mit tudom én, rendszerpárti vagy nem rendszerpárti, 

ugye? Hát ma talán már nincs annyira durván ez, mert akkor nem gazdagodott volna meg a 

Gyurcsány, meg a többi, de akkor volt. Tehát, akkor ez egy nagyon is, hogy egy élő történet 

volt, hogy igen, maszek, hát akkor meg kell fojtani.  

Tehát, hogy az volt a lényege a rendszernek, tehát a Kádár-féle történetnek, tényleg 

valóban az egy ilyen lényeges dolga volt, hogy ne nőhessenek ki olyanfajta vállalkozók, mint 

a Gyurcsány.  

Sz: Így van!  
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St: Tehát, hogy ezt nagyon kőkeményen és nagyon szisztematikusan irtották. Tehát ez 

azt jelentette, hogy nálunk folyamatos ellenőrzések voltak, vagyis hát apámnál, amikor már 

kinőtte az izét, az egyik szobát, tehát, hogy mi ott aludtunk a másik szobában, itt voltak a 

szövőgépek egy nagyobb szobában, mikor már meg tudta venni a lakást. Mert, hogy három 

helyen dolgozott az előtt, hogy meg tudjon venni valami lakást, akkor kiutalták, de egyébként 

előtte padláson laktak! Tehát anyámmal, amikor összeköltöztek, akkor padláson laktak, és… 

vagyis hát ilyen – hogy hívják ezt, amikor bemennek az emberek úgy házakba, hogy úgy ott 

laknak, és mégsem ott laknak? Na, mondd má’! Hát ilyen önkényes lakásfoglaló.  

Sz: Igen?  

St: Hát valami ilyesmi jelleggel működött a dolog, lehet, hogy aztán megsajnálták 

őket, meg valami ilyesmi. De padláson laktak, és erről abszolút mentek úgy az anekdoták, 

hogy úgy főztek, hogy a tojást akkor nagyon meg kellett gondolni, hogy idejön a fehérje, 

odajön a sárgája, és akkor abból…  

És a bátyám padláson született, tehát, hogy nem volt még lakásuk. Na most, és akkor 

utána, tehát ott az egyik szobában volt egy ilyen nagy fa szövőgép, mert akkor kézi szövő volt 

éppen, tehát, hogy ismered ezeket a nagy, fa szövőgépeket, hogy így megy a vetélő jobbra-

balra, és akkor különböző szép kelméket lehet evvel szőni. Tehát az iparművészek ma is 

dolgoznak ilyen régi, fa szövőgépeken.  

Sz: Hogyne.  

St: És akkor ő ezt csinálta, és amikor ebből lett annyi pénze, akkor bérelt egy műhelyt, 

egy pincében, Újpesten, ahol folyt a víz a falon. Tehát olyan szar volt az egész ház, meg olyan 

volt az egész, hogy így csorgott le, tehát folyamatosan így szivárgott, olyan nedves volt, hogy 

az egyik oldalon így állandóan nedves volt, tehát tényleg így csorgott a víz le.  

Sz: Az egészséges is nagyon!  

St: Hát persze, kurva egészséges volt! Na, és ő utána, amikor már annyi pénze volt, 

hogy ott nem tízen… hát ezt meg kéne nézni, de tényleg sokáig, tíz éven keresztül reggel 

héttől este hétig dolgoztak. Tehát, hogy az volt, hogy mi azért is voltunk a bátyámmal úgy 

elengedve, hogy olyan fél-utcagyerekek voltunk, mert hát úgy velünk azért nem nagyon 

foglalkoztak. Vagyis hát dolgoztak, folyamatosan dolgoztak, mi meg hát igen, milyen egy 

gyerek? Szóval, általános iskolában meg mi baromi rossz tanulók voltunk, a bátyám is meg én 

is, meg rettenetes rossz gyerekek. De hát nyilván emiatt, mert úgy azért erre már nem volt 
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különösebben energia. Anyám mindig ott volt apám mellett, és akkor ez így elkezdett így 

hosszú távon működni.  

Sz: Te, és meddig ment ez a szövő kisiparosság? Vagy…  

St: Ez sokáig ment, mert amikor én – ’74-ben érettségiztem tán? –, tehát a körül, az 

után lett vége, még akkor is megvolt a műhely, meg bedolgozóként dolgozott. Hát aztán 

felépített egy házat, a Szent László utca 33/b-ben, ahol most is lakunk, tehát az végül is övé az 

a ház. Mert…  

Sz: Jó, én ott nem jártam, úgyhogy nem tudom. Nem voltam ott.  

St: Az egy egyemeletes, ilyen családi ház.  

Sz: Ja, értem.  

St: De nagyon nehezen tudta megcsinálni, mert hogy tényleg az volt, hogy állandóan, 

tehát, hogy állandóan, tehát a korrupció az végül is úgy simán elvárható. Vagyis hát, az úgy 

benne volt ebben a történetben, hogy folyamatosan fenyegették, folyamatosan meg akarták 

fojtani. És aztán kinevelődtek a Tanácson ugye, azok az emberek, akik ebből éltek. Tehát, 

hogy megvolt egyszer a tanácsi fizetése, ott ült, ő volt az ellenőr, és akkor azt lehetett 

korrumpálni.  

Most nyilván apám is ugyanúgy korrumpálta, mint az összes többi maszek, vagy 

kisiparos akkor, mert hogy másképp egyszerűen nem ment volna egyről a kettőre. Na most, ő 

mindenképpen nyilván többet akart, meg mindenképpen… de ez nagyon nagy 

idegfeszültséggel járt, úgy családon belül is, meg hát volt sokszor kiborulva satöbbi, satöbbi. 

Meg működött az a fajta história, hogy úgy sosem tudtad, tehát ez egy örökös ilyen 

bizonytalan életforma, hogy na, mikor jönnek, akkor mikor mennyi lesz a büntetés, mikor 

záratják be, satöbbi, satöbbi. Tehát hogy…  

Sz: Te, és mondod, hogy ez úgy ’74 tájékán ez megszűnt, és akkor mi lett helyette?  

St: Már az ő életében?  

Sz: Igen.  

St: Hát az lett, hogy amikor ő már idősebb lett, akkor úgy megunta ezt az egészet is, 

meg már úgy elege volt ebből a történetből, és akkor újra bedolgozó lett, egy ilyen 

szövetkezetszerű történetben. Tehát ott gyártotta amit kellett, azt’ kész. De az akkor már nem 

nagyon érdekelte, ez az egész ügy.  

Sz: Tehát lehet mondani, hogy fölépítette a házat – és vége?  
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St: Igen. Igen. Vett egy balatoni nyaralót is, Balatonszéplakon, akkor még fillérekért, 

ott felépített egy kis nyaralót. De rohadtul nem gazdagodott meg, már ahhoz képest, ahogy 

meggazdagodhatott volna, hogyha nem ez a rendszer veszi körül. Tehát, hogy akkor súlyosan.  

Tehát, hogy akik később gazdagodtak meg, jobban mondva az én generációmat követő 

generáció, a Gyurcsányék generációja, akik a privatizációban már tanult emberként olyan 

helyeken voltak. Szerintem azok ma a szuper milliárdosok Magyarországon.  

Sz: Biztos, biztos, de ez nem része a családtörténetednek.  

St: Ez nem része, csak hogy ő ebből mélyen kimaradt, tulajdonképpen én is 

kimaradtam. Mert én választhattam volna azt – mivelhogy én ebben nőttem fel –, hogy 

viszem tovább az üzemet. Jobban mondva a bátyám némileg ezt is választotta.  

Sz: Na, ezt akartam is kérdezni, mert az izé interjúból, ebből a Bacskaiból ez kimaradt, 

hogy egyrészt nevesítsük már! A bátyád, ő Stalter…?  

St: Stalter Imre, mint a faterom.  

Sz: És ő négy évvel idősebb, ugye?  

St: Igen. Igen.  

Sz: Hogy ő mit csinált régen? Mert róla nem esik szó.  

St: Hát ő azt csinálta, hogy mivel nagyon jó kézügyessége volt, meg úgy ezt a szakmát 

az apámtól abszolút megtanulta, ő mindent nagyon hamar megtanult, ami ilyen műszaki 

történet volt, én meg voltam a hülye. Tehát, hogy… de tényleg! Tehát, hogy az apámnak ő 

volt ilyenfajta nagy reménysége, mert hogy ő tényleg egy ilyen abszolút műszaki ember volt, 

aki úgy perceken belül ezt meg tudta csinálni.  

És akkor neki voltak saját elképzelései később, és úgy elindult, tehát ő kitanulta, hogy 

női szabó lett, aztán angrózott, ez azt jelenti tehát, hogy gyártotta ezeket a bizonyos – 

butikoknak – ezeket a különböző, főleg nadrágokat, de hát mindenféle történeteket. És akkor 

abból egy ideig nagyon jól élt, de aztán elkezdték basztatni, mert ez még nem az az időszak 

volt. És őneki akkor, úgy elege lett.  

Sz: Tehát, hogy ez a nyolcvanas években?  

St: Igen, és akkor ő eléggé befürdött evvel a dologgal. Hát, tegyük hozzá, nem is 

mindig jól gondolkodott ebben, de mindenképpen az lett a vége, hogy aztán elment 

Németországba.  

Sz: Mikor?  
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St: Hát ezelőtt tizenkét évvel. Szóval kínlódott itt elég sokat, nem jött össze semmi. 

Foglalkozott ő kelmefestéssel is, satöbbi, satöbbi. De valahogy úgy mindig úgy 

veszélyeztetve érezte magát egy kicsit ebben a történetben, tehát, hogy úgy nem jött neki úgy 

igazán össze a dolog.  

  

[Sz: Na, várjál, ezt elmentem, ami eddig van, mert legalább ez…]  

  

  

(VOICE001. MP3)  

  

[Sz: Mondhatod!]  

  

St: Úgyhogy ő ezt úgy megunta, ezeket a dolgokat, tehát, hogy úgy nem tudott 

beleilleszkedni igazából ebbe, a társadalomnak ebbe a könnyűipari részébe, akár mint 

vállalkozó.  

Sz: És ő mit csinál kint, Németországban?  

St: Kint, lakásokat újít fel, meg ilyesmi. Münchenben.  

Sz: Na, édesanyádról nem beszéltél, őt hogy hívják, már lánykori nevén, hogy hívják?  

St: Tóth Valéria. Tóth Valéria, és…  

Sz: És ott a családról mit lehet tudni úgy?  

St: Hát azt lehet tudni abszolút, hogy Csegődön született, tehát Szabolcs-Szatmár 

megyében. Ez a Csegőd, tudod hol van? Nyíregyházától úgy lejjebb, Csenger, Csengersima, 

satöbbi, satöbbi. Kis faluban, teljesen olyan környezetben, hogy ilyen ultra szegények voltak, 

ráadásul meghalt az édesanyja fiatalon, tehát egy ilyen félárva gyerekként nőtt fel. Aztán az 

apja is.  

Sz: És nagyapád?  

St: Hogy?  

Sz: Nagyapád, ezt akartam kérdezni.  

St: Nem volt, mert meghalt, ő is. Szóval én nem ismertem anyámnak a szüleit, tehát én 

nem, mert addigra meghaltak, mire én megszülettem.  

Sz: De őneki mi volt a foglalkozása vagy, hogy mondjam?  

St: Hát földműves, tehát, hogy amit lehetett, nyilván.  
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Sz: És hogyhogy ők katolikusok voltak? Az a vidék, az eléggé református, amennyire 

én tudom, mert nekem is pátriám.  

St: Nem, nem, ezt nem tudom, mert volt a… tehát, hogy a rokonságban, volt egy ilyen 

katolikus vonal, és lehet, hogy ez egy katolikus család volt, ezen úgy nem gondolkodtam, 

hogy miért nem reformátusok. Majd megpróbálom anyámtól megkérdezni, de szerintem, erre 

már nem emlékszik.  

Az volt úgy a dolognak a lényege, hogy anyámat is így próbálták ebbe, tehát hogy így 

műveljük a földet satöbbi, satöbbi, tehát ebbe a paraszti munkába bevonni. És anyámnál is az 

volt, hogy ennél valami többet akar, tehát mondjuk varrónő akart lenni, azt mondta. És hát, 

hogy varrónő akart lenni, és hogy szeretne egy varrógépet, hát nyilván nem tudták megvenni a 

varrógépet, mert hát az egy csomó lóvéba belekerült. És akkor anyám is, ahogy ilyen 

tinédzser lett, tehát ebben a tizenéves korában, akkor egyszerűen eljött onnan, és beállt 

apácának. És úgy állt be apácának, hogy…  

Sz: Ez mikor lehetett? Ő mikor született egyébként?  

St: Két évvel idősebb a fateromnál, tehát ha mondjuk… ’52-ben születhetett anyám és 

’54-ben apám. De erre nem mernék most itt hirtelen…  

Sz: ’52-ben?  

St: Vagy ’25-ben, ’24-ben. ’24-ben…  

Sz: ’30, nem?  

St: Na mindegy, ez szégyen és gyalázat.  

Sz: Hát hány éves most édesanyád?  

St: Most anyám nyolcvanhárom.  

Sz: Nyolcvanhárom?  

St: Igen.  

Sz: Akkor mégis igazad van.  

St: Huszon… huszon…  

Sz: Hát akkor ’23-ban született.  

St: Ja.  

Sz: Aha.  

St: Szégyen!  

Sz: Akkor késői gyerek vagy.  

St: Mit?  
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Sz: Késői gyerek vagy.  

St: Hát, harminc éves korában…  

Sz: Nem vagy olyan nagyon késői. Aha. Na jó, szóval, hogy… és ők, gondolom, akkor 

ennek révén ismerkedtek meg, nem? Valahogy – varrónő, szövő.  

St: Nem, nem, nem, nem. Úgy ismerkedtek meg, hogy anyám feljött Pestre, és – 

melyik rendházba is? Mert hogy volt a rokonságban a keresztanyám, a Kamilla néni, és ő 

istápolta végül is ebben a történetben. Tehát, hogy a vidéki kislány feljön Budapestre, és 

akkor, hogy egyáltalán valahol valamiféle gyökeret kapjon igazán, vagy, hogy legyen vele 

valami. Ez volt egy olyan fajta lehetőség, hogy egyszerűen onnan megszabaduljon. Tehát, 

hogy nem vagyok én abban biztos, hogy annyira átgondolt volt a helyzet, egyszerűen egyetlen 

menekülési pálya lehetett ez a számára.  

És akkor ő ebben a rendházban, hát úgy ebben a rendházi életben ott nyilván részt vett, 

és – de hülye vagyok, már nem jut eszembe, hogy mi volt a rendház neve! Gyógyító rend volt, 

tehát gyógyító rend, tehát, hogy apácák dolgoznak ugye a kórházakban, tehát hogy dolgoztak 

így a kórházakban. És anyám is kórházakban dolgozott, tehát ápolónő lett, miközben apáca 

volt. Hát és akkor ez így ment, mit tudom én hány évig, és aztán feloszlatták ugye, az ötvenes 

években ezeket az apácarendeket, és anyám azután is ápolónő maradt, és ápolónő maradt.  

Sz: Melyik kórházban?  

St: Újpesten, a Róbert Károly Kórházban talán, de ebben nem vagyok száz százalék. 

Azt tudom, hogy a keresztanyám ott dolgozott, tök mindegy, valamelyik kórházban, és 

kórházban ismerkedtek össze. Hogy apám valahogy bekerült a kórházba, és akkor onnan 

szövődött a kapcsolatuk tovább.  

Sz: Egy szövőmester. Na jó, és ott testvérek még voltak?  

St: És anyám, amikor megszüntették ezt a rendet, tehát feloszlatták a rendet, akkor ő 

tulajdonképpen ebből le is szerelt, mert hát voltak nyilván olyan apácák, akik tartották, 

miközben őket is nyilván állandóan a rendszer az úgy nyírta, ahogy kellett.  

De anyám úgy kilépett ebből a történetből, és hát akkor összeházasodtak a faterommal, 

és aztán lett ez a történet.  

Sz: Ja, lett a bátyád, meg aztán te.  

St: Ja.  

Sz: Ja, azon az ágon, tehát az anyai ágon, tehát neki vannak testvérei, tehát nagynénéd, 

nagybátyád, ilyesmi?  
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St: Hát féltestvérei is vannak, mert férjhez ment az édesapja még egyszer, és hát 

nagyon érdekes olyan szempontból, hogy a felesége az most kilencvenöt éves, vagy hány éves 

– és még mindig él, a féltestvérénél, hol Nyíregyházán, hol meg Sopronban. Tehát még 

mindig él.  

Sz: És ők mifélék voltak, már így szociológiailag?  

St: Abszolút ilyen szegény…  

Sz: Tehát paraszti dolog.  

St: Paraszti, igen.  

Sz: Jó. Na!  

  

  

(VOICE002. MP3)  

  

Sz: Na, hát így az interjú…  

St: Még a nagyapám, az gátőr is volt.  

Sz: Már melyik nagyapád?  

St: Tehát az apai nagyapám, ő papucsos volt, meg ilyen cipészféle ember, de aztán 

meg gátőr volt. És arra úgy emlékszem, hogy…  

Sz: Mentél ki hozzá?  

St: Hát meg, hogy így jött haza, de hát akkor én még nagyon pici voltam, Baján és, 

hogy jött haza, és akkor ilyen baromi hideg volt a lába mindig, mert hát úgy átfagyott, meg 

minden. És akkor úgy egy ágyban aludtunk, és akkor, hogy izé, hogy én voltam a kis 

kályhája. Ez úgy megmaradt.  

Sz: Na, figyelj ide! Tehát végig bukdácsolsz az általános iskolán, ez rendben van. És 

akkor utána rögtön Esztergomba kerültél. Nem?  

St: Igen. Na most, ez is úgy volt ugye, mert, hogy volt ez az erős keresztényi vonal, 

mármint, hogy…  

Sz: Édesapádnál is egyébként?  

St: Hát nála is, de nála abszolút light-osan, tehát, hogy apám végül is azért ment bele 

ebbe az egész történetbe annyira – tehát, hogy minden vasárnap templomba jártak, szigorúan 

satöbbi, satöbbi –, mert hogy anyámnak örömet okozzon, tehát ezt én végül is így fordítottam 

le.  
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Sz: Még akkor is?  

St: Nem volt olyan mély a hite – szerintem – apámnak, inkább anyám kedvéért, meg 

úgy a rend kedvéért, meg úgy szerette ezt a fajta biztonságot valahol apám, hogy ez úgy 

működött, na most a…  

Sz: De azt is jelentette, hogy otthon például ti dumáltatok, vagy beszéltetek ilyen 

hitről, katolicizmusról?  

St: Annyira nem, annyira nem.  

Sz: De mondjuk kereszt volt az ágy fölött, meg ilyesmi?  

St: Persze.  

Sz: Szóval a külsőségek megvoltak.  

St: Igen. Persze. Hát meg mi is jártunk templomba.  

Sz: Hát meg ti is jártatok templomba.  

St: Tehát, hogy kvázi kötelező volt templomba járni tizennyolc éves koromig, vagy 

mikor is mondtam azt, hogy én most akkor nem megyek el templomba, mert nem. Mert nem 

érzem annyira fontosnak. Ebből volt némi feszültség, és érdekes, mert hogy a bátyám 

viszonylag radikálisabb volt, meg hogy így jobban ellenkezett a családdal, de végül is ezt a 

tradíciót ezt én döntöttem meg ilyen szempontból, hogy nem feltétlen kell énnekem elmenni 

minden vasárnap kilenckor templomba, hogyha nem feltétlen gondolom úgy, hogy ez most 

nekem annyira szükséges.  

Sz: Na, de mindenesetre akkor beíratnak az esztergomi – hova is?  

St: Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumba beírattak, mert ott volt egy paptanár, aki 

pap volt, ferences pap, a Tarcza Aurél, aki rokonunk volt.  

Sz: Tarc?  

St: Tarcza, Tarcza Aurél.  

Sz: Tarcza Aurél.  

St: Aki rokonunk volt, és hát anyámék úgy gondolták – nyilván főleg anyám, de hát 

befolyásolta apámat is nyilván ebben a történetben –, hogy hát, mivelhogy először a bátyám 

került oda, tehát ő négy évvel idősebb volt, és akkor nekem már nem is volt mese, hogy én 

hova megyek. Mert úgy gondolták, hogy na, hát most akkor majd titeket ott rendbe tesznek, 

hát ez a kvázi elő-katonaság, vagy valami ilyen jelleggel is gondolkodtak erről. Mert, hogy 

tényleg az volt, hogy mivel ők állandóan dolgoztak, és úgy nem is nagyon foglalkoztak 

velünk. Tehát, hogy az a fajta történet, hogy „most kikérdezem tőled a leckét, meg izé, mi a 
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helyzet” –, hát ez nem nagyon működött nálunk, mert erre egyszerűen nem volt energiájuk. 

De tényleg azért nem volt energiájuk, mert reggeltől estig dolgoztak.  

Most, hogy ebben mennyire volt meg az igény, vagy hogy mennyire nem ismerték fel 

ezt a történetet, hogy azért ezt is kellene forszírozni, nem csak azt, hogy ott reggeltől estig 

melózunk, és hát keressük a kvázi pénzt, ez úgy kérdés az óta is. Szerintem ezt úgy el is 

rontották egy kissé, úgy a gyereknevelésünkben, és ez tényleg így is van, de hát ez volt. És 

hogy nekik egy megnyugvás volt az a pillanat nyilván, amikor a bátyámat berakták, mert 

hogy akkor tudták, hogy ott jó helyen van, tudták, hogy na, ott aztán majd a papok rendbe 

szedik, és hát…  

Sz: És rendbe szedték?  

St: Mit?  

Sz: Rendbe szedték?  

St: Hát, most ez megint olyan, hogy a bátyám is utált ott lenni, én sem szerettem, 

tehát, hogy mivelhogy ez abban az időben ez teljesen más história volt. Tehát, hogy 

nyolcvanan aludtunk egy szobában, tehát nyolcvan szobatársam volt, nem emeletes ágyakon, 

hanem ilyen egymásmelletti vaságyakon, és ott úgy nézett ki a hálóterem, hogy így bementél, 

és akkor nem láttad a végét, mert olyan hosszú volt, ahogy négy sorban le voltak téve ezek az 

ágyak.  

Ilyen, ez az abszolút kaszárnya jellegű, de abból is a sokkal rosszabb, tehát a 

honvédségnél, abban az időben, állítom, hogy sokkal civilizáltabb körülmények voltak, mint 

Esztergomban. Hiszen az volt ugye, hogy a rendszer baromira nem szerette azt, hogy 

Esztergomban van egy ilyen iskola, tehát nekik kellett tandíjat fizetni, vagy is hát ez a kvázi 

„kellett”, hogy hát jó keresztény vagy, meg mit tudom én, tehetősebb is vagy, akkor fizessél 

havonta négyezer forintot a gyerek után – vagy amennyit gondolsz. És hogy ez így működött.  

Sz: És hogy csajoztál?  

Nem volt melegvíz, voltak ilyen vas izék a fürdőben, tehát ilyen vas, nem is ez a vas, 

ez a horganyzott lemez, egyben, mint a legbrutálabb katonaságnál, és akkor ott voltál.  

Sz: És, hogy csajoztál?  

St: Sehogy. Nem csajoztam én akkor, hát hogy csajozhattam? Nem volt erre lehetőség. 

Tudniillik az volt, hogy kimenőnk volt, tehát ott benn laktál, és ez egy zárt intézet volt, 

mármint, hogy délután kettőtől ötig volt kimenő, kvázi minden nap. Szombat, vasárnap tán 

hatig, vagy valami ilyen fajta durva kedvezmény volt, amikor is kimehettél Esztergomba, 
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sétálgatni az utcán. De hát időre baromira be kellett jönni, tehát olyan, hogy elkésel, meg izé, 

hót részegen jössz be, meg ilyesmi, az nyilván egyáltalán nem működhetett a dologban. De 

ennek tényleg volt egy olyan fajta fegyelem-része, ami nagyon érdekes volt, nyilván ugye a 

személyiségem fejlődése szempontjából is, elég érdekes lehetett.  

Meséljek erről is egy történetet?  

Sz: Abszolút.  

