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[Saci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hát, reméljük, hogy vesz.]  

  

  

(Szerencses02.MP3)  

  

Saci: 2006. május 14. Szerencsés János lakásán beszélgetünk.  

  

[Saci: …és rimánkodom, hogy működjék a mikrofon. Úgyhogy…]  

  

Saci: Na, János, ahogy én ezt mondtam, ez tulajdonképpen két részből áll, ez a dolog.  

Sze: Igen.  

Saci: Egy ilyen életút interjú, meg egy, a műveidről egy ilyen részletesebb dolog. Én 

azt mondanám, hogy kezdjük vázlatosan az életút interjúval, és akkor majd visszatérünk a 

művekre, jó?  

Sze: Jó, természetesen.  

Saci: Na. Én viszonylag keveset tudok rólad, megmondom őszintén. Annyit tudok, 

hogy ’50-ben születtél.  

Sze: Igen.  

Saci: És hát még egy-két dolgot úgy tudok. Arra kérnélek, hogy valamit röviden 

mondjál már, hogy tehát milyen családba születtél – már úgy értem, hogy szociológiailag –, 

nagyjából, papád, mamád, mi volt a jellemző. Tehát úgy körülbelül, hogy be lehessen lőni.  

Sze: Jó, hát nem tudom, hogy ez mennyire kell, hogy bekerüljön a könyvbe… Ez 

engem nem…  

Saci: Várjál, várjál, elmondom. Ez úgy van, hogy…  
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Sze: Háttér információ.  

Saci: …ez egy háttér dolog. Mert én, amikor befejezem, akkor az egészet leadom az 

Oral History Archívumban, és a kutatók majd használhatják. Természetesen úgy, hogy 

mindenféle jogotok megmarad. Tehát ilyen, hogy a felhasználás, ne kutassák, satöbbi.  

Sze: Köszönöm.  

Saci: De hát…  

Sze: No. Hát én meglehetősen bonyolult „mix” vagyok, mert a Szerencsés János, ez 

egy magyarosított név. Ez egy „Havanarian”-ból magyarosított név, ez egy örmény név, 

édesapám örmény, kaukázusi örmény volt.  

Anyám viszont jász volt, akik köztudomású, hogy alánok, vagyis perzsák voltak. 

Tehát bennem elég kevés magyar vér van.  

Saci: Vagy nagyon is sok! Az attól függ, hogy nézzük!  

Sze: Hát igen!  

Saci: Mamád? Neki mi a neve?  

Sze: Ő, az ő neve Veres Mária, de az ő nagyanyja még Bettenbuck volt, ami 

fonetikusan egyértelműen arab, perzsa név – Bet en buk.  

Saci: Ez nagyon érdekes. És foglalkozásra nézve mit lehet mondani? Mi volt a 

jellemző?  

Sze: Az édesapám?  

Saci: Igen.  

Sze: Hát, az édesapám az egy három diplomás mérnök volt, közgazdász…  

Saci: Milyen mérnök? Bocsáss meg.  

Sze: Hogy mondod?  

Saci: Milyen mérnök?  

Sze: Mondom, hogy közgazdász.  

Saci: Ja!  

Sze: Műszaki bányamérnök, és… hú, mi volt a harmadik foglalkozása, illetve 

képesítése? Azt hiszem, hogy földmérő volt. Édesanyám is az volt, tehát…  

Saci: Várj egy pillanatra.  

Sze: Nem földmérő, hanem az Országos Földrajzi Intézetben dolgozott, mint 

geológus. Tehát, mint geológus volt földmérő.  

Saci: És gondolom, úgy ismerkedtek meg.  
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Sze: Igen.  

Saci: Te, és a nagyszüleidről mit tudsz mondani?  

Sze: Nagyszüleim… hát, részben iparosok voltak, és a…  

Saci: Ez most melyik ág? Apai?  

Sze: Apai ág, igen, iparos volt. Illetve, a Horthy-rendszerben rendőrtiszt volt a 

nagyapám. Ezért kellett magyarosítani a nevünket.  

És anyai ágról viszont egyértelműen egy ilyen… na, hát nem tudok másként mondani: 

paraszt volt.  

Saci: Ja.  

Sze: Egy középkulák, aki dohány-, illetve dinnyetermesztéssel foglalkozott, Heves 

megyében, Hevesen. Tehát ennyit tudok elmondani. Nagyon, nagyon jó nyarakat töltöttem ott 

Hevesen, a nagyapámnak a birtokán, ez egyre inkább nagy nyomot hagy bennem.  

Saci: Hát igen.  

Sze: Hogy az ember minél, minél öregebb lesz az ember, annál jobban előjönnek ezek 

a régi élmények.  

Saci: Persze. Igen. És te egyedüli gyermek vagy?  

Sze: Igen.  

Saci: És te születtél pontosan ’50…?  

Sze: 1950. szeptember 11.  

Saci: És itt, Pesten.  

Sze: Igen.  

Saci: És itt is laktatok?  

Sze: XIII kerületben, így van.  

Saci: Aha.  

Sze: A Zsidó Kórházban születtem.  

Saci: Jó, és ilyen, hogy nagynénik, nagybácsik? Tehát most csak úgy… Tehát ők is 

diplomások? Vagy…  

Sze: Ők is mind, mind, mindenki értelmiségi.  

Saci: Értelmiségi, diplomás család.  

Sze: Így van.  

Saci: Jó, akkor, ha már a családnál tartunk: te magad nős vagy, elvált vagy?  

Sze: Én többszörösen elvált vagyok.  
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Saci: Többszörösen elvált vagy… Azért, hogyha lehet – nem kell nagyon belemenni –, 

de hogy mettől meddig, van-e… Tehát, hogy tényleg csak szociológiailag akarnám úgy 

fölmérni.  

Sze: Három házasságom volt.  

Saci: Három házasságod. Az első mikor?  

Sze: Az első, az egészen korán, huszonhárom éves koromban. Egy gimnáziumi nagy 

szerelemnek a továbbélése volt. A második, az egy…  

Saci: Ez meddig tartott? Hány évig?  

Sze: Hát, hogy mondjam, a kapcsolat, az olyan nyolc-tíz évig tartott, a házasság, az 

négy hónap után megszűnt, ugyanis teljesen ellenkező irányba – hogy mondjam – irányultunk 

a volt feleségemmel: ő ilyen pénzügyi szakember lett, én meg ugye, művészeti területre 

kerültem. És úgy állapodtunk meg, hogy elválunk. Békében váltunk el.  

Második házasságom jóval később volt. Az rá körülbelül tíz évvel, ami…  

Saci: Az úgy évileg nagyjából mikor?  

Sze: Mikor? Hú! 1983 körül.  

Saci: Tehát olyan harminchárom éves lehettél.  

Sze: Igen, igen, ’83-ban volt, ami másfél év után, különböző okok miatt, súlyos okok 

miatt megszűnt, de hangsúlyozom, hogy ezzel a feleségemmel is rendkívül jó a kapcsolatom.  

Utána pedig én 1984-ben a Dunakanyarba költöztem, Leányfalura. Akkor 

megismerkedtem egy hölggyel, akit hat évi együttélés után elvettem feleségül, és nagy 

szeretetben-szerelemben éltünk ott, Leányfalun. És vele, ennek csak az a, hogy mondjam, az 

aktualitása és következménye, hogy vele csináltam egy – szerintem – mai napig rendhagyó 

kiállítást a Váci utcai Fotógalériában.  

Ugyanis csináltunk egy olyan aktkiállítást, amit a Féner Tamásnak, illetve a Gera 

Mihálynak köszönhetek – ami mai napig szerintem rendhagyó, mint ahogy most mondtam –, 

ahol csináltunk egy ilyen hard rugged, de azt is lehet mondani, hogy ilyen fél-pornó kiállítást, 

amit kiállítottak, ahol a feleségem fényképezett engem meztelenül, és én is fényképeztem őt 

meztelenül.  

Saci: Egyszerre?  

Sze: Egyszerre. Hát, két héten keresztül egyfolytában. Ez egy fantasztikus kiállítás 

volt.  

Saci: Ez melyik év?  



Szerencsés – 5 –  
  
  

Sze: 1988.  

Saci: ’88 körül. Aha. Jó. Te, és…  

Sze: Erre büszke vagyok!  

Saci: Ennek nem akadtam egyelőre nyomára. És gyerekeid? Vagy gyereked? Vagy 

ilyesmi?  

Sze: Egy fiam van.  

Saci: Ja. Hány éves?  

Sze: Tizenegy.  

Saci: Tizenegy. Jó. Énszerintem családi vonatkozásokból ennyi elég is. Aztán…  

  

  

(Szerencses03.MP3)  

  

Saci: Te, és akkor röviden, megint csak ilyen madártávlatban, aztán majd, hogyha jön, 

akkor úgyis csiszoljuk. Hogy a tanulmányaid, azok hogy néztek ki? Tehát gondolom, végeztél 

’58-ban, középiskolát, nem? Te ’50-ben születtél, nem? Nem, bocsánat, ’68-ban!  

Sze: ’68-ban, igen.  

Saci: Na, azt akartam mondani.  

  

[Sze: Most akkor megint megy a magnó?  

Saci: Megy, megy, megy, megy. Ja.]  

  

Sze: Tehát ’68-ban végeztem.  

Saci: Melyikbe jártál?  

