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[T: Megy akkor?  
S: Forog, igen.  
T: Jó.]  
  
S: Tehát az a kérdés akkor, hogy miért váltottál a barnából a kékbe?  
T: Hát azért, mert ez is egy kis váltás volt. Tehát ugye, a pályám legelején ismert 

képek elsődlegesen ötletekre, ötleteknek vizuális megvalósításaként jöttek létre. És mondjuk, 
úgy a Család esetében, hát az teljesen evidens volt, ugye, arra hajazott a helyzet, hogy ezt a 
tradicionált állapotot oldja fel, ugye, az ott ülő akttal.  

Na most, a kékre váltás… Ja, és ennek az időszaknak számomra azért valahol vége 
volt, mert úgy gondoltam, hogy hát fotográfusként, szóval nem csak az ötlet a 
legmeghatározóbb, hanem hát mégis csak ugye, a fény és a kép, az arról szól, hogy az ember 
próbáljon egyfajta önálló világot megteremteni. És akkor ezzel, ez a fajta váltás – tehát, hogy 
a barnának, a barna színnek, mint monochrom színnek a használata – összefüggött azzal a 
fajta váltással, ami az akkori időszakban, a költő barátok és ennek az úgynevezett poén- vagy 
ötletképeknek a meghaladottsága révén, számomra is elfelejtődtek.  

És azért gondoltam a kék színt, hát szóval nulla ilyen Picasso-eszme, meg satöbbi, 
hanem ugyanúgy meg akartam tartani homogénnek, monochromnak ezeket a fajta képi 
üzeneteket. Viszont változott minden. Tehát annyiban változott a képi megjelenés 
lefogalmazása a lehetségesnek, hát ugye, az említett költő barátok sokkal elvonatkoztatottabb, 
bizonyos fokig szürrealisztikus lehetőségek kapcsán. Hát ez egy váltás.  

Tehát egy bizonyos időszak szólt erről a barnításról, és aztán jött a kék szín. És aztán, 
utána meg jött a színes is, de az is egy egészen redukált formában. Amelyik szintén azért a 
nyolcvanas évek helyzete.  

S: Na most, még azért, azt értem, hogy ezek a különböző költői olvas… tehát irodalmi 
olvasmányaid, meg irodalmi barátságok alapján született képek, ezek valóban 
szürrealisztikusak. De hogy miért gondoltad azt…  

  
[K: Bocs, lefeküdt az aksi is, ne haragudjatok, egy pillanat, és mehetünk tovább. 

„Miért gondoltad azt…”?  
S: Ja, hogy mehet attól még?  
K: Most még nem, de egy pillanat, és utána mehet. És most már mehet.]  
  
S: Tehát, hogy azt értem, hogy az irodalmi olvasmányaid, olvasmányélmények, és 

irodalmi barátságaid – ami szerintem legalább olyan fontos volt: ennek a személyes része –, 
hogy az ezek hatására születet képek valóban szürreálisak, és ehhez valóban illik ez a 
tulajdonképpen kicsit irreális színvilág. De miért gondoltad, hogy a cigány-képekhez is ez 
illik? Tehát ez koncepció volt? Vagy egyszerűen csak ebben voltál benne?  

T: Nem, hát ez számomra egy ugyanolyan, elsődlegesen érzelmi állapot volt, aminek 
meg akartam felelni. Tehát az, hogy a különféle költőkről másfajta képeket csináltam, vagy 
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más jutott eszembe… Na most ugye, ezzel a fajta tradicionális témával ugyanazt a kihívást 
éreztem, hogy másképp kell megfogalmaznom azokat a személyes élményeket, amelyek 
ebben az időben értek. Tehát…  

S: Igen, de…  
T: Ez egy külön utca, külön ösvények, külön bejáratú dolog, hogy most a húsz, 

harminc, vagy ötven képet, tehát amit kifejezetten ezzel a metodikával csináltam, hogy 
egyszerűen az akkori időszakban eszembe jutott, úgy jutott eszembe, így akartam 
megcsinálni.  

S: Hát a fekete…  
T: Mert, csak amit már… De akkor meg lehetséges, hogy ismételném önmagam. 

Tehát, hogy nekem egy annyira más, a Bari Károly apropójából annyira más megközelítési 
lehetőségem volt a cigányság felé, hogy úgy gondoltam, hogy ezt mindenféleképpen a képi 
világban is megkülönböztetetté kell tenni.  

S: Jó. Értem, tehát fekete-fehéret, azt túl szociósnak érezted volna, gondolom én.  
T: Nem, nem csináltam fekete-fehéret, szóval ugye, ezek fekete-fehér negatívra 

készültek, de valahol, szóval ezt az azóta is fölvállalt vonulatot nem akartam elhagyni. 
Tehát…  

S: Jó.  
T: Tehát maradtam a kiinduló pontomnál: csak beállított képek, csak a világban 

létrehozott kis világnak a megteremtése, ezzel a fajta formanyelvvel.  
S: Jó, említetted az előbb a Kallós Zoltán nevét, és amúgy is kérdeztem volna, hogy 

hiszen, hogyha Erdélyben jártál – de ezek szerint még személyes vonulat is volt –, hogy 
magyar falvakba, vagy akár román falvakba nem is mentél? A Kallóssal például nem is 
mentetek?  

T: Hát, dehogynem, ő ott végigvezetett, csak most én így nem igazán készültem fel, 
hát ezért elnézést kérek.  

S: Semmi, csak beszélgetünk.  
T: Tehát ő mondta azokat a kis falvakat, amelyek… ahol jelentős vagy érdekes cigány 

közösség létezik, nem elsődlegesen fotográfusi szempontból, hanem a Károly gyűjtő útját 
elősegítve. Hát, most Mérára… vagy Méra, például az úgy beugrik. De hangsúlyozom, hogy 
ez nem is… ez inkább csak olyan Nagyvárad és Kolozsvár környezete volt, és tényleg 
nagyon…  

S: Ezt értem, de azt kérdezem, hogy vele, Kallóssal, nem is mentél magyar falvakba 
például? Vagy Gyimesbe? Hát ő azért ott…  

T: Nem, mert én a Bari Károly kapcsán voltam ott, és csak arra koncentráltam. Tehát a 
Kallós Zoltánnal annyi, hogy akkor találkoztunk, és adott egy gyönyörű szép kályhacsempét, 
ami máig ott van a salföldi házamban, kitüntetett helyen. Hát, még gyakorlatilag át kellett 
csempészni, tehát hogy az akkori időszak mindenki számára ismert, de haza tudtam hozni, és 
azóta is őrzöm.  

S: Jó. De így, hogy ilyen magyar falvakba, vagy a Gyimesbe, vagy ilyesmi, ilyenre 
nem is mentél?  

T: Nem.  
S: Tehát csak a Barival.  
T: Nem. Nem, hát ez a Károllyal való közös dolog volt.  
S: Értem.  
T: Mondjuk, volt ennek egy prózai oka: nekem volt autóm, tehát…  
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S: Várjál, várjál! Tehát arra gondoltam, hogy ennek a melónak vége, oké. És akkor azt 
mondod, hogy nagyon jó volt itt lenni, most nézzünk egy kicsit arrébb. Vagy menjünk beljebb 
Erdélybe, vagy mit tudom én.  

T: Nem, nem. Hát ez, figyelj, ez mondjuk, akkor, amit kérdezel, vagy ha jól értem, 
akkor arról szól, hogy én miért nem kaptam ott különféle inspirációkat. Mondjuk, hát 
egyszerűen azért, mert én ilyen képeket csinálok. És mondjuk, a Korniss Péter Múlt idő és 
Elindultam világ útján könyve után az égvilágon semmi értelme nem lett volna, hogy ezt a 
fajta témát én megközelítsem.  

S: De miért? Pont ezt nem értem! Mert hát a Korniss nagyon is egy ilyen – teljes 
joggal – egy ilyen hagyományosabb felfogásban közelített ehhez.  

T: Hát ő fotoriporter, vagy fotográfus…  
S: Nem csak azért, hanem… mindegy, ezeregy okból. De semmiképpen nem ebben. 

De hát abszolút el lehetett volna képzelni, hogy mit tudom én, kimész Gyimesbe – én jártam 
ott többször –, és ez legalább ennyire szürreális világ. Én csak kérdeztem. Ez nem 
számonkérés, egyszerűen csak kérdés. Fölmerült bennem, hogy nem kaptál kedvet, vagy nem 
tudtál utazni, vagy nem volt egy konkrét… Semmi, ez…  

T: Hát szóval ez, mint téma, ez nem fogott úgy meg. De hát azt hiszem, hogy talán egy 
– mondjuk, Korniss Pétert említettem –, aki például szintén gyönyörű dolgokat csinált, az a 
Kása Béla. Aki egyébként ezt a fajta fotográfusi, vagy azt a fajta fotográfusi felfogást 
képviseli, mint én, és azért az ember ezekről tud. Hát szóval olyanokba belemenni, amiről 
tudod azt, hogy ad egy: nem tudod meghaladni. Még akkor még nem csak azért nem tudtam, 
mert én soha sem voltam riporter. Tehát ugye, mert a Péter, az mégis csak a riporter 
eszköztárával csinálta meg, ugye, ezt a két nagyon jelentős könyv-dolgozatát.  