St: Például, képzeld el azt, hogy nyilván a bátyámat már mindenről kikérdeztem, meg 

hogy mi, ami… meg hát a bátyám adott tanácsokat, hogy majd mit kell csinálni, hogy kell 

viselkedni, ez, az amaz. És az volt például, hogy mondta, hogy időben kell érkezni, a tanév, 

amikor megkezdődik, ugye megvan, hogy hányadikán kell bevonulni, hány órára. És akkor 

bevonulni, és akkor az elsők között legyél, mert ki kell választani az ágyat.  

Na most, ennek tényleg az volt az értelme, hogy ha túl közel volt a kályhához, az 

kurva szar, mert hogy két cserépkályha volt a teremnek a két végén. Semmi más: két 

cserépkályha. És hát középen meg lehetett nyilván fagyni, tehát, hogy az rettenet! Hogyha túl 

közel kerülsz a kályhához, akkor meg majd megfősz, tehát, hogy csupa ilyen sakkozás volt, 

amiket mondott a bátyám, hogy hol legyen a szekrényem satöbbi, satöbbi. Tehát ilyen kvázi, 

ilyen útvonalat rajzolt le nekem, amikor odakerültem, mert ő már kitapasztalta, hogy ez hogy 

működik. Tehát, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ötödik-hatodik ágy vagy a kályhától, 

vagy tizenötödik ágy vagy a kályhától, mert onnantól egy évre ott fagyoskodsz, mint a barom.  

És hát nagyon sok történetem van nyilván ebből a szakaszból, mert hát kurva jó volt, 

hogy… Ja, mivel semmi állami támogatást nem kaptak, vagyis hát az állam inkább el akart 

tőlük venni, tehát, hogy nem akarta, hogy ez működjön ez az egész Ferences-rendi képzés.  

Tehát ez ugyanaz, mint amit átéltem otthon, az apámnál, hogy a rendszer… Ő nem 

ellenálló, vagy nem… semmi ilyesmit nem akarok így feltétlenül, nem foglalkoztam evvel 

annyira, de ezt folyamatosan éreztem egész életem során, hogy mindig valami nem stimmel.  

Mert hát például az volt, hogy mi fűtöttük a cserépkályhákat természetesen koksszal. 

Úgyhogy negyedik emeleten volt az elsősöknek – ez is ki volt ám ott találva –, mert ahogy 

elsős voltál, másodikos, harmadikos, úgy mehettél lejjebb, hogy kevesebbet kelljen a szenet 

fölcipelni, mindig be volt osztva. A pincéből hoztuk fel, ilyen izében, tudod ez a fekete 

francokban a szenet, és akkor jól megpakoltad a kályhát, és akkor fűtöttél satöbbi, satöbbi. 

Mindig ki volt jelölve, hogy ki lesz a következő fűtő, tehát egy ilyen teljesen izé volt.  
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És hát olyan volt, hogy például – konkrét eset volt –, hogy így túlfűtöttük a kályhát, de 

tényleg eszméletlen volt, hogy jó meleg legyen, izé, és akkor egyszer csak úgy azt láttad, 

hogy így a kályhánál a kicsi gyerek felugrott ilyen magasra, így visszaesett, és mindenen ilyen 

vastag korom az egész! Na, hát ilyen történtem ezermillió van, tehát ezt úgy jól végigéltük. 

Tehát hetenként kétszer lehetett fürdeni, zuhanyozni, ami úgy történt, hogy ilyen csoportosan 

lementünk, a pincében volt a zuhany osztályonként, és akkor ott osztályonként ott fürödtünk. 

Tehát egy kicsit…  

Sz: De ott már volt melegvíz?  

St: Ott volt, akkor volt melegvíz, amikor fürödtél, de egyébként úgy az épületben nem 

volt.  

Sz: Te, és ott lettek barátaid?  

St: Hát lettek, de nem olyan, olyan mély barátságom nem alakult ki.  

Sz: Tehát, amikor kimentél, hogy akkor inkább egyedül császkáltál?  

St: Nem. Hát azért olyan barátaim voltak, a Sebesti Tibor, a Stolz Tamás.  

Sz: Ja, szóval ilyen haverok, tulajdonképpen?  

St: Igen, igen, hát akikkel úgy jól együtt voltunk, de ott azért, mivelhogy mindenki 

össze volt zárva, persze, hogy voltak kapcsolatai, tehát nyilván utáltál egy csomó gyereket, 

másokat kevésbé, egynéhányat szerettél.  

Sz: Te, és akkoriban mi érdekelt téged? Vagy ez úgy változott? Tehát, mert mondjuk 

tizennégy és tizennyolc éves korban – én azt saját életemből is tudom –, hogy nagyon nagy 

differenciák tudnak lenni.  

St: Na most azért, pont azért, mert…  

Sz: Mit olvasgattál?  

St: …merthogy ki voltál zárva a normális életből, tehát, hogy te úgy…  

  

[Sz: Várj egy picit, ne haragudj!]  

  

  

(VOICE003. MP3)  

  

[St: Nem, csak igyekszem elmenteni úgy a részeket, mert akkor…]  
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Sz: Na, tehát akkor, épp azért, mert ki voltál zárva, mondjad!  

Sz: Tehát épp azért, mert ki voltál zárva a normális életből, tehát az, hogy kimentél, 

és…  

  

  

(VOICE004. MP3)  

  

St: Tudom, hogy mondtad, hogy, már, hogy az ember ki volt zárva ebből a normális, 

normál életből.  

  

[Sz: Kikapcsoljam?  

Sz: Mit? Ja, azt lehet. Én is kikapcsolom.]  

  

St: Na, tehát, hogy az volt az egészben végül is a történetnek a lényege, hogy…  

  

[Sz: Te, várjál már, bocsáss meg!  

St: Mi?  

Sz: Nem találom az én…]  

  

  

(VOICE005. MP3)  

  

St: Az volt az egésznek a lényege, hogy ez végül is, ez egy csapda volt, ez a kollégium 

mindenképpen, tehát én annak fogtam föl. Meg hogy…  

Sz: De hogy értve?  

St: Hát pont azért, mert nem, tehát soha nem tudtad azt csinálni, amit úgy saját magad 

szerettél volna, mert hát nyilván, mit szeretne egy ilyen tizenéves, tizennégy-tizenöt éves, 

tizenhat éves, tizenhét éves gyerek? Hát nyilván azt szeretné, amit a többi tizenhat éves: hogy 

megy bulizni, satöbbi, satöbbi, éli az életét.  

Na most, erre ott semmiféle esélyed, lehetőséged nem volt. Na most, ennek 

következtében, de ez érdekes, hogy vajon miért nem szöktem én onnan meg? Vagy miért nem 

hagytam ott? Én ezt a mai napig nem tudom. Biztos az is benne volt, hogy a bátyám is végig 
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csinálta, vagy… Szóval azért nem úgy kell elképzelni, hogy az olyan rettenetes volt, de 

mindenképpen érezted, hogy így tök el vagy vágva, kvázi, szinte hermetikusan úgy a világtól, 

meg azoktól az emberektől, akikkel azelőtt jóban voltál.  

Úgy meg is szakadtak a kapcsolataim, a Gábos Andrással is, és a többiekkel is, mert 

egy párszor voltak ott meglátogatni, de látogatni. Tehát hogy úgy, hogy akkor odajöttek, és 

akkor így a kimenőben, abban úgy velük lehettem, meg úgy megmutattam nekik a 

kimenőben, hogy hogy néz ki ez az egész kóceráj, ahol én ott vagyok. És ennyi volt, tehát, 

hogy nem volt lehetőségem arra, hogy különösebben bármit tegyek, ami hétköznapi. Tehát 

most… de tényleg.  

Sz: Se mozi, se ilyesmi?  

St: Mozi sem, tehát hogy nem mehettél ki moziba. Na, de ezer történetem van erről, de 

hát ezt már rohadtul fogod unni. Szóljál, hogyha ne mondjam tovább.  

Sz: De, de nem, ez engem abszolút érdekel!  

St: Na, az volt a lényege, hogy – éppen e miatt a bezártság miatt – rá voltál 

kényszerítve arra, hogy foglalkozzál magaddal. Na most, ez egy nagy értéke ennek a fajta 

képzésnek, meg ennek a fajta iskolarendszernek. Most már egyébként baromira nem úgy 

működik, tehát már nagyon nyitott az egész, hát voltam nem olyan rég, volt egy harmincéves 

osztálytalálkozónk, vagy mit tudom én hány éves az, az utolsó. Az egy úri történet az egész 

ahhoz képest, hát ott képedtünk el, hogy Jézusmária! Milyen gyönyörű, olyan, mint egy 

szálloda, szóval olyan az egész, tehát olyan szuper, ahhoz képest, ahogy mi ott voltunk.  

Na, de nekünk az volt akkoriban a történet, hogy magaddal, egyszerűen magadba 

kellett, hogy forduljál. Na most ezt nagyon segítették például a három napos lelkigyakorlatok. 

Hát az gyönyörű volt! Mert az volt a lényege az egész történetnek, ugye, hogy lelkigyakorlat, 

és akkor le kellett – nincs tanítás –, le kellett menni mindig a templomba, kilenckor, délután 

kettőkor, mit tudom én, háromszor-négyszer úgy levándoroltunk osztályonként így a 

templomba, és akkor hallgattuk a különböző teóriákat, amiket löktek nekünk ugye, különböző 

formában, mise, satöbbi, satöbbi.  

És hát utána különböző elképzelések a kereszténységről, meg erről, arról, amarról. És 

ez rendszeresen, tehát olyan volt, hogy úgy be is csukódott a fülem sokszor, mert nem 

érdekelt az engem olyanformán. Tehát, hogy nem sikerült megfogniuk így a kereszténység 

szempontjából, vagy az istenhit szempontjából különösen engem, mert hogy valami miatt 

akkora volt az ellenállás, hogy úgy nagyrészt úgy le is pergett. Tehát, hogy hülyéskedtünk ott 
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a padokban, a legkülönbözőbb baromságokat találtuk ki, csak hogy teljen az idő, satöbbi, 

satöbbi, és ott elvoltunk. De hát mivel kötelező, volt nem tudtál mit csinálni.  

De azért mindig az volt, hogy azért bizonyos mértékig, bizonyos dolgok 

megérintettek. Meg az, hogy nem beszélhettél, nem beszélgethettél. Tehát a három napos 

lelkigyakorlat az arról szólt, hogy nem szólsz senkihez. Tehát a melletted lévő emberhez sem 

lett volna szabad szólni, este sem, tehát az egy ilyen kuss.  

Na most nagyon érdekes, mert egy ideig ezt megszeged, meg hogy be-be-be-be… De 

már egy idő után azok idegesítenek tényleg, akik pofáznak! Hogy maradjon már csöndben, és 

akkor tényleg úgy befordultál egy kicsit. Na most, olyankor meg az volt, hogy az ember úgy 

elkezdett gondolkodni azon tényleg, hogy mi a francnak van ezen a Földön. Vagy, hogy mi 

lesz az elképzelése, vagy hogy mit akar majd csinálni, ha egyszer innen kikerül végre, vagy 

valami.  

Tehát, hogy tényleg nagyon egyszerűen meg nagyon ilyen naivan, de rákényszerítettek 

arra, hogy átgondold egy kicsit a világot, mint ami nagyon nagy probléma, szerintem, ilyen 

rossz családokban, ahol nem beszélgetnek egymással a gyerekek például, meg a szülők. Ezt 

én ott tanultam meg, mert hogy mi az előtt – nem volt a mi családunk rossz, csak, hogy ez 

nem szerepelt benne. Tehát, hogy olyan mély beszélgetéseket sem anyámmal, sem apámmal 

nem folytattam, mint amiket aztán én a gyerekeimmel folyamatosan csináltam, mert tudtam 

azt, hogy erre szükség van. Tehát ott döbbentem rá, hogy erre szükség van és, hogy ez egy 

nagyon jó dolog.  

Viszont az is egy nagyon jó dolog volt, hogy a magányodban, ott, avval, hogy ott be 

voltál zárva, és ott el voltál szeparálva, avval rá voltál kényszerítve arra, hogy saját magaddal 

valami módon elkezdjél kommunikálni, mivel mással nem kommunikálhattál. Hát akkor egy 

idő után, hogyha három napig megpróbálsz úgy csöndben maradni, hogy nem szólsz 

senkihez, akkor elkezdesz gondolkodni.  

Sz: Ez minden héten volt?  

St: Mit?  

Sz: Minden héten volt?  

St: Nem, nem, ez egy évben, mit tudom én, háromszor, de én aztán már kifejezetten 

ezeket szerettem.  

Sz: Te, és rádiód például volt, vagy rádiótok ott?  

St: Nem.  
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Sz: Magnó, ilyesmi?  

St: Tévé, tévé volt, de a tévében is az a rendszer, hogy volt, amikor letiltották, tehát, 

hogy, ha hülyét húzott az osztály, vagy bármi, hát az, mint a börtönben, vagy katonaságban, 

tehát hogy akkor nincs tévé. Nincs tévé!  

Sz: De mi, hogy este nyolckor kuss volt? Aludni kell?  

St: Takarodónk volt kilenckor.  

Sz: Kilenckor?  

St: Kilenckor. Na de úgy, hogy akkor feljött a prefektus, aki végigment, hogy valóban 

ott van-e mindenki, valóban lefeküdt-e mindenki, nem hiányzik-e senki, nincs pofázás, izé.  

Reggel hétkor ébresztő, de úgy, hogy, aki nem kelt ki az ágyból, akkor a Tamás atya – 

akit én nagyon szerettem, abszolút normális fazon volt –, ő például kiborította a gyerekeket 

abból az ágyból, aki nem kelt fel időben, tehát így fölborította az egészet. Na most, azért 

szívás, mert utána meg kellett ágyazni, meg minden, mindent megint összepakolni, tehát tök 

szar.  

Sz: Veled volt ilyen?  

St: Mi? Nem, én mindig fölkeltem.  

Sz: Hát reggel kilenctől mondjuk, este, vagy este kilenctől reggel hétig, az azért, ki 

lehet aludni magát.  

St: Hogyne, persze, persze. De hát azért mindig volt egy-két ilyen lusta ember, nálunk 

a Szigeti Tamás volt az, aki ilyen notóriusan benne maradt az ágyban, és már mindig tudtuk, 

hogy na ebből most már, baszd meg, Szigeti, keljél fel, mert – és nem, puff.  

Sz: És könyvek?  

St: Mi?  

Sz: Tehát mondod, hogy magnó nem volt.  

St: Nem ez volt, mondom tovább. Hanem szakkörök voltak.  

Sz: Jó, arra majd… de hogy például könyveid, vagy könyvespolc, vagy…  

St: Nem, ilyen nem, hát lehetett könyved a szekrényedben, ami belefért, az volt egy 

ilyen hosszúkás szekrényed, és akkor ott rakhattál bele három könyvet.  

Sz: De te olvasgattál? Nem nagyon.  

St: Olvasgattam, de azért annyira nem. Tehát, hogy nem volt különösebben ilyen 

koncepciózus olvasás, tehát, hogy akkor már úgy…  

Sz: Na jó, akkor voltak a szakkörök.  
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St: Beckett-drámákat olvasni, meg ilyesmi, az később jött. Na mindegy, tehát, hogy az 

a…  

  

[Sz: Várj egy pici, várj egy picit, ezt megint elmentem. Jó?]  

  

  

(VOICE006. MP3)  

  

Sz: Mondjad!  

St: Tehát hogy inkább az volt, hogy mivel hogy sok olyan időd volt, amikor benn 

voltál, mert végül is voltak ezek a stúdiumok, amikor is benn kellett ülni az osztályban, és 

kvázi tanulni kellett. De utána mindig voltak ilyen időszakok, hogy mit tudom én, öttől hétig 

volt ilyen izé, volt stúdium. Utána vacsora, és utána kilencig, tehát volt egy kis laufod, amikor 

csinálhattál azt, amit akarsz. Tehát, és akkor működött a tornaszakkör, működött a 

fotószakkör, működött biológia szakkör, egy csomó mindenféle. Zeneszakkör. Tehát ilyen 

szakkörök működtek, amibe kénytelen voltál belépni, mert különben még jobban unatkoztál.  

És akkor ezt úgy próbálgatta az ember, hogy hol ebbe ül be, hol… Én szertornász 

voltam. Sőt, benne voltam a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium szertorna csapatában! 

Másodosztályban megyei bajnok voltam, a csapatommal együtt. Tehát, hogy versenyszerűen 

tornáztam, végül is elsőtől. Mert a bátyám volt az egyik legjobb tornász az iskolában. Tehát 

hogy ő ilyen híres tornász volt. Mert a Kékesi tanár úr, az egyetlen, aki nem volt pap, hanem 

egy motorcsónak versenyző volt különben, egy ilyen fura ürge volt. Mert lehet, hogy a papok 

között nem találtak olyat, aki tudna vívni tanítani, meg szertornázni, meg valami ilyesmit.  

És akkor az egy ilyen világi, civil ürge volt, és őt nagyon irigyeltük is, hogy hú, ez 

biztos hazamegy, a felesége az satöbbi, satöbbi. És egy ilyen jó kiállású, ilyen jó negyvenes 

faszi volt, és nagyon kemény. Tehát hogy ilyen kardlappal történt a fenyítés, tehát hogy ha 

ilyen… de úgy, hogy ott maradt utána faszán egy ilyen három-négy napig tutira az a vörös 

csík ott a seggeden, amikor hülye voltál, vagy hogy valami nagy… De nem volt jellemző. Én 

tán kétszer kaptam ilyen kardlapos történetet, mert hogy kivitte a többi embert futni, mi meg 

izé…  

Sz: Nem ilyen tigrisbukfenc, meg ilyen…?  
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St: Szertorna, tehát a sport, tudod. A tornász világbajnokság, tehát a nyújtó, korlát, 

talaj, és a többi. Gyűrű. Tehát…  

Sz: Na jó. Jussunk el a fotószakkörig, szerintem. Az mikor jött neked?  

St: Na, a fotószakkör az olyan harmadikban jött el, tehát harmadikos voltam. Elsőben, 

meg másodikban…  

Sz: Az volt neked… Várjál. Te elkezdted ezt… 56 meg 14, az…  

St: ’74-ben érettségiztem, akkor ’73, ’72…  

Sz: ’70-ben kezdtél.  

St: Mit?  

Sz: ’70-ben kezdtél.  

St: Igen, olyan ’72-73-ban kezdtem el fényképezni. Na, de ezt…  

Sz: Ennek volt valami előzménye?  

St: Nem. Hát ez, ami a Bacskai-interjúban már…  

Sz: Nem baj, azért most mondd el!  

St. Már elnyökögtem. Tehát hogy az volt a lényege, hogy többen fotóztak az 

osztályban, és mutatták a képeiket. Engem baromira nem érdekeltek a képek, amiket 

mutogattak, mert ilyen tök hülyeségek voltak rajta.  

És viszont az úgy szöget ütött a fejembe, hogy hát hogy ez hogy van. Mondom: az 

érdekelt, hogy mi az, hogy… hogy jelenik meg a kép. Mert mondták, hogy belerakod a 

hívóba az üres papírt, és akkor mi lesz? És akkor mondták, hogy ja, de hát ott a hívóban, ott 

előjön. És ez engem teljesen úgy izé, fölcsigázott, hogy mi ez, hogy úgy előjön. Tehát, hogy 

egyszerűen tényleg, abszolút tényleg az volt a lényege, hogy szerettem volna látni, hát hogy 

hogy kerül rá arra az üres papírra ott a fénykép. Vagy ezt a folyamatot.  

Na hát, és akkor mondtam, hogy ezt szeretném megnézni. És a Lőrinc atya volt a 

fotólabornak a vezetője, és egy nagyon jó, ilyen nagyon pici öregember volt, ilyen nagyon 

sovány volt mindig, és hát masszívan alkoholista. De egy szimpatikus ember volt különben. 

És hát mondtam, hogy én ezt szeretném megnézni. Egyébként baromira nem bírták, tehát ő 

egy ilyen rettenetes ürge volt, már úgy az oktatásban. Oroszt tanított, és ilyen… félt tőle 

mindenki, mert hogy ilyen, szóval ilyen rossz volt a stílusa, úgy a gyerekekkel szemben. 

Szóval olyan „ááá” – ilyen károgó hangja volt, és olyan félelmet keltett, annak ellenére, hogy 

olyan pici volt és törékeny. És a bátyám se volt vele jóban. Tehát, hogy mondta, hogy „á, 

Stalter, a bátyád is ide járt” – és ezzel így… már úgy el voltam kaszálva.  
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Sz: Aha.  

St: Na, és hát az volt, hogy meg akartam ezt nézni, és mondta a Lőrinc, hogy ez egy 

fotólaboratórium, itt vegyszerek vannak, ez egy veszélyes üzem. Hát nem gondolod te azt, 

hogy csak ide bejöhetsz nézelődni. Ha érdekel, akkor lépjél be, és akkor utána majd bejöhetsz. 

Tehát hogy így érdeklődni nem lehetett, különösen sehova bemenni, mert rend volt.  

És akkor mondtam, hogy jól van, akkor belépek – és az tök jó volt. Mert beléptem, és 

énnekem ez iszonyúan megtetszett. Tehát az, ahogy jön elő a kép. Tehát hogy a mai napig, 

hogyha én laborálok fekete-fehéret, tényleg, először, amikor először laborálom le, az a mai 

napig egy ilyen szuper katartikus élmény, ha jó a kép. Tehát, hogy… de tényleg, ez úgy nem 

is múlt el. Ez így érdekes. Szóval…  

Sz: Ne is múljon!  

St: De ezt nagyon megszerettem. És hát akkor elkezdtem laborálni, és – amit ott a 

Bacskainál is már elmondtam –, tehát, hogy egy csomó ideig, tehát hogy hónapokig szinte 

laboráltam. Ha nem hónapokig, akkor hosszú hetekig. De akkor oda lejártam, és úgy elkezdett 

ez úgy érdekelni. Amikor tehettem, egyből mentem le, és laboráltam. És elkértem apámtól az 

összes negatívját. Mert hogy apám ilyen fotó-amatőr… hát úgy volt fotó-amatőr, hogy hát 

abszolút  

Sz: Volt azért gépe, és…  

St: Emlékkép szintjén csinálta ezeket a dolgokat. Na, és akkor elkezdtem azokat 

laborálni, és elkezdtem azokat nagyítani, amik… tehát elkezdtem beleavatkozni az egész 

történetbe. De ez már második-harmadik alkalommal. Tehát a harmadik alkalommal már 

montázst csináltam, úgy saját magamtól. De úgy, hogy nem mondta el senki. Tehát, hogy 

kivettem a negatívot, betettem a másikat, rávilágítottam, visszaraktam, rávilágítottam, a kettőt 

összeraktam. Nézd már, az is előjön, hát ez kurva jó! És akkor az egyik rajta volt a másikon.  

És akkor így indult el ez az egész történet. Tehát hogy úgy pillanatokon belül úgy 

ilyen kreatívan elkezdett működni nálam a laborálás. És a Lőrinc úgy nézte is, hogy mi, hát 

szóval, hogy miért jön ez elő, vagy egyáltalán. De foglalkozni nem foglalkozott velem külön 

semmit. Tehát, hogy nem…  

Sz: Ezt akartam kérdezni, hogy így olvasgattál hozzá? Vagy mi? Tehát ilyen 

csíkosakat, vagy…?  

St: Na, hát ez volt, persze. Ez volt az, hogy mivel elkezdett érdekelni az egész, és hát 

tudtam, hogy ott kvázi „hülye mindenki”, tehát a Lőrinc se foglalkozott evvel, mert az a izét, 
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a különböző ilyen pálinkáit főzte, meg keverte igazából ott a laborban. Tehát hogy, de 

tényleg! Tehát, hogy volt, amikor nem lehetett bemenni, és olyan piaszag volt utána, érted, 

hogy nem lehetett kiszellőztetni. Tehát ott vegyszerezte, tudod, hogy ide öntöm, oda öntöm, 

aroma, meg satöbbi, satöbbi. Tehát ott kutyulta ezeket a dolgait, amivel úgy különben elvolt.  

És hát akkor elkezdtem kijárni az esztergomi könyvtárba. Oda gyorsan beiratkoztam, 

és hát mindent, ami így a fotóval kapcsolatos. Először a Fotó-újságok, Fotóművészet, hát meg 

bármit, amit ott fel lehetett lelni. Tehát ez a kimondott autodidakta képzés.  