Sze: Én a Szinyei Merse Gyakorló Gimnáziumba jártam, egy kiváló gimnázium volt, 

hatodik kerületben. Ott laktam a Szondy utcában. Aztán úgy hozta az élet, hogy a Ki Miben 

Tudós? ilyen mit tudom én, ilyen megmérettetés, országos megmérettetésben harmadik helyet 

foglaltam el – vagy kaptam meg – történelmi területen. És ezért engem fölvettek felvételi 

nélkül a Jogi Egyetemre, de ami engem abszolút nem érdekelt. Nem érdekelt, de bölcsész nem 

akartam lenni, más meg…  

Saci: De miért nem, egyébként?  

Sze: Tessék?  
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Saci: Miért?  

Sze: Nem, nem akartam tanár lenni.  

Saci: Ja, hogy nem akartál tanár lenni. És el is kezdted?  

Sze: El is kezdtem, igen. És akkor másfél év után, politikai okok miatt kirúgtak az 

egyetemről.  

Saci: Már mint hogy?  

Sze: Hát… erről nem akarok beszélni. Kirúgtak. Én büntetőbíró szerettem volna lenni. 

És szerintem nagyon eminens tanuló voltam, de bizonyos szempontoknak nem feleltem meg, 

ezért – mint ahogy mondtam – kirúgtak. Nem is érdekelt ez különösebben, és akkor…  

Saci: Mennyi idő múlva? Másfél év után?  

Sze: Másfél év után. Igen.  

Saci: Tehát ’70-ben már.  

Sze: Igen. És akkor utána hát, elég tétova voltam, de akkor már elkezdtem rajzolni, 

fényképezni, és ilyen teljesen fatalista módon – hogy miért pont a Corvina Kiadóhoz –, a 

Corvina Kiadóhoz elmentem, és azt mondtam, hogy szeretném, hogyha oda fölvennének 

engem.  

Saci: De hogy utcáról beállítottál?  

Sze: Utcáról beállítottam, és éppen egy státuszbővítés volt: föl akartak venni egy 

fotográfust, grafikai tervezőt. És a Dr. Beliczay László – akit én egy kiváló embernek tartok, 

hát, sajnos, már meghalt –, az csinált egy ilyen huszárvágást, hogy rengeteg klikknek volt 

intendánsa, hogy mondjam, ilyen jelöltje erre a pályára, erre a státuszra, és egyiket se vette 

föl, vett föl, hanem engem vett föl, aki egy Niemand, és egy… hogy mondjam, egy ilyen 

kívülről jövő ember voltam. Fölvettek státuszba.  

Saci: Ez volt?  

Sze: Huszonegy éves koromban, tehát ’71-ben.  

Saci: ’71-ben.  

Sze: Na most, ez egy döbbenetesen nagy dolog volt a számomra, mert egy olyan 

szakmai, emberi miliőbe kerültem, amiből mai napig építkezem.  

Saci: Ki? Mondjad: kik?  

Sze: Happ Béla, Spiró György, Kabay Éva, Tarisznyás Györgyi.  

Saci: Ők szerkesztő voltak ott.  

Sze: Szerkesztők, így van. Tehát, egy hihetetlen szellemi szituációba kerültem.  
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Saci: Te, még…  

Sze: És egészen kiváló munkákat kaptam. Hihetetlen sokat kerestem, akkori 

viszonylatban. A hetvenes években én már harminc-negyvenezer forintot kerestem havonta, 

ami, ez kurva nagy pénz volt!  

Saci: Na, hát ez nagyon jó! Te, és egyáltalán, hogy kezdtél el fotózni? Mert ezen úgy 

átlibbentünk. Hogy egyszer csak…  

Sze: Hogy kezdtem el fotózni? Hát…  

Saci: Mi volt az előzménye? Vagy családban volt valaki?  

Sze: Nem, senki. Nem, senki, nem. Nem, ez ilyen belső indíttatás volt. Egyszerűen 

megfogott a mágiája a fotónak. Volt egy gimnáziumi osztálytársam, a Szalkay Péter, aki 

fotózott, mint amatőr, és elmentem időnként hozzá, a laborba, amikor nagyította a képeit. És 

egyszerűen megfogott a varázsa annak, hogy egyszerűen jön elő a kép. Ez valami döbbenet 

volt számomra.  

Saci: Máig a legcsodálatosabb dolog.  

Sze: Tessék?  

Saci: Máig a legcsodálatosabb dolog.  

Sze: Máig a legcsodálatosabb dolog, és ez úgy megfogott, hogy ez úgy, úgy 

megmaradt bennem, és egyre inkább, hogy mondjam, egyre inkább manifesztálódott a 

tudatomban.  

Saci: Tehát ez még gimiben kezdődött? Olyan…  

Sze: Hogy?  

Saci: Ez még gimiben kezdődött?  

Sze: Ez gimiben, tizenhat-tizenhét éves koromban.  

Saci: Tizenhat-tizenhét. És akkor vettél is gépet? Vagy hogy?  

Sze: Kaptam édesapámtól: egy Fotobox nevezetű fényképezőgépet.  

Saci: Azt én nem ismerem. Az mi? Az egy ilyen boxkamera?  

Sze: Ez egy ilyen boxkamera, tök egyszerű, boxkamera. És azzal elkezdtem 

fényképezni, és…  

Saci: De 6×6-os, ugye?  

Sze: Ez 6×6-os, igen. És egyszerűen a varázsa, a mítikuma megfogott a 

fényképezésnek.  



Szerencsés – 8 –  
  
  

Saci: Te, és a… mert azt tudom, hogy később a MADOME-be jelentkeztél, ez mikor 

volt?  

Sze: Mi az a MADOME?  

Saci: Hát, ez a Budapesti Fotóklub.  

  

[Sze: Nem baj, hogyha fölállok?  

Saci: Nem, nem, nem, csak…  

Sze: Mindjárt megmutatom neked. Előkerestem egy pár dolgot.  

Saci: Ja, jó.  

Sze: Sajnos, nagyon köhögök, meg elég rossz állapotban vagyok, ez a pollen-allergia.]  

  

  

(Szerencses04.MP3)  

  

Sze: 1971.  

Saci: ’71, jól sejtem. Tehát nagyjából a… Igen.  

Sze: És ott a…  

Saci: Egyébként is, te ’71-től számítod a fotós létedet.  

Sze: Igen. Így van. A Réti Pál, a Tobor Zoltán, azt hiszem. Jól mondom a nevét?  

Saci: Volt olyan!  

Sze: Tobor Zoltán volt a… akik engem, hogy úgy mondjam, istápoltak ott. És aztán 

onnan kikoptam.  

Saci: Na, várjál, várjál, hát még nem kopsz ki! Mert ott olyanokkal voltál együtt, mint 

– én tudom, hogy kikkel, de…  

Sze: Na?  

Saci: Hát, Flesch Bálint, Kerekes Gábor.  

Sze: A Kerekes az ott nem volt soha.  

Saci: Dehogynem  

Sze: Nem! Soha, a Fotóklubban soha nem volt!  

Saci: Azért erre ne vegyél mérget! Hát így volt a kiállításotok Szentendrén.  

Sze: Nem! Nem, nem, nem.  

Saci: Én úgy tudom.  
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Sze: Rosszul tudod.  

Saci: Akkor rosszul. Akkor mondd el, hogy hogy volt.  

Sze: Rosszul tudod. A Kerekes az soha nem volt.  

Saci: Aha. Na jó, mindegy.  

Sze: Soha nem volt ott!  

Saci: De azt hiszem, hogy itt erről a klubról ilyen túl sok értelme…  

Sze: Nincs. Nincs, nincs értelme beszélni, mert ez egy kellemes társaság volt, de ez 

egy amatőr társaság volt, ahol… Lenke is innen…  

Saci: Na, de akkor kik voltak ott, akik…?  

Sze: A Módos Gábor…  

Saci: Módos Gábor, igen. A Flesch biztos, hogy ott volt  

Sze: A Flesch Bálint ott volt, igen. Módos Gábor, Flesch Bálint.  

Saci: Montvai ott volt?  

Sze: Montvai is ott volt, akkor ott volt a Balla Dömi, akkor ott volt a…  

Saci: Hát ő jóval idősebb, a Balla, nem?  

Sze: Ki?  

Saci: A Balla Demeter.  

Sze: Hát, ő jóval idősebb, de akkor is ott volt.  

Saci: Jó, jó, semmi baj! Mert akiket mondtál, azok nagyjából a kortársaid.  

Sze: Igen, mint a Bálint, igen. És egy pár évig odajártam, aztán utána kikoptam. Nem 

érdekelt. Amikor én profivá váltam a Corvinánál, akkor elkezdtem elmaradozni a 

Fotóklubból, aztán el is maradtam végleg.  

Saci: Ja, ja, ja. Ezzel nem voltál egyedül. – Na, akkor jó. Én azt hiszem, hogy azért 

ezzel együtt még nagyjából ebbe a korszakodba tartozik. Tehát, ha jól tudom, akkor ekkoriban 

te ilyen – és nem voltál ezzel egyedül –, ilyen keményebb fogalmazású, hát hogy mondjam, 

szóval képsorokat készítettél. Szándékosan kerülgetem a műfaj megnevezését, mert se… 

szóval, se nem zsánerkép, se nem portré. Szóval, ilyen tágabb kivágatú portrék ezek, hogyha 

egyes képeket néznék.  

Sze: Igen.  