S: Ezzel én nem értek egyet. Azok szerintem nem riport-képek.  
T: Hát, vagy… jó, de most…  
S: Az egy hagyományosabb felfogás, az kétségtelen.  
T: Hát jó, de nem beállított képek. Tehát…  
S: Hááát…  
T: Most tényleg, hát azért van nekem csak három-négyszáz, vagy talán maximum 

ötszáz képem, mert egyszerűen én mást nem tudtam, vagy nem akartam más műfajok felé 
kipróbálni magam. Mert… nem azért, mert féltem tőle, vagy nem azért, mert nem tudtam 
volna megcsinálni. De biztos – vagy legalábbis úgy éreztem –, hogy nem tudom meghaladni 
az ezzel kapcsolatos ismert dolgozatokat.  

S: Jó. Jó, rendben van. Én mindössze annyit akartam volna mondani, hogy… Hát, de 
nem is, ez most olyan, hogy a Korniss a körtét csinálja, te az almát. Hát az nem, hát hogy 
lehet azt összehasonlítani?  

T: Hát minden…  
S: Én csak arra gondoltam…  
T: Minden műfajnak megvan, vagy meg lehetnek a reprezentáns képviselői. És most, 

amellett, hogy én természetesen nem azt mondom, hogy bármilyen fotográfusi műfaj az 
valahol prioritást érdemelne, vagy feltételezne, vagy úgy működne, de hát én maradtam ennél 
a szűk helyzetnél, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam.  

S: Jó, nincs semmi baj. Te, és színesben nem is próbáltad elképzelni ugyanezt a 
világot? Tehát azért nem csináltad, mert nem volt pénzed színes…?  

T: De, lett volna, mert nézd, hát én végül is egy kiadónál dolgoztam húsz évig, tehát 
ilyen problémák nem igazán lettek volna. Meg jártam az országot úgy a munkám révén. De én 
azt egy annyira más fajta vonulatnak gondoltam, hogy színes fotográfia kapcsán szintén ugye, 
a költő barátaim, szintén ez a némileg ezoterikus világ volt, ami érdekelt.  
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S: Na, ezt most nem értettem!  
T: Mit nem értesz? Hát mert… jó, hát én csináltam, ami talán itt is látható, mondjuk, 

épp ugye, Idézet Balaskó Jenőtől, tehát ez a színes. És számomra meg épp az volt az 
izgalmas, hogy természetesen színes nyersanyagra dolgozom, de mégis gyakorlatilag ehhez a 
monochrom világhoz közelítek.  

S: Tehát magyarán: kétféle ilyen színezett képed volt, illetve már ez a kék. Az egyik 
az egy vegyi kékítéssel, a másik pedig színes papírra, szűrőzéssel. Jól értem? Ezt mondod?  

T: Hát, a kék fotográfiáim, azok színes elszűrések. Tehát nem a hagyományos, 
tradicionált kékítő eljárás, tehát nem olyan, mint amilyen volt a barnított kép.  

S: Ja, hanem színes papírra.  
T: Tehát színes papírra, egyszerűen elszűri az ember, ráadja a sárgát, és akkor kész –

tehát abból kék lesz, tehát, mivel fekete-fehér a nyersanyagod, ugye? Viszont ezeknél, ami 
ezekben a kis „Idézetek”-dossziémban van, ott is ugye, számomra épp az volt a kihívás, hogy 
a színes filmmel egy olyan fajta színredukciót kíséreljek meg, ami hasonlít ehhez a 
monochrom világhoz.  

S: De miért, mi a baj a színessel?  
T: Hát nekem rengeteg, nekem baj. Szóval, hát nem tudom, szóval ebben az 

epizódhelyzetekben, amikkel az ember úgy megcsinálta ezt a harminc valahány évét, tehát 
ebbe a nagyon kevés fotográfiában, és ebbe a fajta ciklus-helyzetben csak olyat enged be, hát, 
amiről feltételezi, hogy ezt a fajta folytonosságot nem töri meg.  

Na most, ugye én azért rengeteg, én több tízezer gyönyörű színes diát csináltam, de hát 
azt én nem tartom az alkotói tevékenységem részének, mert nagyon szépek, rengeteg plakát 
készült róluk, meg ezek ilyen idegenforgalmi nagyon szép képek voltak. Hát persze, hogy 
megcsináltam, hát hiszen ebből éltem, ebből élt a családom. És, csak maga az úgynevezett 
művészi kódokat hordozó vonulat, az talán egy… azért ennyire szűk és szegényes, mert, 
szóval nem szívesen halmoztam volna. Vagy eleve úgy éreztem, hogy én… szóval az nem 
művészet.  

S: Jó, értem.  
T: Számomra.  
S: Jó. Most lehet mondani, hogy akkor tulajdonképpen neked igazából volt ez a 

legelső korszak, az most mindegy. Aztán a Családdal kezdődően volt ez, amit úgy hívsz, 
hogy… tehát ilyen beállított, kitalált…  

T: Mindegyiket úgy csinálom. De mondjad.  
S: Hát akkor mondjad te.  
T: De most mit mondjak? Hát én…  
S: Nem, most…  
T: Én a Családdal kezdtem…  
S: Ilyen beállított.  
T: …a fotográfiának ezt a fajta részét, ugye, 1972-ben.  
S: Igen, de az előbb mondtál rá, valahogy megkülönböztetted ezt a…  
T: Hát igen, mert egy bizonyos idő után váltásra van szükség. Tehát említettem, hogy 

– most magamat fogom ismételni…  
S: Nem érdekes!  
T: Hogy ezek a poén-képek…  
S: Ja, poén-képek!  
T: Ezek, jó, elmentek, két World Press-díj, számos más, meg nem tudom. De kevés 

volt. Hát másfajta környezet volt, mások voltak, más volt a viszonyulás, másfelé mentek a 
gondolataim. Tehát, mondjuk, egy Cseh Tamás-zenére, amikor mit tudom én, az ember 
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elkezdi skiccelni a képeit, szóval, hát annak meg kell tudni felelni. Annak valahogy 
szinkronban kell lenni, és szinkronban kell lenni – ahogy már említettem – azzal a fajta kis 
szűk lehetőséggel és folytonossággal, amiről én úgy gondolom, hogy – legalábbis számomra – 
csak az a fotográfia, és nem az összes többi.  

S: Tehát jól értem, hogy – az említett példánál maradva –, hogy te fölraktál egy Cseh 
Tamás-lemezt, és akkor elkezdtél skiccelgetni? Meg vázlatokat készíteni?  

T: Igen, hát én minden képemet úgy csinálok. Igen.  
S: A múltkor, amit csináltál nekünk, arról is csináltál vázlatot?  
T: Hát természetes! Kivihettem volna, de…  
S: Azt viszont megnézném!  
T: Hát, mindegy, talán még megvan, ha nem dobta ki a család. De…  
S: Ha nem dobta ki, ne dobd már ki!  
K: Mert akkor fölvennénk, hogyha megvan.  
T: Aha. Hát ez természetes dolog, hogy a fotográfiának ez a része, hát ez gyakorlatilag 

ténylegesen olyan, mint a film. Hát szóval ez is fikció, tehát ezt meg kell tervezni. Ennek, 
most nem azt mondom, hogy a forgatókönyvet kell írni, meg dialógokat, mert ugye ez nem 
erről szól. De amikor meglepetésszerűen te mondtad, amikor erről még előző alkalommal 
beszéltünk, hogy azt szeretnétek, hogy képet is csináljunk az emlékeimről, akkor számomra 
ez, mondjuk, egy ilyen teljese n természetes dolog. Mert én minden képet így csináltam!  

Tehát én sohasem az úgynevezett „ellesett pillanatnak” voltam az elkötelezettje, 
hanem bíztam abban, hogy ugyanolyan erőteljes lehet a megtervezett, a beállított helyzetnek 
is a felmutatása.  

S: Na jó, de lehetett volna az, hogy egyszerűen felírsz magadnak betűkkel, szavakban 
helyzeteket.  

T: Fel is írom, szóval nem. Hát én egyszerűen skiccelek, tehát hogy mégis mit 
képzelek el, mondjuk, egy adott téma kapcsán. És akkor még azért akkor egy pár szót azért 
odaírok, nem mint hogyha feledékeny lennék, csak hogy akkor, amikor ténylegesen ezt meg is 
kell valósítani, akkor ne legyen, vagy csak annyi véletlenszerű dolog legyen, ami még belefér. 
Mert azért a véletlenszerűség, az a fotográfiára, hát az azért az kötődik.  

Tehát ez az egész úgynevezett ilyen száraz beállítás, az azért sohasem lehet az annyira 
precíz, hogy akkor te már mindent kitaláltál, meg minden úgy lesz. Az esetlegesség, meg a 
véletlen, szóval azért mégis csak ott rejtőzködik úgy a századmásodpercben, vagy a fél 
másodpercben, vagy az egy másodpercben. Tehát, hogy a véletlen az azért alakítja még az 
ilyen megtervezett, megkreált képeket is.  