Sz: Tényleg, ott volt egy elég komoly amatőr…  

St: A Balláék.  

Sz: A Balláék. Úgyhogy…  

St: Na, de hát az egyrészt kicsit később is volt, másrészt én nem járhattam ki a 

városba. Én a Balláékat akkor ismertem meg, amikor már Pesten, a Fiatal Művészek 

Klubjában, meg a Stúdióban. A Sipekit, a Ballát, ki is volt még? Sipeki, Balla, és volt ez az 

ősz hajú fiú, már akkor ilyen őszes volt… Tamási!  

Sz: Igen, mert így voltak ők STB.  

St: Igen, igen. Na, hát őket abszolút Pesten. Tehát semmiféle kapcsolatom nem volt. 

De szerintem, ők később is kezdték el ezt igazán. Tehát…  

Sz: Nem, akkor már volt.  

St: Hát lehet, hogy volt fotóklub, meg ilyesmi.  

Sz: Fotóklub volt.  

St: Na, de én nem mehettem ki a fotóklubba. Meg hát egyébként is, eszembe se jutott 

ez, szóval…  

Sz. Na jó. De mindenesetre, hát nézegettél fotóújságot, gondolom, a Fotót is nézted.  

St: Persze, persze, amit egy ilyen könyvtárban, az esztergomi könyvtárban ott fel 

lehetett lelni, azt abszolút koncepciózusan néztem át. Tehát hogy ilyen…  

Sz: Aha. És például ilyenekre, hogy voltak ezek a negyedéves pályázatok, küldtél 

valamit? Vagy…  

St: Nem, nem. Hát ez korábban volt már, minthogy akkor még úgy nem értettem 

ehhez. Én negyedéves pályázatokra küldtem egy csomó képet, és a Kerekessel felváltva 

nyertük. Én is megnyertem vagy ötször a Fotóművészetben ezt a negyedéves pályázatot, de az 

később volt, amikor már…  

Sz: Az később volt.  
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St: Persze.  

Sz: Na jó, akkor térjünk vissza, vagy zárjuk le. Tehát, elvégezted a gimit.  

St: Igen, elvégeztem a gimit, és…  

Sz: Ez ment, ez a szakkörözés egy olyan másfél-két évig? Vagy rövidebb ideig?  

St: Hát igen. Nem, egy másfél-két évig. Szerintem két évet is nyugodtan mondhatunk, 

mert harmadikban én már… nem nagyon érdekelt más, mint a fényképezés. Na és akkor 

abszolút…  

Sz: Ez úgy el is dőlt, hogy te akkor ezzel akarsz foglalkozni?  

St: Igen, igen, mert hogy elkezdtem apámnak a negatívjait nagyítani. És úgy éreztem 

egy ilyen marha nagy lehetőséget abban, hogy… tehát hogy így átrendezed a múltadat. Tehát 

hogy anyáméknak a kirándulásairól, vagy voltak külföldön, és akkor nagyítgattam a képeket, 

és akkor kivágtam belőle részeket, meg… Szóval nem azokat nagyítottam le tényleg, amiről 

már volt kép. Meg fölhúztam nagyba, hogy szétessen szemcsébe, meg átfordítottam negatív-

pozitív, tehát ilyen, akár kvázi ilyen szolarizációk, meg mindenféle ilyen szarral, amit így ad 

alapból. De egyáltalán nem fényképeztem egy jó ideig.  

Hát, és aztán kezdtem el fényképezni, hogy hát most már úgy vége volt ennek, hogy 

így a laborálást már úgy egy kicsit értettem is, meg szerettem is, és akkor elhatároztam, hogy 

fényképezni fogok. És akkor elkértem apámnak a FED 2-jét, és akkor elmentem fényképezni 

kettőtől ötig, ugye, amikor kimehettem a városba.  

És tényleg abszolút, az egy klasszikus eset volt, és egy ilyen nagyon fontos történet az 

életemben – mármint, hogy egy nagyon fontos pillanat –, hogy elmentem így a 

fényképezőgéppel, és hát eléggé ilyen zárkózott gyerek voltam, tehát ilyen visszahúzódó. De 

ez a Bacskaiban le van írva! Azokat megint mondjam el? Vagy mi a tököm legyen?  

Sz: Itt most velem beszélgetsz, azt hagyd is, hogy a Bacskainak mit mondtál!  

St: De ez tényleg olyan szempontból fontos, hogy rájöttem arra, hogy amiatt, hogy 

nálam van a fényképezőgép, sokkal provokatívabb lehetek így a környezetemmel szemben.  

Tehát, hogy ez – így szebben lefordítva –, ez úgy tényleg úgy nézett ki, hogy volt a 

szódás ember – megvan egyébként a fénykép, valahol otthon, a mai napig, nem is rossz! –, 

hogy áll ott az öreg, ilyen szamárral húzta a szódás kocsit, üveges szódák vannak benne.  

Sz: Öszvér inkább, nem?  

St: Hát, szerintem szamár.  

Sz: Szamár?  
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St: Az öszvér, az nagyobb.  

Sz: Jó!  

St: Az öszvér, az nagyobb. És ez abszolút szamár volt, ez a helyes, még talán nőstény 

is volt, mert ilyen nagyon szép volt. Tehát, hogy ott áll a kocsival, és én, engem mindig 

érdekelt a fazon. Mert hogy olyan jó karakter volt, meg úgy szerettem volna vele beszélgetni. 

Vagy miért ne? Hát úgyis unatkoztál, érted. És nem mertem soha úgy megközelíteni, hogy hát 

beszélgessünk már egy kicsit, vagy hogy… Szóval, nem tudtam mit kérdezni, tehát hogy 

ilyen… Nyilván, így gátlásosság miatt. Mert most már simán oda merek menni akár bárkihez, 

hogy ha érdekel, és ha tudok tőle három mondatot kérdezni. De ez akkor még nem volt így.  

És hát, és odamentem hozzá, és ő olyan izé, tényleg majdnem hogy homlokon csaptam 

magam, mert tényleg – ez annyira bennem van a mai napig –, hogy hát ez egy barom jó 

dolog, hogy odamegyek, hogy szeretném én lefényképezni, mert én itt a fotószakkör tagja 

vagyok, mert érdekel a fényképezés, és izé.  

És odamentem. És akkor az öreg tényleg így rám nézett, és azt mondta, hogy „mit, 

fényképezzél, baszd meg, ha akarsz”. És akkor utána elindult egy történet, aminek tényleg az 

lett a vége, hogy én elmentem vele a lakására, meg hát szóval kicsit beleláttam az életébe. 

Mert hogy nem zavart, nem hajtott el. Hanem úgy hagyott, hogy úgy ott legyek, ha már 

engem ez úgy érdekel.  

Hát, és akkor ezt a szisztémát sajátítottam el egy életre, szerintem, ott, tehát, hogy 

éltem aztán úgy az életem, és gondolkodtam azon, hogy mik azok a pontok, amik engem 

érdekelnek. Így mentem el a cigányok közé, Esztergom mellé, ott rögtön, és…  

Sz: Mert hogy? De miért gondoltad, hogy oda el kell menni?  

St: Hát azért, mert tudtam, hogy ott van egy marha nagy romatelep, Esztergom mellett. 

És úgy mindig szerettem volna odamenni, de sose mertem. Vagy nem…  

Sz: De honnan tudtál… vagy honnan tudtad, hogy az ott van?  

St: Hát miért, hogyha elmész egy város mellett, akkor… vagy… meg ott élsz egy-két 

évet.  

Sz: Ja, de hogy láttad? Vagy?  

St: Persze, hát látod kívülről. De az, hogy úgy bemenjél, meg kommunikálj, szóba állj 

emberekkel – az már egy másik operett! Tehát mint ahogy itt egy nyolcadik kerületi 

kőkemény házba így benézel, és azt mondod, hogy „hű, ez azért elég érdekes!” Meg lehet, 

hogy kíváncsi is lennél rá, de nem mersz bemenni! Felnőtt emberek nem mernek bemenni, 
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mert mit akar ott? Tehát, hogy megkérdezik, hogy „na, úgy mi van, jön a gádzsó, itt 

szimatolgat? Vagy mit akarsz te ott?”  

És akkor kimentem, hogy ott fényképezek. És először nyilván nem nagyon hagytak, de 

utána vittem vissza a képeket, és utána már mindenki rajta akart lenni a képeken. És tényleg 

kialakult egy ilyen kommunikáció, és tényleg kialakultak belőle kapcsolatok. Tehát hogy volt 

egy öreg, akivel még halászni is elmentem. Meg szóval, így belekerültem egy csomó dologba, 

ami engem borzasztóan érdekelt. Tehát úgy érdekelt emberileg, hogy hogy élnek, hogy mit 

csinálnak. Tehát, hogy először abszolút tényleg…  

Sz: De miért érdekelt, te miért nem szartad le?  

St: Hát azért nem, mert nekem egy kaland volt. Tehát hogy azt éreztem, hogy olyan, 

mint hogyha nem is Magyarországon lennék. Olyan távol volt attól a világtól, ahol én éltem, 

bent a kollégiumban, meg olyan távol volt attól, ahogy anyámék engem, mondjuk, neveltek. 

Mondjuk, akár az erkölcsi normák szerint, meg szokások, meg szóval millió újdonság volt, 

hogy nem csak az van, amit én eddig gondoltam. Tehát egy kicsit kitágult ettől a világ.  

Tehát hogy tényleg nagyon szerettem oda járni. Tehát, hogy szerettem oda kimenni, 

mert mindig volt valami meglepetés, mindig volt valami olyanfajta történet, ami engem 

mélyebben is megérintett. Tehát egyrészt a szegénységük, a kiszolgáltatottságuk. Az, hogy 

ebben a kiszolgáltatottságban és szegénységben ugyanúgy megvan a jó ember, megvan a 

gonosz ember. Ugyanúgy megvan az, hogy lehet baromi jól érezni magad. Tehát, hogy 

lehetsz boldog ebben a környezetben, nem kell ahhoz kurva gazdagnak lenni, hogy boldogan 

éljél.  

Sz: De ezt nem csak a mai eszeddel mondod így? Ezt akkor is így…?  

St. Hát nem. Nem. Tehát ez, mondom, ez megérintett. Lehet, hogy nem fogalmaztam 

meg ennyire, meg hogy most így visszamenőleg ez nyilván egyértelműbb. De ez érdekelt. Hát 

különben miért mentem volna oda?  

Sz: Mit tudom én! Te, és hogy tudtad… de… mert ekkor te még kollégista vagy! Hát 

hogy tudtál menni? Vagy abban a két-három órában?  

St: Hát igen, igen. Igen. Tehát mindig abban a két-három órában, hát az közel volt, 

abban a két-három órában. Hát a izé, az öregek otthonánál volt az, hogy úgy hosszabb időre el 

tudtam menni, mert akkor már szóltam benn, hogy most én ezt csinálom, meg kértem 

engedélyt, hogy az öregek otthonába elmenjek, Basaarcra.  

Sz: De ez mi ez?  
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St: Hogy?  

Sz. De ez mi ez?  

St: Öregek otthona, Basaarc.  

Sz: Ez hol van?  

St: Basaarcon volt, és az Esztergom mellett van, és az messzebb volt, meg több idő 

kellett rá. És az is baromira érdekelt, mert hogy az öregek ugye így össze vannak zárva egy 

ilyen kastélyszerű, iszonyúan lepukkant történetben. És hát, én láttam mindig, hogy télen ott 

jöttünk el kocsival, vagy busszal. És akkor úgy azért az öregek úgy… szóval úgy körülvette 

egy ilyen bozótos ezt az egészet. Kis falu ez a Basaarc, és ott mellette volt ez, mondom, ilyen 

régi kastélyszerű izé, és ott bóklásztak ezek az öregek, mint ilyen kis, nem is tudom, 

micsodák. Tehát, hogy a fehér hóban – az az alapélményem –, hogy a fehér hóban ott mennek 

így a bottal úgy összevissza.  

És olyan furcsa, furcsán nyomasztó hangulata volt – amire én érzékeny voltam. Tehát, 

hogy az, hogy valami így nyomasztó volt így ránézésre, az engem inkább érdekelt, mint hogy 

taszított volna. Hát, de ez jellemző. Tehát biztos valami izé, flúg, vagy defekt, vagy a fene 

tudja, mitől van. Engem ez a mai napig ilyen formában is érdekel. Tehát, hogy…  

  

  

(VOICE007. MP3)  

  

[St: Beexponálódik most már magának.  

Sz: Mondjad!]  

  

St: Tehát, hogy az volt egy ilyen érdekes dolog, és ez biztos, hogy így volt, hogy 

szóval, hogy nem riasztottak a dolgok, hanem inkább nyilván első pillanatban ilyen 

kíváncsisággal és érdeklődéssel teltem meg azok iránt a dolgok iránt, amit én nem tudtam.  

Na most, hát így utólag már így gondolja azt az ember, hogy persze ezt én azért 

csináltam, mert hogy akár a fényképezés miatt, úgy gondoltam, hogy a világról többet meg 

kell tudni, satöbbi, satöbbi. De tényleg nem hülyeség, mert hogyha jól visszagondolok, akkor 

én azt abszolút éreztem és tudtam, hogy én ott nem csinálok jó fényképeket. És ez sem utólag 

fogalmazódott meg bennem. És nem is feltétlenül akartam én akkor jó képeket csinálni.  

Sz: Ezt akartam kérdezni, hogy a képek érdekeltek, vagy a szöveg?  
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St: Nem, nem! A szöveg érdekelt, meg a környezet, tehát, hogy az, ami velem történik.  

Sz: Az életed. Igen.  

St: Igen, az ami velem történik.  

Sz: Én ezt teljesen…  

St: És abszolút, de hát akkor még nagyon fiatal voltam, érted, de nagyon éreztem azt, 

hogy…  

Sz: Hát nem, egy tizennyolc éves gyerek azért nem annyira fiatal.  

St: Hát, jó. Hát, ja, tizenhét, tizennyolc. Igen, szóval engem az érdekelt, hogy tehát, 

hogy úgy belelátni dolgokba. Például az öregeknél tényleg egészen fantasztikus volt az, hogy 

megismertem egy csomó öreget, hallgattam az életüket, amiket úgy elmondtak, tehát 

beszélgetni jártam ki elsősorban.  

Sz: Te, és nem lehet, hogy igazából az érdekelt, hogy – mert végül is úgy sem a 

szüleiddel, sem a családdal nem nagyon…  

St: De, de. Abszolút. Sőt, a nagyapámmal és a nagyanyámmal sem, tehát, hogy 

olyanfajta mély beszélgetések, mint hogyha nekem lesz unokám, és kvázi mély beszélgetések, 

hát biztos fogok törekedni, érted, ugye. Velem apai nagyapám se, nem nagyon beszélt, nem 

nagyon beszélt. Nagyanyám sem. Tehát, hogy nem az volt nálunk, nem tudom, valami miatt 

ez úgy nem működött.  

Hát apám mesélte, hogy végül is, egyik legkomolyabb emléke anyjáról – vagyis hát a 

nagyanyámról –, hogy éppen valami hülyeséget csinált, és akkor a nagyanyám kiküldte az 

udvarba, hát, hogy hozzon egy botot. Hát most nyilván azért kellett őneki hozni egy botot, 

hogy jól elverje a seggét, mert valami hülyeséget csinált. És hogy az apám azt mesélte, hogy 

egy, mit tudom én, egy egész délután kereste a botot, mert hogy nem tudta, hogy melyik lesz 

az, amelyik legkevésbé fáj. Érted? És ezt nem tudta eldönteni, és ezzel vacakolgatott ott egész 

délután, és aztán biztos bevitt valamit, aztán a nagyanyám jól elverte. Ez a kicsit ilyen…  

Sz: Te és – jó ezt úgy nagyjából értem, és szerintem nem is érdemes erről többet. De 

hogy te úgy végezted el a – ez gimi is volt ugye, egyúttal?  

St: Igen.  

Sz: Gimnázium volt?  

St: Igen. Ez egy általános gimnázium volt.  

Sz: Hogy te akkor elhatároztad, hogy akkor már pedig te fotós leszel? Vagy?  
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St: Igen, tehát, hogy végül is az volt, hogy ilyen szempontból tényleg olyan 

szerencsésen is alakult a dolog, mert hogy a Lőrinc atya különben nem foglalkozott velem 

semmit, de azt úgy észrevette, hogy jó képeket csinálok. De a képekről sem volt… tehát, hogy 

mondta, hogy küldjünk be, tehát én küldjek be, Pécsre, a diák fotó pályázat, középiskolás 

fotópályázatra.  

Sz: Az már akkor is volt?  

St: Már akkor is volt, abszolút. Küldjek be képeket, mert hogy szerinte ez jó lesz.  

Sz: Na!  

St: És akkor beküldtem, és megnyertem vele a második meg harmadik díjat, azt 

hiszem két díjat.  

Sz: Na!  

St: Két díjat nyertem, és ez egy nagyon nagy lökés volt nekem akkor, ilyen 

szempontból, hogy ugye nem voltam jó tanuló, egyébként is ilyen izé, nem érdekelt úgy 

különösebben semmi. Erről viszont azt gondoltam, hogy érdekel, ráadásul társul hozzá némi 

siker, és akkor ilyen tök jó volt, mert hogy ilyen eltávot kaptam az izéből, a kóterból, hogy 

lemegyünk átvenni a díjat. És akkor jött le velem a Gábos András, és stoppal mentünk le 

Pécsre, és végre „hávájoztam” egy kicsit, hogy ez a sok hülye ott ül a kóterban, én meg 

veszem át a díjat.  

  

[Sz: Várjál, ezt…]  

  

St: És akkor…  

  

[St: Mindjárt hozok én. Van itt nekem olyan csipesz. Most mit csináljak vele? Nehogy 

összetörjön.  

St: Hát azt ne is!]  

  

  

(VOICE008. MP3)  

  

St: …hogy igen. És aztán jött, mivel hogy…  
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[St: Mondjam?  

Sz: Várjál! Mondjad.]  

  

Sz: Jött az érettségi.  

St: Jött az érettségi, és mivel hogy olyan volt az iskola, hogy mindig nagyon féltek az 

érettségitől…  

Sz: Ja, mert, hogy ez állami bizottság előtt.  

St: …a papok, igen. Tehát, hogy azért ott nekik villantani kellett – és villantottak is. 

Tehát, hogy azért itt kinevelődött mindenféle területen tényleg pár olyan ember, akire akár 

büszkék lehettek.  

Sz: Egy „Stalter György”!  

St: De most nem ilyen szempontból. Hát volt ott kurva jó matematikus, szóval volt, 

hát akik tudtak tanulni, tehát akik azt választották, meg mit tudom én. Meg tornában is mindig 

vertük a győztes középiskolát, tehát, hogy ez működött.  

És az volt, hogy hát igen, hogy az érettségi bizottságnak bevitték a képeimet, a 

fotóimat, és mondták, hogy ez az a fiatalember, aki jelenleg az iskolában a legnagyobb 

fotográfus, és hát itt vannak, ezeket a képeket csinálja. Ja hát, és akkor a szóbelim végül is az 

nagyjából úgy zajlott le, hogy azt kérdezgették, hogy miért megyek én cigányokat 

fényképezni, meg hogy mit akarok én evvel az egésszel, meg hogy jó lenne valami tervem, 

elképzelésem. Hát aztán ezt úgy elmondtam, és akkor jó.  

Sz: De hogy mit mondtál el, hogy te fotós akarsz lenni?  

St: Hát ezt még talán még annyira nem is, hanem hogy miért érdekelnek, vagy hogy 

érdekel, tehát, hogy valami ilyesmit. Annyira konkrétan nyilván már nem emlékszem, de az 

mindenképpen egy ilyen pozitív történet volt a részemre, hogy ez a fajta kvázi siker-része, 

hogy nem feltétlenül csak magamnak csinálom, hanem erre akár még kíváncsi lehet más is, 

tehát, hogy ez valakit érdekel, rajtam kívül.  

Sz: Jó, hát ez jó. Na, és… de te tulajdonképpen – most nem akarom a szádba adni –, 

de hogy azzal végezted el, hogy te márpedig akkor fotós leszel?  

St: Igen, hát amikor én visszajöttem, akkor egyértelmű volt már.  

Sz: Már Pestre.  
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St: Pestre, az egyértelmű volt, hogy én fotós leszek. Viszont azt is nagyon jól tudtam, 

hogy én nem akarok elhelyezkedni ilyen FÉNYSZÖV-ben, a Kerekes is dolgozott 

FÉNYSZÖV-ben, meg egy csomó más, tehát, hogy így nagyon zárt. Mit?  

Sz: Hát ezt akkor te még nem tudtad.  

St: Persze, hogy nem tudtam, de azt tudtam, hogy én tudok laborálni, és kvázi tudom 

egyfajtán azt, amit én akarok csinálni. És hát az volt az ötletem, hogy olyan munkahelyekre 

helyezkedjek el, ami ezt úgy stimulálja. Először elmentem apámhoz bedolgozónak, akkor már 

bedolgozó volt tényleg, mert én is ugyanabban a szövetkezetben, tehát, hogy álltam ott a…  

Sz: Ezt akartam kérdezni. Bocsáss meg! Hogy apádék, vagy szóval a család, hogy 

fogadta ezt?  

St: A család az sehogy, tehát, hogy a család az úgy fogadta, hogy apám mondta, hogy 

„jól van, jól van, izé”, de abszolút nem vette senki komolyan. Anyám az végig nem 

foglalkozott egyáltalán az egész történettel, később sem.  

Sz: De amikor mutattad, hogy…  

St: Mit?  

Sz: Mutattad a díjadat, vagy nem tudom, akkor sem?  

St: Amikor elkezdtem belőle pénzt keresni. Tehát, amikor az volt, hogy na, ebből meg 

is lehet élni. Tudniillik, ők nem gondoltak arra, hogy ebből meg lehet élni, jobban mondva azt 

gondolták, hogy az, amit ők csinálnak, az sokkal normálisabb így a megélhetés 

szempontjából, tehát, hogy kvázi ez egy ilyen izé, passzió, amit…  

Sz: Még a pénzt el is viszi.  

St: Hát talán igen, tehát nem túlzottan becsülték ilyen szempontból. Akkor fordult meg 

a történet, amikor már dolgoztam így külsősként, és észrevették, azt hogy simán jön belőle a 

pénz.  

Sz: Te, és nem is, tehát végig a gimnázium alatt maradtál apád FED-jével nyomattad? 

Vagy?  

St: Nem, kaptam tőle egy Pentacon six-et.  

Sz: Na!  

St: Tehát, hogy tulajdonképpen támogatva volt a történet, tehát…  

Sz: Még hozzá nem is akárhogy! Hát a Pentacon six, az egy komoly gép.  

St: Az, az volt, és nem kisfilmes gépet választottam, hanem kapásból a 

középformátumút, és a Pentacon six-et, 50-es flektagonnal, 180-as sonarral.  
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Sz: Hú!  

St: Tehát, hogy igen, ez…  

Sz: Alapja nem is volt?  

St: Alappal.  

Sz: Tehát volt egy 80-as.  

St: Ez a három optika. A 80-as biometár, a 180-as, 2.8-as sonar, és a 4 és feles 

flektagon.  

Sz: Ez szép! És hány éves voltál, mikor ezt kaptad?  

St: Hogy?  

Sz: Hány éves voltál, mikor ezt kaptad?  

St: Szerintem, ezt még érettségi előtt.  

Sz: Lehet, hogy érettségire?  

St: Valami.  

Sz: Mert akkor divat volt, hogy érettségire egy nagyobb ajándék.  

St: Arra nem emlékszem konkrétan, hogy érettségi előtt, de ebben az időszakban, az 

biztos.  

Sz: És itt vették, vagy Németországból hozták?  

St: Nem, itt.  

Sz: Itt. És húzott? Nem húzott?  

St: Mit?  

Sz: Összehúzta a képeket? Vagy szerencséd volt, és egy olyat kaptál, ami…  

St: Nem, nem. Egy csomó ideig nagyon jól működött.  

Sz: Mert, tudod ezzel az volt a baj, hogy nagyon…  

St: Persze, hogy egymásra húzta a kockákat. Nem, ez hála Istennek, jól működött, 

nagyon sokáig.  

Sz: Aha. Na, hát ez szuper! Na és akkor elvégezted a gimit, akkor, gondolom, 

fenyegetett a katonaság réme. Vagy ez nem fenyegetett?  