Saci: Ha meg úgy veszem, akkor meg valamiféle ilyen… hát egy képsorban 

elmondani egy-egy embernek az életét, helyzetét, szituációját – valami ilyesmi. Most itt a 

izére gondolok, perszer, a Madarász-képedre… Nem Madarász, hanem a…  
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Sze: Madártenyésztő.  

Saci: Madártenyésztő, persze.  

Sze: Igen. Az egy nagyon kedves sorozatom, és nagyon megtisztel, hogy így 

emlékszel rá. Azzal nyertem a Fotóművészek Szövetségének egy ilyen negyedéves 

pályázatának a…  

Saci: Pályázatán nívódíjat.  

Sze: …nívódíját, amit az első fontos munkámnak tartok. Így van. Ez a Topor 

Zoltánnak köszönhető, mert ő figyelt föl az én tevékenységemre. Tudod, a Topor Zoltánnak a 

felesége Békey Bozó Magdolna.  

Saci: Azt nem tudtam.  

Sze: Tehát, aki jelenleg a Kecskeméti Múzeumban muzeológusként dolgozik.  

Saci: Tudom, de nem tudtam.  

Sze: De. Ő a felesége volt.  

Saci: Aha.  

Sze: És kedveltem, szerettem ezt az embert, egy nagyon értékes ember volt, szerintem. 

És nem tudott fényképezni, de értett a fényképezéshez, illetve értett a művészethez. Az volt az 

első ilyen – hogy mondjam – megmérettetésem, aminek én nagyon örültem, és utána indult be 

végső soron ez az aktív fotografálás, amit részben a Corvinában, részben pedig, mint 

magánember, mint szabadidő tevékenységként elvégeztem.  

1971-ben kerültem a Corvina Kiadóba, huszonegy évesen, ami egy abszurd, hogy 

mondjam, abszurd időpont volt, mert huszonegy évesen egy ilyen fantasztikusan jó helyre 

kerülni, ez egy hatalmas adomány a sorstól. Körülbelül hetven könyvet csináltam.  

1988-ig dolgoztam a Corvinánál, mint státuszban levő fotográfus, illetve grafikus. 

Ugyanis közben egy – ezt most bonyolult elmondani. Elmondjam?  

Saci: Persze!  

Sze: Na. Szóval én a Szobi utca 90-ben laktam, ahol lakott mellettünk közvetlenül egy 

zsidócsalád, akikkel én nagyon, a szüleim is, meg én is nagyon jó kapcsolatban voltunk. És ők 

’56-ban emigráltak, tehát disszidáltak. Most édesapám is elindult, és valahol Salgótarján 

környékén leszállt, leszállítottak, leszállított az édesapám a teherautóról, amivel elindultunk 

Bécs felé, és azt mondta, hogy „mégsem megyünk ki”. A mai napig nem tudom eldönteni, 

hogy ez jó volt, vagy rossz volt. Tehát ők kimentek – mi itt maradtunk.  

Saci: Már mi az a „mi”?  
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Sze: Hát, anyám, apám és én.  

Saci: Ja, hogy ez a család, ez a zsidócsalád, ők kimentek, és ti maradtatok.  

Sze: Ők kimentek, így van. Na most, ez a család, ez jó idő után, mikor megkereste 

anyámékat, és kérdezték, hogy mi van velünk. És akkor mondta, hogy hát a fiam, az ezt, meg 

azt, meg amazt csinálta, meg hogy szeretné csinálni, de hát nincs rá lehetőség. És akkor ők 

engem befizettek egy három éves tanfolyamra.  

Saci: Na!  

Sze: Münchenbe, az Open University of Design and Applied Arts intézménybe, amit 

én el is végeztem  

Saci: De ez mikor volt?  

Sze: Ez volt 1973 és ’76 között, amikor már a Corvinában dolgoztam.  

Saci: Te, és ennek van valami dokumentuma?  

Sze: Persze.  

Saci: Hú, az nagyon jó lenne. Az is egy…  

Sze: Persze, persze  

Saci: Nekem ez arra kell igazából, hogy mikor írok, és leírok egy dátumot, én szeretek 

mindent megnézni.  

Sze: Persze. Ott volt, tehát ott ezt a három éves tanfolyamot elvégeztem. Nem volt 

honosítva, mert akkor még nem lehetett – most meg már nem kell, mert ugye, EU-tagok 

vagyunk. A Rainer Axmann volt a mesterem, aki egy német fotográfus volt, ezt úgy hívták 

Magyarországon, meg több helyen – nem ilyen, nem az a hangzatos név, amit az előbb 

mondtam –, hanem úgy hívták, hogy Famous Photographers Schools. Ezt végeztem el.  

Saci: Na, ez nagyon jó. Te, és itt a Corvinánál az a bizonyos Toyo 4×5-ös géped, az ott 

volt? Tehát…  

Sze: Nem. Az egy saját.  

Saci: Az egy saját géped volt.  

Sze: A saját gépem volt.  

Saci: Te kisfilmessel nem is foglalkoztál soha?  

Sze: De, Leica M-4-gyel dolgoztam. előtte Leica M-4-gyel dolgoztam. A Toyót azt 

úgy vettem, hogy 1982-ben, a Pompidou Centre meghívott egy szimpozionra, hogy csináljunk 

egy nemzetközi szimpozionon egy – hogy mondják ezt? Audiovizuális… egy diaporámát, 

magyarul. És ezt megcsináltuk.  
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Saci: Már kivel?  

Sze: A Zalán Andrással… A Zalán Gyulával, a Mihók Barnával, a…  

Saci: Mihók Barna, ő fotózott is?  

Sze: Igen, a Benke Lacival.  

Saci: Mhm, ez a Ló?  

Sze: Kicsoda? Tessék?  

Saci: Ez a Ló nevű Benke?  

Sze: Hát, nem tudom…  

Saci: A Koncznak a haverja. Nem?  

Sze: Igen.  

Saci: Koncz Csabának, igen.  

Sze: Ló, persze. Igen. És akkor a munkánkat úgy elég komoly összegért megvették. És 

akkor vettem a Toyót.  

Saci: Aha.  

Sze: Abból a pénzből.  

Saci: Aha. Te, így visszatérve, ha már említed ezeket az embereket: te így társaságilag 

te az FMK-ban lógtál? Vagy a Muskátliban lógtál? Vagy merre lógtál?  

Sze: Nyilván az FMK. Muskátliban egyáltalán nem.  

Saci: A Muskátliban egyáltalán nem… Kárpátia, ilyesmi?  

Sze: Nem, ott sem.  

Saci: FMK-ba. És oda mikortól járkálgattál?  

Sze: A Fiatal Művészek Klubjába? Hát, nagyon korán, hát amikor beindult. A 

hetvenes évek elején.  

Saci: Jó. Na.  

Sze: Csak aztán ott voltak ilyen sajátos emberek, mint az FMK-nak a vezetője. Nem 

tudom annak a nőnek a nevét… Te tudod?  

Saci: Nem, most nem ugrik be, de tudom, kire gondolsz.  

Sze: És aztán kezdtem észrevenni azt, hogy elkezdenek figyelni. És…  

Saci: Azon ne csodálkozz!  

Sze: És aztán úgy onnan lekoptam. De az FMK, az azért volt barmi jó, mert a Szondi 

utca az ötven méterre volt, az én lakásom ötven méterre volt tőlük.  

Saci: Ja, ja!  
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Sze: Tehát, fú, hát állandóan ott voltunk. Ott ettük a bablevest, meg a mit tudom én, 

milyen, a körömpörköltöt, vagy a nem tudom én…  

Saci: Ja, jó konyha volt ott.  

Sze: Igen, nagyon jó konyha volt.  

Saci: És olcsó.  

Sze: És olcsó volt, így van.  

Saci: Na, visszatérve még akkor: azt jól sejtem, hogy az első ilyen jelentősebb 

kiállításod – mert biztos volt, gondolom, a Budapesti Fotóklubban –, hogy az első…  

Sze: A Fotóklubban nem volt soha kiállításom!  

Saci: Ott nem csináltak kiállítást? Várjál egy picit.  

Sze: Ott soha nem volt.  

  

  

(Szerencses05.MP3)  

  

Saci: Bemutatkozik a Klub, akkor ilyen nemzetközi, Plovdivban, meg…  

Sze: Nem.  

Saci: Nem? Jó mindegy. Na. Hogy jól sejtem, hogy az első ilyen, ami egyúttal egy 

csoportos kiállítás, sőt, én úgy tudtam, hogy azt te szervezted, a Szentendrén, a Vajda Lajos 

Stúdióban.  

Sze: Azt én, így van.  

Saci: Ez ’74-ben volt, az Öt fotográfus…  

Sze: ’73.  

Saci: ’74. Ne vitatkozzunk!  

Sze: ’74? Jó, akkor lehet, hogy ’74-ben. Az első kiállítás, fotókiállítás volt 

Szentendrén.  

Saci: Igen?  

Sze: Erre büszke vagyok! A Flesch Bálinttal, a Montvaival, a Horváth Dáviddal, a 

Kerekessel, a Flesch Bálinttal és én.  

Saci: Így van.  

Sze: Ez egy – szerintem –, ez egy nagyon, nagyon fontos kiállítás volt.  
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Saci: Az a probléma, hogy nem nagyon van dokumentálva. Tehát én, például, nem 

nagyon tudom, hogy kinek milyen munkái voltak ott. De hát gondolom, hogy neked – vagy 

neked miféle munkáid voltak ott?  