S: És azt például, mindig tudod előre, hogy most egy sorozatodból végül triptichon 
lesz, vagy öt kép lesz, vagy négy kép lesz? Vagy az úgy alakul?  

T: Hát, igen, mert ezzel kapcsolatban, szóval fölállítok egy kis szűk ideát, hogy mégis 
mit képzelek el, tehát mik a változó képek összefogó helyzetei, találkozási pontjai. Hát 
nyilvánvaló, hogy ebből lehetett volna, mit tudom én, húsz képet is esetlegesen megcsinálni.  

De, hát miután már túl vagyunk a munkán, azért is mondhatom azt, hogy sokkal 
erőteljesebb az, hogyha az ember saját maga – idézőjelbe tett – cenzoraként, valóban azt a… 
Ebben az esetben triptichon, de lehet, hogy nem triptichon lesz, lehet, hogy négy kép lesz, 
vagy öt. De így pillanatnyilag a megmaradt képek kapcsán úgy érzem, hogy az inkább erősíti 
az üzenetet, tehát a kevesebb.  

S: Világos. A Bella-sorozatnál, a Bella István-képeknél, ott tudtad, hogy négy kép lesz 
végül?  

T: Hát…  
S: Vagy ott változott?  
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T: Most csak, mert ez végül egy történelmi sorozat, ugye, mert az ’48-tól az első 
világháborúig szó. Sőt, hát még ez a zsámbéki kép, ez már egy ilyen kiegyezési szimbólum-
helyzet, ezt az ember úgy annyira nem tudja, csak elképzel valamit. Elképzel valamit, hogy 
olyan… hát „tól–ig”-ra, és akkor az érvényes, amit elmondtam most, ami a legújabb 
munkánál, hogy amikor aztán látod, hogy mit akarsz te megvalósítani, hogy abból aztán 
eldöntöd, hogy mi az, amit a legerősebbnek érzel.  

S: Én nem is nagyon tudok olyan képedről – mondjuk, a Családot leszámítva –, ami, 
hogy mondjam, egyedüli kép lenne. Tehát…  

T: Egyes kép.  
S: Igen.  
T: Hát nem, hát azért volt.  
S: De a többség az minimum kettő, három, négy.  
T: Hát igen, hát egyrészt az időszaknak is köszönhető, talán, meg hát eleve ennek a 

bizonyosfajta váltás-dolognak is. Nem, hát azért voltak ilyen egyes képeim. De 
hangsúlyozom, hogy ezek inkább ilyen poén-képek voltak. Mert azért úgy a Család után 
megcsináltam azt a Nincs időnk várni, vagy Esküvő című képet, amit szintén a World Press 
azt díjazta.  

S: De én azt egy sorozat részének gondoltam. Mert…  
T: Nem, nem, az egy egyedi kép volt ugyanúgy. Meg mondom, hát aztán voltak 

tévedések, azért is hagytam abba. Tehát mikor már úgy éreztem, hogy hát azért nem biztos, 
hogy Lúdas Matyiba kell átmenni a helyzetnek. Mert hát azért a fotográfia – a humor az egy 
nagyhatalom –, de azért hogy a fotográfia, vagy legalábbis az a fajta fotográfia, amit én úgy 
elképzeltem a saját vonulatomban, azért az egy vizuális környezetet kell hogy felmutasson.  

Tehát, voltak ilyen egyedi képek.  
S: Megkomolyodtál?  
T: Nem, hát én most csak idősödöm. Tehát megkomolyodni… hát, nem tudom, hogy 

egy művész – az előbb mondtam a nevetést –, hát például ugye, humor nélkül 
elképzelhetetlen az élet. És akkor mindent lehet egy kicsit olyan szomorúan is venni, meg 
valahol azért hát az nagyon fontos, hogy benne legyen a reciprokja is. Tehát egy kicsikét a 
nevetés felé való viszonyulás.  

S: Te, és ezek az úgynevezett, általad poén-képeknek nevezett képek – tehát ez 
magyarán konceptet jelent?  

T: Nem, azok nem jelentenek. Ezek… hát a koncept, épp ugye, ezek a sorozatok kicsit 
abból a fajta ráhatásból is születhettek, hogy csak bizonyos fajta információi voltak az 
embernek különféle kinti dolgokról is. Bár, hangsúlyozom: ez a hetvenes-nyolcvanas évek 
magyar fotográfiája, azt én azért is tartom jelentősnek, meg a többi művészbarátom 
teljesítményével egyidejűleg, mert akkor mégis csak egy kicsit még zárt világ volt. Most 
egyre jobban jött ki a konzervdoboz, meg mit tudom én. Szóval nagyobb lett az az 
oxigénmolekula.  

De szerintem azért alakulhattak ki – Vetőtől Tóth Gyuriig, meg hát gyakorlatilag 
akikkel te most foglalkozol – sajátos és egyedi életművek, mert valahol ez a zártság, ez a 
bezártság – de az már nem volt bezártság, csak zártság –, ez, szóval több alkotónál 
nyilvánvalóan egy ilyen belső szabadságfokot erősített fel.  

És azért vannak azok, hogy… vagy van az szerintem – hát én nem vagyok 
művészettörténész –, hogy olyan sajátos életművek jöhettek létre, és annyira vegyes és 
változó, de egymásra nem hasonlító életművek jöttek létre, amelyek aztán talán úgy 
összességében prezentálják és reprezentálják ezt a nagyon érdekes időszakot 
Magyarországon: a hetvenes-nyolcvanas évek viszonylatában.  
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[S: Pillanat, csak…  
T: Nem lehet dohányozni, ezért…  
S: Bocsánat.  
K: Várjatok kicsit!]  
  
  

(VOICE001. MP3)  
  
[K: Forog.]  
  
S: Te, Laci, én egyébként egyrészt mélyen egyetértek ezzel, amit mondtál. Szóval, 

szerintem is, itt a hetvenes-nyolcvanas, nyolcvanas évek, a nyolcvanas évek első feléig – mert 
a ’85-86 körül, az egy külön történet, szerintem –, hogy egyrészt voltak fél-információk. 
Tehát nem volt teljes bezártság.  

T: Persze.  
S: Tehát tudtak arról, tudtatok arról valamit, hogy ez, meg az, meg az van – de 

abszolút nem volt bekapcsolódva, és ebből lett egy ilyen…  
T: Hát persze, igen, ezt mondtam. Tehát…  
S: Értem én. Biztos.  
T: Vagy legalábbis így látom. És nem csak a saját egyéni vonulatomban, hanem 

mondom, a pályatársaim…  
S: És honnan tájékozódtál egyáltalán?  
T: Nem igazán…  
S: Nem, mi?  
T: Szóval nem. itt is például, ezeken a képeken ez a sok lepedő, meg ez a 

beborítottság, meg satöbbi, ez se abból jött, ugye, mit tudom én, a nyolcvanas évek elején a 
Fiatal Művészek Klubjában, még a Krisztóra akartam csak egy pillanatra kitérni, hogy mintha 
az lett volna egyfajta konspiráló erő, tehát egyszerűen mintha…  

S: Inspiráló!  
T: Vagy, pardon, inspiráló! Bocsánat, elnézést, nem tudom, miért szaladt ki a számon!  
S: Fiatal Művészek Klubja – hát akkor ott konspirálni kell.  
T: Jó, na de igen, igen. Na de, hát akkor, amit úgy a Vásárhelyi Tomi csinált ott, 

kiállításokat, meg satöbbi, hát akkor a Krisztó az ugyanúgy ott volt, mint… és akkor még 
közel se ezzel a fajta elismertséggel, amit aztán joggal megszerzett.  

S: A Krisztó állított ki az FMK-ban?  
T: Hát hogyne, hát persze! Persze. Tehát, szóval én nem azt mondom, hogy csak az én 

szürke agysejtjeimből pattant ki, mert hát akkor… de mondjuk, azt merem állítani, hogy 
semmiféle ilyen indigó-helyzet ebben a dologban nem volt. Tehát, hogy valamit láttam, tehát, 
szóval nem tudom, az a környezet, amiben én akkor éltem, és akkor, amikor ezek a képek 
megfogalmazódtak, szóval egyszerűen annyira inspiratív volt. Szóval, és nem csak a költő 
barátok, hanem még nyilvánvalóan sok más dolog. Ebben benne lehet a film, a színház.  

S: Milyen film? Milyen színház? Milyen…  
T: Mit tudom én, mondjuk, egy Pasolini, vagy… de hát most…  
S: De mondjál!  
T: De ez az egész annyira valahol a tagadásnak a helyzetéből kiinduló – most, hát 

aztán lehet, hogy tiszta képzavar –, szóval, tehát hogy a tagadásból, a hiányból való 
teremtésnek az időszaka. Hát mindenki más akart lenni, és aki alkotott és képes volt rá, az… 
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meg megvolt hozzá a tehetsége, meg az egyéb feltételek még, ugye, az talán szerencsésnek 
mondhatja magát.  