St: De, a katonaság réme az fenyegetett, de ez is egy elég furcsa és hosszú történet, 

nem tudom, hogy van-e értelme elmesélni, vagy nem.  

Sz: Mondd röviden. Ami fontos belőle.  

Sz: Röviden az volt, hogy a bátyám megúszta a katonaságot, mert semmi kedve nem 

volt katonának lenni ez után az iskola után.  
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Sz: Mondjuk, az kevés volt!  

St: Ez akkoriban nagyon kevés volt, úgyhogy ő nagyon szisztematikusan készült erre a 

dologra, és végigjárta az összes lépcsőjét. Az a lényeg, hogy gyomorfekélyt tudott szimulálni 

saját magának, mert ő jógázott, és így tudta a hasát össze-vissza nyomogatni, úgy, hogy – 

akár, miközben röntgenezték, akkor is nyomogatta a hasát össze-vissza. És úgy van, hogy ha 

így leszorítod a hasadat, így kinyomod, így előrefelé, akkor lesznek ilyen, az izom-

összehúzódástól olyan hegszerű valamik, amik a röntgenen azt mutatják ki, hogy neked 

valami gyógyult gyomorfekélyed, vagy valami ilyesmi van. Tehát, hogy valami nem stimmel.  

Na, és ő ezt csinálta, de hát ette a mit tudom én milyen… Milyen tablettát is evett? 

Amitől felment a sava, meg mit tudom én, mi. Tehát az a lényeg, hogy bekerült a kórházba, 

befeküdt a kórházba, és úgy azt az egészet úgy ő meghülyítette, ezt az egész történetet, és ki is 

mutatták nála, tehát gyomorfekéllyel úszta meg ezt az egész szart.  

Sz: Na jó, de akkor te még izé voltál, akkor még gimis voltál.  

St: Igen, igen, na de hát őneki sikerült, és akkor én elmentem, és ugyanezt elkezdtem 

végigcsinálni. És hát nagyon jól is sikerült, tehát egyből beutaltak a kórházba, tehát, mert 

eszed a kását, tehát ittad a kását, közben megy a röntgen, közben le kellett szorítani a hasadat, 

közben majdnem megfulladsz. És nálam még az is volt, hogy a faszi egy ilyen fakanállal, egy 

hosszú fakanállal így elkezdte bökdösni a hasamat. Így, hogy így benyúlt így a gép mellé, és 

így bökdöste a hasamat az izével, a röntgen mögött, hát, hogy nehezebb… „szűkült 

gyomorszáj, nehezen telítődik, satöbbi, satöbbi”.  

Tehát ő egy konkrét ilyen nagyon komoly kis jelentés, amivel rögtön beutaltak a 

kórházba. És akkor befeküdtem az izébe, a Róbert Károly Kórházba, és akkor ott elkezdtek 

vizsgálgatni. És hát és a bátyám is azt csinálta, hogy egy ideig ezt így csinálta, csinálta, aztán 

saját felelősségre távozott, vagy valami, mielőtt megműtötték, vagy valami. Ilyen volt, de 

többször végig kellett játszani, tehát ő is volt vagy háromszor kórházban, de aztán végül nem 

műtötték meg, semmi.  

Na, hát és nekem annyira sikerült valahogy ezt elsajátítanom, hogy én most, nekem 

betegnek kell lenni, meg hogy ilyen komoly ez a helyzet, mert különben katona leszek, hogy 

képzeld el, hogy – lehet, hogy pszichésen, a mai napig nem tudja senki –, tehát az a lényeg, 

hogy baromi rosszul lettem. És jöttek rám a görcsök, és epegörcsök kezdtek el jönni rám 

folyamatosan, és aztán elkezdtek… Bő másfél hónapig benn voltam a kórházban, azt sem 
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tudták mi bajom van, és aztán kiderült, hogy epekövem van. Tehát egyrészt gondolták a 

szimulálástól, hogy gyomorfekély, másrészt, hogy epekő.  

Tehát, hogy olyan volt, hogy így fekszem így a kórházi ágyban, és akkor jönnek a 

kislányok, ezek a medikák, vagy mit tudom én. És akkor mondja ott a főorvos, hogy „itt van a 

fiatalember két komoly betegséggel: epeköve van, gyomorfekélye van”. Na, hát és akkor volt 

az, hogy kszk – így fölkaszaboltak így keresztbe, de tényleg kurva rosszul voltam! Tehát nem 

az volt, tehát elveszítettem már azt a fonalat, hogy én meg akarom úszni a katonaságot. Azon 

gondolkodtam, hogy most ki fogok nyiffanni, vagy nem. Tehát olyan mértékű volt a történet.  

Sz: Te ezt meg is fényképezted.  

St: Igen.  

Sz: Sőt, hát lehet mondani, hogy ez az első ilyen komolyabb…  

St: Hát, igen, tehát az ott nyilván az elején van, persze. Tehát a műtét az nyilván 

akkori.  

Sz: Na, de ez hogy volt, hogy miközben be voltál szarva, hogy most mi lesz veled, te 

közben mondtad, hogy akarsz erről egy dokumentációt?  

St: Nem. Nem, hanem úgy volt, hogy kiengedtek hétvégére, tehát, hogy benn voltam a 

kórházban, és akkor kiengedtek hétvégére. Tehát, hogy volt ilyen eltáv történet, és akkor 

fényképeztem meg az elejét, hát amikor hazamentem. De hát ez nem volt szerintem egy nap 

sem, tehát, hogy úgy délutánra kiengedtek, vagy valami ilyen volt, és akkor vissza kellett 

menni.  

És akkor hazamentem, és akkor ezt lefényképeztem, és akkor műtét után meg 

lefényképeztem a… De ettől egyébként komolyan be voltam szarva. Tehát, hogy ez…  

Sz: Na, ezt akartam kérdezni, hogy ezt azért fényképezted meg, mert izé, képeket 

akartál csinálni vagy, hogy ha mégis elpatkolsz, akkor legyen valami emlék rólad?  

St: Nyilván is-is. Hát úgy reméltem, hogy nem patkolok el, de ettől függetlenül…  

Sz: De a műtéttől féltél. Tehát, hogy a…  

St: Hát hogyne, hát miért ne? Nem tudtam én sem, hogy mi a bajom, érted? Tehát, 

hogy nem az volt, hogy jó, persze, hát utána aztán már kiderült, hogy énnekem nincs 

gyomorfekélyem, vagy én is mondtam, hogy az elején szimuláltam, vagy mi. De hát akkor 

már másról volt szó, hát hogy én minden nap kaptam négy órakor egy olyan görcsöt, hogy fél 

négykor elkezdett fájni, így lájtosan úgy elkezdett fájni és olyan folyamatosan…  

Sz: Már hajnalban?  
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St: Mit?  

Sz: Hajnali fél négykor?  

St: Nem, délután.  

Sz: Délután.  

St: Aztán volt, amikor éjjel. Tehát, hogy… de mindig megvoltak az időpontok, érted, 

és így elkezdett fájni, és egy kicsit elkezd fájni és tudom, baszd meg, hogy egy olyan óra 

múlva, másfél óra múlva úgy fog fájni, hogy majd’ beszarok! És addig nem múlt el, amíg 

nem nyomtak belém két ilyen NoSpa injekciót, vagy mit tudom én, mit.  

Tehát, hogy az akkor már nagyon nem volt olyan vicces a történet, hogy na, most én 

ezt most tényleg meg akarom úszni. Ott már az volt, hogy tényleg, hogy próbáltam azt, hogy 

hátha meggyógyulok, vagy valami, egyszer. Úgyhogy ez…  

  

[Sz: Várj.]  

  

  

(VOICE009. MP3)  

  

Sz: Jó, de, tehát ez közvetlenül az érettségid után volt, ezek szerint?  

St: Hát nem közvetlen, hanem ilyen egy-két évvel utána. Nem, hát a dátumot meg kell 

nézni a képen. Akkor. Tehát, hogy nem egyből kellett volna nekem, halasztottam, vagy 

valami ilyesmi, akkor lehetett valami ilyesmit csinálni, nem egyből vonultattak be.  

Sz: Jó, na oké. És akkor menjünk vissza a meló részre. Tehát, hogy először ugye, 

akkor elkezdesz az apád mellett dolgozni.  

St: Aha, na, apám mellett azért dolgoztam, mert hogy semmi, abszolút nem érdekelt ez 

a szövés história, meg ez az egész bedolgozás, meg semmi ilyesmi. Mert hát teljesen más 

irányba foglalkoztam én az egésszel, szóval nem érdekelt egyáltalán ez, és viszont azért 

dolgoztam, mert hogy hát kvázi kötetlen munkaidő. Tehát, hogy én akkor szőttem, amikor 

kedvem volt, tehát, hogy megvolt az a szabadságom, hogy tudtam mellette fényképezni.  

Tehát, hogy utána mindig az volt, hogy a fényképezés szempontjából próbáltam 

alakítani úgy a munkahelyeket, meg izé. Tehát, hogy el tudtam menni, és akkor azt mondtam, 

hogy jól van, én most, mit tudom én, tehát ki tudtam hosszabb időszakokat szakítani 
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fényképezésre, tehát, hogy most holnap nem szövök, mert holnap fényképezek. Szóval ezt 

meg lehetett csinálni, nem úgy, mint egy ilyen normál munkahelyen.  

Sz: De – visszatérve még az előző képsorra –, hogy azzal kezdtél aztán akkor valamit?  

St: Már mit?  

Sz: Ezzel a has-felmetszéssel, meg egyebekkel.  

St: Én nem kezdtem akkoriban semmivel semmit, tehát, hogy ezt úgy magamnak 

csináltam. Ja, hogy kiállítani? Kiállítottam, persze, ezeket először a Budapesti Fotó Klubban, 

a MADOME-ba vittem be.  

Sz: Na de várjál, akkor ezek szerint jelentkeztél a MADOMÉ-be, nem?  

St: Persze. Hát, amikor visszajöttem Esztergomból, akkor abszolút az volt, hogy 

mondom, hogy kerestem olyan munkahelyet, ami kvázi ilyen szabad. Nem voltam sokáig 

bedolgozó sem, mert kibaszottul utáltam szőni, szóval rohadtul utáltam az egészet, mert…  

Sz: Hanem mit csináltál?  

St: Nagyon hangos volt, meg úgy nem érdekelt, meg hát azt már tudtam, hogy ott mi 

van, tehát egy kidobott időnek éreztem. És gondoltam, hogy elmegyek inkább olyan 

munkahelyre, ahol úgy történik valami velem. Na most, akkor így elmentem először Geodézia 

és Térképészeti Vállalathoz, figuránsnak.  

Sz: Na, hát – művész pálya!  

St: Hát az, aki fogja az izét, igen, és nagyon kreatív, de hát azért…  

Sz: Már nem úgy értem, hát az összes grafikus, festő, mindenki innen indult.  

St: Hát persze, de hát marha jó is, mert, hogy járod az országot, ugye – mert Isten háta 

mögötti falvakban kellett elmenni –, és beültünk az UAZ-dzsipbe, és szevasz. És egy hétből 

egy ilyen három napot vidéken kellett tölteni, össze-vissza, hol itt aludtunk, hol ott.  

Sz: Addig sem vagy otthon.  

St: Addig sem vagy otthon, és akkor mentél a kocsmákba, a falvakban, amikor letelt a 

munkaidő, és akkor beszélgettél, meg egyáltalán. Szóval nekem ugyanúgy belefért, mint 

ahogy Esztergom mellett, és hogy majd mellette fényképezek.  

Sz: Vittél is gépet? Szóval…  

St: Hát hogyne, persze, abszolút, és fényképeztem is.  

Sz: És honnan tudtad, hogy van ilyen?  

St: Mi? Figuráns?  

Sz: Aha. Hogy van ilyen munka.  
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St: Fú! Azt nem tudom, hát…  

Sz: De jó a kérdés, érted.  

St: Hát…  

Sz: Mert apád biztos nem mondta, hogy…  

St: Hát biztos megnéztem a… Nem, apám biztos, hogy nem mondta. Mi? Hirdetés, 

vagy mi, újsághirdetés biztos, vagy valami ilyesmi.  

Sz: Hát szerintem valaki mondhatta, de akkor ezek szerint te erre már nem emlékszel.  

St: Lehet, hogy mondta valaki, de nekem nem volt semmi ismerősöm ott, tehát erre 

nem emlékszem, úgy, hogy valaki, de emlékeztem volna, hogy mondta volna, hogy „ez 

milyen fasza, gyere, mert örökké utazunk majd, meg megyünk itt össze-vissza az országban”.  

Sz: Jó.  

St: Engem azért érdekelt, mert hogy meg akart… Tehát utazni akartam, tehát hogy úgy 

megismerni kicsit úgy a környezetet, jobbra-balra.  

Sz: Te, és ekkoriban kikkel haverkodtál? Vagy voltak barátaid, vagy?  

St: Hát, végül is, ami ilyen fotós történet…  

Sz: Nem feltétlenül fotós, egyáltalán.  

St: Nem, csajoztam.  

Sz: Akkor inkább már csajoztál.  

St: Akkor már inkább csajoztam, inkább csaj barátaim voltak egyébként úgy végig.  

Sz: Sikerrel?  

St: Mit?  

Sz: Sikerrel?  

St: Igen.  

Sz: És mi, elkezdtél például koncertekre is járni? Vagy már az nem érdekelt annyira?  

St: Annyira akkoriban nem, ilyen koncertekre rengeteget jártam, na az már az Ifjúsági 

Magazinnál, meg a Magyar Ifjúságnál volt. Hát, amikor már így hivatalból kellett mennem. 

Egy időszakban minden koncertet megcsináltam, mert eléggé érdekes egyébként. Hogyha 

lenne rá egyszer energia meg idő, mert az összes, tehát amikor elkezdtek idejönni a nagy 

együttesek, nekem az összes megvan, fekete-fehérben, lefényképezve.  

Sz: Már milyen nagy együttesekre gondolsz?  

St: Hát, amik akkor voltak, tehát hogy a Dire Straits, meg mit tudom én, akármi.  
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Sz: Na jó, ez egy későbbi történet. De hogy, szóval ez az indulásod érdekel. Tehát, 

hogy akkor jelentkeztél Budapesti… tehát a MADOME-be.  

St: Oda elég korán, tehát, hogy amikor hazajöttem Esztergomból, akkor egyből 

kerestem így a kapcsolatokat, hogy hát hol lehetne ebben érvényesülni. Na mert, hát azért, 

mert, hogy nem akartam elhelyezkedni ilyen fotólabor, vagy ilyen helyekre, mert, hogy 

tudtam, hogy az úgyis, bemész, beülsz a sötétbe, és ott laborálom a szarokat. Hát az, arra én 

meg már nem voltam kíváncsi, meg nem abból akartam én pénzt keresni. Tehát én sokkal 

több pénzt kerestem volna, mint bedolgozó, többszörösen, mint akkor egy laboráns, nyilván.  

Sz: Világos. Aha.  

St: Tehát, hogy az egyáltalán nem érdekelt. Inkább elmentem betegszállítónak az 

Orvos Továbbképzőbe, mert hogy nagyon érdekelt az, hogy hogy hal meg valaki. Tehát, hogy 

lássak valakit meghalni, úgy konkrétan, úgy a szemembe.  

Sz: Kifejezetten ezért mentél el?  

St: Hát ez abszolút benne volt, abszolút benne volt. Tehát, hogy az a fajta…  

Sz: De ez is egy későbbi. Most hol tartunk úgy években?  

St: Hát ugyanott, tehát, hogy abban az időben. Az Orvos Továbbképzőben nem 

fényképeztem egy kockát sem. Mert akkor volt ez az önfényképezés történet már. De közben 

én az Orvos Továbbképzőben dolgoztam. Nem sokat, vagy két-három hónapot. De pont jó 

volt arra, hogy – mivel a betegszállító ennek a hierarchiának az alján van –, hogy ilyen 

nagyon jól átlátod ezt az egész rendszert, ami egy kórház. Tehát, ez a Kórház a város szélén 

effektus, meg izé, Vészhelyzet izé, amit, tehát, hogy nagyon érdekes egy ilyen fajta történet, 

egy társadalmon belül akár. Tehát, hogy rengeteg történetem van ebből a három hónapból is.  

Sz: Tehát három hónapig voltál összesen a izébe?  

St: Igen, és éjszakás voltam, meg… De ez elég sok volt, már olyan szempontból, hogy 

tényleg elég meghatározó történetek voltak, olyan szempontból, hogy például, mit tudom én. 

A betegszállítónak minden volt a dolga, tehát hogy felmossa a folyosót, hogy levigye a hullát, 

hogy az egyik osztályról átvigye a röntgenbe az öregasszonyt, vagy visszahozza, hogy az 

egyik kórteremből átrakja a másikba. Hát ez a szokásos dolog.  

Na most, mivel szerintem eléggé úgy ki voltam erre hegyezve, én ezeket eléggé jól le 

tudtam venni, és úgy eléggé helyre tudtam tenni. Tehát, hogy nagyon furcsa volt az, hogy, mit 

tudom én, szólnak oda, a diszpécser, vagy mit tudom én, micsoda, hogy „exit a koraszülött 

osztályon”. Na most hát tényleg.  
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És akkor ilyen fura helyzet volt, mert nagyon érdekes volt az egész környezet, 

tudniillik csupa REF-essel dolgoztam együtt, tehát vagy is hát olyan emberrel dolgoztam 

együtt, akinek meghatározott munkahelye volt ez, mert kikerült a börtönből, és megmondták 

neki, hogy hova menjen dolgozni. A „teljes foglalkoztatás” idejében járunk, tehát, hogy aki 

kijött a börtönből, annak megmondták, hogy hova menjen dolgozni. Marha sokan dolgoztak 

ilyen betegszállítóként, ilyen börtönviselt ürgék. És ennek következtében egy keményebb 

társaság volt, például az Orvos Továbbképzőben, abban az időben.  

És hát egyrészt ez a közeg is érdekes volt, és úgy nem nagyon közöltek semmit, tehát, 

hogy nem volt egy ilyen izé, hogy „jó hát akkor menjél, azt’ kész”. És akkor gondolkodtál, 

hogy akkor most, hogy lesz.  

Tehát, hogy odamész, hogy ott van egy kisgyerek hulla, amit így a kezedbe adnak, 

vagy hogy… És akkor nekem elég nagy problémám volt az, hogy most vigyem ezt a gurulós 

hordágyat, és akkor majd arra rá fogok tenni egy ekkora gyereket? Vagy akkor hogy lesz ez 

az egész?  

És képzeld el, vittem így a gurulós hordágyat, elgurítottam a koraszülött osztályra, és 

eszméletlen volt, mert a koraszülött osztályon ugye, van ez a 35 fok, vagy mennyi, tehát ilyen 

nagyon meleg van benn. És így bementem úgy a hidegről, és akkor izé, hogy „jöttem az exit-

ért”. Hát, de olyan izé volt, mert egy baromi jó csaj volt, egy nagyon szép ápolónő volt ott, és 

mondom, és olyan hálás voltam neki, hogy ilyen tök természetesen viselkedett, és azt mondta: 

„igen, jól van, te jöttél? Jó oké, na mindjárt.” Paff, így becsomagolta a kiskölköt egy géz 

izébe, ilyen papírgéz francba, és így paff, így a kezembe nyomta. Meg mellé a nyomtatványt.  

És akkor úgy érezted, hogy meleg a gyereknek így a teste, tehát mert nyilván nem hűl 

ki a koraszülött osztályon, ebben a melegben, meg hát egyébként is. És aztán úgy kimentél 

vele a hidegbe, és akkor így ballagtál vele a proszektúra irányába, miközben jöttek be a 

látogatók, érted, mert éppen látogatás volt, és akkor te így szambáztál ott egy hulla 

kiskölökkel a kezedben.  

Sz: Jézus, Mária.  

St: És hát, ott nem… szóval, nem voltam én túl romantikus akkor sem, meg mit tudom 

én. De azért nem egyszerű! És akkor levitted, és akkor mondtad, hogy meghoztam a 

kiskölköt. „Jó, oké, hagyd, tedd le ide!”  

De ilyen nagyon sok! Tehát olyan, hogy mi kezeltük az oxigénpalackokat, amiről 

mentek az inkubátorok. Olyan, hogy egy oxigénpalackra rá volt kötve négy-öt inkubátor, és 
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az lentről jött egy központból, tehát egy ilyen dzsuva hely volt az egész, ahol álltak az 

oxigénpalackok, és ott, oda egy ilyen csövön ment föl az oxigén az inkubátorokba.  

Na most, tudni kell azt ugye, hogy ha nem cseréled ki az oxigénpalackot időben, akkor 

meghal három kiskölök az inkubátorban. Tehát, hogy olyan felelőssége volt a dolognak, és ezt 

ott simán átéltem, érted, hogy tökre be volt baszva a kollegám, meg izé, és akkor ott elaludtak 

útközben, meg izé, és nem cserélték ki, meg ilyenek. Tehát a kiszolgáltatottság, az ilyen 

elképesztő módon jött le ebből az egész struktúrából, ebből az egész kórházi rendszer 

felépítéséből. Szerintem ma sincs különösebben másképp, azért már nem ennyire durva. De 

nagyon…  

Sz: És hány éves voltál mindehhez?  

St: Hát mondom, hát ez ilyen tizenkilenc-húsz. Húsz. Na és, de mondjuk, az is, hogy 

mondjuk, jött egy ilyen időváltozás, és akkor ügyeletes volt az Orvos Továbbképző, és 

időváltozás volt, és jönnek be az infarktusosok, így izébe, így zsinórba. Tehát, hogy jönnek be 

a izék, a mentőautók, és infarktus, infarktus, infarktus. Hát és képzeld el azt, hogy behoznak, 

mondjuk, egy… lehetett mondjuk, olyan harminc valahány éves a csávó. Egy ilyen 

viszonylag fiatal krapek, és akkor viszem föl. Izé, infarktus, és ott fekszik a pasi, nincs 

magánál, se semmi, és viszem be, és az intenzív osztályra.  

És beviszem, és szedik le – mert nem volt hely –, megfogják, és a legöregebbet 

leszedték a gépről. És akkor nekem kellett átvinni az idős embert egy másik kórterembe, és az 

idős ember meg egy nagyon intelligens pasi volt, és teljesen szét volt esve, érted, hogy ő 

ismeri a gépeket. Ő tudja, hát már nem először van itt, meg mit tudom én, és tudja, hogy 

romlott az állapota. Hát, akkor most akkor miért szedem én le, meg hova viszem én őt. És 

akkor mondtam neki, hogy hát a szomszéd szobába viszem át, mert hogy kell a hely, és akkor, 

tehát most ezt a fiatalembert teszik rá a gépre.  

Sz: Jézusom.  

St: De egyébként jó. Jó, így működött, nem lehetett mást csinálni, meg nem… Na, de 

ezt látnod kellett ahhoz, hogy ezt, erről legyen valami fogalmad! Legalábbis én akkor úgy 

éreztem.  

Hát aztán sokkal durvább dolgokat átéltem a világban, tehát nem olyan különös ez, 

meg minden. De én akkor, valami miatt, erre kíváncsi voltam. Vagyis hát, hogy tetten 

akartam érni azt, hogy mi történik.  
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[Sz: Jó. Várj egy picit!]  

  

  

(VOICE010. MP3)  

  

St: De még nagyon sok minden volt ebben, egyébként. Tehát akár így az undorodás, 

vagy valami ilyen dologgal kapcsolatban, szóval én nem voltam úgy érzékeny, hogy ha 

mondjuk, úgy lehányt valaki, vagy valami ilyesmi, ez nem okozott bennem olyan irdatlan 

traumát, mint úgy az emberek nagy része ezt nyilván nem szereti.  

De voltak tényleg olyanok, hogy így megemeltem a pasit, és így ilyen gégemetszés, 

hogy így kkhhhhh, így röpült ki belőle a dzsuva, így tetőtől talpig. De mi, hát ezt egy orvos 

nap mint nap átéli, meg aki segít neki, tehát hogy minden… De én evvel akartam foglalkozni, 

és mondom, egy képet nem csináltam közben.  

Sz: Na jó, de hát nyilván nem véletlen, hogy azért három hónap múlva otthagytad, 

nem?  