Sze: Hát, az addig készített képeim. Például, amit múltkor említettél, hogy nagyon… 

ez a meglehetősen ilyen silány minőségű katalógus, ez a Szerencsés-féle három név. Annak 

a…  

Saci: Most nem tudom, miért mondod? Szerintem semmi baj ezzel. A kor 

színvonalában ez messze kiemelkedett.  

Sze: Hát… hát ilyen lehetőségeink voltak, de most már, 2006-ban azért ez…  

Saci: Hát 2006-ban ez, hát persze. Na, mindegy. Igen?  

Sze: Ilyen szélsőségesen szubjektív szociofotók. De ugyanez volt a Bálintra is 

jellemző, ugyanez volt a Montvaira is jellemző, ugyanez volt a Horváth Dávidra. Hát a 

Horváth Dávid a mai napig ezt csinálja.  

Saci: Igen.  

Sze: Sok kép készült akkor, ott a Vajda Lajos Stúdiónak a kiállító termében, erről a 

kiállításról. Tehát erről tudok neked esetleg dokumentációt…  

Saci: Ja, hogy erről van is kép?  

Sze: Van.  

Saci: Hú, hát az abszolút kellene.  

Sze: Persze. Abszolút van.  

Saci: Nagyon jó! Te, és ez mit jelentett, hogy te szervezted? Hogy…  

Sze: Hogy a Zámbót én nagyon jól ismertem. Zámbót, a Lugossyt, Fe Lugossyt, a 

Wahorn Andrást, jó barátaim.  

Saci: És honnan ismerted őket?  

Sze: Hm, valahogy összejöttünk, Szentendrén, nem tudom. Akkor, amikor az Öcsikét 

lecsukták. És utána ki is mentünk Németországba együtt, mert meghívtak minket Bidgosba, 

ahol egy fantasztikus egy hetet töltöttünk, vagy tíz napot, vagy nem tudom, nyolc-tíz napot. 

Ahol annak voltam a tanúja, a szemtanúja és a fültanúja, amikor az Öcsike először leült a 

zongora mellé – soha életében nem zongorázott, és nem is tanult zongorázni –, és a Wahorn – 

aki soha életében nem tanult fúvós hangszeren játszani – elkezdett szaxofonon játszani. Én ott 

voltam.  

Saci: Ez jó!  



Szerencsés – 15 –  
  
  

Sze: És egy fantasztikus performance-et csináltak. Erről is egész komoly 

dokumentáció van, amit én az Öcsinek átadtam. Mármint a Zámbó Öcsinek.  

Saci: Zámbónak, aha. Na, és akkor odamentél hozzájuk, hogy kellene egy fotós 

kiállítás?  

Sze: Nem, ők ajánlották fel, hogy „hát figyelj, hát olyan baromi érdekes képeid 

vannak, hát csináljál. Hát ez a miénk ez a helyiség”. Ez egy fantasztikus, nem tudom, 

ismered-e a Vajda Lajos Stúdiónak a…  

Saci: Nem voltam ott.  

Sze: Egy fantasztikus, egy ilyen pincetárlat-hely, de…  

Saci: Illetve, akkor nem voltam, de hát ezt…  

Sze: Ilyen markáns, ilyen nagy kövekből összeállított, kövekből összeépített fal van, 

ami egy olyan karaktert ad, tehát mint kiállítási helyet, ami hát borzasztóan megfogott minket, 

a Bálinttal együtt. És akkor megcsináltuk ezt a kiállítást.  

Saci: Aha. És az embereket hogy válogattad ki? Miért pont ez az öt ember?  

Sze: Értékeltem a munkájukat. A Bálint az személyes jó barátom volt. A többi nem, de 

a többinek értékeltem a munkáit, és úgy éreztem, hogy együtt kell kiállítanunk.  

Saci: Hát, mert ezt értem, ez rendben is van. De hogy honnan a francból szedted 

össze? Mert hát akkor nem nagyon volt még, szóval nem volt még Stúdió, nem volt semmi.  

Sze: Hát, a Fotóklub volt.  

Saci: Tehát a Fotóklub.  

Sze: Persze. Hát a Fotóklubból ismertem őket.  

Saci: Jó. Na, jól van. Figyelj ide. Ennek elég jó visszhangja volt egyébként. Most 

ugorjunk egy nagyot, és akkor utána fogjuk tudni ezt tisztázgatni. Egyrészt az érdekelne, mert 

az úgy lebegve maradt…  

  

[Sze: Hozzak neked egy sört?  

Saci: Rádumáltál!  

Sze: Na!]  

  

  

(Szerencses06.MP3)  
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Saci: Na, hogy egy… az úgy lebegve maradt, hogy – mondtad, hogy ’88-ig voltál te a 

Corvinánál –, hogy utána mit csináltál?  

Sze: ’88-ban, a Corvinában a Bart István engem kirúgott.  

Saci: Milyen alkalomból?  

Sze: A Bart István az egy elég sajátos személyiség. Ő gyakorlatilag átszervezte 

teljesen a Corvinának a profilját, ami a mai napig tart. Most már nyugdíjas. Itt egyszerűen 

arról volt szó, hogy az összes művészeti, fotó, tehát minden, ami a vizualitással kapcsolatos 

munkát, könyvet, azt gyakorlatilag negligált, egyik napról a másikra. Ezzel tönkretette a 

Corvinának a húsz éves nimbuszát, és elkezdték a, mit tudom én, a Mikszáth Kálmánnak a, 

mit tudom én, hottentotta nyelven való megjelentetését. Vagyis, a Corvinának teljesen 

megváltozott a profilja.  

Nem úgy rúgott ki: megszüntette a státuszomat, az állásomat. Nekem viszont nem volt 

kedvem ott dolgozni. És 1988 decemberében eljöttem a Corvinától.  

Eljöttem a Corvinától, de viszont egy hatalmas megtiszteltetés ért. Ugyanis, a 

legprominensebb alkotóközösség meghívott a sorába, a Derkovits Alkotóközösség, ahol 

hosszú évek után két mesteremre találtam. Az egyik az a Finta József volt, a másik pedig a 

Bakos István. Mind a ketten grafikusok voltak, annak ellenére, hogy egészen kiválóan 

fotóztak, fotografáltak, de alkalmazott műfajban.  

És akkor én belecsöppentem az alkalmazott műfajnak az aktív gyakorlásába, annak 

ellenére, hogy a Corvinában nekem megjelent – ezt meg akarom majd neked mutatni – a 

Loire-könyvem, amire én büszke vagyok, a Sopron-könyvem, és még több könyv. Amit úgy 

érzek, hogy most a gyűjteményes kiállításomnál is jó néhány képet egyszerűen ki merek 

állítani, mert olyan minőségűnek tartok, magam felé, amik kiállítási képnek minősülnek, 

annak ellenére, hogy kommerciális, hogy mondjam, kiadványba készülte.  

Saci: Jó, hát ezt te tudod. Engem az autonóm része érdekel alapvetően azért ennek a 

dolognak. És hova kerültél? Tehát ebbe az alkotóközösségbe?  

Sze: Alkotóközösségbe.  

Saci: Ja, de ez munkahely is volt tulajdonképpen? Vagy munka…  

Sze: Hát nem, mint szellemi szabadfoglalkozású művész.  

Saci: Tehát szabadfoglalkozású, nyilván. Igen.  

Sze: Ott dolgoztam, nagyon sok megbízást kaptunk. Mutathatom közben?  

Saci: Persze. – Ja, ezt ismerem. Reklám ’92.  
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Sze: Ez is ki lesz állítva a kiállításomon.  

Saci: Igen.  

Sze: Úgyhogy előre teszem. Akkor itt van a saját hirdetésünk.  

Saci: Nagyon jó.  

Sze: Playboy, Glaxo welcome.  

Saci: Aha. És gyakorlatilag ezt csinálod, azt lehet mondani, mai napig?  

Sze: Nem, nem, tíz éve nem fényképezek.  

Saci: Aha. Hanem?  

Sze: Hát, ezt majd kicsit később.  

Saci: Kicsit később. Jó.  

Sze: Na. Szóval…  

Saci: Jó, ez lett volna az egyik, amit akartam megkérdezni. A másik pedig, az egy – 

szintén egy ugrás, de nem véletlen –, hogy a Beke azt írja az Önkioldó című katalógusban, 

hogy ezt ti együtt találtátok ki, együtt csináltátok ezt a kiállítást.  

Sze: Jokesszel?  

Saci: Nem a Bekével Ez az Önkioldó, ami Gödöllőn volt.  

Sze: Igen.  

Saci: Hogy a Bekét honnan ismerted? Tehát a Corvinából? FMK-ból?  

Sze: Hát nézd, a Corvinából, hát, azt nem tudom, hogy hol ismertem meg a Bekét. Az 

az igazság, hogy akkor ez, a neo-avantgárd rendezvényeken a Beke elég sokat részt vett, 

illetve szervező volt, én is ott voltam, mint résztvevő, vagy mint figyelő, vagy mint látogató – 

és hát így összesodródtunk. Hogy hol találkoztunk először, azt nem tudom.  

Saci: Azt nem tudod… Te, még ilyenekre, hogy a Kápolna-tárlatok, ilyenekre lejártál?  

Sze: Igen.  

Saci: Igen? Aha, tehát akkor te is, hát akkor ott is találkozhattatok, nem?  