S: Különösen a Szerencsés!  
T: Hát, a János, az!  
S: Na, figyelj ide, ezt akartam kérdezni, hogy – most nem csak ezek miatt a 

monochrom, színes – tehát nem csak a kék miatt, mert aztán azt a Vékás Magdi behozta a 
cianotípiákkal, ugyanúgy.  

T: Igen, jó, de hát az más. Meg későbbi történet.  
S: És későbbi is jóval. De én úgy látom, hogy ez a fajta fogalmazás, ez abszolút – 

hogy úgy mondjam – magányos. Tehát nem nagyon tudom én beszuszakolni sehova. És ehhez 
kapcsolódó tulajdonképpen az a kérdésem, hogy neked ugye, a sikereid úgy a hetvenes évek 
első harmadának végén, derekán, így voltak. És ’77-ben elindult a Stúdió. Hogy te abba miért 
nem kapcsolódtál be? Nem hívtak, nem érdekelt?  

T: Hát, egyrészt talán… Hát, egyrészt, mondjuk, nem tudom, hogy alakult, de erről 
már mások többet, meg jobb, pontosabbat tudnak mondani. Engem egyszer meghívtak ilyen 
vendéghallgatónak – tehát a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójáról van szó –, és talán épp ez a 
korai kezdés, tehát ez ugye a ’72, jó, meg a nem várt sikerek. Szóval… de nem is biztos, hogy 
ez a lényege.  

Szóval, egyszerűen… meg az, hogy több évig, vagy majdnem fél évtizedig jóformán 
alig volt kapcsolatom azokkal a fotográfusokkal, akikkel aztán később természetesen 
megteremtődött egy nagyon lényeges kapcsolatrendszer, de végül is, én magányos voltam. 
Tehát ez a költőkkel való, vagy az irodalmi környezetbe való vonzódás, ez egyszerűen, akkor 
engem ad egy: teljesen kielégített.  

A másik, hogy amikor én, nem is tudom, a hetvenes évek végén, hiszen ugye ez a 
tanulmány-sorozat, ez már ugye arról szól, hogy ez Szentendrén volt, a fiataloknak a 
kiállítása, ezt a sorozatot én már végül is nekik csináltam, azon kívül, hogy természetesen 
magamnak és a befogadónak.  

Viszont nem igazán érdekelt az a fajta konfrontálódás, amit én nem is igazán éreztem 
sem őszintének, sem fontosnak. Tehát akkor ott ilyen globál dolgok, hogy akkor most a 
riporter a nagyobb művész, vagy a kreatív fotós a nagyobb művész. Hát ugye, mondjuk, csak 
hogy mondjak, mondjuk, két nevet: mondjuk, mint például a Jokesz meg a Szebeni, ezek. Na 
most, hát én ebbe miért folyjak bele? Ugye?  

Hát én először is, úgy hiszem, hogy egyrészt a művészetek, vagy a művészeteken 
belüli különféle műfajok, hogy ott nincs egyiknek prioritása, vagy a másiknak. Az egy külön 
dolog, hogy mondjuk, én az egész szakmát az MTI-ben tanultam meg, ahol végül is csak 
fotóriporterek dolgoztak. Ugye, hát a különféle területeken, és azoknak is megvannak a nagy 
mesterei és képviselői.  

S: Világos.  
T: Na most, akkor azon vitatkozni, hogy akkor most egy fotóriporter jobb, vagy egy 

mit tudom én, kreatív művész, hát akkor az valahol tényleg olyan közhelyszerű lenne, mint 
hogy az alma és a körte…  

S: Világos. Tehát egyrészt akkor ez téged nem érdekelt.  
T: Nem érdekelt.  
S: Te, de ilyeneket ismertél, mint a korai Flesch Bálint?  
T: Hát persze.  
S: Tehát úgy értem, az ő korai korszakai.  
T: Persze. Hát azért itt voltak különféle időszakok. Na most, én ezt úgy… De mit 

tudom én, a Fiatal Fotó Miskolc, amit ugye a Bán András indított el.  
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S: Az későbbi, az már, az olyan ’80-81. Az későbbi.  
T: Nem, ilyenre gondolok.  
S: Köszi szépen. Vagy Haris Laci dolgait azt ismerted akkoriban?  
T: Érdekes, hogy talán a Mozgó Világban találkoztam vele, vagy… de én személyesen 

nem…  
S: Nem. És ilyenek, mint például…  
T: Csak jóval később. Jóval később.  
S: Volt ez az Expozíció-kiállítás, amit a Beke meg a Maurer szervezett, Hatvanban, ez 

’76-ban volt. Arra lementél, megnézted?  
T: Hát nem… Nem igazán emlékszem.  
S: Akkor biztos nem, mert…  
T: Nem, szóval bizonyos fajta információk, ahogy előbb is említettem, nyilvánvalóan 

voltak, tehát…  
S: De Laci! Még egyszer: ne értsd félre, most én nem vizsgáztatlak, meg nem izé.  
T: Jó, hát megteheted, de nem az a dolgom, hogy…  
S: Nem, hanem próbálom a te akkori helyzetedet, inspirálóidat, ambícióidat fölépíteni. 

Mert én akkor nem ismertelek. Érted? Tehát most…  
T: Szóval, még egyszer, tömörítve: én a hetvenes évek legelején kezdtem az MTI-ben 

Ott megtanultam a szakmát, rengeteg csodálatos fotográfussal, fényképésszel, riporterrel 
dolgozhattam együtt – sajnos, már legtöbben nincsenek.  

És – csak hogy valamilyen találkozási pontot említsek neked is, hogy akkor ez most 
hogy volt –, tehát ugye ’73-74-ben volt ez a bizonyos World Press-dolog, ugye. És engem 
’79-ben vettek föl a Szövetségbe, ami azért akkor egy meglehetős jelentős dolog volt, a Tóth 
Gyurival együtt.  

Na most, a Tóth Gyuri – aki aztán ugyanúgy felépített egy egészen egyedi és csak 
rájellemző életművet –, csak hogy emlékeztesselek, hogy őt akkor a Szövetségbe a 
sárkányrepülős fotóival vették föl. Tehát ezek gyönyörű szép képek voltak, ami… Na de, és 
ez ’79-ben volt. Na most, mondom, hogy ő aztán elindult, és talán épp a Fiatalok 
Fotóművészeti Stúdiójában zajló közösségi élet kapcsán, egy olyan úton, ami egy nagy 
kifutással egy életművet hozott létre.  

S: Hát először…  
T: Ezt csak úgy arányaiban mondom neked, hogy…  
S: Persze, de hát ő is először csinálta ezeket a beállított, ilyen kicsit Avedon-os izéit…  
T: Hát igen, jó, hát azt csinálták többen, de…  
S: Mondjuk, az övé a legjelentősebb ebből a műfajból. Azt a fajtát, amit mondasz, az 

az elmozdulásos ügy, ez jóval később, ez ilyen ’86 környéki.  
T: Nem, én csak… Nem, nem. Szóval, amikor ő aztán elkezdte a Villamosmegálló, 

meg szóval ezeket a különféle ilyen… Most a Tóth Gyuriról azért merem ezt mondani, mert 
tényleg az egyik legjobb barátom a fotográfusok között, hogy akkor, amikor fölvettek, akkor 
őt végül is ezzel vették föl, és aztán pillanatok alatt elfelejtette gyakorlatilag ezt az egész 
túlesztétizált világot, és ő elindult a maga útján, és létrehozta azt, amit létrehozott. Hát ezt 
csak úgy…  

S: Értem, jó.  
T: …a kontextus miatt mondom, hogy…  
  
[S: Kazettacsere.  
K: Kazetta.]  
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(VOICE002. MP3)  

  
S: Na, szóval, hogy tehát ezt akartam körbejárni tulajdonképpen, hogy kiket ismertél, 

kikhez kötődtél, meg nem tudom én, mi. Na most, például ott, az FMK-ban, ott te tagja voltál 
például az Albertini vezette… volt ott egy fotós csoport?  

T: Nem.  
S: Vagy csak úgy lejártál privátim?  
T: Hát az FMK-igazolványom, az valahol megvan, gondolom, a hetvenes évek közepe 

lehet, vagy eleje. De én akkor úgy emlékszem, hogy a Tímár Péter volt az akkori 
fotószekciónak a vezetője. Gyakorlatilag nekem, azt hiszem, hogy az első kiállításom az 
FMK-ban volt, a Fiatal Művészek Klubjában, a hetvenes évek közepén.  

S: Még az is lehet, nekem itt most nincs fölírva, őszintén szólva.  
T: Hát, talán annyira szenilis nem vagyok, hogy…  
S: Ez nem szenilitás kérdése.  
T: Hát, hetvenes évek közepe, ’77, nem igazán tudom a konkrét dátumot.  
S: Nincs felírva nekem.  
T: Én mintha a Tímár Péterre emlékeznék. Attól még lehet, hogy az Albertini ott…  
S: Na, de nem is ez az érdekes, hanem  
T: Meghívtak az akkori dolgozataimmal, tehát ugye, én… hát amik akkor készültek. 

Tehát az akkori időszak, tehát amikor még jóval a kék, úgynevezett kék korszak előtti 
állapotok.  