St: Hát igen, biztos, hogy nem véletlen, de az már a vége volt, utána mentem el a 

Práter utcába, tehát, hogy valami ilyesmi volt már. Tehát akkor már bőszen kiállítottam, meg 

bőszen fényképeztem, amikor én az OTKI-ban dolgoztam, hát sőt, a feleségemet ott ismertem 

meg.  

Sz: Jó, de ezt te amúgy is akartam kérdezni, hogy…  

St: Jobban mondva nem ott ismertem meg, hanem csak ott ment el, ment el így a 

folyosón, és én mostam föl a folyosót, és kurva jó lába volt, meg ilyen baromi jól nézett ki. És 

akkor így mondtam, hogy „kezét csókolom!” És akkor mondta, hogy „jó estét kívánok”. Na, 

mondom: „hogyha egyszer rád segítene a jó Isten!” – aztán meg is kaptam.  

Sz: Na, de még ennyire ne szaladjunk el. Hanem, hogy miért nem csináltál egy képet 

sem?  

St: Nem tudom, nem tudom. Valahogy olyan túl…  

Sz: De eleve nem is akartál, vagy?  

St: Nem, mert akkor úgy nagyon benne voltam ebben a… Nem, valahogy nem. De ez 

a háromszor hat képes sorozat, az később készült. Az később készült, az már a Práter…  

Sz: Már melyikre gondolsz?  

St: Az a szinopszisos munka, de a többi az akkoriban készült.  
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Sz: Na, most ezt egyáltalán nem értem! Tehát hogy…  

St: Tehát az az önfényképezős történet, ez akkoriban készült, amikor én ott az Orvos 

Továbbképzőben voltam, és annak a vége felé.  

Sz: De melyik sorozatod ez, mert most nem tudom, melyikre gondolsz.  

St: Hát ez a műtét, a várakozás, ez a fényképezőgép elé ülök, meg, szóval úgy 

kerestem. Tehát a fényképezéssel az volt az alapvető problémám, hogy amikor visszajöttem 

Esztergomból, mivelhogy ilyen feladatszerűen fényképeztem sok mindent, úgy éreztem, hogy 

egy csomó mindent le tudok fényképezni, de hogy minek? Tehát, hogy ez a keresése a 

dolognak, hogy most mit kellene fényképeznem, ami az enyém, vagy több, mint az, amit már 

megcsináltak. Vagy hogy úgy, tehát, hogy amire tényleg azt tudom mondani, hogy úgy 

jobban az enyém.  

És egy csomó ideig nem fényképeztem, pont emiatt, tehát, az engem nem érdekelt 

különösebben, hogy most lefényképezzek egy haldokló embert. Hanem én azt igazából látni 

akartam azért, hogy majd fényképezzek valamit, amibe ez beépül.  

Sz: Jó, ezt értem. És ez a… az, hogy magadat kell fényképezni, ez honnan jött? 

Egyszerűen csak úgy megtörtént?  

St: Ez, nem. Ez pont ebből jött, hogy hosszú hónapok teltek el, vagy tán még több idő, 

hogy én hurcolásztam a fényképezőgépet, és nap mint nap elmentem fényképezni, de teljes 

rendszerességgel. Lehet, hogy nem minden nap, de hogy minden másnap, az biztos. Tehát 

hogy négy órákat, öt órákat töltöttem a fényképezéssel úgy, hogy hurcoltam magamon a 

Pentacon sixet, a hátamon, mert már úgy oldalt már nem nagyon bírtam. És nem 

fényképeztem egy rohadt kockát sem, ez nagyon hosszú időszak volt.  

Tehát elmentem úgy ilyen… elmentem úgy, volt valami ilyen fotótábor, vagy mi a 

tököm már, a Budapesti Fotó Klub szervezte, és egész végig egy rohadt kockát nem 

csináltam. Miközben a többiek vadul fényképezték a juhászt, meg a mit tudom én, mit.  

Szóval, akkor valahogy úgy túl voltam azon, hogy olyan fajtán, ilyen egyszerű képet 

csináljak, ami kvázi ilyen riporteri, vagy ilyesminek megfelelt, de nem érdekelt. Tudtam, 

hogy megvannak az előképei, meg akár sokkal jobbak, meg énnekem mi közöm hozzá.  

Sz: Te, és ott a Fotó Klubban, ott hogy fogadtak?  

St: Jól, tehát, hogy az egy nagyon szerencsés helyzet volt olyan szempontból, hogy 

például a Szerencsés János is ott volt tag, de a Flesch Bálint, Szerencsés, Kerekes, Montvai 
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Attila, aki elment aztán. Ő fizikus volt, és foglalkozott fényképpel. Szóval egy elég radikális 

társaság volt ott együtt, a Jokesz…  

Sz: És ez hogy nézett ki? Hogy te oda becsöngettél, hogy „jó napot kívánok…”  

St: Igen, abszolút.  

Sz: „…itt vagyok, hoztam a képeimet”?  

St: Ja, Belgrád rakpart 17., és ott becsöngettem.  

Sz: És akkor ott, ezek ott ültek?  

St: Igen.  

Sz: De hát ezekről nem tudtál te semmit, hogy ez…  

St: Nem.  

Sz: Hogy ezek kicsodák.  

St: Nem, hát ott ismerkedtem össze végül is, ott ismerkedtem, abszolút a Kerekessel.  

Sz: De ők jó tíz évvel idősebbek nálad, nem?  

St: Hát még mindig ott ültek, vagy akkor ültek ott. Nem, én voltam fiatal hozzájuk 

képest. Ők sem kezdték sokkal régebben a történetüket. Hát miért? A Kerekes sem kezdett el 

régebben fényképezni szerintem, mint én.  

Sz: Hát ő olyan ’73-74 körül.  

St: Hát én is akkoriban. Szóval nem, ja. És akkor ez az egész társaság átment a Fiatal 

Művészek Klubjába.  

Sz: Na jó, ott még nem tartunk, de, hogy leraktad a képeid, és mondták, hogy kurva jó, 

gyere, igyunk meg egy sört a sarkon, vagy?  

St: Hát ja, valami ilyesmi. Tudod, például az a Ballai Juli nevű csaj, aki aztán 

abszolúte eltűnt. De volt nyilván több ember, aki ott, abban az időben jól fényképezett, csak 

aztán úgy eltűntek.  

Sz: És mondták, hogy kurva jó…  

St: Hát és péntekenként kellett, ha jól emlékszem, odamenni, és akkor péntekenként 

öttől kilencig volt ott ilyen szeánsz, ott volt csomó öreg Schwanner, a Czeizing Lajostól 

kezdve a mit tudom én kiig, egy csomó ilyen.  

Sz: És azok mit szóltak a képeidhez?  

St: Ez külön vált, mert volt egy ilyen külső része, ott a… ismered a Budapesti Fotó 

Klubot?  

Sz: Ismerem.  
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St: Na, hát ez úgy volt, hogy mi mindig ott ültünk, tehát az elnökség az egy ilyen 

kukszi lukban, ott jobboldalt foglalt helyet, meg az ilyen öregek, meg bennfentesek. Akik 

ilyen kis fiatal süvölvények voltak, azok meg ott volt egy, keresztben egy hosszú asztal, 

ahogy szokott lenni a kiállítás is, és ott volt. És aztán van az a könyvtár része.  

Na, és az tök jó volt, mert a könyvtárban, hát érted, akkor ott a Kamerának az összes 

száma ott volt bekötve, évekre visszamenőleg. Meg egy csomó album, és ki lehetett 

kölcsönözni, és haza lehetett szállítani. Sokszor majd’ leszakadt a kezem, hogy vittem haza 

ilyen zacskókban izéket, mert két-három hétre el lehetett vinni, így kikölcsönözni. És az 

szerintem baromi hasznos volt, mert én ott megint mindent úgy szisztematikusan átnéztem, 

amit úgy átnézhettem. Hát a Kamerának…  

Sz: Te nyelvet nem beszéltél akkor?  

St: Hát most sem nagyon, sajnos ez egy abszolút gázos történt.  

Sz: Szóval akkor a képeket nézted, aztán annyi.  

St: Igen.  

Sz: Na, és akkor még mindig ott tartunk, hogy te ott vagy az Orvos Továbbképzőben, 

egyebek, és akkor utána rögtön elkezdődött ez a… mert ott találtál aztán egy ilyen fényképész 

mestert. Vagy az későbbi történet?  

St: Hát az az, amikor a Práter utcában jelentkeztem, hogy…  

Sz: Ez mi is ez a Práter utca? Mert ezt mindenki mondja.  

St: Hát Fotós Szakmunkásképző Intézet.  

Sz: De ezt ott mondták…  

St: Dési Huber István, az a becsületes neve ennek, Dési Huber István Fotó 

Szakmunkásképző Intézet. Együtt volt a bőr-díszművesekkel, meg ilyen, de nem volt velük 

semmiféle kapcsolatom, tehát, hogy a fotó szakmunkásokat – szerintem a mai napig is valami, 

ez működik még.  

Sz: Én is úgy tudom.  

St: A Baricz Kati tanított ott, meg a Hefele József volt nekem a tanárom, tehát akkor, 

amikor én jártam, akkor a Hefele tanított, meg hát volt ilyen…  

Sz: Ezt ott mondták neked a MADOME-ben, hogy akkor azt végezd el?  

St: Valószínű, igen, valószínű, az már így lehetett. Igen. Na most, elmentem én oda, és 

hát én, nem vettek fel.  

Sz: Miért?  
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St: Hát, mert hely hiányában, mivelhogy divat. Hát ma is nehéz bejut állítólag, tehát, 

hogy ilyen divat-szakma volt az, hogy fotográfus. Ennek következtében mindig az volt, hogy 

aki ilyen kádergyerekek, akik annyira hülyék voltak, hogy nem vették fel őket az egyetemre, 

protekcióval sem, vagy valami ilyesmi, akkor mindig a szülők benyomták például ide. Tehát, 

hogy… hát, mert legyen fotóriporter, vagy fényképész-fotóriporter, hogy az olyan klassz 

szakma, hogy megnyomja a gombot, és akkor művész is, meg nem is. Szóval, hogy így 

átlengette ez a fajta hülyeség ezt a szakmát.  

De szerintem a mai napig átlengi, mert hogy azt gondolják valami miatt, hogy ez ilyen 

elegáns, vagy hát ilyen jópofa szakmának képzelik sokan, meg ilyen könnyedének. És 

ugyanakkor mégis híres leszel, meg te meg csak a gombot nyomod meg, na.  

Na hát, és tényleg az volt, hogy ilyenekkel volt tele az osztály, tehát hogy ott nem 

nagyon találtál olyat, akinek nem voltak ilyen pártkapcsolatai, így a szülők révén vagy 

valami, de tényleg. És hát akkor én bementem a… ja, abszolút önállóan intéztem 

természetesen az egészet, mert apámék nem vettek ebben a történetben részt, meg semmi 

ilyesmiben. Tök önállóan bementem, megkerestem az igazgatót, és mondtam neki, hogy én 

szeretnék jelentkezni, vittem magammal képeket. És az a nagy szerencsém volt, hogy 

MADOME-ban, vagy mit tudom én, előfordult ez a faszi egy párszor, vagy… nem tudom a 

nevét már.  

Ettől függetlenül tényleg az volt, hogy ismert néhány képet, vagy legalábbis úgy 

csinált, vagy nem tudom, tök mindegy, de azt mondta, hogy jó – hogyha én találok magamnak 

valami külső foglalkoztató helyet, tehát, hogy nem tanműhely – mert a tanműhely miatt volt 

megkötve úgy igazán a kezük, mert nem tudtak több embert leültetni nagyítógép mellé, mint 

amennyit fölvettek –, hogyha én találok valami ilyet, akkor én elvégezhetem ezt az iskolát 

úgy, hogy bejárok az elméleti oktatásokra, meg bejárok vizsgázni.  

Sz: Hát ez tök jó!  

St: Na hát én kurvára örültem, mert nem akartam ott túl sok időt eltölteni, mert tényleg 

akkor én ezeket már vígan tudtam, tehát, hogy tudtam laborálni, meg ilyenek, és akkor 

elkezdtem abszolút járkálni, hogy na, most hova tudnék elmenni, ilyen tanműhelybe. És akkor 

a tizenharmadik kerületben – ráadásul tök közel a lakásunkhoz –, találtam egy ilyen nagyon 

régi fotóműtermet, a Pap László, úgy hívták az öreget, aki özvegyi jogon…  

Sz: A végén két „p” van, vagy csak egy?  

St: Két.  
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Sz: Tehát Papp? Két p?  

St: Nem, egy. Most ezt nem tudom már.  

Sz: Jó, mindegy.  

St: Nem, egy, egy szerintem, Pap László volt, igen. Laci bácsi, aki egy ilyen gyönyörű 

öregember volt, de nyugdíjas, ilyen nagyon szép, aki ilyen ügyvéd volt a Rákosi időben, aztán 

válóperes ügyvéd lett, de meghurcolták itt a rendszerváltás környékén, tehát, hogy így 

félresiklott ez az egész.  

Sz: Már milyen rendszerváltás?  

St: Hát a Rákosi időszakban valahogy úgy kikerült a pikszisből, tehát azért ilyen 

özvegyi jogon, tehát nem az ügyvédi praxist folytatta tovább, hanem özvegyi jogon űzte az 

ipart.  

Sz: Ja, hogy a felesége volt.  

St: A felesége volt a fényképész, és ő, mint ügyvéd vagy mit tudom én, mi, így 

özvegyi jogon vitte tovább az üzletet úgy, hogy a lánya is fényképész lett, és akkor így ketten 

vitték ezt.  

Sz: Ez, amiről mi beszélünk, ez ’76 körül volt?  

St: Itt csináltam a Fényképész vagyok.  

Sz: Ez ilyen ’76-77, ugye?  

St: Ez abszolút olyan. Ja.  

Sz: Na igen, és akkor elmentél ide.  

St: Na, és akkor ide elmentem, és mondtam, hogy ez a helyzet, meg izé, biztos 

szimpatikus voltam nekik, vagy valami ilyesmi, tehát úgy fölvettek. De megint csak abszolút 

úgy, hogy így bementem az utcáról, mindenféle kapcsolat nélkül.  

Tehát végig az a jellemző, hogy én gyakorlatilag elég nagy nehézségek árán fúrtam be 

magamat ebbe a szakmába, mert, hogy nem volt annyira egyszerű, mint ahogy ez szokott 

lenni.  

Sz: Na, és akkor ott elkezdtél dolgozni, és akkor ott van ez a Fényképész vagyok, ami 

megint csak egy ilyen önportré.  

St: Igen, igen, mert hát akkoriban ezeket csináltam, de abból van egy csomó más 

verzió is, ami majd egyszer, egy részét elő kell kotorni, más részét meg le kell nagyítani, mert 

ebből nyilván én ott több variáció csináltam. De hát azért volt jó ez a műterem, merthogy 

nagyon, ilyen nagyon lepusztult volt az akkoriban is, tehát, hogy bementél, és azt nézted, 
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hogy Úr Isten! Milyen tragikus egy hely ez! Mert, hogy nagyon régi lámpák voltak, nem is 

balog-lámpák, ilyen mindenféle szar lámpa volt ott, ott volt ez a fényképezőgép, az a nagy.  

Sz: Ja, ez onnan való?  

St: Az onnan van, és avval csináltunk igazolványképet, úgy, hogy a négy és félszer 

hatos rollfilm kazetta bele volt téve, és négy és félszer hatra csináltuk az igazolványképeket, 

mert, hogy az tök jó, azt egyből kontaktolni lehetett. És akkor abból lett igazolványkép. Tehát 

négy és félszer…  

Sz: Ja, hogy négy képet csináltatok?  

St: Nem. Nem, hát hogy így keresztben négy és félszer hatos a negatív, és 

kontaktmásolatot csináltunk róla, tehát nem kellett nagyítani, meg semmi, tehát, hogy 

kontaktoltuk az igazolványképet.  

Sz: Ja, ja.  

St: De ahogy evvel a batár géppel csináltuk, nyilván nem volt fényerős az objektív, 

nyilván szarok voltak a lámpák, tehát ilyen egy másodperces expókkal nyomtuk az 

igazolványképet.  

Sz: Hát viszont, nyilván jó optikák voltak, meg ilyen…  

St: De, és jók is lettek, tehát, hogy kivártad, hogy mikor pislog, mikor nem pislog és 

kész.  

  

  

(VOICE011. MP3)  

  

St: És teljesen használható igazolványképeket csináltunk.  

Sz: Ja, meg hát nyilván teleoptika, a négy és félszer hatosra.  

St: Persze, persze, hát az egy ilyen kétszázötvenes optikának felelt meg.  

Sz: Ja, ja, ja.  

St: Na, de különben csináltunk gyereksorozatokat, Pentacon six-szel meg izével, de 

hát, de az volt az egésznek a lényege, hogy ez egy ilyen elhanyagolt üzlet volt végül is. Tehát, 

hogy hát akik úgy betévedtek. De ha valaki bejött, akkor rögtön levette, mert hát ez már akkor 

egy baromi elavult technika volt, meg hát ilyen fapadlós volt az egész, az öreg főzte az 

almakompótot az olaj izén, olajkályhán,. Olajkályhán az almakompótot, és közben saját 
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magával sakkozott, tehát én nekem ez nagyon tetszett, mert hogy egyedül tudott például saját 

magával sakkozni, mint a nagyok.  

És úgy nézett az öreg, mint, hogy ha ilyen, azt nagyon sajnálom, hogy… Biztos, hogy 

van róla fényképem, de, hogy úgy igazán jól nem fényképeztem le, tulajdonképpen, mint egy 

ilyen marcipán-figura, úgy nézett ki az öreg. Olyan kis telt arca volt, ilyen pirospozsgás, és 

ilyen tök jó volt. Na hát, és akkor ez volt az az időszak, hogy énnekem ez tökéletesen 

megfelelt ez a munkahely, mert nem akartam volna elmenni az Oktogonra, vagy nem akartam 

– most November 7. térre, akkor, nevezzük inkább úgy –, nem akartam elmenni a November 

7. térre, meg ilyen nagyobb műterembe, mert az engem nem érdekelt! Tehát ez érdekelt, 

hogy…  

Sz: De hát mi a fasz érdekelt, szóval, hogy mit akartál te? Tehát te riporter akartál 

lenni, művész akartál lenni, vagy hogy fogalmaztad meg, vagy…?  

St: Hát, én azt gondolom, hogy… Azt gondolom, és ez úgy végig billeg is, hogy hát, 

hogyha ilyen nagyképű akarok lenni, vagy izé, akkor egyértelműen művész. Tehát, hogy a 

riporterség, ez az egész riporteri história, ez engem mindig csak ilyen behatárolva érdekel, és 

nem is tartom magam igazán riporternek. Tehát, ezt a Bánkúti kérdezte például meg, nem 

olyan régen, hogy ő nem is tudja eldönteni, hogy én most hova tartozom, tehát, hogy a 

riporterek közé, vagy az olyanfajta fotográfusok közé, akik, mondjuk, az experimentális 

fotográfiát csinálják. Tehát, hogy én mindig így billegtem ebben az egész történetben, 

szerinte.  

Énszerintem nem billegtem, mert én nekem ezek a riportjaim, ezek nem igazi riportok, 

de én azért azt gondolom ezekről, az összes sorozatról, meg amiket csináltam, akár a 

Másvilág-könyvről, az abszurd, de amit most… De ezek nem riportok. Tehát, hogy ez 

valahogy úgy a kettő között.  

Sz: Na, de ezt te akkor elhatároztad, hogy márpedig te…  

St: Nem.  

Sz: …ingadozni fogsz a kettő között, vagy?  

St: Nem, nem, nem. Hanem, nem, hanem a riporterségben mindig éreztem egy olyan 

fajta felületességet, ami nekem kevés volt.  

Sz: Na jó, akkor közelítsünk a másik oldalról! Tehát oké, megismerted a Flesch Bálint, 

Jokesz, Kerekes, ezt a féle társaságot.  

St: Igen.  
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Sz: Ők is mutattak képeket?  

St: Persze, persze.  

Sz: Vagy orientáltak valahogy?  

St: Hát persze, abszolút. Meg hát én szerettem, Balla András, ő is ott bolyongott.  

Sz: Tehát még a Stúdió előtt, te már ismerted az ő akkori dolgaikat?  

St: Igen, hát a Fleschnek, Jokesznek, tán még a Tóth Gyurit, azt szerintem már a 

Stúdióban ismertem meg, de Szerencsés, Kerekes, tán a Vékás Magdi, erre nem mernék 

megesküdni, de elképzelhető.  

Sz: Aha. De, hogy láttad ezeknek a dolgait ott?  

St: Persze.  

Sz: Meg voltak kiállítások.  

St: Meg haverkodtam, persze. Hát és mondom, az egész társaság végül is a Budapesti 

Fotó Klub után, az volt, hogy mi áttelepültünk egyszer csak a Fiatal Művészek Klubjába, 

mert, hogy milyen faszok ezek ott a Budapesti Fotó izé, ez a sok öreg fasz, satöbbi, satöbbi.  

És akkor lett végül is, hogy a Fiatalok Fotóművész… vagy nem, fotószekció, 

fotószekció alakult a Fiatal Művészek Klubjában, az Andrássy úton.  

Sz: Ez mikor volt?  

St: Hát, meg nem mondom. Ekkoriban! Tehát, hogy én ott csináltam egy olyan 

kiállítást, a Fiatalok… vagy a… mondjad már!  

Sz: FMK.  

St: FMK-ban egy olyan kiállítást csináltam, hogy…  

  

[Sz: Kinyitom picit az ablakot, mert megfulladunk!  

St: Jó.  

Sz: Igen?]  

  

St: …hogy az volt, hogy hozták be az emberek a képeiket a műterembe, ahol én 

dolgoztam, tudod, a fényképész-műterembe, és amik ilyen vizuálisan izgalmas, ilyen rontott 

képek voltak, azokból nagyítottam magamnak, és rákasíroztam újságpapírra, és akkor az volt 

a kiállítás. Meg ilyen különböző ilyen rontott képek, amiket találtam. Ebből van még 

különben otthon, majd esetleg egyszer megmutatom.  
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Sz: Az abszolút érdekel. És ez mi volt ez a fotószekció, ezt nem az Albertini csinálta? 

Vagy ez, hogy nézett ki? Ott az FMK-ban.  

St: Hát arra nem emlékszem. Ez egy ilyen lazább társaság volt, mindig akkor jöttünk 

össze, amikor voltak különböző előadások, amire – ha akart, ment valaki. Tehát az FMK-nak 

megvolt a saját programja, ami jó volt akkoriban, tehát ilyen izgalmas volt. És különben meg 

csináltunk kiállításokat, és akkor voltak a kiállítás-megnyitók, és ott lent a pincében nagy 

ivászat. Tehát, hogy ez volt igazából a jellemző.  

Sz: Te, és ilyenekre, például, hogy a…  

St: De nem volt olyan, tehát, hogy ezután jött a Stúdió. Tehát a Stúdió, az egy sokkal 

komolyabb história volt ennél, tehát ez egy ilyen laza, ilyen… hát, hogy összejövünk ilyen 

haverkodni, sörözni, kiállítani. De ez volt igazából a jellemző.  

Különben az FMK programjában vett részt mindenki, amennyire akart, tehát én 

például elég sok koncert, meg mindenféle, hát amiket, amik ott voltak. Tehát akkor én, ott 

eléggé ilyen sűrűn előfordultam. De nyilván nem fotográfusokkal beszéltem, mert lehet, hogy 

akkor egy sem volt lenn, hanem – mint ahogy most te elmész ilyen jobb helyekre, de 

egyébként nincs is olyan hely, ez egyébként szörnyű! Az FMK, az kurva jó volt. Tehát, hogy 

az akkoriban nagyon jól működött.  

Sz: Te, de te ekkor már házas voltál? Nem?  

St: Hát akkoriban alakult. Tehát, hogy akkoriban alakult, mert hát volt, de csináltam 

önarcképekből, azokból a képekből, ami a háromszor… vagy a hatszor három képes sorozat, 

az előttiből, ami megjelent a Mozgó Világban, annak egy feldúsított változatából ott önálló 

kiállítást, ott az FMK-ban.  

Sz: Most várjál, most ez melyik sorozat? Nem tudom, melyikre gondolsz?  

St: Amin én vagyok, a műtét, izé.  

Sz: Ja!  