Sze: Igen. Mármint, ami Balatonbogláron volt, az.  

Saci: Igen, igen, igen.  

Sze: Igen, igen, ott voltam kétszer, igen. Igen.  

Saci: Aha, és akkor ez az egész… De akkor ez hogy van? Mert most egy kicsit az van, 

hogy izé, gimnazista voltál, és egyszer csak benne vagy ebben a sűrűjében. Tehát valami 

átmenetnek kellett lenni. Vagy hogy volt ez?  
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Sze: Hát, átmenet volt, egy fél év, vagy egy éven keresztül, aztán utána kőkeményen a 

sűrűjébe belementem, mert hát érted, szabad voltam, se kutyám, se macskám nem volt, érted. 

Szóval, éjjel-nappal ezt csináltam. Nem voltam nős, nem volt gyerekem, éjjel-nappal ezt 

csináltam.  

Saci: Mármint mit?  

Sze: A művészetet.  

Saci: Ja, hogy együtt lógtál ezekkel. Na, jó, de azt akarom megérteni, hogy ez hogy 

van, hogy érted: vagy egy jogászhallgató, fotózgatsz, és akkor egyszer csak hirtelen tényleg 

benne vagy az avantgárdok között.  

Sze: Nem. Jogászhallgatóként nem fotóztam.  

Saci: Ja, akkor nem fotóztál.  

Sze: Mikor kirúgtak, akkor.  

Saci: Ja, akkor kezdted el. Aha. Ja, hogy ’71-ben.  

Sze: Politikai okok miatt rúgtak ki. Ugyanis volt egy – de ezt beszéljük meg, mert 

azért ezt nem kell, szerintem, publikálni.  

Saci: Hát hagyjad, nem kell akkor.  

Sze: De azért elmondom neked, de ezt a külön engedélyemmel engedem csak 

publikálni!  

Azért rúgtak ki, mert volt egy jelmezbál, ahol mondták, hogy hát valami baromi jó 

jelmezt kell kitalálni. Aztán én kitaláltam egy jó jelmezt: föltettem egy ilyen kerek csippentős 

szemüveget, fölvettem egy ilyen elég szakadt ruhát, egy ilyen szakadt aktatáskát, és akkor 

odamentem. És akkor senki nem értette, hogy hát ez hülye, ez mit akar itt ezzel a 

fizimiskával? És akkor megkérdezte tőlem a rektor, hogy „ez mi? Ez mi? Mi a… Hát ez egy 

maszkabál, hát maga micsoda itt?” És mondtam neki, hogy Ságvári Endre.  

Kibasztak egy tíz napon belül.  

Saci: Tényleg? Ezért?  

Sze: Ezért.  

Saci: Marhák. Azt hittem, Nagy Imrét mondasz.  

Sze: Nem, Ságvári Endre.  

Saci: Mert ő is cvikkeres volt.  

Sze: Ságvári Endre volt. Ezért.  

Saci: Te, és ilyeneket, mint a Biki, őt hol ismerted meg? Vagy hogy volt ez?  
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Sze: A Bikit a Vetőn keresztül ismertem meg.  

Saci: Jó, akkor kezdjük az elején: a Vetőt hol ismerted meg?  

Sze: Azt már nem tudom.  

Saci: Azt nem tudod…  

Sze: Azt szerintem, az FMK-ban.  

Saci: FMK-ból.  

Sze: FMK-ban ismertem meg.  

Saci: Aha.  

Sze: És mind a Vető, mind pedig a Biki nagyon jó barátom lett.  

Saci: Aha. Akkor erről mesélj egy picit.  

Sze: Hogy?  

Saci: Ezt próbálnám valahogy életszerűen elképzelni, mert egyelőre ezek csak így 

nevek. Ilyen… tehát úgy a nagy légüres térben van. Tehát próbálom valahogy életszerűen 

elképzelni.  

Sze: Igen. A Vető az technikailag baromi, hogy mondjam, baromi rossz minőséget 

produkált, én viszont a Corvinában megtanultam nagyon-nagyon precízen műtárgyakat 

reprózni. Ez volt a munkám. Repró, illetve műtárgyfotó, illetve, hogy mondjam, zsáner 

városképfotó, ami a feladatom volt. És azt én nagyon élveztem csinálni.  

Na most, a Bikinek, hát ilyen filléres anyagi gondjai voltak, és akkor azt mondta, hogy 

„hát János, meg kéne örökíteni, le kéne reprodukálni azokat a munkákat, amiket csináltam”. 

És akkor én azt mondtam, hogy jó, hát persze, grátisz megcsinálom. És az összes munkát 

lerepróztam a lakásán.  

Saci: De fotóztad is a dolgait?  

Sze: Igen, fotóztam is, és az a megtiszteltetés ért, hogy – olyan fura dolog, hogy úgy 

húsz-harminc év távlatából kulminálnak a dolgok –, hogy mikor a Ludwig Múzeumban tavaly 

volt a Biki kiállítása, akkor az egyik legjelentősebb performance-én készült képeimet 

tizenhárom méter hosszúságban kiállították, ami…  

Saci: Szép.  

Sze: …egy tiszteletre méltó dolog volt.  

Saci: Majd én is szeretnék berakni a könyvbe egy-két ilyen Biki… mert nem, ugyan 

nem ez a fő vonal, ami engem foglalkoztat, de azt szeretném jelezni. Mert általában az van 

mindig, hogy csak a Vetőt emlegetik, tudod? Holott én onnan tudom például, hogy te is 
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fényképezted, hogy a Hajasnak volt ez a ’87-es, vagy nem is tudom, nem ’87-es, nem tudom 

már, mikor volt neki egy, a Szent István Múzeumban egy kiállítása, Székesfehérvárott. És 

annak van, az elején megemlítik, hogy ki mindenki fényképezte a dolgait. És akkor téged 

említenek, a Vetőt persze, a Zátonyi Tibit, és még van valaki, akit én nem ismerek.  

Sze: Szóval…  

Saci: Úgyhogy, majd ilyen képeket is szeretnék nézni. Tényleg, most te erre szedtél 

össze nekem képeket, hogy megnézzük? Egy pár…  

Sze: Van egy pár képem, amit mondtam neked múltkor.  

Saci: Hogy a többség itt van.  

Sze: Vagy tegnapelőtt, hogy édesanyámhoz nem tudtam kimenni, de van itt egy pár 

kép, amit majd meg akarok mutatni. És akkor viszont folytassuk tovább a, hogy mondjam, az 

életemet.  

Saci: Igen.  

Sze: Hogy amikor ’88-ban ugye, eljöttem a Corvinából, akkor volt egy nagyon sikeres 

három éves szabadúszói gyakorlatom. Utána céget alapítottam. Először egyet, aztán még 

egyet, aztán még egyet. Három cégem volt összesen. Az egyik az egy kreatív ügynökség volt, 

a másik egy pozícionáló ügynökség, és a harmadik pedig egy egyértelműen kereskedelmi 

ügynökség.  

Na most, ezek rendkívül sikeresek voltak. Annyira sikeresek voltak, hogy például az 

én munkám alapján – mint ahogy a múltkor már ezt elmondtam neked dióhéjban, és ezt nem 

dicsekvésként mondom, csak azért, hogy, szóval ennyire szárnyalt a dolog –, elnyertem a 

Fifth Annual Pegasus Award-et Chicagóban, ami a marketing-kommunikációnak az Oscar-

díja. Mai napig egyetlen egy magyar ügynökség nem nyerte el ilyen díjat, egy MATÁV-

hirdetéssel.  

És a fotografálást azért hagytam abba – magamban mindig exponáltam, mindig 

fényképeztem, csak nem jutottam soha odáig, hogy le is nyomjam a gombot. Mert a 

művészettel továbbra is nagyon aktuálisan és nagyon-nagyon szorosan, hogy mondjam, 

szorosan együtt voltam. Tehát én nem a művészetet hagytam el, hanem nem volt mit 

fényképezni.  

Saci: Ez ’88-tól volt.  

Sze: ’91-től.  

Saci: ’91-től?  
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Sze: Igen, ’91-től.  

Saci: Te ’91-től folyamatosan fotóztál?  

Sze: Igen, ’91-ben alapítottam a cégemet, és 2001-ben szüntettem meg, tíz év után. Ez 

a tíz év ez kimaradt.  

Saci: Na, jó, hát csináltál mást. Te, de és ’91-ig te folyamatosan, tehát autonóm 

dolgokat fotóztál?  

Sze: Igen.  

Saci: Hát, abból én úgyszólván semmit sem ismerek. Tehát nekem a leg…  

Sze: Majd megmutatom.  

Saci: Úgy értem, hogy nincs nyoma a sajtóban. Tehát…  

Sze: Hát a sajtóban nincs, mert nem publikáltam. Magamnak csináltam. Én soha nem 

azért csinálok, hogy publikáljak, hanem…  

Saci: Hát, jó, hát azért az… Persze. De hát azért azt, ha nem mutatod meg, akkor 

olyan, mintha nem lenne. Én, megmondom őszintén, hogy – ezt akartam kérdezni, és ez meg 

is lepett –, én ’83-tól számoltam, hogy úgy abbahagytad a dolgokat. Mert ’83 után, tehát a 

gödöllői, pont ez az Önarckép… bocsánat, az Önkioldó után én nem is nagyon láttam olyan… 

Illetve hazudok! Egy dolog volt még: ilyen színes munkák voltak ’85-ből a Találkozások című 

kötetben, ’88-ban. Abban van négy ilyen színes, ilyen tulajdonképpen profi, azt lehet 

mondani, ilyen múzeumi, vagy múzeumi, vagy nem tudom én, milyen. Ilyen szarvasok, meg 

mit tudom én, micsodák.  