S: Na, és azt ugye, lehet tudni, hogy ’79-ben lettél a Szövetség tagja. Ugyanekkor alá 
is írtad ezt az izét, a Charta aláírást. Annak már elmondtad a történetét.  

T: Igen.  
S: Tehát az most nem tartozik ide. A Szövetségen belül nem volt semmilyen 

morgolódás ezét? Azt elfelejtettem akkor megkérdezni.  
T: Nem.  
S: Na most, egy jóval későbbi dolog, hogy az ’87-ben, az Első Alkotócsoportnak lettél 

a vezetője. Volt egy ilyen, hogy Első Alkotócsoport.  
T: Hát ez szintén egyébként a Tímár Péterhez kötődik – vagy nem szintén, teljesen 

mindegy – ő találta akkor ki, hogy a Szövetségen belül a különféle műfajok, meg 
bizonyosfajta azonos gondolkodású trendek apropójából, érdemes lenne egy olyanfajta, talán 
alapszabály módosításra is, mindenesetre egyfajta lehetőségre, hogy olyan alkotók, akik 
feltételezik egymást, azok egyfajta csoportot, közösséget alakítsanak. És akkor azért volt, lett 
ez Első Alkotócsoport, mert ez volt az első, tehát ami megalakult.  

S: Kik voltak még ebben benne?  
T: Hát az a mag volt bent, amiről még a ’89-es filmem is szól. Tehát most az a baj, 

hogy ha elmondok tizenöt nevet, akkor lehet, hogy a tizenhatodik megsértődik.  
S: Nem, most csak…  
T: De hát igazából az, akivel te foglalkozol, tehát hogy az ős-mag, a Szerencsés, 

Kerekes, Tóth, Stalter…  
S: Na, de ezt azért is kérdezem, mert fura dolog, mert pont például a Szerencsés, a 

Jokesz egyáltalán nem dolgozott ekkoriban, a hogy hívják, a Kerekes az épp sajtófotót csinált 
bőszen.  

T: Hát, attól még ő szerintem dolgozott. Alkotott.  
S: Saját magának egyáltalán nem csinált semmit! Ezt ő meg is írta, hogy volt egy ilyen 

hat-hét év, nyolc év, nem tudom, hogy pontosan mennyi. Nagyjából volt az a Május elseje 
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című képe, ami, ha jól emlékszem, ’84-es, és aztán a körül került ő valahogy a Képes Héthez, 
és egész ’89-ig ő nem csinált magának képet.  

T: Hát ott is nagyon szép dolgokat csinált. Hát én azért úgy emlékszem még a Képes 
Hétre.  

S: Már mikor? Ja, hát a Képes Hétnek  
T: Jó, hát az egy ilyen félig művészet, félig alkalmazott, szóval…  
S: Hát, az teljesen alkalmazott, csak magas szintű valami volt.  
T: Jó, de hát én azért emlékszem, hát ő azért vitt be azokból a kódokból, amiket ő már 

előtte csinált. Tehát jó, hát ez egy sajtó-keccs volt, egy sajtómunka volt, hát…  
S: Nagyon magas szintű sajtófotó volt, az egy egész más, igen.  
T: Sajnálatos, hogy nem igazán vannak ilyenfajta orgánumaink.  
S: Na jó, szóval, hogy ezt a Tímár, jó, akkor majd a Tímárt megkérdezem. Érdekes. 

Te, és…  
T: Szerintem ő találta ki, és akkor így alakultak meg a többi dolgok. Tehát az 

alkalmazottak, a szeniorok.  
S: És ha már a Tímár szóba került: te, amikor volt ez az úgynevezett… tehát a Stúdió 

feloszlatása, te akkor…  
T: Én ezt nem, hát mondom, almanach-szerűen voltam bent a Stúdióban. Tehát ennyi, 

hogy említettem előbb, hogy úgy nem igazán kötött le. De hát ha ezt mondjuk, időben is 
figyeled, hát akkor talán érthető is. Hát el voltam foglalva épp ezzel a fajta formanyelv 
alakítással, ezekkel a fajta helyzeteknek a képi megjelenítésével.  

S: Na és még…  
T: Nem tudok róla.  
S: Jó. Semmi baj. És még korábban, amikor az FMK-hoz kötődtél, ott azért jó néhány 

fotós megfordult. Hozzájuk nem kötődtél?  
T: Hát kötődtem, ott, oda mentünk fiatalok lévén, hát ott buliztunk, és ott történtek 

különféle kulturális események is, mert… meg hát úgy…  
S: Csajozni.  
T: Meg a kocsmai kultúrának úgy a különféle, akkor már jelent… helyzetek. Hát ugye, 

azt említettem, hogy…  
S: Még a Chartát is ott írtad alá.  
T: A ’79-es Chartát, azt mondjuk, én például ott írtam alá.  
S: Na, persze, ezt értem. Na, de akkoriban például oda lejárt a fotósok közül a Vető, a 

Hámos.  
T: Hát, a Jancsikát én… Igen?  
S: Hámos Gusztávot például ismerted ott?  
T: Hát, lehet, hogy nem. Hogy őt nem. Hát én a Jancsikával együtt voltam így – a 

Vetővel – együtt voltam világosító az MTI-ben, ’70 és ’73 között. Tehát ugye nekem jóval 
korábbi a Jancsikával a kapcsolatom. Én…  

S: És te az ő dolgait akkoriban figyelted valamelyest? Vagy figyelemmel kísérted?  
T: Hát mondjuk, az volt az érdekes, hogy én akkor mindenáron egyfajta, mit tudom én, 

hát valószínűleg egyfajta hivatásos álmodozó lehettem akkortájt. Szóval, oké, majd én az 
MTI-ben fotós leszek, satöbbi. És mondjuk, az volt a különbség kettőnk között, hogy ő meg 
azt mondta, hogy ő még csak fényképész sem akar lenni. Szóval ez mondjuk, azért érdekes, és 
teljesen jellemző a Jancsikára.  

Hát ismertem már úgy a dolgot. Nem beszélve arról, hogy aztán ugye, az a Kárpátiás 
időszak, ami szintén úgy a hetvenes évek legeleje. Akkor úgy például a Hajas Tibi se mint 
fotográfus volt ott egyértelműen jelen, hanem mint költő. Tehát én már csak ilyen 
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idővonulatokban, szóval érdekesek ezek a mozgások. A Fiatal Művészek Klubjában a Tímárt 
ismertem, énszerintem ő csinálta ott a fotókiállításokat, szerintem ő is hívhatott meg erre az 
egyik első ilyen bemutatkozásomra. Tehát úgy nagyjából ennyi.  

S: Jó. Na, és Pajta Galériád, az későbbi, ugye? Az ’90 utáni?  
T: Hát, az a korszak vége – mert te is, ugye, eddig foglalkozol a történettel. Hát az 

mindenki előtt ismert, hogy a Fotóművészeti, a Váci utcai Fotóművészeti Galéria az ’89-ben, 
épp a fotó, a fotográfia százötven éves évfordulóján húzta le a rolót. Hát szóval, az egyébként 
egy…  

S: Azt nem tudtam!  
T: Hát ez pontosan akkor történt! Sőt, még – már nem tudom pontosan, kinek –, de 

még a kiállítását is félbeszakították, annyira gyorsan eladták azt a dolgot.  
S: De ki? A Szövetség adta el?  
T: Nem. Nem, hát az a Főfotó, meg egyéb alapítók apropójából volt. És ez egy óriási 

törés volt: pontosan azok a művészek, sokféle művész, hát ezt a Gera Misi csinálta, és ő egy 
nagyon…  

S: Ki?  
T: Gera Mihály csinálta a nagy részét, mint művészeti vezető. És ő egy meglehetősen 

plurális szemléletű ember volt. Tehát ő minden műfajt odaengedett, és pontosan ezek az akkor 
kísérleti, vagy kreatív fotósoknak nevezett társaság, akikkel te most foglalkozol, ott 
megjelenést kaptak. De ez nem csak arról szólt, hogy jó, hát akkor a Váci utcába bement X. 
Y., és akkor megnézte, hanem igen jelentős nemzetközi kapcsolatok jöttek létre. Egyszerűen 
oda akkor fantasztikusan odafigyeltek, a magyar fotográfiára. Az akkor még létező 
amszterdami Canon Galéria, más, Amerikából. Tehát én is, amikor Colorado Photographie… 
a denveri, Denverben, a fotóegyetemen, a Colorado Photograophie Art Center igazgatói, azok 
ismerték ezt a galériát, és vásároltak képeket. Akkor borzasztóan nyomott árakon, de akkor az 
mondjuk, még ár volt. És…  

S: Az mit jelent?  
T: Hát, mondjuk, nyolcezer forint egy kópia. De ott azért ezek szériák voltak. Tehát 

ilyen húszas, ötvenes, satöbbi. Tehát nem művész kópiák voltak, nem egyedi kópiák. És akkor 
volt egy jelentős affinitás a magyar fotográfiának ezen vonulata felé. És akkor volt borzasztó, 
hogy…  

  
[S: Te, egy picit várjál, akarnak egyet szusszanni.]  
  