St: Ebből csináltam ott egy önálló kiállítást. Amin, például, szerepelt egy olyan kép, 

hogy fújok fel egy léggömböt, én le vagyok fényképezve, életnagyságúra meg vagyok 

nagyítva, dokupapírra, előröl, hátulról, így egymásra van rakva a két kép, és…  

Sz: Ezt hogy érted, hogy előröl?  

St: Össze van ragasztva, tehát csináltam magamról egy képet hátulról, csináltam 

magamról egy képet előröl.  

Sz: Már hogy csináltál magadról egy képet?  
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St: Hogyhogy hogy?  

Sz: Hát hogy?  

St: Fényképezőgéppel, állványról.  

Sz: És beálltál a gép…  

St: Elé. Hát mi? Hát, lefényképeztem magam úgy, hogy így állok, hát ott a gép, én itt 

állok, és így paff, így lefényképeztem magam, puff lefényképeztem magam, és lenagyítottam 

életnagyságúra, tehát ekkorára pont, amilyen vagyok, kivágtam, dokupapírból, és a kettőt 

összeragasztottam. És itt fújok fel egy léggömböt. Egy léggömböt, és azt fölraktam úgy, hogy 

az a plafonon így lebegett.  

Sz: Tehát, hogy egy igazi léggömb.  

St: Igazi léggömb, és…  

Sz: Fönn volt, és arról lógtál lefelé?  

St: Igen, és arról lógtam így lefelé. És fújtam föl.  

Sz: És ez mitől maradt meg? Vagy miért nem hajolt el? Hogy…  

St: Hát elhajolt, hát az így lebegett.  

Sz: Ja, aha. Ez nem rossz! Ez van valahogy dokumentálva? Nem nagyon.  

St: Sajnos, az nincs. De az sokáig megvolt, meg hát emlékeznek rá a fiúk, biztos.  

Sz: Na, és ez volt az akció a…  

St: Persze. Feleségem mindenképpen, mert akkor jártunk már, és ő eljött, meg hát 

nyilván meghívtam az éppen a másik csajomat is, mert párhuzamosan jártunk velük, még a 

bátyám is eljött. És hát volt ilyen fesztivál, hogy hát, hogy a két nő ott ismerkedett össze, meg 

én már jól be voltam rúgva, meg a bátyám is. Tehát ilyen jó hangulatúra sikerült aztán a 

pincében a megnyitó. Erről a Jutkát kellene megkérdezni, ő nyilván, ő élénkebben emlékszik 

erre.  

Sz: Aha. És most még mindig tartunk ’77-nél, nagyjából? ’78 ez már?  

St: Na hát, és aztán, igen, hát evvel párhuzamosan jött, hogy jelentkeztem a izébe, a 

Stúdióba, és akkor ott fölvettek, és akkor onnan kezdődik…  

Sz: Na de várjál, ott az már ’78, tehát téged nem az első évben vettek föl.  

St: Igen.  

Sz: Hanem a második fordulóban, nem?  
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St: A második fordulóban vettek föl, de az első kiállításon szerepeltem már, ezzel az 

anyaggal, ami az FMK-ban ki volt, vagyis hát ebből négy képpel, vagy mit tudom én 

mennyivel.  

Sz: De azt értem, csak, hogy te nem voltál benne, abban az induló tizenkilencben.  

St: Abban nem, hanem eggyel később.  

Sz: Egy évvel később.  

St: Igen.  

Sz: És nem is tudtál róla, hogy van? Vagy akkor még nem jelentkeztél?  

St: Nem jelentkeztem.  

Sz: Vagy ez egyáltalán hogy volt? Ez meghívásos alapon ment? Vagy jelentkezni 

kellett?  

St: Nem, jelentkezni kellett.  

Sz: Igen?  

St: Igen.  

Sz: Hát szerintem a legeleje, az inkább ilyen meghívásos lehetett.  

St: Hát a legeleje, az úgy volt, hogy az összes harmincöt év alatti tag, tehát, amikor ezt 

a végül az Urbán Tamás és a Féner találta ki, ezt az egész Stúdió-ügyet, igazából az Urbán 

kezdte ezt el ott pátyolgatni.  

Sz: Az Urbán? Nem a Féner?  

St: Hát, jó, hát akkor lehet, hogy a Féner, de a Féner mit csinált ebben, mint a 

Szövetség elnöke? Tehát mondta, hogy „jól van, Tamás, hogy ha akarod, akkor csináljátok” – 

vagy valami ilyesmi.  

Tehát az Urbán fogta ezt össze az elején, a legelején. És akkor oda bekerültem, hát és 

akkor ez onnantól kezdve úgy kezdett ez működni, vagyis hát, pont az Urbán volt az, aki 

kérdezte, hogy nincs-e kedvem kipróbálni a sajtót, vagy hogy – mert, hogy ilyen más jellegű 

dolgokat fényképeztem –, de hogy nincs-e kedvem a sajtóban megpróbálkozni, vagy dolgozni 

valamit. És akkor mondtam, hogy dehogy nincs, mert hát miért ne lenne?  

Sz: De ez már egy későbbi ügy?  

St: Mit?  

Sz: Ez már későbbi ügy.  

St: Hát ez a Stúdiónak az első időszakában, vagy ahogy tag lettem ott, és akkor eltelt 

egy fél év, vagy valami ilyesmi és azután. Tehát Stúdió tagság első részében.  
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Sz: Igen?  

St: Aha.  

Sz: ’78-ban te elkezdtél már?  

St: Hát ’79-ben, ’79-80.  

  

[Sz: Na, szerintem szusszanjunk egy picit!  

St: Jó.]  

  

  

(VOICE012. MP3)  

  

St: Tehát hogy ezek a riportok, ezek tényleg nem, szerintem nem olyan formában 

riportok, ahogy ebben a szokványos riport-kategóriában gondolják. Vagyis hát ez is mit 

jelent? Tehát, hogy mondjuk, ki tudja, hogy mondjuk, a Bresson, az mennyire riporter, 

mennyire nem. Tehát, hogy…  

Sz: Inkább nem!  

St: Nyilván hogy…  

Sz: Értem, nyilván bizonyos munkáiban igen, másban nem.  

St: A Eugen Smith, vagy mit, ő meg aztán egyáltalán nem. Akkor tehát…  

Sz: Hát az más, igen.  

St: Tehát, hogy engem inkább azok a fajta riportok érdekeltek így a fotótörténetből, 

amik olyanfajtán szólnak valamiről, hogy ilyen áttételesebben. És én ezt is próbáltam azért 

megcsinálni. Tehát hogy nem egy olyanfajta egyszerű riport, hogy ilyen sajtómegfelelés, 

hanem hogy ennél ilyen összetettebb. Tehát legalább annyira gondolom azt, hogy ugyanúgy 

tán szól rólam, mint hogy saját magamat fényképezem, mint hogy hogy fejezek be, mondjuk, 

egy ilyen képesszét.  

Lehet, hogy az egésznek van más értelme is, de a vége, a végkicsengése, meg a 

véleménye az nagyon egyéni és nagyon szubjektív, ennek következtében. Tehát ez a bizonyos 

szubjektív dokumentarizmus, ez ilyen szempontból beleférhet, de hát szóval, hogy legalább 

annyira szól rólam is, meg az én világhoz való viszonyomról, vagy az emberekhez való 

viszonyomról, vagy az érzéseimről, mint azokról az emberekről, akik ebben együttműködők.  



Stalter – 57 –  
  
  

És akkor már ez nem feltétlenül az a fajta riport, mint mondjuk, a – mit tudom én –, a 

Bánkútinak a riportjai. Vagy akármelyik – nem is kell mondani, hogy Bánkúti –, tehát nem ez 

az újságriport ügy  

Sz: Ez teljesen nyilvánvaló. Engem igazából tulajdonképpen az érdekel, hogy te végül 

is kezded ilyen – részben életkori sajátosságok miatt, részben más okokból –, kezded egy 

ilyen abszolút avantgárd, azt lehet mondani, egy ilyen avantgárd módon. Szemmel láthatóan 

erre a fotós társaid, meg a nem fotós, tehát ott az FMK-ban van egy fogadókészség, hogy így 

mondjam. És nagyon hamar váltasz egyszer csak.  

St: Igen.  

Sz: De miért váltottál? Ez nem érdekelt téged? Vagy ezt hülyeségnek tartottad, vagy 

idegesített? Mert azt például tudom, hogy a Stúdióban ez végig ment, ez a hirrig, hogy majd 

most riporter, vagy művész.  

St: Igen. Igen, de én mindig inkább a másik társasághoz tartoztam.  

Sz: Már melyikhez?  

St: Tehát, hogy nem a riporterekhez tartoztam, hanem inkább a kvázi kísérletezőkhöz 

– vagy nevezzük most már akárhogy –, tehát, hogy én hozzájuk tartoztam szellemileg. És úgy 

gondolom, hogy ma is inkább hozzá, hozzájuk tartozom. Tehát kevésbé tartozom én a 

riporterekhez. Tehát…  

De most kik a riporterek Magyarországon – vagy egyáltalán? Tehát mondjuk, egy 

Friedmann Endre nyilván teljesen másképp fényképezett egész életében, mint én. Ettől 

függetlenül ő csinált olyanfajta riportképeket, amik érdekesek. De ezek szerintem, éppen 

emiatt nem riportképek, hanem másról is szólnak.  

Tehát, hogy itt persze, én azért kezdtem el ezt csinálni, tehát hogy ilyen stósz… 

sorozatokban ilyen…  

Sz: Bocsáss meg! Hogy az érdekel, hogy miért hagytad abba ezt a szisztematikus 

önvizsgálatot, vagy az önfényképezést. Vagy miért nem mentél el a, mit tudom én, a beállított 

képek felé? Tehát, hogy miért nem ezt az avantgárd vonalat vitted?  

St: Igen. Igen, talán azért, mert ezt valahogy úgy éreztem, hogy ebben is meg tudom 

mutatni a saját érzékenységemet, vagy a világról való gondolkodásomat, satöbbi, satöbbi, 

satöbbi. És az, hogy ennek van egy olyanfajta vetülete, ami más szempontból is olvasható: az 

engem baromira érdekelt. Tehát, hogy olyan szempontból is olvasható, hogy igenis, ennek 

van egy olyanfajta, a legegyszerűbb ember számára is, akár egy ilyen lefordítható 



Stalter – 58 –  
  
  
társadalomkritikus, vagy valami ilyen tök egyszerű olvasatban, van egy ilyenfajta funkciója: 

az nekem egyfelől fontos lett.  

Miközben én beleéreztem azt, ami úgy a saját ügyem, és amivel én úgy éreztem, hogy 

úgy ki tudom fejezni magam legalább annyira, mint hogy, mit tudom én, felfújok egy 

léggömböt, és repülök ott a tetőn. Az nekem ugyanúgy megvan a címeres képben, vagy a 

kanalas képben. Tehát a sorozatoknak a vége felé én azt mindig megpróbáltam beletenni.  

És ez valahogy nekem úgy hitelesebbnek meg kerekebbnek tűnt, saját magam 

szempontjából. Tehát, hogy nem akartam annyira elvonatkoztatni, szerintem félig-meddig 

tudatosan. Tehát én nem nagyon szeretem azt, hogy bármi ilyen Alaili-szerű legyen.  

Sz: Milyenszerű?  

St: Alaili – olyan kimódolt, vagy hogy valami olyan legyen, hogy tértől, időtől akár 

független, és egy ilyen abszolút szubjektív történet. Persze, hogy lehet az. Csak én úgy 

gondoltam, hogy az én személyiségem, az nem olyan. Tehát hogy valami miatt ez úgy 

közelebb állt ahhoz, amit én úgy akarok rögzíteni – akár magammal kapcsolatban.  

Sz: Hát, egy ideg azért még csináltad ezt a vonalat. Arra a mászókás, járókás…  

St: Hát igen. De az a vége, tehát az az utolsó. Az az utolsó ilyen sorozat, és abban 

éreztem azt, hogy én ezt úgy végigjátszottam, úgy a magam szempontjából, ezt a részét a 

dolognak. És utána lett az, hogy inkább ezek a sorozatok, amik, mondom, nem szociofotó, 

szerintem, egyáltalán. Hanem van szociofotó-vetülete. Vagy nem társadalomkritika, de van 

köze a társadalmi történetekhez.  

De ugyanakkor ugyanúgy szubjektív, és ugyanúgy gondolom azt, hogy én sokkal 

inkább mögötte vagyok, mint egy olyanfajta riporter, aki elmegy egy eseményre, és rögzíti 

azt, hogy ott mi van.  

Sz. Ezt értem. De te például ott, az FMK-ban ilyen figurát, mint a Vető János, meg a 

Hámos Gusztáv, ezeket ismerted?  

St: Persze.  

Sz: Na! De a Hámos Gusztáv, például benne is volt egy nagyon erős ilyen társadalmi 

elkötelezettség, vagy mifene. De közben meg ez az avantgárd ügy is nagyon élt benne. Tehát 

azt nem értem, hogy miért nem abba az irányba mentél tovább?  

St: Nem tudom!  

Sz: Vagy egyszerűen jött a gyerek? Tehát, életkori, vagy…?  
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St: Nem, nem, hanem én… Tehát, hogy azok a fajta élmények, amiket én elkezdtem 

végül is megfényképezni ezekben a sorozatokban – vagy vegyük akár a Tólápát, az a 

bizonyos ózdi helyzet, ami… vagy Csokvaomány, ami ott volt. Az engem…  

Sz: De mi? Csokva…  

St: Csokvaomány – ez nincs a térképen, nem tudom, hogy ez micsoda, de úgy hívták. 

Tehát, hogy engem az ott élő emberek, azok borzasztóan lefoglaltak egy ideig, érzelmileg is, 

és gondolatilag is. Tehát, hogy én ott olyan dolgokra jöttem rá, meg olyanfajta beszélgetéseim 

voltak, amit úgy gondoltam, hogy – hát, vagy nem gondoltam, hogy úgy jobban meg kellene 

emelnem, vagy jobban meg kellene fordítanom. Tehát, vagy jobban kellene a vizualitásnak 

ebben hatnia. Mármint, hogy érted! Hogy még jobban megbolondítod az egész történetet, és 

akkor már egyáltalán nem róluk szól.  

Tehát én nagyon szeretem azt, hogy az az ember, az rajta van így a gyerekével, akit 

így fog, mert az az ember nekem egy nagyon komoly történetet mesélt el, és egy nagyon 

komoly kapcsolata volt a saját gyerekével. És lehet, hogy egyszerű a történet – de nekem ez 

fontos, hogy egyszerűen is jelenjen meg. Tehát nem kellene tovább absztrahálni.  

Sz: Mi volt a történet? Értem. Mi volt a történet?  

St: Hát a történet, az az volt, hogy elmentem velük sétálni az erdőbe, és hallgattam, 

hogy az ember hogy beszél a gyerekének, az erdőről, meg az erdő hangjairól. Na, hát hogy ezt 

vissza lehet csatolni, hogy velem, mivel nem nagyon beszélt senki így, hát én ettől teljesen 

szétestem. Tudniillik, hát amit ott mondott a madárhangokról, meg erről, arról, meg amarról, 

az nem hogy nem felületes volt, meg nem egyszerű volt. Hanem olyan volt, érted, mint 

hogyha mit tudom én, tényleg valami nagyon komoly irodalmi műben, valami nagyon mélyet 

olvasnál. És nem gondolom azt a mai napig sem, hogyha én ezt tovább absztraháltam volna, 

akkor ez úgy jobban jött volna ki. Habár, lehetséges. De azt nem… szóval nem.  

Sz: Ja nem, én csak megérteni akarom, hogy – mert szemmel láthatóan volt ott egy 

hirtelen váltás, és egy – tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy visszavonhatatlan váltás. 

Értem én, hogy úgy, hogy közben megőrizted ezt az ön-reflexív vonalat is, ez így teljesen 

nyilvánvaló.  

Csak igazából ezt akarom megérteni, vagy fölfejteni, hogy… szóval, volt olyan 

pillanat, hogy ez így alternatívaként megfogalmazódott, hogy most akkor így menjél, vagy 

úgy menjél? Vagy kaptál olyan visszajelzést? Vagy…?  
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St: Nem, nem, igazából nem. Tehát, hogyha, mondjuk, én az akkori Vető-fotókat 

megnézem, vagy amik később készültek, ő egy másfajta közelítés. Tehát, hogy nem 

gondolom, hogy az egyik rosszabb, mint a másik. Egyszerűen egy másfajta reflexió a világra.  

Sz: Persze, persze. Csak… Na jó, de nagyon más. Szóval…  

St: Hát te, hát ez benne a szép! Tehát, hogy én azért mentem efelé, és végül is efelé is 

akarok menni. De hát, mondjuk, hogyha megnézzük azokat a fekete-fehér portrékat, amik a 

Fotóművészetben megjelentek, meg végül is, azt is folytatom, azt az egész történetet: az 

megint egy más dolog. Szóval e között a kettő között van. De ott is énnekem nagyon fontos 

az, hogy nagyon fontos ez a kép-pár história. Nagyon fontos, hogy milyen tárgyak 

szerepelnek mellette, milyen szituációban van. Hogyan néz, mit jelent akkor a tekintete és az 

arca?  

Tehát, hogy inkább ebben érzem a különbséget, igen. Tehát, hogy énnekem kell 

egyfajta olyan hitelesség, amit én… Nekem egy kicsit felületes sok minden, ami megjelenik a 

kísérletező fotográfiában, vagy experimentális fotográfiában, vagy akár a különböző 

irányzatokban. Tehát, hogy nagyon ritka az, amikor mögé tudod érezni igazából azt, hogy 

hitelesen ugye…  

Vagyis, lehet, hogy én azt gyávaságból, vagy lehet, hogy nem éreztem magam elég 

képzettnek, vagy nem éreztem magam elég érzékenynek, hogy azt fogalmazzam meg. Tehát 

olyan hiteltelennek éreztem volna, hogy ha ebbe az irányba én jobban tovább megyek.  

De nagyon kevés egyébként az olyan ember, akinél ezt hitelesnek érzem. Tehát, 

mondjuk, hogyha megnézzük a Fákó Árpádnak, Vécsy Attilának, vagy és így tovább, 

sorolhatnám – a Szilágyi Lenkénél hitelesnek érzi az ember, nyilván, ezt a fajta történetet. Aki 

nem áll olyan távol az én dolgaimtól egyébként – legalábbis én azt érzem – így 

érzékenységben, gondolkodásban. Tényleg nem.  

Szerinted hogy van? Mert, mondjuk, a Kerekes az tényleg úgy elszállt már, meg úgy… 

De a Kerekesnek azok a korai képei, amik benne vannak az albumban, az sem áll ettől olyan 

távol. Nekem jobban is tetszenek egyébként! Tehát, hogyha most ilyen felületesen akarom 

megfogalmazni: én a Kerekes munkáinak, az újakat, például, amiket most kiállított a Mai 

Manóban, a nagy részével nem nagyon tudok mit kezdeni. Legalábbis nagyon úgy izé, 

erőszakolnom kell magamat, hogy én erre úgy rágerjedjek, és evvel foglalkozzak.  

A Lenkénél nem így van. A Lenkét, azt nagyon is, hogy jól érzem.  
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Sz: Na, hát ezt nagyjából én is így gondolom. Na. De még visszatérve a te dolgaidra: 

hogy például ebben a Miskolc melletti, vagy Ózd melletti… Ózd? Vagy Miskolc melletti? 

Vagy hol volt?  

St: Ózd. Csokvaomány.  

Sz: Mindegy, majd megtanulom, hogyha le lesz gépelve. Hogy ide például hogy 

keveredtél el?  

St: Hát ide úgy, hogy csináltam egy ilyen szokvány riportot, egy orvosról. Tehát, egy 

orvos volt a téma, és elment az orvos erre a helyre, mert ott volt egy beteg gyerek. És mentem 

vele, mert hogy szokvány riport, megcsináltuk a szokvány riportot. És akkor visszamentem 

oda, mert hogy engem ez érdekel. Ez a hely, nem az a gyerek, akit éppen ápolt, hanem úgy az 

egész térség.  

Tehát, hogy ez a riporteri szakma ilyen szempontból jó is volt, mert hogy egy csomó 

helyre el tudtál menni, és utána vissza tudtál menni. Hát ugyanígy a Berettyóújfalu, ebben a 

kanál-történetben, hát ott is megjelent egy riport, hogy milyen faszán dolgozik az üzem. A 

lapban. Na, de hát én ezért a sajtófotót, azt…  

Sz: Az megvan?  

St: Mit?  

Sz: Az megvan, az a riport?  

St: Hát biztos, valamelyik Magyar Ifjúságban visszamenőleg, mert azt lehet, hogy én 

már kidobtam. De megjelenni nyilván megjelent. Tehát, hogy mindig…  

Sz: Mert ez például elég érdekes lenne, hogyha mondjuk, ilyen kis képben mellé 

raknám, hogy ez volt a riport – és ez, ami az autonóm. Érted?  

St: Hát az a riport, az… illusztrációként jelenik meg a fénykép, nyilván, van benne 

három fénykép, és van egy terjedelmes anyag arról, hogy…  

Sz. Jó, ennek utána járok. Ugye, már nem emlékszel pontosan, hogy mikor volt?  

St: Hát a dátum szerint az stimmelhet. Hát az az évfolyam.  

Sz: Biztos. Na most, abban, hogy te erre – mert azt azért lehet mondani, hogy… Hát 

nézd, ezek szerint nem volt olyan nagyon távol tőled az, hogy ilyen társadalmi érzékenységet 

belevigyél a képeidbe. De ráadásul ezt, gondolom, föl is erősítette a házasságod Judittal, nem? 

Vagy ez a megismerkedésed.  

St: Hát persze, ezt a roma-ügyet, ezt nyilván.  

Sz: Teljesen egyértelmű.  
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St: Persze. Tehát…  

Sz: Na, hát akkor azt azért rögzítsük, mert most én tudok valamit, amit a magnó nem. 

Tehát, hogy akkor végül is mi történt? Szóval, mondd el ezt a Judit-dolgot.  

St: Nem, hát itt végül is én azt már mondtam, hogy Esztergomban elkezdtem ezt, hogy 

úgy fényképeztem a cigányokat, egyszerűen azért, mert hogy úgy érdekelt ez az egész dolog. 

És aztán ilyen teljesen véletlenszerűen alakult ez úgy, hogy…  

Sz: Ott tartottunk, hogy stíroltad a lábát az izén, az Orvos Továbbképzőn.  

St: Ja!  

Sz: Itt tartottunk. Na most, ebből hogy lett házasság, gyerek, satöbbi?  

St: Hát ebből úgy lett házasság, hogy úgy évekkel később, szórakozó helyen, mit 

tudom én, egyszer a hajón találkoztunk, akkor még volt ez a hajó, itt a Lánchíd tövében, hát 

ilyen szórakozóhely volt. És akkor ott találkoztunk, de… és hát, hogy az Orvos 

Továbbképzőben ismerkedtünk végül is össze, de hát ilyen izé, tehát hogy le se szart nyilván, 

meg egyébként semmi nem volt.  

De hát aztán ott valahogy így összekeveredtünk, és aztán ez a találkozás még 

megismétlődött egyszer egy másik helyen, és akkor így összejöttünk. De ez annyira nem 

érdekes, tehát, hogy ez egy ilyen szokvány ismeretség.  

Csak ott kezdett érdekessé válni a dolog, hogy… tehát, hogy ő nem vallotta magát 

cigánynak. Jobban mondva, úgy kerülte ezt az egész történetet, és úgy inkább zsidónak 

vallotta volna magát, hogyha már ez úgy szóba kerül, mert az mégis elegánsabb, vagy valami 

ilyesmi. Nem tudom – vagyis hát tudom –, de ami a lényege az egésznek, hogy aztán így 

összejöttünk, én meg úgy teljes mellszélességgel – mert ő már akkor fényképezett, és akart 

fényképezni –, és úgy teljes mellszélességgel úgy a mellé próbáltam állítani, hogy hát miért 

nem fényképezi azt, amivel ő végül is azért elég sokat foglalkozik.  

Mert őt ez nyilvánvalóan foglalkoztatta, mert ő úgy jött el, azért jött el Sárvárról, mert 

ott tudta mindenki, hogy cigány. Tehát, hogy ez abszolút ilyen szélesebb merítésben is lehet 

olvasni. Tehát hogy ő nagyon is hogy küszködött avval, hogy ő cigánycsaládból származik. 