Sze: Mezőgazdasági Múzeum.  

Saci: Mezőgazdasági Múzeum. Én mást nem is láttam ’83 után, képedet.  

Sze: Így van. Ezt a Barta Zsolttal csináltuk együtt. És három asszisztensem volt: egyik 

a Gulyás Miklós volt, aki a kilencvenes, nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején volt 

az asszisztensem, utána pedig a Barta Zsolt, sokáig, és aztán utána pedig a Hamarits Zsolt. 

Aztán, miután ügyvezető igazgató lettem, utána már nem kellett asszisztens, mert akkor én 

már nem fényképeztem.  

Saci: Jó, ezt értem. Ez, amit mondasz, hogy asszisztenseid voltak, ez mikortól?  

Sze: Hogy?  

Saci: Mikortól? Tehát ’88 és ’91 között, azt mondod?  

Sze: Igen, a Gulyás az ’88-91 között, a Barta az ’91 és ’93 között, és akkor a Hamarits 

pedig ’93 és ’95 között.  
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Saci: Na, de várjál, hát a cégeidet te ’91-ben alapítottad, az előbb azt mondtad.  

Sze: Igen. És?  

Saci: Ja, de hogy négy évig, négy évig még ott nyomtad?  

Sze: Mármint mit?  

Saci: Hogy… nem értem, akkor hol voltak neked asszisztensek?  

Sze: Hát, fotómunkáknál ők fotóztak.  

Saci: Ja, hogy ők fotózták, aha.  

Sze: Persze. Én mint art direktor dolgoztam.  

Saci: Ja, értelek.  

Sze: De ők fotóztak.  

Saci: Tehát te ’94-ig, ’95-ig voltál art direktor, és utána lettél ügyvezető igazgató.  

Sze: Nem. Én ’97-től lettem tulajdonos, ügyvezető igazgató, és art direktor. De mint 

art direktor, hogy mondjam, tevékenykedtem a megbízások során.  

Saci: Jó, értem, értem, jó. Ez teljesen jó.  

Sze: Tehát egy ilyen dupla státusz volt.  

Saci: Na, visszatérve erre a… tehát, mert mondom, énnekem valahogy úgy tűnt, hogy 

’83 körül te ezzel a, hogy mondjam, ilyen kiállítási fotóval, vagy autonóm fotóval, vagy nem 

tudom, hogy ezt hogy mondjam, hogy ezzel leálltál tulajdonképpen. De akkor ezt rosszul 

gondolom?  

Sze: ’88-ban álltam le.  

Saci: ’88-ban?  

Sze: Igen.  

Saci: Aha…  

Sze: Ez körülbelül azonos időben, mint amikor a cégeket alapítottam, illetve 

elkezdtem a…  

Saci: Szabadúszást.  

Sze: …szabadúszást, és az alkalmazott fotográfiának a műveléstét, a Derkovits 

Stúdióban. Igen.  

Saci: Mert mondom: ennek a ’83-88 közötti időszaknak én nem láttam publikált 

nyomát. És ennek volt valami oka?  

Sze: Mhm. Hát…  

Saci: De miért? Nem volt kedved? Vagy…  
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Sze: Nem volt kedvem.  

Saci: Mert kiállításokon viszont részt vettél, de azokon mindig ilyen régebbi 

dolgokkal.  

Sze: Nézd meg, ezek a ciginek a munkái.  

Saci: Ja, ez a reklám ügyek, aha. Te, biztos szépek, de megmondom őszintén, hogy 

tényleg…  

Sze: Ez nem érdekel téged.  

Saci: Én igazából nem ezzel foglalkozom. Ez, ez nagyon jó! Csak nem, engem ez a 

saját célra készült, tehát autonóm, művészi nem tudom én, micsoda.  

Sze: Igen.  

Saci: És ezzel nem leszólni akarom a másikat, csak azt gondolom, hogy az egy…  
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Saci: Egyébként az Önkioldót, azt…  

Sze: És itt a Loire-könyvem.  

Saci: Aha. Az Önkioldót ti sorozatnak képzeltétek el, nem?  

Sze: Igen.  

Saci: És miért nem lett annak folytatása?  

Sze: Hát, mert a Kincses eljött Gödöllőről.  

Saci: Ezt akartam kérdezni…  

Sze: A Kincsesnek köszönhető volt.  

Saci: Igen, hogy a Kincses fogadta be a dolgot.  

Sze: Igen. Aztán én a Tasnádival összevesztem.  

Saci: Ja, értem. Egyébként itt a Beke…  

Sze: Igen.  

Saci: …említ valamit ebben az előszóban, hogy tulajdonképpen ez a Dokumentumnak 

a folytatásai, amelyek ilyen – azt mondja –, hogy ilyen személyes ügyek miatt maradtak 

félben. Azon mit kell érteni?  

Sze: Mármint a Dokumentum?  

Saci: Igen.  
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Sze: Hát, hogy a Jokesszal én eléggé – hogy mondjam – konfrontálódtam. De azt 

hiszem, nem csak én, hanem még más is.  

Saci: De mikor? ’82-ben?  

Sze: Igen, ’82-ben.  

Saci: A Dokumentumot, azt ti együtt kezdtétek el?  

Sze: Igen.  

Saci: Jokesszel?  

Sze: Igen, együtt találtuk ki.  

Saci: Ti ketten? Vagy ő találta ki, és téged megkeresett? Vagy te találtad ki, és ő?  

Sze: Én találtam ki, és ő pedig a kivitelezését vállalta.  

Saci: Adta a helyet. Aha. És a Jokesz hogy került be a képbe egyáltalán? Hát ő 

Veszprémben élt, lent. Nem?  

Sze: Hát, szintén Fotóklub… vagy a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, vagy mit tudom 

én.  

Saci: Ja, az igaz, akkor már Stúdiós volt.  

Sze: Érted?  

Saci: Na, jó. Szóval kitaláltad ezt a izét, ezt a Dokumentumot, ez rendben van.  

Sze: Nem, együtt találtuk ki. Én a szellemi részét csináltam, tehát én szerkesztettem, 

én szereztem meg a… hogy mondjam… az újságokban szereplő szövegeknek a fordítását, 

hogy kik legyenek benne, a Jokesz viszont kinyomtatta, ezt mind. Volt egy ilyen, egy nagyon 

sokáig nagyon harmonikus és nagyon jó együttműködés.  

Saci: Hát, évekig, azt lehet mondani.  

Sze: Aztán utána pedig az egész egy inverzióra fordult, sajnos.  

Saci: De, és min vesztetek össze?  

Sze: Min vesztünk… Hát, szerintem, a Jokesz egy nagyon nehéz ember.  

Saci: Még szerencse, hogy te ilyen könnyű  

Sze: Én se vagyok, biztos, egy könnyű ember. De Jokesszel, szerintem, senki nem jön 

ki hosszú távon. És most már nem is érdekel, mert most már olyan mértékben ilyen 

meglehetősen öntelt, és ilyen, hogy mondjam, ilyen öntelt és sajátos módon próbálja magának 

kisajátítani a Dokumentumot, azért, mert szerintem, az ő életében ez az egyedüli produktum. 

Na most, az én életemben nem! Na most…  

Saci: Jó, de azért a te életedben is azért ez egy fontos dolog.  
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Sze: Abszolút fontos, persze, abszolút fontos, meghatározó, de én nem ragaszkodom 

ezekhez a dolgokhoz olyan hisztérikusan, mint ahogy az Antal ragaszkodik. És aztán én azt 

mondtam, hogy akkor egye fene, itt végeztem.  

Saci: Na, de várjál, ’82-ben még ennek azért semmi jele nem kellett, hogy legyen.  

Sze: Minek?  

Saci: Hát, hogy ilyen görcsös, vagy nem tudom én, micsoda, vagy mi…  

Sze: Hát, annak nem, de most, hogy…  

Saci: Mi volt? Valami anyagi dolgok voltak?  

Sze: Nem, nem, nem, nem. Itt nem anyagi, itt emberi ügyeken múlott. Anyagi semmi. 

Nekünk ebből egy fillért hasznunk nem volt. Sőt.  

Nem, nem, semmi ilyen anyagi konzekvenciája nem volt ennek. Hanem ez emberi 

gyarlóság. És most, amikor volt ugye, a Dokumentumnak a jubileumi kiállítása, a Dorottya 

utcában, hát akkor a Jokesz elég rendesen, hogy mondjam, előadta magát, megnyilvánult, és 

akkor azt mondtam, hogy na, akkor itt a vége.  

Saci: Na jó, de… mert én megmondom őszintén, engem… én azt nem értem, mert ő 

’82-ben bejelentette, hogy jaj, de jó, megkaptatok valami KISZ-nagydíjat, vagy nem is tudom, 

mit. És hogy milyen jó, hogy ezzel a segítséggel már aztán lehet a munkát folytatni. Erre, 

puff: vége lett az egésznek. Szóval, én nem értem az egészet, hogy ez mi volt.  