  

(VOICE003. MP3)  
  
[T: Az, hogy mit akar kérdezni.  
S: Na, mit akarsz kérdezni?  
K: Hát, egy csomó mindent kérdeznék. De…  
S: Na, mondjad! Mondjad!  
K: Majd egyszer összeírjuk a Lacival egy kocsmában.  
S: Jól van!  
T: Hát, az biztos, hogy jobb lesz. Dohányozni is lehet.]  
  
S: Na, figyelj ide. Például ez a Sztereó című képed, hogy erről egyszer a Beke azt írta, 

hogy ez „anya és lánya?” – kérdőjellel.  
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T: Hát nem véletlenül tette ki – gondolom – a kérdőjelet, mert hát itt szó nincs anya–
lányról. Hát, fikció szerint van, de maga a kép az gyakorlatilag egy modellről készült, egy 
akkori modellemről, Kelemen Juditnak hívták, hívják. És egy csodálatos filmgyári – hogy is 
mondják ezt? – sminkes varázsolta elő ezt a húsz-harminc évet. Guelminó Katalinnak hívták 
egyébként, aki…  

S: Milyen Katalin?  
T: Guelminó Katalin.  
S: Guelminó Katalin. Jó.  
T: És hát akkor még talán Magyarországon is szokatlan volt, szóval, de hát ő ezt meg 

tudta csinálni, tehát ezt a fajta elképzelést, ő ezt a maga szakmájában tökéletesen megoldotta. 
Olyan szinten, hogy mondom, olyan másfél óra telhetett el úgy, hogy az állványon a gép, 
lefotózva ugye a gyönyörű fiatal lány, és akkor ott minden maradt. És másfél óra múlva 
bementem, hogy akkor megnézem, hogy jó az élesség vagy sem, és hát egyszerűen lementem 
békába. Szóval számomra is egy olyan hatás volt, tehát ez egy ilyen találkozás volt a sminkes 
szakma csúcsát képviselő hölggyel, és magával az ötlettel, hogy ez így összejöjjön. De hát 
húsz perc, vagy másfél óra van, tehát nem harminc év, a két kép között.  

S: Értem én! Most meglepett, megleptél azzal, hogy azt mondod, hogy anya és lánya. 
Én azt hittem, hogy az öregedés. Tehát hogy…  

T: Hát ez, amiből az elképzelés fakadt, az gyakorlatilag a fotográfiáról szól, az időről, 
tehát, hogy – ugye, mert a fotográfia az csak az időről szól, más egyebek mellett, vagy arról 
meghatározottan. És hát gyakorlatilag ennek a felmutatása volt a gondolat lényege. Tehát 
valóban egy olyan… hát nem anya–gyermeke, vagy akár lehet anya–gyermeke is, mint 
koncepció.  

Hát ennek egyébként különféle változatait a könyvben megcsináltam, a saját 
családommal. Itt meg az volt számomra legalábbis az érdekes, hogy ezzel a teljesen puritán, 
egyszerű háttérrel, és egy ilyenfajta segítséggel, ezt a fajta idő-távolságot meg tudtam 
teremteni.  

S: Na jó, de hát most ez anya–lánya koncepció, vagy pedig az, hogy milyen lesz 
harminc év múlva ugyanez a… vagy mind a kettő?  

T: Hát mind a kettő…  
S: Vagy döntsem el, vagy mind a kettő.  
T: Mind a kettő.  
S: Mind a kettő. Jó.  
T: Hát, illetve, szóval, épp az volt a furcsa, már csak az egyidejűség miatt, hogy ezt 

meg lehet csinálni a másfél óra alatt, szóval ezt a harminc év távolságot.  
S: Jó.  
T: És hogy, szóval a képi elképzelés, az úgynevezett skicc, az tulajdonképpen milyen 

formát tud ölteni.  
S: És ennek első pillanatban megvolt már a címe? Tehát ezt eleve tudtad, hogy…  
T: Sztereó. Sztereó, ami szintén ugye, a fotográfia egyik tradicionális műfaja. Tehát 

közvetlenül már a nedves eljárás után, tehát a dagerrotípia, ferrotípia után. Óriási üzlet is volt, 
hogy duplán, két kamerával fotóztak le különféle környezeteket, párizsi Eiffel-toronytól 
kezdve. Hát az akkori, gyakorlatilag ilyen idegenforgalmi fotográfiák, és ehhez egy nagyon 
szép ilyen sztereónéző dukált, és akkor térhatás alakult ki. Hát gyakorlatilag, ugye, a 
harmadik dimenziónak az illúziója.  

És engem ez indított el, mert én, hát ugye, itt a lakásomban is rengeteg öreg kamerát 
láttatok, rengeteg valóban ilyen régi rekvizitumokat, többek között egy sztereónézőt is. És 
akkor én egy idő-sztereót akartam ezzel csinálni. Tehát nem az előbb említett formáció, tehát 
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a sztereó, mint egy egészen érdekes és akkor fantasztikusan új műfaj átmentése, vagy 
visszamentése a fotográfiába, az által, hogy idő-sztereót csinálok, és nem tér-sztereót.  

S: Ez számomra teljesen világos. Nota bene: ez inkább a saját test megöregedése 
koncepciót erősíti inkább, mint hogy a lány, de hát mindegy. Nincs jelentősége.  

T: Úgy annyiban van jelentősége, mert a testtel kapcsolatosan, tényleg ugyanaz a fiatal 
lány van, csak hát ebben a leöregedett állapotban, hogy én eleve úgy gondolom, minthogy a 
képeim is arról tanúskodnak, hogy gyakorlatilag én őt nem az úgynevezett önmaga 
fantasztikus esztétikumában próbáltam ábrázolni soha, hanem, szóval ezen némileg túlmutató 
vonatkozásokra gondoltam.  

És én azt hiszem, hogy a testnek – most inkább a nő, mondjuk, számomra a nő, mert 
nővel foglalkoztam –, tehát hogy minden korban valahol ugyanúgy megvan a szépsége, 
idézőjelben. Vagy talán említhetném a szintén a könyvemben lévő Öreg pár című képet. Hát 
ugye, akkor nekem öreg, olyan ötven-hatvan éves párt fotóztam le, de szintén ebben az 
elmerevített, leülős változatban. Tehát az is benne van azért.  

S: Értem. Hát, mondjuk, a többi képednél valóban a női test egy-egy jelzés, vagy nem 
tudom én, mi. Itt én önmagában lévőnek látom. Tehát itt nem látom, hogy…  

T: Hát ez ilyen köztes időszak volt. Tehát, hogy – ugye, említettem, hogy nagyon 
korai képeimnél az ötletet –, szóval gyakorlatilag ez is egy ötlet volt. De hát előbb 
elmondtam, hogy gyakorlatilag mi vezetett ide. Tehát ez a bizonyos tradicionált fotográfusi 
műfajnak egy másfajta értelmezése.  

S: Jó, hát ez teljesen világos. Na, figyelj ide! Még két dolog van. Az egyik az az, hogy 
’83-ban jelent meg önálló albumod.  

  
[S: Mondjál valamit! Mert most nem biztos, hogy ez működik.]  
  
T: Hát a JAK 4. sorozatban jelent meg, tehát a negyedik sorozat, a József Attila…  
S: A JAK-füzet?  
T: JAK-füzet, igen, igen.  
S: Na most, ez azért fantasztikus, mert tulajdonképpen az egész korszakban azt kell 

mondjam, hogy volt – hát, ha leszámítom a Lőrinczynek a New York, New York című 
albumát, ami ilyen köztes dolog, egy ilyen alkotói, de mégis csak útikönyv, akárhogy nézzük 
–, de ilyen autonóm művészkönyv igazából volt ez. Meg volt, amit szintén te hoztál össze, azt 
hiszem, a Gerával egyébként. Ez a 21 fotográfus.  

T: Igen.  
S: És én többről nem is tudok. Igen.  
T: Igen. Hát, végül is, az már egy fantasztikus dolog, hogy költők, íróknak szánt 

sorozatban ad egy: ugye, ’83-ban megjelenhetett az önálló albumom. Ez még számomra is 
meglepetés volt, egészen röviden. Olyannyira, hogy már az akkor is gyakorlatilag ennek a… 
Szóval, én arra gondoltam, hogy egy csoportos kiadványra gondolnak, mert hát azért a költők, 
főként a Zalán Tibor kapcsán lévő kapcsolatrendszer, azért tudták, mit csinálok, meg hogy a 
fiatal fotográfia, satöbbi. És akkor fantasztikusan meglepődtem, hogy azt mondták, hogy nem. 
„Nem. Ez az album, ez csak rólad fog szólni”.  

S: Az mi az, hogy „mondták”? Ki mondta?  
T: Nekem a Zalán Tibor, de hát most ugyanúgy fiatal emberek voltak a 

szerkesztőbizottságban, és akkor, mivel ismertek engem, az előzetes Mozgó Világ, vagy 
egyéb publikációkból, mondták, hogy ha van olyan anyagom, ami egy önálló kötet méreteit, 
mennyiségét, minőségét feltételezi, hogy akkor legyen.  
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És akkor egy kicsikét úgy fel is gyorsult a dolog. Tehát úgy nagyjából megvoltak már 
ezek a képek, de egészen más dolog az, hogy valaki egy önálló albummal állhat elő. Hát, ami 
egyébként tényleg furcsa volt, szóval azért említettem, hogy én erre nem is gondoltam. Csak 
aztán nyilván feltakartam erre a lehetőségre.  