És hát, ez nyilvánvalóan meglepte őt, hogy engem ez nem… Tehát, hogy semmiféle 

előítéletem nincs, hanem nyilvánvalóan talán még azt is levette, hogy ettől nekem úgy tán 

még jobban is tetszik. Tehát, hogy valami miatt ez így akkor, elkezdett így görgetődni, és 

akkor ő fokozatosan kezdte el ezt úgy vállalni, hogy ő cigány. És…  
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Sz: Hát a múltkor nekem azt mondtátok el mind a ketten, hogy amikor a második 

gyerek született, akkor mondtad, hogy kezdjen valamit az életével. És akkor kezdett ő el 

fotózni.  

Sz: Hát lehet, hogy akkor kezdett el fotózni – cigányokat. De előtte már, fényképezett 

azért előtte mást is, tehát hogy nem egyből cigányokat kezdett el fényképezni.  

Sz: Ja, aha.  

St: Hanem, hogy úgy, mivel hogy érdekelték a képek, és érdekelte ez az egész ügy, az 

első pillanattól kezdve…  

Sz: Ja igen, mert hogy rajzolt így, és lerajzolt…  

St: Igen, és akkor erről beszélgettünk, és én szerettem volna, hogy fényképezzen. És 

akkor, hát persze, hogy… Hát ő először, mint fotóriporter, már elkezdett dolgozni a Heti 

Budapest című lapnál.  

Sz: Már hogy először? Tehát még előtted?  

St: Hát még mielőtt a cigány-albumot elkezdtük. Tehát hogy ő elkezdett fényképezni a 

Heti Budapestnél. Már úgy fényképezett, fényképezett. Aztán ott volt egy olyan lehetőség, 

hogy külsőzni, aztán meg tán még státuszba is került, és ott elkezdett fényképezni a Heti 

Budapestnél.  

Sz Ezt úgy években el tudjuk helyezni valahol? Mert most én már nagyon…  

St: Hát, ő biztos el tudja helyezni! Én mondom, az években ez katasztrófa! De ő 

abszolút pontosan meg tudja mondani. Na, és aztán…  

Sz: Ti összeházasodni hány… ’78-ban, nem? Vagy ’77, vagy ’78? ’79? Mikor?  

St: Ja, ’78.  

Sz: ’78, mert 179-ben már abszolút…  

St: Ja, a Jutka.  

Sz: Jutka.  

St: Na, de az a lényeg, hogy nem ezek a… Vagyis, hát jó, hát időben nyilván el kell 

helyezni, de telefon – és aztán ő percre pontosan megmond minden dátumot, mert ebben 

zseniális.  

Viszont, ami az érdekes volt, az az, hogy fényképezett a Heti Budapestnél, és a izé, és 

csinálta ezeket a szokvány riportos hülyeségeket, amiket így kell általában a sajtóban. És 

akkor jött egy olyanfajta lehetőség, hogy a D. Magyari Imre – aki újságíró, de egyébként 

cigány, tehát hogy a D. Magyari-családnak a leszármazottja, a hegedás D. Magyarinak, aki 
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ilyen híres prímás –, ő mondta, hogy van egy olyan lap, hogy Amarodrom, és hogy ott 

keresnek fotóst. Meg hogy ott, oda lehetne fotózni.  

Sz: Na, de ez már ’90, amiről beszélünk.  

St: Hát, és akkor így került végül is a izéhez…  

Sz: Az Amardrom.  

St: Az Amarodromhoz.  

Sz: De ez már ’90, nem, vagy…?  

St: Hát ő akkor kezdett el végül is romákat fényképezni.  

Sz: Igen, aha. Na jó, de te meg már elkezdted ezt… Ott hagytuk el tulajdonképpen, 

hogy az Urbán szólt neked, hogy van-e kedved sajtóban…  

St: Ja!  

Sz: Ez mikori? Ez mikor lehetett?  

St: Hát ez a Stúdió, mikor a Stúdióban voltam tag. Tehát eltelt a Stúdióban egy olyan 

egy év, két év, amikor én ott tag voltam, és akkor szólt. Mert ő volt a Stúdiónak a titkára 

talán.  

Sz: Azt tudom, igen. De hogy ez ilyen ’79-80, ilyesmi?  

St: Igen.  

Sz: És akkor ez konkrétan mit jelentett? Hogy te a Magyar Ifjúsághoz menjél el? Vagy 

hogy?  

St: Nem, ez konkrétan azt jelentette, hogy én elkezdhetek külsőzni, mivel ő volt a 

fotórovat vezetője, kvázi képszerkesztő – bár, hát nem volt ez ennyire ott megfogalmazva –, ő 

foglalkozott a képpel az Ifjúsági Magazinnál.  

Sz: Ja, Ifjúsági Magazin.  

St: Abszolút! Ez nagyon fontos. Az Ifjúsági Magazin – ami szintén a KISZ-nek a lapja 

volt egyébként, mert hát csak az volt, a Mozgó Világ is a KISZ-nek a lapja volt –, és kérdezte, 

hogy nincs-e kedvem dolgozni így a sajtóban.  

És akkor mondtam, hogy dehogy nincs. Na, de hát nyilván ezek ilyen napi munkák, 

hogy menjél, ezt fényképezd le, azt fényképezd le, csinálj képriportot az ablakokról, vagy a 

disznóölésről, vagy tök mindegy. És akkor én ezt nagyon jól tudtam hozni, mert hogy tudtam 

a szakmának ezt a részét. Mert én ezt úgy saját magamtól begyakoroltam, így feladatszerűen 

fényképeztem. Tehát én nem úgy fényképeztem, hogy úgy azt mondtam, hogy na, majd én azt 

fényképezem, hogy várom az ihletet, meg a fehér elefántot, meg mit tudom én, mi. Hanem 
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teljesen úgy szisztematikusan közelítettem a sajtó felé. Vagy nem a sajtó felé, hanem a 

szakma felé.  

Tehát, hogy a sajtófotográfia nem volt számomra különösebb probléma. Tehát, hogy 

megcsináljak akármilyen jellegű témát, amit adnak, én azt meg tudtam csinálni. És akkor 

elkezdtem így dolgozni, és külsősként. Hát, és akkor fizettek.  

  

[Sz óriásit tüsszent  

St: Egészségedre!  

Sz: Kösz!]  

  

St: Fizettek így képek alapján. És ez így tartott egy bő három évet, vagy mennyit. Mert 

aztán kezdtem el külsőzni a Magyar Ifjúsághoz – mert az Ifjúsági Magazinnál nem volt 

gyakornoki státusz. Mert hogy akkor az volt a rend, hogy gyakornoknak kellett lenni egy 

lapnál ahhoz, hogy újságíró iskolába kerülhess, vagy hogy elvégezd a Foxi Maxit, a izét, a… 

mi is volt? Marxista Esti Egyetemet, ami kötelező volt.  

Sz: Hát, az az újságíró iskolával együtt volt, nem?  

St: Hát meg kellett, hogy előzze. Tehát ott neked négyes-ötös szinten kellett elvégezni 

a marxistát, hogy utána fölvegyenek, egyáltalán jelentkezhessél a MÚOSZ-nak az újságíró 

iskolájába.  

  

[Sz: Várj egy picit!]  

  

  

(VOICE013. MP3)  

  

Sz: Te, de ez egy kimondott dolog volt, vagy ez egy ilyen elvárás?  

St: Nem, ez egy kimondott dolog volt. Tehát, akinek, négyesnél rosszabb osztályzattal 

zártad ezt a Foxi Maxit, akkor nem jelentkezhettél a…  

Sz: És akkor te jelentkeztél ilyen Foxi Maxira?  

St: Hát abszolúte! A Jutka is elvégezte, vagyis hát én a segítségével végeztem el, mert 

be kell vallani, hogy én nem nagyon jártam be, mert hogy dolgoztam. De hát akkor már, mint 

gyakornok, tehát ezt a gyakornoki idő alatt kellett elvégezni, mert aztán úgy volt, hogy én 
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külsősként nagyon sokat dolgoztam a Magyar Ifjúságban is. És hát mindent meg tudtam 

csinálni, meg nagyon termelékeny voltam, tehát teleszartam a lapot képekkel, minden gond 

nélkül.  

És tényleg csak azért vettek fel, merthogy engem nem vettek volna fel. Tehát ott azt 

megmondták, hogy nem vettek volna fel, mert ilyen bérfeszültséget okoztam avval, hogy 

többet kerestem, mint külsős, mint a belsősök – merthogy annyi képem jelent meg. És akkor 

fölvettek, a munkakönyvem, amit mutattam neked, 2300 forintos fizetéssel.  

Sz: De akkor miért vettek fel mégis?  

St: Azért, mert hogy… Hát, nem tudom, hát…  

Sz: Urbán szólt, vagy valami?  

St: Nem, nem, az Urbánnak semmi… Ott már az Ágoston volt a rovatvezető, a Szabó 

János engem kurvára nem kedvelt, tehát, hogy végül is talán befúrtam magam avval, hogy 

megbízhatóan hoztam az anyagokat, időre, izére, és, hogy sokkal több… Végül is tényleg azt 

lehet mondani, hogy többet dolgoztam, mint a státuszban lévők, lényegesen. Mert hát nekik 

nem volt olyan kurvára érdekük. Hát, megvolt a havi fix, aztán szevasz! És én meg nagyon 

sokat dolgoztam, és hát emiatt meg – képenként fizettek ki –, és hát ez, és a képekből 

időnként több összejött, mint nekik a havi fixük. És akkor gondolták, hogy jobb, hogyha 

engem felvesznek, negyed-annyiért, mint az ő havi fixük. De hát ez…  

Sz: Na, de azt is mondtad, hogy ez azért is kellett neked, hogy a Foxi Maxira menjél, 

vagy újságíró…  

St: Igen, mert…  

Sz: Tehát gyakorlat.  

St: Igen, utána, igen. Utána mentem a Foxi Maxira, mint gyakornok.  

Sz: És ott mit tanultál? Hogy „a lét határozza meg a tudatot”? Vagy?  

St: Hát abszolút, persze, hogy a lét határozza meg a tudatot, meg egyebeket. És a Jutka 

is járt velem, és hát tulajdonképpen ő járt erre, mert mindig ő készített fel a vizsgákra, amikor 

arról volt szó. Mert én akkor már folyamatosan dolgoztam, tehát, hogy az az időszak volt, 

amikor én egy héten háromszor vidéken voltam. Megjött a taxi, beültünk a taxiba, irány izé, 

Hódmezővásárhely, meg a faszom tudja.  

Sz: Jó, és akkor ez hogy volt, hogy te tudatosan csináltad emellett, tehát tudtad azt, 

hogy van a riport, és mellette csináltad a saját dolgaidat? Vagy…  

St: Igen, igen.  
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Sz: …vagy ez csak úgy utólag lett úgy, hogy…  

St: Nem, nem, ez abszolút tudatosan működött, tehát én az elejétől kezdve. Hát tudtam 

azt, hogy a sajtóban nem lehet semmi különöset csinálni, ami végül is így is lett. Tehát, hogy 

evvel az elején tisztában voltam, hogy úgy, tehát, hogy a sajtófotográfiát…  

Sz: Te igazából a megélhetés miatt mentél el a sajtóba?  

St: Nem. Azért mentem el a sajtóba, mert szerettem fényképezni. Szerettem 

fényképezni, és szerettem jönni-menni, meg ez a riporteri életforma, ez egy nagyon izgalmas 

dolog jó ideig. Tehát hogy nagyon sok mindenbe tudod beleütni az orrod, ez megint egy ilyen 

tájékozódás, tehát, hogy az az érdekes az egészben, hogy jobban megismerd a körülötted lévő 

világot, ahhoz, ahhoz iszonyú jó egy fotóriporternek a státusza. Tehát, hogy ugyan mindenbe 

felületesen pillanthat bele, de hogyha akar valamit, akkor oda visszamehet, és akkor oda 

beleáshatja magát jobban is.  

Tehát, hogy rengeteg információt kaptál abból, hogy… és mivel engem a 

fotográfiának pont ez a része kezdett el jobban izgatni. Tehát, hogy én nem akartam azt a 

kvázi „tiszta művészetet”, vagy azt az idézőjelbe tett művészetet csinálni a fotográfián belül, 

én nekem ezért ez egy járhatóbb út volt, mint, hogy ha én most, mit tudom én, a saját 

elefántcsonttornyomba vonulok, és akkor ott, akár valami egyetemi képzés, vagy önképzésen 

keresztül. De hát ez egy másikfajta életút lett volna, lehet, hogy akár messzebbre is jutottam 

volna. Vagy ezt már ki dönti el? Tehát hogy nem, ezt nem tudom, lehet, hogy jobb döntés lett 

volna, de engem úgy efelé vitt a pálya.  

Sz: Te, és amikor…  

St: De ezt én élveztem, tehát, hogy egy percig nem volt az bennem, hogy sajnálnám 

azokat a képeket, amiket nem csináltam meg, akár ezeknek az anyagoknak a folytatásaként. 

Tehát, hogy én ebben úgy éreztem, hogy ez így nekem nagyon jól működik, mert hiszen 

abszolút azt az érzést kaptam meg, hogy én ezt csinálom, fényképezem, és hogy nem, ebben 

még tényleg az is lehet, hogy belejátszott, hogy nem jelenik meg, nem jelenhet meg.  

Sz: Már mi?  

St: Hát amiket csinálok. Tehát, hogy én csináltam egyrészt a sajtómegfelelést, mint 

fotóriporter, hogy… amik ilyen egyszerű dolgok voltak, az mind megjelent. Tehát, irdatlan 

mennyiségű publikációm jelent meg, aminek semmi értelme nincs az ég világon. Töredékét 

sem tettem el, de még így is kazalokban áll a pincében most is, meg itt is. De mellette 

csináltam magamnak azokat a munkákat, amiket magamnak csináltam, mint fotót.  



Stalter – 68 –  
  
  

Sz: De hogyhogy magadnak? Eszedbe sem jutott, hogy ezeket publikáld? Vagy…  

St: Dehogynem, hát akár meg is próbáltam, de hát nyilván nem publikálták.  

Sz: De miért?  

St: Hát, mert miért?  

Sz: Hát, de miért? Politikai okokból vagy?  

St: Hát persze, persze.  

Sz: Miszerint?  

St: Hát ez is le van írva már!  

Sz: De mondjad.  

St: De hát akár, hát miért? A Manufaktúra, az volt az, amivel úgy leteszteltem az 

egész történetet. Akkor kezdtem gyakornok lenni végül is, a Magyar Ifjúságnál. Azt mondták, 

hogy csinálj egy munkásábrázolást, nem csak nekem mondták, az összes fotó, a rovat összes 

tagjának, hogy munkásábrázolás a téma, gyerekek, csináljátok! Van ötletetek? Van.  

Na, és akkor én mondtam, hogy nekem az az ötletem, hogy én visszamegyek 

Berettyóújfalura, ahol, mondtam, hogy csináltam egy, termelési riportnak hívták, ami lejött, 

és oké, termelési riport. De, hogy én oda vissza akarok menni, mert ott láttam egy 

üzemcsarnokot, ami engem érdekel. Mondták: jól van, akkor menjél.  

És akkor visszamentem, tehát egy lehetőség is volt egyébként, mert vissza tudtam 

menni, mint újságíró, be tudtam menni az Elzett Művek gyáregységébe, és azt mondtam, 

hogy én itt szeretnék fényképezni. Hát, mondták, hogy mi a faszomat fényképezel itt, egy 

darabig kérdezgették, de utána nem érdekelt senkit. És mondtam, hogy vissza akarok menni.  

És akkor visszamentem ötször-hatszor, és akkor ott fényképeztem egyre többet, 

beépültem ott, megismertem a csávókat. Csak cigányok dolgoztak ott, mert ugye teljes 

foglalkoztatás volt, különben KMK voltál, és mentél a sittre. Viszont csak cigányok vállalták 

el ezt a munkát, mert hogy magyar ember ott nem vállalta el. Mert tudta, hogy három év 

múlva elpatkol, mert az alumínium kanalat úgy csiszolta, és az az alpakka por, vagy mi a szar, 

azt belélegzed, és az egy nagyon finom ilyen fémötvözet, és rosszabb, mint a szilikózis. 

Tehát, hogy elpatkolsz benne.  

Sz: Ezt nem mondod, ez komoly?  

St: De, ezt abszolút komolyan mondom! Abszolút komolyan mondom, az erről szól, 

ez a riport. És az van, hogy hát én ezt úgy végiggondoltam, azt, hogy ha lemegy a bányász 
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ugye a föld alá, és fölhozza a hősi munkával a szenet, az egy kurva nagy dolog, mert hát a 

szén magától nem jön fel, a szénre szükség van, tehát egy hősi munka.  

De baszd meg, ezekkel a szerencsétlenekkel azt csináltatták ugye, hogy egész nap ott 

ül a izé mellett, a csiszolókorong mellett, és a kanállal így csinál. Na most, egy zárt ekkora 

gépben, mint ez az asztal, egy ilyen zárt gép csinálta már akkor ezt Nyugat-Európában, 

ezerszer olyan hatékonysággal, mint ezek a hülye romák, akiket oda kellett nekik utalni, mert 

hogy dolgozzanak már, vagy valami ilyesmi. És közben hát ment nyilván az a rizsa, hogy „a 

munkásosztály hatalom”, „a munkás a legfőbb érték”, „miénk a gyár, miénk a hatalom” –, de 

tényleg, hát erről volt szó.  

Hát és akkor ez engem egy kicsit fölháborított, meg úgy szöget is ütött a fejembe, és 

gondoltam, hogy ezt csinálom én meg ilyen munkásábrázolás szintjén a Magyar Ifjúságnak. 

El is kezdtem, és vittem vissza az anyagot, mutattam a kontaktokat az Ágoston Istvánnak. 

Mondta: „Gyurikám, nagyon fasza, végre egy másfajta munkásábrázolás, tök jó”. De 

mondom: hát, vissza kell még mennem – jó, menjél vissza.  

Visszamentem háromszor, utána mondta, hogy hát most már nem tudsz visszamenni, 

csak ha szabadságot veszel ki. Mondom: szevasz, szabadság, kész. Visszamentem, és úgy 

összeismerkedtem, lent aludtam, ott, aki ott dolgozik, a családjában vannak olyan képek, hogy 

nézik a tévét és, hogy nincs benne a sorozatban. Szóval, végig csináltam az egészet, az 

egésznek ezt a szörnyű kiszolgáltatottság részét. Ez volt az egyik momentum.  

A másik…  

Sz: Na, de várjál, várjál, álljunk meg! Egyrészt te, mondjuk, tudtad azt, hogy ők meg 

fognak halni. De ők tudták?  

St: Persze.  

Sz: Mondták is neked?  

St: Hát, úgy annyira nem mondták, hogy ők meg fognak halni, de hát ez ilyen 

egyértelmű. De hát, nagyon sok ilyen munkahely volt, meg van is. Tehát a kohászoknál az a 

csávó, aki a izét beviszi, amikor így forr a vas az üstben, és ráakasztja a kampót, hogy ki 

tudjon borulni, hát ezek mind meghalnak öt-nyolc éven belül. Annyi folyadékot kell neki 

felvennie, hogy abba hal bele. De mindegy, sok ilyen munka van.  

Sz: Na jó. De visszatérve, hogy és ezt nem, tehát te tudtad, hogy…  

St: Várjál, várjál, van egy egész komoly története a dolognak, mert hogy én ezt 

csináltam, és vittem vissza a szerkesztőségbe, és már ott volt, mit tudom én, tizennyolc 
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tekercs film, vagy fasz tudja mennyi. Kontaktoltam, izé, kiválasztottam, lenagyítottam az első 

szériát, és mondtam az Ágostonnak, hogy hát körülbelül ez, de még nincs kész, de hát azért 

nézze meg. „Kurva jó, tök jó, izé, Gyurikám, csináld tovább, jó lesz, izé”.  

Mentem, csináltam, utána már úgy együtt volt ez a sorozatszerű szisztéma, és mondta 

az Ágoston, hogy na, hívjuk be a T. András Emilt. Nem, nem, nem! A Kocsis L. Mihályt, aki 

az óta ilyen jobboldali ember lett, hívjuk be a Kocsis L. Mihályt, ő az olvasószerkesztő, nézze 

meg. A Kocsis L. Mihály bejött.  

Sz: Az olvasószerkesztő? Miért pont az olvasószerkesztő?  

St: Olvasószerkesztő volt, mert így működött a rendszer, tehát, hogy volt a fotórovat 

vezető, a fölött van az olvasószerkesztő, a fölött van a főszerkesztő helyettes, a fölött van a 

főszerkesztő. Tehát igazából ez a struktúra működik ma is.  

Sz: Na jó. Igen, hogy hívják be, hívjátok be a Kocsis L. Mihályt.  

St: Igen, hívja be a Kocsis L. Mihályt, aki a vizualitás fölött van már, de a lap 

struktúrában fölötte van, tehát meg tudja ítélni az egész történetet, jobban, mint mondjuk, egy 

fotórovat vezető, vagy egy képszerkesztő – aki ott nem volt. De az olvasószerkesztő a fölött 

van, ugye.  

Az megítélte, és azt mondta, hogy „kurva jó, Gyurikám gratulálok, ez nagyon jó, 

legyen három oldal a lapban”. Tehát, hogy ő meghatározza a mennyiségét a történetnek, 

három oldal a lapban, tehát nem két kolumna, hanem három kolumna. És hogy legyen az a 

címe, hogy Manufaktúra, és hogy nem kellene mellé semmi szöveg. Mondom: abszolút jó! 

Baromira örültem a címnek, mert ezt egy jó címnek tartottam, hogy Manufaktúra.  

Sz: Azóta is megőrizted.  

St: Így van, azóta sem, vagy azelőtt sem volt olyan, hogy három oldal megjelenjen a 

KISZ Központi Bizottság lapjában, képriport, ami ilyen jellegű, szöveg nélkül, Manufaktúra – 

pont.  

Na, megy tovább a történet, mutassuk meg a T. András Emilnek! Főszerkesztő 

helyettes. T. András Emil megnézi, és azt mondja: szerinte baromi jó, tényleg tök jó, három 

oldal, az is jó, az, hogy nincs hozzá szöveg, még az is jó, mert szerinte olyan jó. De hát azért 

olyan kemény ez a história, hogy ő nem meri felvállalni, tehát mindenképpen mutassuk meg a 

Szabó Jánosnak, a főszerkesztőnek, aki a KISZ KB-nak a tagja volt, és hát ő volt felelős a 

lapért. Egyszemélyi felelős volt, ugye minden főszerkesztő, és hogy hát akkor nézze meg ezt a 

Szabó János is.  
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Megnézte a Szabó János, azt mondta, hogy szerinte jó, de hát most az van, hogy jön 

április negyedike, vagy mi tudom én, mi: tegyük el ünnepek utánra, hogy majd akkor 

megjelenik. Jó, tegyük el ünnepek utánra. Eltették – se hang, se kép, elmúltak az ünnepek, 

kérdezem, hogy mi van, hogy mi lenne, ha…  

Sz: Mert már nem aktuális.  

St: …hogy mi van az anyaggal. Na, és akkor mondta a Szabó János, hogy igen, igen, 

de hát ez annyira negatív, ez a képanyag, hogy küldjünk le egy újságírót, hogy indokolja meg 

szöveggel mégis, hogy hát azért miért van ez, szóval hogy miért ennyire gázos ez az egész 

történet.  

Leküldtek egy újságírót, viszonylag normálisan meg is írta, mit tudom én, két flekkben 

vagy három flekkben, viszonylag röviden. Könyörögtem neki, hogy röviden írja. Megírta, 

visszajött. Na igen, hát jó, jó, de hát, hogy izé…  

Mindegy, nem hozták le még egy ideig. Utána az volt, hogy jó, persze, de ne legyen ez 

három oldal, hanem legyen csak két oldal, és legyen mellette ez három flekk szöveg. Hát 

szóval folyamatosan így herélték.  

De az volt a legszebb az egész történetben, hogy közben beadtam a sajtófotó 

pályázatra, képesszé kategóriában megnyertem vele az első díjat, és mondtam benn a 

szerkesztőségben, hogy: hát megnyertem képesszé kategóriában az első díjat, mikor hozzátok 

már le? Vagy hogy egyáltalán. Mondták, hogy hát gratulálunk, tényleg kurva jó, meg is 

érdemelted, tényleg jó anyag volt ez, vagyis jó anyag ez, de, hogy… hogy nem. De, hogy 

mégis, de hát nem.  