Sze: Hát, ez egy ilyen habitus, hogy önsorsromboló. És nem csak az ön… saját sorsát 

rombolja, hanem bizonyos tevékenységeket is rombol.  

Saci: Ezek micsodák?  

Sze: Ezek olyan diák, amit kikészítettem neked, és hogyha akarod, akkor elviszed, és 

lemásoltatod, vagy mit tudom én.  

Saci: De mik ezek?  

Sze: Hát… nem tudom, hogy…  

Saci: Nem nagyon látom.  

Sze: Hát, ez a Madártenyésztő.  

Saci: Aha!  

Sze: Akkor ez például a Flesch Bálint.  

Saci: Bocsáss meg!  

Sze: Amit ő csinált a barátnőjével, és épp akkor az én ügyeletes barátnőmmel, ami, ez 

egy elég érdekes kép!  
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Saci: Vele csináltam egy nagyon jó interjút.  

Sze: Kivel?  

Saci: Bálinttal.  

Sze: Igen?  

Saci: Aha.  

Sze: Ez egy kevésbé ismert képe, amit én nagyon szeretek, ez a Posta.  

Saci: Ja, én ezt abszolút ismerem. Ez hogy van egyébként – mert ezt már 

kétféleképpen láttam –, hogy balról megy jobbra, vagy így? Mind a kétféleképpen láttam 

publikálva.  

Sze: Nem, így.  

Saci: Aha, tehát így van.  

Sze: Igen, errefelé.  

Saci: Jó, oké. Hát ezt jó tudni.  

Sze: Így. Ez egy kedves képem, ez Lengyelországban nyert. Ez egy egész korai 

képem, ’72-ben készült. A városlakó, az a címe.  

Saci: Hát ebből nem sokat látok így. Majd meg kell nézni rendesen. Van nekem ilyen 

átvilágító asztalom, majd otthon.  

Sze: Hát, odaadom, és akkor így, és akkor majd visszaadod.  

Saci: Jó.  

Sze: Ezek egészen korai, hetvenes évek eleje, hatvanas évek vége: széki táncház.  

Saci: Jártál kint Székben?  

Sze: Rengeteget.  

Saci: Tényleg?  

Sze: Rengeteget, persze.  

Saci: Egyedül? Korniss-sal? Vagy hogy?  

Sze: Nem, egyedül. Akkor ez az a kép, amit mondtam neked: Munkásőrök. Ez egy 

kemény kép.  

Saci: Aha.  

Sze: Akkor az volt, mert a nyolcvanas évek elején.  

Saci: Ja, ja. Na, szóval visszatérve oda, hogy…  

Sze: Kedves képem, amit a Kincses megvett a Múzeumnak, ez a…  

Saci: Ja, ezt tudom, ez a…  
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Sze: Állapot.  

Saci: Igen. Ez benne van a kötetedben is.  

Sze: Igen. Ez szintén. És akkor…  
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Sze: Nehéz kérdés.  

Saci: Hát, én ezt is akartam, de ezt majd megkérdezem tőle is, meg a Jokesztől is, 

hogy – ezt se értettem, hogy ott mi van –, hogy az elsőn még ott volt, aztán puff. Eltűnt.  

Sze: Kerekesnek ehhez semmi köze nem volt hozzá, erkölcsileg sem, meg semmilyen 

szempontból. Mi meghívtuk, mert tiszteltük őt. Aztán ő látványosan cserben hagyta a 

Dokumentumot, illetve minket.  

Saci: Hogy értve?  

Sze: Hát, hogy többet nem volt hajlandó velünk szóba állni. Tényleg nem ismered a 

körülményeket?  

Saci: Nem.  

Sze: Hát, akkor nézd meg az Internetet…  

Saci: De miért? Mit? Mit nézzek?  

Sze: A Kerekes III/III-as volt.  

Saci: Hát, azt tudom. Igen?  

Sze: Na. Hát ezért!  

Saci: De…  

Sze: Megtagadott minket.  

Saci: De hogyhogy megtagadott benneteket?  

Sze: Hát nem volt hajlandó kiállítani, meg szóba állni velünk.  

Saci: Biztos azt úgy is lehet nézni. De hát akkor…  

Sze: Hogyhogy úgy is lehet nézni? Hát… figyelj! Hogyhogy úgy is lehet nézni?  

Saci: Hogy legalább akkor nem kellett rólatok jelentést írnia, hogyha nincs ott.  

Sze: Nekem ötvennyolc oldal jelentés van rólam.  

Saci: Hogy?  

Sze: Ötvennyolc oldal.  
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Saci: Hogy ötvennyolc jelentés?  

Sze: Ötvennyolc oldal, a Történelmi Hivataltól kikértem, rólam. Ötvennyolc jelentés 

van.  

Saci: Igen? Az jó. És az megvan neked valahol?  

Sze: Persze, itt van a szekrényben.  

Saci: Az is érdekelne.  

Sze: Hát nekem bevonták az útlevelemet másfél évig. Mind a szocialista, mind pedig a 

nyugati útlevelemet, hogy a „külföldre utazásom sérti a Magyar Népköztársaság…” – akkor 

még Népköztársaság – „érdekeit”.  

Saci: És ez mikor volt?  

Sze: Ez? ’76-ban.  

Saci: És milyen alkalomból?  

Sze: Hát, azt én nem tudom! Kijöttek a rendőrök, és elvitték az útleveleimet.  

Saci: De hát valami azért csak kellett hozzá!  

Sze: Mi? Indok? Hát miért? Mi kellett akkor indok? Ne haragudjál! Volt egy parancs – 

kész, bevonták, elvitték. Ez volt az indok: hogy „a Magyar Köztársaság… Népköztársaság 

érdekeire… érdekeit sérti a külföldre utazásom”. Most akkor erre mit lépsz? Szevasz, tavasz.  

Saci: Hát, erre semmit. De hát előzménye mi volt? Vagy valami.  

Sze: Hát, azt én nem tudom. Én semmit nem csináltam.  

Saci: Vagy egyszerűen megjelentek nálad a…?  

Sze: Igen. Igen. A Fodor utcában. Megjelent három MBA-s, és elvitték.  

Saci: Na, ez elég vicces!  

  

[Saci: Te, János! Nekem muszáj lesz rágyújtanom.  

Sze: Jaj, hozok…]  
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Saci: Na, hogy ezt akartam kérdezni, hogy ez a Kísérlet az önreprodukcióra.  

Sze: Igen?  



Szerencsés – 29 –  
  
  

Saci: Ez, ezen gondolkodtam, hogy ez hogy is készült, és megmondom őszintén, hogy 

nem jöttem rá. Az, először is, az akkor még nem a Toyóval készült. Ugye?  

Sze: Nem. Az egy 6×7-es Ashaival készült.  

Saci: 6×7-es Ashaival…  

Sze: Alámásztam a repró-állvány alá.  

Saci: Igen.  

Sze: És gyakorlatilag saját magamat lefényképeztem.  

Saci: Tehát ott van a képen a…  

Sze: A fejem.  

Saci: A fejed az ott van hátulról.  

Sze: Igen.  

Saci: Azt értem. De ott van egy kép is.  

Sze: Hát, a repró-állványon van egy kép.  

Saci: Igen.  

Sze: Így van.  

Saci: Tehát ez tulajdonképpen, tehát volt egy kép, amit néztél te, és azt fényképezted.  

Sze: Igen, a fejemmel együtt.  

Sze: A fejeddel együtt.  

Sze: Így van. Így van.  

Saci: Jó. Akkor most már értem.  

Sze: Így van. Egy elég csavaros dolog volt akkor.  

Saci: Na, jól van. Gyere, menjünk akkor tovább. Tehát, hogy ott akadtunk el 

tulajdonképpen, hogy az Önkioldónak azért nem lett folytatása, mert egyszerűen a… De hát a 

Kincses az még ott volt sokáig. A nyolcvanas évek végéig.  

Sze: Ez, az Önkioldónak az a története, hogy ebben a Jokesz már nem vett részt.  

Saci: Igen, azt tudom.  

Sze: És ő tett néhány olyan barátságtalan mozdulatot, ami miatt – hogy úgy mondjam 

– a Kincsesnek is elment a kedve, meg nekünk is elment a kedvünk. Meg, egyébként is, 

szóval… Az egyébként egy jó kiállítás volt, szerintem. A katalógusa az borzasztó, a minősége 

szintén. Aztán valahogy annyiban maradt az egész. A Jokesz nem tudta megemészteni, hogy 

valamit, ami a Dokumentumból, a Dokumentum-kiállítássorozatból sarjad, azt az ő személye 

nélkül valaki megvalósítson. Tehát egyszerűen erről volt szó.  
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Saci: Na jó, de hát már magát az elsőt is nélküle csináltátok, nem?  

Sze: Már mit?  

Saci: Az első Önkioldót.  

Sze: Igen, igen, persze.  

Saci: Hát, akkor nem kellett volna ő a másodikhoz sem.  

Sze: Hát se az első, se a másodikhoz. Csak őt ez irritálta, tudod, hogy ő nem volt 

ebben benne. Ugyanakkor pedig az Önkioldó, az egyértelműen a Dokumentumnak a 

folyamodványa akart lenni, és ez őt borzasztóan irritálta, mint embert.  

Saci: Na, figyelj ide, menjünk bele a… mert látom, hogy tulajdonképpen azért ilyen 

konkrétumokba nem akarsz belemászni. De nem baj nekem.  