És aztán rá négy évre – tehát az önálló album kapcsán –, és aztán rá négy évre pedig 
egy kitekintés erre a körre, tehát erre a fajta fotográfusi…  

S: Menjünk még vissza a te könyvedre, hogy te kerested meg őket, hogy jó lenne egy 
fotóalbum? Vagy ők?  

T: Nem, ők. Ők kerestek meg. Na most, lehet, hogy nem csak a Zalán Tibor volt, csak 
hát már mégis csak huszonhárom éve. Szóval úgy nem igazán emlékszem. Aztán 
természetesen magára már a munkára, meg az egésznek az úgynevezett kiadói részleteire 
emlékszem. Hát, valahogy szerencsém volt, hogy én lehettem az, aki egy ilyen albummal 
jelentkezik az akkori környezetből, fotográfusi környezetből.  

S: Világos. És a másodikra hogy került sor?  
T: Hát azért, azt tudni kell, hogy az én kötetem, ugye ’83-ban jelent meg. És a 

Lábas…  
S: Akkor te voltál harmincöt éves, nem?  
T: ’83-ban? Hát, szerintem, harmincöt. Igen. Szerintem is annyi volt.  
S: ’48-ban születtél.  
T: Igen. De akkor még megjelent a Lábas Endrének egy nagyon szép fotóalbuma, rá 

egy-két évre.  
S: Hát fotó és szöveg.  
T: Tehát végül is a JAK-sorozat, ugye nekem is arról szólt, hogy nyilvánvalóan, hogy 

elsődlegesen az irodalom, és azon belül is az irodalmi műfajok, tehát költők, szociográfiák, 
egyéb tanulmányok, satöbbi, satöbbi. De: kitekintéssel a társművészetekre. Tehát, ez 
valahogy, amikor a JAK megkapta ezt a lehetőséget, hogy könyveket csináljon, ezt úgy 
belevették. És mondom, hát óriási szerencse, hogy gyakorlatilag, hát mondjuk, inkább 
fotográfusként, vagy akár képzőművészként – most mindegy, hogy nevezzük –, de rám esett 
az első ilyen publikáció. Ezt követte a…  

S: Bocsáss meg. Egyébként azt tudtad, hogy igazából arról volt szó, hogy a JAK egy 
folyóiratot szeretett volna mindenáron, és azt meg semmi áron nem akarták. És akkor jött létre 
ez, kompromisszumként, hogy oké, viszont csinálhatnak antológiákat?  

T: Hát, most ebbe aztán…  
S: Jó, én ezt csak…  
T: Felesleges újra belemenni, hogy a nyolcvanas évek elején, szóval az akkori 

kultúr… kulturális környezet, vagy kultúrpolitikai vonulatok, azok hogy viselkedtek. Hát ezek 
inkább ilyen szakértői területek.  

S: Na jó, de hát rád meg nyilván azért esett a választás egész egyszerűen, mert téged 
ismertek. Hát… vagy téged ismertek a legjobban. Hát kit ismertek még?  

T: Végül is most én pontosan nem is tudom, hogy mikor jelent meg a könyv. ’83-ban 
jelent meg, de ’83-ban már gyakorlatilag ezek a dolgozatok az akkori – azóta megszűnt – 
Helikon Galériának a kiállítótermében, ott a Bécsi úton, a Károlyi utca mellett megvoltak. 
Tehát valahol feltételezték, hogy ez a fajta kitekintés, amit ők, hát nyilván, hogy a fiatalok 
eldöntöttek, hogy belefér ebbe az általuk megkapott lehetőségbe.  

Most én arra is emlékszem, hogy például ugye, ez minden kiadványuk tízezer 
példányban jelent meg. Most teljesen függetlenül az ilyen kis vékony kis verseskötet volt, 
vagy esszé, vagy bármi. Most gondold el, hogy egy fotóalbum, hát az már csak a költségei 
miatt is egy jóval jelentősebb anyagi ráfordítást jelentett, de belefért. Belefért. Egyszerűen ők 
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megkapták ezt a dolgot. Akkor tényleg úgy volt, hogy minden tízezer példányban jelenjen 
meg.  

S: Ez is?  
T: És ez tízezer példányban jelent meg, ugye? És utána például, mondjuk, már a 21 

fotográfusnál, amit a Gera Misivel együtt szerkesztettem és állítottam össze, ott azért már 
kicsikét reálisabb volt, gondolom, a gazdasági igazgató, meg egyebek ráfigyelése, mert azt 
már csak olyan három-négyezer példányban nyomtatták ki.  

S: Hát, az se kevés!  
T: Hát nem. Persze, hogy nem. Különösen a mostani könyvkiadás, de hát akkor az egy 

ilyenfajta trend volt. Tehát azért…  
S: Mert a te könyveddel egy időben, vagy egy évvel később jelent meg a Stúdiónak az 

antológiája, és ha jól emlékszem, az is csak ötezerben jelent meg. Tudod, mire gondolok: ez 
az antológia.  

T: Igen, igen. Jó. Hát én ilyen részletekre tudtam visszarévedni, szóval ésszerűtlenség 
volt, és teljesen…  

S: És mi volt a munkamegosztás a Gera meg közted ebben a 21 fotográfusban?  
T: A 21 fotográfusnál? Hát megnéztük, hogy…  
S: Ő csinálta a…  
T: Ő szakíró. Most azon túl, hogy csinálta, meg hát szélesebb körben foglalkozott ő a 

fotográfiával, na most, itt megint egy szűk körről beszélünk, hát ez a huszonegy fotográfus, ez 
szintén ezt a fajta, vagy az a társaság, ami szinonim úgy nagyjából az Első Alkotócsoport – 
bár voltak benne kivételek. Például a Kovács Attila, aki akkor ilyen nagyon érdekes, ilyen 
szürrealisztikus…  

S: Például az Ébredés.  
T: …fotókat csinált, igen.  
S: Különös reggel… vagy Különös álom.  
T: Hát, most nincs itt a könyv, de nyilván pontosítható. Hát ezt úgy a Gera Misivel 

közösen.  
S: De őt például te hoztad, vagy a Gera?  
T: Hát én kértem meg. Tehát azért ilyen szempontból – mert azért az albumnak volt 

egy kedvező fogadtatása, és akkor…  
S: Ja, hogy a Gerát te kérted föl?  
T: Igen.  
S: Hogy csináljatok egy…  
T: Hát közös szerkesztésre.  
S: De például, a Kovácsot, azt te hoztad?  
T: Igen. Igen. De ő például – nem is tudom – építész srác, aki most a váci Főteret 

tervezte. De mindegy, akkor nagyon érdekes, ilyen koncept munkái voltak.  
Szóval mindenki adott hozzá valamit – már úgy értem, hogy a kettőnk közül. És ami 

érdekes: hogy miért lett 21 fotográfus, mert a Balla Andris barátomnak a képe van a borítón, 
ami egy ilyen üres vonatkabint vagy ülést ábrázol, nagyon szép fotó, és a „21”-es szám van 
rajta. Csak azért mondom, hogy ilyeneken is múlik, hogy akkor nem húsz lett. Meg nem azért 
lett huszonegy, mert az, mondjuk, egy szerencseszám, vagy még rosszabb is, ugye ismered a 
kártyajátékot, hazárd… hogy mondják ezt?  

S: Igen.  
T: Ami úgy nem engedi… na, mindegy. Na, ilyenek, hát szóval… De hát ezek azért 

úgy nagy élmények voltak, és tényleg azért lényeges, mert az akkor működő Fotóművészeti 
Galéria, a Váci utcai, és szóval valahogy úgy éreztük, hogy kaptunk egy harmadik 
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oxigénmolekulát, szóval kaptunk bizonyosfajta lehetőséget. Szóval, ez a fajta fotográfusi 
környezet, ezek a fajta alkotók.  

S: Te, mondd, te ebbe a Beke-féle ilyen kifejezetten ilyen avantgárd 
képzőművészetekhez közelítő fotós társaságba, ebbe nem tartoztál bele, gondolom.  

T: Nem, hát a Beke Laci az sokszor, hát például épp ez a Sztereó kép is, amiről az 
előbb beszéltünk, amikor már megvolt a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának a műterme, ott a 
Keleti Pályaudvar mellett, a Garay utca.  

És akkor a Laci az megcsinálta, hogy mit tudom én, kéthavonta, vagy bizonyos fajta 
időszakokon belül a termést értékelte. Tehát, hogy na, most ki mit csinált, kinek… De anonim 
módon! Tehát oda úgy voltak kirakva a képek, hogy ki volt rakva, de nem volt aláírva az, 
hogy most ezt ki csinálta. És akkor ő oda bejött, mint vendég. Hát akkor ugye zajlottak ott 
különféle szinten különféle szakmai helyzetek, előadások, tanulmányok készültek, etcetera.  