És akkor az lett az egyik leggyönyörűbb, hogy hát, hogy ugye vannak különböző 

rovatok: van belpolitika, külpolitika, kultúra, satöbbi, satöbbi. Hogy jó, tegyük el a kultúrába, 

hogy díjat nyertél. Tehát nem belpolitika, véletlenül sem, hanem tegyük át a kultúrába, hogy a 

kis kockafejű kis gyakornok-gyerek itt nálunk próbálkozik, művészkedik, hát és ezt csinálta, 

nyert is vele díjat. Na: úgy sem hozták le! Úgyhogy ennek ez az egészen pontos krónikája.  

Sz: Hogy ha jól értem, akkor ezek szerint…  

St: Ez meg is jelent egyébként a Fotóriporterben, mert ez már egyszerűen…  

Sz: De ez az egész történet?  

St: Ez a történet, igen.  

Sz: Ja, azt nem néztem meg, azt a lapot. Hogy, akkor ezek szerint az a kép, ahol így a 

szeme le van zárva…  
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Sz: Igen.  

St: …akkor az, mert én mindig úgy olvastam vizuálisan, hogy az a napszemüvegnek 

egy ilyen ironikus.  

St: Nem, nem, nem.  

Sz: Az a szemfödő?  

St: Hát az abszolút, persze. Tehát, hogy az a kép, tehát, hogy ezért mondom azt, hogy 

nem biztos, hogy… nem feltétlenül… tehát az a fajta riporteri magatartás, hogy én 

odamegyek, meg lefényképezem, az egy dolog. De itt én ezen az egészen gondolkodtam, tehát 

el tudom neked mondani képről képre, hogy mi miért ott van, ahol van, és hogy hol változik 

meg, hogy hol van benne az első része, hol van a következő fejezet, és hol van benne a 

vélemény.  

Tehát, hogy megvan a dramaturgiája, ami nagyon is, hogy abszolút komolyan 

végiggondolt, és tényleg értelme van. Az egy kitalált kép, amit ráadásul én találtam ki úgy, 

hogy dolgoztam a kontaktokból, nagyítottam, raktam őket sorba, megvolt az elképzelés, 

megvolt az, hogy én mit akarok ebből csinálni. És ahhoz egy kreált kép az az utolsó kép, tehát 

valóban ott van a gyerek abban a Tarzanos trikóban, mert ott dolgozik. De abszolút az én 

ötletem, hogy így rakja rá, és akkor én lefényképezem úgy, mert hogy az egész történetnek az 

az eszméletlen kritikája, és az az összefoglalása számomra.  

Sz: Ja, én azt hittem, hogy ott ők hülyéskedtek, és te ezt úgy: puff.  

St: Na hát ez az. Nem.  

Sz: Mert nem érződik rajta, hogy beállított kép.  

St: Nem, hát az egy abszolút beállított kép, olyan módon…  

Sz: És kérdezték, hogy miért? Vagy semmi? Vagy?  

St: Mit?  

Sz: Kérdezték, hogy miért pont ezt akarod, vagy?  

St: Nem, hát, mert mivel már én ott sokszor ott voltam, meg mit tudom én, szóval ez 

már úgy nem merült fel, mert úgy elfogadtak, hogy…  

Sz: Aha. Na, jól van.  

  

  

(VOICE014. MP3)  
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Sz: Na, figyelj ide, Gyuri, tulajdonképpen szerintem két dolgot kéne még elmondanod. 

Az egyik az az, hogy volt még egy váltás, ugye, amikor te, elkerülté a Képes Héthez.  

St: Igen?  

Sz: Hogy erről, ha röviden beszélnél, hogy miért kerültél oda, hogy kerültél oda, mi 

fene. És akkor utána még egy blokkban el kéne mondani, hogy ’90 óta mi van. Ha egyáltalán 

’90-től…  

St: Igen. A Képes Héthez úgy kerültem oda, hogy végül is ez egy ilyen, mivelhogy a 

Magyar ifjúságot azt megszüntették, tehát, hogy olyan módon szüntették meg, hogy tök jó 

volt a lapnak a példányszáma, akkor is. Mert ez nagyon érdekes volt, mert a Magyar 

ifjúságnál ott dolgozott, például, a Kovács Zoltán, aki a mai napig az ÉS-nek a főszerkesztője, 

ott dolgozott a Megyesi Gusztáv, ott dolgozott a Szále. Egy csomó olyan újságíró, aki baromi 

izgalmas volt, és értelmes. És aztán volt mellett egy csomó, például ott dolgozott a Seszták is, 

aki tudjuk, hogy milyen, meg hogy mennyire ment el jobboldalra, vagy a Gazsó, meg ezek. 

Ezek mind ott voltak, tehát, hogy az egy olyan fajta ilyen olvasztótégely volt akkor, hogy a 

legkülönbözőbb irányultságú emberek ott viszonylag jól elvoltak együtt.  

És amikor jött a rendszerváltás, meg ez az egész izé, akkor vált ilyen kétpólusúvá, 

hogy az egyik elment, az egyik rész erre, a másik elment arra, és lehet, hogy úgy utálják 

egymást, mint a szart. Tehát ez nagyon érdekes, hogy a rendszerváltás után, hogy addig úgy 

jól elvolt az egész társaság, de utána kegyetlen lett.  

És hát ezt nem tudom, hogy ennek mi volt a története. Az volt igazából a története, 

hogy a T. András Emil, aki nekem a főszerkesztő helyettesem volt, az átkerült valahogy a 

Képes Héthez. De ezek ilyen pártdöntések voltak, tehát hogy egy percig nem kell azt 

gondolni, hogy itten bármi véletlen történet ezen a szinten. Tehát, hogy nem az történt, hogy 

mit tudom én, hogy a T. András Emil olyan jó fej volt, hogy pont odarakták. Ki akarták nyírni 

a Képes Hetet is, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Tehát, hogy ezt a részét, olyan magas 

szinten, nyilván nem láttam bele.  

És a T. András Emilnek valami miatt az volt az izéje, hogy ő a fotórovat – mert, hogy 

egyébként jól dolgoztunk, tehát, hogy ha megnézed azokat a régi lapszámokat, kurva szar 

nyomdatechnikával, minden, de ott volt egy ilyen fotós-társaság végül is, ami viszonylag jól 

dolgozott folyamatosan –, és hogy ő azt, úgy magával viszi, vagy átviszi. És akkor úgy 

kerültünk mi át, az egész rovat, tehát a Kaiser Ottó, a… ki is volt még? A Bata az talán már 
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nem volt ott, a Harmatit azt kirúgták előtte, hát mindegy, körülbelül úgy nézett ki. Varga 

Zsolt! Azt hiszem, a Kaiser került át biztosan, és a Varga Zsolt is, meg én is.  

Úgyhogy a Féner volt ott a főszerkesztő helyettes, aki ilyen fotográfus volt, ami példa 

nélküli azóta is, hogy ilyen pozícióban, egy ilyen jellegű lapnál fotográfus üljön. És akkor ott 

volt a Benkő Imre, a Kerekest a Féner hozta oda, és hogy… de egy ilyen tízen-valahány tagú 

fotó stáb jött össze. Na most, hát ez hát marha jó volt, hát persze, hogy örültünk neki, mert hát 

miért ne, jobb megjelenésű, jobb kiállítású…  

Te nem tudom, hogy olvastad-e azt a cikket, amit elvittél, ott arról én beszélek, hogy 

nem tartottam azt sem olyan kurva jónak – mármint a Képes hetet –, ott fikázom 

egyfolytában, akkor még borzasztóan működött a Képes Hét, meg akkor mentem én oda. 

Tehát én nem tartottam ezt olyan kurva nagy számnak, mert sokkal jobbat lehetett volna 

csinálni, csak hát soha nem lehetett.  

Na, és akkor oda átkerültünk, és akkor hát semmi, ott ment tovább ez a riporteri dolog, 

csinálta az ember a riportokat, meg izé, és akkor az is kinyíródott – vagy kinyírták. És akkor 

mondtam én azt, hogy nekem ebből elegem van, tehát, hogy így szűnnek meg én alattam azok 

a lapok, amiért úgy dolgoztam tíz-húsz évet, meg egyébként is. Tehát, hogy tele van a faszom 

az egész sajtóval, és hogy menjenek az anyjuk picsájába, meg hogy én többet nem megyek 

értekezletre, meg nem hallgatom a faszságokat. Mert hát nyilván az volt, hogy mindig 

akadályoztatva voltál, tehát nem dolgozhattam olyan szerkesztőségben, ahol ne lettem volna 

non plusz ultra akadályozva.  

Tehát soha nem az jelent meg, soha nem úgy jött le, ahogy én szerettem volna, soha 

nem úgy. Akkor is, ha a tördelők a puszipajtásaim voltak, akkor is, hogy ha a főszerkesztő 

helyettessel jóban voltam, tök mindegy, érted. Valahol mindig elbaszódott.  

És akkor utána volt az, hogy én szabadúszó lettem, és azt mondtam, hogy nem 

helyezkedek el. A Kerekes elment a Képes Európához, meg minden. Engem is hívtak, nem 

mentem el. De napilaphoz elmehettem volna – megy a faszom! Szóval azt mondtam, hogy 

elegem van az egész sajtóból, és ott tényleg úgy be is fejeztem ezt az egészet.  

És akkor csináltam meg a műtermet, a Szűz utcában, vagyis már félig-meddig előtte, 

és akkor az óta szabadúszó vagyok.  

Na most, mellette, amit csináltam és ami nagyon fontos: az az Amarodrom, még a 

szimultán a Képes Héttel, meg a többivel, ami kurva jó, és itt vannak a lapszámok bekötve, és 

tök jó. Tehát, hogy értelme volt, és tényleg valóban értelme volt, meg úgy is jelent meg, meg 
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kis példányszámban, le se szarta mindenki, meg ott nyírták, ahol tudták. Aztán kinyírták az 

egészet, a Jutkával az élén, természetesen, mert akkor már főszerkesztője volt az 

Amarodromnak. És volt körülbelül egy három év, amikor a főszerkesztője volt, és abból volt 

kettő, hogy végül is nagyjából olyan képeket raktunk bele, amit akartunk, és úgy jelent meg. 

Hát rémes szar nyomdatechnikával, de kurva izgalmas. Tehát, hogy mindenképpen ilyen 

sajtótörténet szempontjából izgalmas a képanyag.  

Az albumnak a képanyaga is kvázi megjelent, de hát komplett riportok, és rengeteg 

anyagunk van, érted, ami feldolgozatlan, és ebben a témában, hiszen mindig jártunk. Tehát, 

hogy egy lehetőség volt, tehát, hogy három darab ugyanilyen vastag albumot össze lehet 

állítani, némileg különböző koncepcióval, úgy, hogy mind a mienk, tehát, hogy nem…  

Sz: Ez az album, ami mondasz, ez a Másvilág?  

St: Másvilág.  

Sz: Ezt még mondd el, hogy ez mikor jött, hogy jött!  

St: Hát ez úgy jött, hogy elkezdtük kiválogatni azt a borzalmas képanyagot, amit 

csináltunk. Vagyis hát mindig az van, hogy ugye, megint szétválik a sajtómegjelenés, és az, 

amit te fontosnak tartasz. Hát ez az album abból állt össze, amit mi fontosnak tartottunk, 

egyrészt a Jutka, másrészt én. Tehát hogy az elkészült képanyagokból azokat a képeket 

szedtük ki, aminek fotográfiai értéke is, vizuálisan is izgalmas, meg egyáltalán, tehát, hogy a 

mi akkori gondolkodásunkat tükrözi.  

Sz: Ez az akkori ez mi, ’92-3? ’98?  

St: Kilencven… hát ebben szélesen van, mert van…  

Sz: Nem, de mikor jelent meg az album? Kilencven…?  

St: ’91-2.  

Sz: ’91-2.  

St: ’91. De már készen volt korábban.  

Sz: De ezt…  

  

[Sz: Na, várjál, álljunk le egy picit, nézzük meg, mert ez fontos.]  
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Sz: Na szóval, hogy volt ez, hogy ’95-ben megszűnt az Amarodrom?  

St: ’95-ben megszűnt az Amarodrom, és utána még folytattuk ezt a munkát, ilyen 

„saját szakáll” szempontjából, és akkor ez végül is… mit? Kilencven… mikor jelent meg?  

Sz: ’98-ban jelent meg.  

St: ’98-ban, de hát gyakorlatilag egy-két évvel azelőtt már úgy kész volt, szerintem, a 

képanyag.  

Sz: Aha, és ezt eleve úgy terveztétek, hogy saját kiadású lesz?  

St: Igen. Hát, mert másképp elképzelhetetlen volt. Tehát, hogy pályáztunk az NKA-

hoz, meg ilyenek, kaptunk rá háromszázezret, kaptunk rá ötszázezret. De hát annyiból nem 

lehetett megcsinálni. Akkoriban valami, mit tudom én, kétmillió fölött volt a költségvetésem, 

mert ezerötszáz példányban jelent meg, és akkor sokkal magasabbak voltak a nyomdaárak, 

mint ma. Hála Istennek, ma már alacsonyabbak, de hát nagyon durva izé volt.  

Tehát úgy nézett ki az egész, hogy a Soros Alapítványtól kaptunk rá, nem tudom most 

konkrétan, mennyit, de ilyen egymillió alatt, és a Pro Helvetiától kaptunk, mit tudom én 

háromszázezer forintot. De egyébként mindenkit megkerestünk, a MOL-t, az összes ilyen 

nagyvállalatot, vállalkozót, mindent, evvel foglalkoztunk nagyon sokáig, sehol semmi.  

A vége az lett, hogy körülbelül egymillió forint ilyen saját tőkével jelentettük meg, 

amit már visszakaptunk természetesen, hála a jó Istennek, mert hogy a könyvből a Sorosnak 

adtunk bizonyos mennyiségű könyvet, annak fejében, hogy támogatta, aztán így működik. De 

még mindig van belőle egy olyan jó nyolcszáz példány, úgyhogy nem kapkodták el. De jelen 

van, és ez nagyon fontos, tehát, hogy működik az óta is a könyv, és hogy ilyen szempontból 

szuper.  

Azért lett magánkiadás, mert hogy nagyon jól tudtam azt, hogy a Pelikán Kiadó, a 

Gera Mihály, meg az összes többi, ahogy szervezték, tehát, hogy arról szólt az egész, hogy 

kinyomnak egy albumot iksz példányban, a Pelikán Kiadó például. Eltelik három-négy hónap, 

vagy egy fél év, nem terjesztik: bezúzzák az egészet. Tehát itt amennyi fotóalbumot nyomtak, 

ahhoz képest mennyi van háztartásokban, vagy hogy mennyit vásároltak meg: tragikus arány 

jönne ki, tehát, hogy a mi albumunk már bőven nem lenne a piacon, ha nem lenne otthon, a 

lépcsőházban, így fölstószolva. Na most, ezért van magánkiadásban.  

És hogyha még egyszer az életben sikerül kiadnom albumot, vagy bármit, akkor 

abszolút magánkiadásban fogom csinálni. Most már a Benkő Imre jött rá erre, mert hát ő 

aztán baromira meglátta ezt, hogy kiadott már iksz albumot, és sutty! Így tűnt el, mint ahogy 
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volt! Nem azért, mert megvették, hanem inkább azért, mert bezúzták, meg a tönkre ment 

valamelyik raktárban, mert ráment a víz, és egyébként is. Tehát evvel nem foglalkozik 

Magyarországon senki. Tehát ez egy tragikus történet, ahogy a fotóalbumok kezelve vannak, 

meg egyáltalán.  

Sz: Jó, de hát abból a szempontból viszont nem panaszkodhattok, hogy nagyon szép 

sajtóvisszhangja volt.  

St: Hát, persze, hát most nem, az egy másik dolog! De az, hogy megjelentetsz egy 

albumot, mondjuk, ezerötszáz példányban, és nagyon jól tudod, hogy egy év múlva ötszáz 

elkelt a piacon, meg szétosztogattad – és a másik ezret meg kidobják a kukába. Azt én nem 

akartam, nagyon okosan. Tehát hogy ezért gondolom azt a mai napig is, hogy csak ez a 

járható útja, tehát, hogy ha kiadsz valamit, akkor kvázi ilyen magánkiadás, vagy úgy kell…  

Sz: Nem a kiadás az érdekes, hanem a terjesztés, hogy hogy terjesztik.  

St: Hát az a terjesztés, az meg nulla! Tehát a terjesztés, a terjesztés, azon ott buksz 

meg rögtön, ahol van, mert a terjesztés az nem foglalkozik fotóalbummal. Hanem foglalkozik 

a csókos könyvekkel, meg az összes mindenféle hülyeséggel, amiből profitot tud szerezni. 

Egy ilyen albummal neki csak teher, hogy ha most ebből három példányt leviszek izére, 

Hódmezővásárhelyre, hogy ott is legyen, akkor érte kell menni. Elvitték, nem vitték? Nem 

vitték, akkor visszahozom. Tehát itt sikkad el az egész történet, tehát, hogy amiatt, hogy 

nincsen nagy kereslet, a terjesztő nem foglalkozik a fotóalbumokkal, semelyikkel!Tehát, hogy 

a Szebeninek az albumai, meg a izék, amik ilyen populáris jellegű történetek, szerintem 

azokból is a nagy része zúzda.  

Sz: Jó. Te még egy dolog van, amit úgy menet közben elfelejtettem, hogy te nem csak 

jártál a Stúdióba, hanem ott elég komoly tisztséget is, vagy szerepet is betöltöttél.  

St: Ja, hát ez úgy volt, hogy jártam öt évet oda, azt hiszem, öt évet, mint ilyen rendes 

tag, és mielőtt vége lett, tehát lehet, hogy már negyedik évben, vagy mit tudom én, ki 

emlékszik erre, akkor ilyen vezetőségi tag lettem. És akkor csúszott tovább ez, mert, hogy 

vezetőségi tagok is mehettek valami miatt tovább, és aztán meg stúdiótitkár lettem, úgyhogy 

összesen voltam valami nyolc-kilenc évet.  

Sz: És ezt hogy bírtad a család mellett, sajtó mellett, ez nem volt megterhelő? Vagy…  

St: Hát de, megterhelő volt. De én szerettem, tehát, hogy a feleségem fölhívott, hogy 

most úgy érzi, hogy szülni akar menni. És akkor kérdeztem, hogy most menjek haza, vagy 
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ráér itt az előadás után? Ezt az óta is emlegeti, tehát, hogy ez nem volt szép történet, de hát 

aztán hazamentem, és akkor bevittem, és akkor megszülte az Ancsát.  

Sz: Ez a második gyerek?  

St: Ancsát, igen.  

Sz: Ancsa.  

St: Út közben meg kellett állni, mert rázta a kocsi, és már útközben majdnem 

megszült. De magánál már másképp lesz, mert maga már idősebb és gondos apa, én meg úgy 

lazábban kezeltem ezt a kérdést.  

Sz: Ja, ja. Te, és egyszer említettél egy olyat, hogy ott be akartak léptetni a pártba, a 

Stúdióban, de ott aztán beintettél.  

St: Nem, hát az úgy volt, szintén a T. András Emil, mert ő volt a főszerkesztő helyettes 

és egyben a párttitkár, a Magyar ifjúságnál, és hát behívott, és mondta, hogy fiatalítani kell a 

pártban, mert, hogy itt ez szokás – egy. Kettő pedig: hogy nem lehet csak párttag rovatvezető, 

és akkor én már ilyen komoly ranglétrán voltam a Magyar ifjúságnál, tehát én voltam a fotó 

rovat vezetője.  

Sz: És ez mikor volt, úgy nagyjából?  

St: Hát nem tudom. Hát mikor lett vége a Magyar ifjúságnak? Amikor a Képes Héthez 

átmentünk, az előtt egy olyan két-három… szóval én ott rovatvezető voltam vagy három-négy 

évig a Magyar Ifjúságnál.  

Sz: Na jó, mindegy, igen?  

St: Igen, és akkor hát mondtam, hogy én nem nagyon szeretnék belépni a pártba, de 

hát ez már nem, akkor már lazult fel ez az egész történet azért! Biztos régebben nem lehetett 

volna megcsinálni. És hát azt mondtam el, hogy hát a Stúdióban végzett, a stúdiótitkári 

funkcióm az nem összeegyeztethető a párt-tagsággal, ezt nagyon jól kitaláltam magamnak 

már előre. Éreztem, hogy ez lesz a vége, úgyhogy ezzel nagyon frappánsan előálltam. És 

akkor kérdezi, hogy „miért, miért?” Hát mondom: te, tök egyszerű, Emil. Azért, mert hogy a 

múltkori kiállításon is jött az Aczél György, vagy valamelyik fullajtárja, és akkor mondta, 

hogy ezt a képet vegyük le, ezt a képet vegyük le.  

Sz: Várjál, azért ez nem mindegy, hogy az Aczél jött, vagy a fullajtárja!  

St: Hát volt olyan is, hogy az Aczél végigjárta a Stúdió-kiállítást, és szedetett le 

képeket. Ez lehet, hogy mendemonda, mert én saját szememmel…  

Sz: Ja, ezt nem láttad.  
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St: …nem láttam. De azt viszont abszolút tudom, hogy a Fejti, meg az összes többi, 

tehát, hogy így erre valamilyen módon voltak szakemberek, akik figyeltek, az ő részükről 

szakemberek.  

Sz: És mit tudtak mondani? Hogy ez túl figuratív, vagy mi?  

St: Hát mit tudtak mondani?  

Sz: Vagy nonfiguratív?  

St: Hát mi? Ugyanazt tudták mondani, mint az összes régebbi történetben, amikor így 

bezártak kiállításokat. Hát mit?  

Sz: Mert épp ez a vicc, hogy én kiállításról, egyről tudok, amit bezártak: az a 

Tímárnak a…  

St: A Tímárnak az a hullás anyaga. A krematórium.  

Sz: Igen. De az sem politikai ok, hanem, tehát ilyen üzletpolitikai okokból.  

St: Dehogynem, hát abszolút politikai ok, hát, hogy gondolod az, hogy nem? Hát a 

Tímár végül is lefényképezte azt, hogy mondjuk, egy társadalom úgy bánik a polgáraival, 

mint ahogy a halottaival. Mondjuk, egy ilyen olvasatot is el lehet képzelni…  

Sz: Hát én úgy tudom, hogy itt egyszerűbb…  

St: Na most hogy ha téged kidobnak a kukára, meg úgy nézel ki, mint hogyha 

Auschwitzban lennél, így egymásra hányva, akkor a kegyelet, meg ilyesmi, akkor hogy vagy 

te megbecsülve, mint állampolgár?! Na most, hát az egy szocialista krematórium volt. Tehát 

nem egy magánembert kellett azért halálra basztatni, hogy hát azért ne dobáljuk már 

egymásra a hullákat úgy, hogy félig így kilóg a koporsóból, meg izé! Meg hát, tán a hamvat 

sem kell kidobni annyira a kukára, hogy ilyen látványosan! Hát az ott le volt fényképezve!  

Na most, hát ez politikai ügy ettől a pillanattól kezdve, mert ki temet? Hát az állam 

temetett. Nem magánvállalkozó temetett. De egyébként, hát mi? Hát nem, hát azért előbb is, 

hát mi, hát a Műhely ’67-nek a kiállítását bezárták, Tabák Lajosnak a Fotótörténetben, 

bezárták a kiállítását, hát volt ilyen sok, többször.  

Sz: Igen?  

St: Persze.  

Sz: Hát akkor ennek majd még utána kell néznem, úgyhogy…  

St: Hát Szolnokon bezárták a kiállítást, a Műhely ’67-nek, vagy tán… ja, de lehet, 

hogy nem, a szociofotós, a Sugár Kata, Langer Klára, meg ezeknek, bezárták.  



Stalter – 80 –  
  
  

Sz: Jó, na figyelj ide! Van szerinted valami, ami olyan, ami fontos lett volna, de nem 

érintettük?  

St: Hát, lehet, szerintem. A fene tudja, hát érted, ahányszor elmondom, annyi jut 

eszembe, össze-vissza.  

Sz: Na jól van, hát akkor köszönöm szépen.  

St: Én köszönöm.  

Sz: Aztán…  