És akkor ő úgy végigment, és akkor úgy elmondta, hogy… De mondom, hogy név 
nélkül, tehát anonim képek. Ez például akkor neki nagyon tetszett – és az egyik kedvencének 
a képe már kevésbé. De ezt csak ilyen adalékként mondom, tehát nem akarok mégis ezzel 
dicsekedni. De mondjuk, ez pont egy ilyen helyzet volt.  

De a Laci-féle dologban meg, sőt, hát meg előtte se, arról talán beszéltem – vagy nem 
beszéltem –, hogy tehát, hogy ez a bizonyos Kárpátiás időszak, amikor az Erdély Miklós, 
Szentjóby, Hajas, szóval már ottan ők elindították a maguk mély avantgárd helyzeteit, a 
különféle dolgaikkal, ugyanúgy kimaradtam ebből a részéből…  

S: De miért maradtál ki?  
T: Nem tudom, nem tudom. Szóval…  
S: Te nem akartál?  
T: Hát nem az, hogy nem akartam, hát ott voltunk nap mint nap, találkoztunk – nem 

tudom.  
S: Hát, de tök logikus volt!  
T: De nem, ugyanannyira nem volt logikus. Szóval, valószínűleg álmaimban, vagy 

úgy gondoltam, hogy arra vagyok kíváncsi, amit én meg tudok csinálni. Szóval, azért tudom, 
hogy kevés ahhoz képest, hogy mondjuk, az Erdély az egy nagyhatalom, meg hát hogy 
mennyire a magyar képzőművészetben mekkora és milyen jelentős szerepe van annak a fajta 
vonulatnak.  

Nem tudom. Hát nézd, én akkor még az MTI-ben dolgoztam, akkoriban még azt 
hittem, hogy fotós lehetek, szóval sok mindent hittem. És hát inkább ezekre a dolgozatokra 
koncentráltam.  

S: Nem akartál csoporthoz tartozni? Vagy…  
T: Nem.  
S: Legyen az a legjobb, akkor se? Akkor ezért barátkoztál inkább irodalmárokkal, 

mert…?  
T: Hát nem, akkor még nem volt, nem állt föl ez a társaság! Hát azért nem értettem ezt 

a ’79-es Szövetségi felvételt, hogy hát ez, mit tudom én, mondjuk, a Kerekes Gabi talán a 
legidősebb közöttünk, ugye. Tehát akkor még nem voltak meg ezek a fajta találkozási pontok. 
És én meg ebbe a fajta környezetbe révedtem el és éreztem jól magam. És úgy éreztem, hogy 
ez nekem itt nagyjából a saját dolgozataim létrehozásához elegendő.  

És aztán egy más dolog lett, amikor a nyolcvanas években ugyebár erőteljesebben 
felszínre kerültek különféle alkotói törekvések, és akkor kialakultak ezek a kapcsolódási 
pontok.  

S: Jó, nagyjából érteni vélem. A Pajta Galériád, tehát az elindult nyolcvan…  
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T: Hát a Pajta Galéria, az azért indult el, mondtam, ugye, hogy ’89-ben bezárták a 
Fotóművészeti Galériát, a Váci utcait. És akkor én ’90-ben csináltam meg, ilyen egyéni 
vállalkozás, szóval egy kis céget kellett csinálni, és ’91-ben nyílt meg, amit a Galántai 
György nyitotta meg – aki akkor pont ötven éves volt –, és szintén egy ilyen csoportos 
kiállítással. És hát most már ez a tizenhatodik év, és én azt hiszem, de az óta már nem 
foglalkozom, de azért az a tizenöt év azért valamelyest, hát nyilván pótolni nem tudta, de 
valamelyest enyhítette azt a hiányt, amit a Váci utcai Galéria bezárása okozott.  

S: És hogyhogy a Galántai nyitotta meg?  
T: Hát, ő egyrészt szintén foglalkozott fotográfiával, hát nem mint fényképész, hanem 

fotókat használt fel. Hát, mint képzőművész, tehát ami ugyanolyan jelentőségű is lehet. Akkor 
valahogy úgy alakult. Szóval, akkor már együtt volt ugye, ez az egész Első Alkotócsoport, és 
akkor valahogy megtaláltuk egymást.  

S: Tehát a Pajta Galéria az kifejezetten úgy indult, mint az Első Alkotócsoportnak a 
helye?  

T: Hát, igen.  
S: Igen, lehet mondani.  
T: Tehát nem tudtunk mindent fölvállalni, de ezt a fajta gondolatiságot tudtuk 

fölvállalni. Szóval, annak a tizenöt fős, mondjuk, magnak a dolgait, amire még ráépültek 
aztán fiatalabb művészek, akik szinte ilyen paralel módon tartoztak az Első Alkotócsoporthoz 
is, meg hát a Pajtához.  

S: Jó. Te, és a… voltak ezek a korszakaid: ez a barna, kék, amit úgy nevezel, hogy izé, 
hogy „poén”, aztán ez az ilyen cigány-sorozatod, egyebek. Meg volt ez a színes, ilyen 
elvontabb…  

T: Igen.  
S: …színes dolog. Hogy én nem emlékszem rá, hogy az óta viszont volt valami újabb. 

Tehát…  
T: Hát én soha se csináltam olyan túl sok képet, tehát mondjuk, ez az album, a 

Módosulások-album, az azért kivétel, mert akkorra jöttek össze, akkor is majdnem tíz év 
dolgozatai, tehát amelyeket egy albumban meg lehetett jelentetni, és akkor mégis csak 
köszönő viszonyban voltak egymással a képek.  

Tehát én soha se gyártottam a fotográfiákat, hát általában olyan tíz-húsz képet csinálok 
évente, és ez folyamatosan megvan, mert ugye, a Pajta Galériával egyidejűleg volt egy öt-
hatéves időszak, amikor én azért egy nemzetközi alkotó, fotóművészeti alkotótábort vezettem, 
csináltam. Hát, ami egyrészt arról szólt, hogy bizonyosfajta okítás, azon belül, amennyire 
egyáltalán lehetséges a művészeti környezetben.  

Másrészt pedig, hát ott is természetesen születtek képek. De ez a fajta hozzáállás, tehát 
ahogy én vagyok a fotográfiával, az abszolút nem arról szól, hogy én háromévenként 
könyveket ki tudnék adni.  

S: Hát, de nem arra gondoltam.  
T: Erről a kis szűkös, mondom, palló vagy ösvény, teljesen mindegy, hogy nevezzük 

el, tehát ennyi. Nem, csináltam és csinálok folyamatosan, most is csináltam, ugye, tegnap 
legalább három képet.  

  
[S: Na, mit kérdeznél?  
K: Hogy merek én melletted megszólalni? Hogy jövök én ahhoz? Ugyan már!  
T: Majd találkozunk mi még a Pajta Galériában!  
S: Csak hülyéskedtél?  
K: Egyéb gondolatom nincsen.]  
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S: Jó, hát egyetlen egy dolog van, hogy azt…  
T: Ami van még, amit esetleg…  
S: Mondjad!  
T: Vagy amit úgy gondolod, hogy kimarad – de mindenhez kell kamera, hát azt lehet 

pótolni.  
S: Ja, persze, meg úgyis majd… Egyetlen egy dolgot, de azt tényleg csak így, azt nem 

tudom, hogy egyáltalán kérdeztem-e, hogy megnősültél, gyerekek, nem tudom én, mi.  
T: Igen.  
S: Hogy ennek legalább, tehát tényleg csak címszavakban, hogy mikor?  
T: Hát, épp – nem tudom – három-négy napja, március 13-án van a harmincadik – 

harmincadik! nem semmi! – házassági évfordulóm.  
S: Gratulálok!  
T: És hát van egy huszonkilenc éves fiam, az újságíró. És van egy…  
S: Nevesítsük!  
T: Hát azért, hogy ne legyen bonyolult, ugyanúgy hívják, mint engem, tehát…  
S: De a feleségedet nem ugyanúgy hívják!  
T: Hát van neki leánykori neve, de…  
S: De igen, hogy ő kicsoda, micsoda?  
T: Hát, ő ilyen hivatalnok, vagy nem tudom, sok évtizede. Az óta is…  
S: És egy gyerek van?  
T: Nem. És akkor mondom, hogy van még egy kislányom, ő huszonhét éves.  
S: Huszonhét éves.  
T: Ő már vezette a Pajta Galériát, meg most idén is ő fogja csinálni. Mert azért egy kis 

kávézó is, nem tudom, erről szóltam vagy nem szóltam. És hát úgy ennyi a család. Drága 
édesapám – mert ugye azt már nem kérdezted –, de a négy Török-testvér közül – a Vidor 
bácsi, ezt meséltem előzőleg –, hát ő hála Istennek, jó egészségben, kilencvenhat évesen is 
van, és boldogok vagyunk így.  

  
[K: Akkor megállok, jó? Úgyis fél perc van.  
S: Úgyis lejárt?  
T: Jó, hát gyerekek!  
S: Na! Hát most ennyi. Aztán…  
T: Jól van, hát, ha bármi, vagy…  
S: Utána kell…  
T: Hát mondom, az összes…]  
 