Sze: Dehogynem! Bármit, kérdezzél bármit, én bármire válaszolok. Bármi, a 

legkeményebb dolgokra válaszolok  

Saci: Hát nem, csak nem… Na, jó. Menjünk inkább oda vissza, mert ez érdekelne még 

engem, hogy te benne vagy ebben az avantgárd társaságban, a hetvenes évek…  

Sze: Igen.  

Saci: …azt lehet mondani, hogy első harmadától kezdve.  

Sze: ’75-től.  

Saci: Ugyanakkor te nem avantgárd képeket készítettél.  

Sze: Hát, hogy mi minősül…  

Saci: Na, most nem…  

Sze: …a hetvenes években avantgárdnak, vagy nem: azt én nem tudom eldönteni, nem 

is akarom. Lehet. Mindenesetre olyan emberek között mozogtam, akik a neo-avantgárd 

oszlopos tagjai voltak, és akik értékelték a képeimet.  

Saci: Persze, persze.  

Sze: Hogy aztán ez avantgárd volt, vagy nem volt avantgárd, ezt én nem tudom. De…  

Saci: Hát, egy biztos nem volt: szocreál! Szóval az biztos!  

Sze: Ugye, ezek az emberek értékelték a munkáimat, az teljesen nyilvánvaló, mivel 

hogy befogadtak.  

Saci: Hát, sőt, nem csak hogy befogadtak: nagyon sokra értékelték, hát ezt tudom. De 

maga a Beke is azt írja, hogy avantgárdnak nem neo-avantgárdnak – vagy ő nem használta a 

neo-avantgárdot –, tehát, hogy avantgárdnak nem lehet nevezni, de mégis – és akkor… 

hogy…  
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De kérdezhetem ezt másképpen: hogy mit tudom én, a Vető ugye, eleve kép-párokban, 

-hármasokban gondolkodott, tehát nem egy képben. A Hámos Gusztáv ilyen 

térkonstrukciókban gondolkodott. A Hámosnak ismered a dolgait?  

Sze: Persze.  

Saci: Tímár megint csak szekvenciákban gondolkodott. Te meg makacsul ragaszkodtál 

ahhoz, hogy te egy képet akarsz csinálni.  

Sze: Igen.  

Saci: Ez például mitől volt? Tehát, kezdjünk el beszélgetni a képekről.  

Sze: Aha. Nem tudom, hogy valaki miért gondolkodik szekvenciákban, és miért, vagy 

miért gondolkodik egyedi képekben. Ezt én nem tudom megmondani. Ezt…  

Saci: Hát akkor jó, de…  

Sze: Ezt én nem.  

Saci: De téged akkor mi érdekelt?  

Sze: Én mindig, és a fotóriporterekkel kapcsolatban nekem továbbra is az volt, és az 

is, ma is a fenntartásom, annak ellenére, hogy tisztelek jó néhány embert – például, ilyen a 

Benkő Imre, aki szerintem egy nagyon derék ember –, hogy én világ életemben, amikor 

fényképezőgéphez nyúltam, vagy ceruzához, vagy ecsethez nyúltam, akkor az vezérelt, hogy 

nem egy meglátott látványt akartam rögzíteni – ezt most elsősorban a fényképezésre értem –, 

hanem valami kialakult bennem, amit megkerestem. Ez hatalmas különbség!  

És ez a különbség az én munkám, az én munkásságom, és a fotóriporteri munkásság 

között: hogy a fotóriporter az valamit meglát és lefényképez, jól vagy rosszul. Jól is le tudja 

fényképezni. Engem ez mindig hidegen hagyott. Én soha nem a látványt kerestem, hanem a 

mélyemből jövő igényt kerestem meg, látvány szinten. Ez hatalmas különbség!  

Saci: Ez az, amit úgy mondtál, hogy „azt szeretném, hogy az összes képem rólam 

szóljon”.  

Sze: Igen, rólam, az én életemről, így van. Az én életemről, bármit ábrázol, mert abban 

benne vagyok én is. Így van. Ez…  

Saci: Ezt a Bán Andrásnak mondtad egyszer, nekik volt egy vállalkozásuk, egy ilyen 

fél-szamizdat, a Fényképészeti Lapok, amit a Lugóval együtt csináltak, és abban készített 

veled egy riportot.  

Sze: Lehet.  

Saci: Lehet, hogy… régen volt, ez ’81-82.  
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Sze: Nem emlékszem. Szóval engem mindig ez foglalkoztatott, és ez is foglalkozat, 

és… illetve ez izgat engem, hogy az ember mindig magát kreálja, nem a környezetét 

dokumentálja, hanem magát kreálja a környezete alapján. Tehát a környezetét úgy fényképezi, 

rajzolja, festi, vagy bármit csinál vele, ami tükrözi a saját énjét, de nem a valóságnak a 

dokumentációja.  

Saci: Ez világos, ez tiszta dolog.  

Sze: Érted? És a fotóriporteri tevékenység az egyértelműen viszont ez.  

Saci: Na jó, de hát téged aztán nem…  

Sze: Engem nem érdekel ez, szóval érted, én nem lenézem a fotóriportereket, csak én 

teljesen más gondolkodású vagyok.  

Saci: Más. Hát világos.  

Sze: Szóval…  

Saci: Említetted, hogy ’81-ben csináltad ezt a sorozatot, a Fodor utcai lakásodban. Ez 

a… ezeket a…  

Sze: Fali történetek.  

Saci: Fali történetek. Ez, jól tudom, ez öt kép, ugye?  

Sze: Így van.  

Saci: Na most, egyet sikerült rekonstruálnom, hogy ez mi lehet. Az egy ilyen négykarú 

gyertyatartó, csak így… -nak az árnyéka, csak…  

Sze: Nem.  

Saci: Nem a francot!  

Sze: Az egy csillár.  

Saci: Ja, csillár. Mit mondtam?  

Sze: Gyertyatartót.  

Saci: Igen, mert egy-egy gyertya van rajta.  

Sze: Csillár.  

Saci: Igen, egy csillár, csak így el van fordítva.  

Sze: Igen.  

Saci: Akkor egy másik, amiben a saját képeid vannak fölhalmozva, és annak az 

árnyéka. Ugye?  

Sze: Így van. Akkor van egy pornónaptár.  

Saci: Az melyik?  
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Sze: Hát, a… fú… nem jut az eszembe a neve, annak a francia kiváló fotográfusnak a 

neve. Hát van ott egy ilyen… ilyen elég szép fenekű nő.  

Saci: Azt én nem láttam még.  

Sze: De. Szép fenekű nő, aki egy ilyen paplan alól…  

Saci: Ja, igen.  

Sze: Na, az egy naptár.  

Saci: Ja, az nem a te képed?  

Sze: Nem, nem, hát az nem az én képem. Az egy naptár.  

Saci: Ja, én…  

Sze: Pierre Beurger, úgy hívják.  

Saci: Aha.  

Sze: Pierre Beurger. Nem, az nem az én képem. Egyik se az én képem. És van egy…  

Saci: Hogy értve, hogy nem?  

Sze: Hát, mert a… hogy mondjam, szóval én fotografáltam. Akkor van egy árnyék.  

Saci: Igen.  

Sze: Egy ilyen egész fura, ilyen…  

Saci: Ilyen kacsaszerű.  

Sze: Ilyen madárszerű árnyék. Igen. Akkor van a Pierre Beurger kép.  

Saci: Az valami térképre kúszik föl, az a…  

Sze: Így van. Így van. Így van.  

Saci: Az minek az árnyéka egyébként?  

Sze: Az? Egy ilyen papír… papírból kivágott, ilyen ajándéktárgynak az árnyéka.  

Saci: Ez vicces!  

Sze: Amit éppen ott, ami akkor abban a szobában volt, a Fodor utcában.  

Saci: Jó. És mi volt az ötödik? Mert ez, eddig négyet mondtunk el.  

Sze: Igen. Az ötödik pedig… azt hiszem, hogy… Nem, az ötödik volt a térkép, mert ez 

a bizonyos ilyen papír, papírmasé árnyék-fotó, ez egy külön fotó volt, ami viszont nem a 

térképpel volt összefüggésben, hanem a térkép külön volt lefényképezve.  

Saci: Ja, ez külön volt?  

Sze: Ez egy Magyarország, egy Nagy-Magyarország térkép volt, ami szintén a 

falamon volt.  

Saci: Igen.  
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Sze: Igen, ezt én nagyon-nagyon szerettem ezeket, ezt az öt képet.  

Saci: Mert az egyik Dokumentumon ezt raktad ki.  

Sze: Igen.  

Saci: Úgy tudom.  

Sze: Igen.  

Saci: És volt egy másik sorozatod, ez a Korrelációk. Ezt úgy tudom, hogy ez meg 

nyolc kép.  

Sze: Nem. Három. Korreláció, három. Van egy ilyen láb, amelyik megy egy ilyen…  

Saci: Az fiú vagy lány egyébként?  

Sze: Az fiú.  

Saci: Fiú…  

Sze: Igen, egy láb, ami megy egy ilyen aszfalt-csíkon, és a víz mellett.  

Saci: Igen, és alulról van, igen.  

Sze: Alulról van fényképezve. És mivel fényt kapott a film, ezért le van vágva.  

Saci: A széle, aha.  

Sze: Körben a széle, fehérre. Ezt nem én manipuláltam, hanem ilyen a film.  

Saci: Aha.  

Sze: A másik, az egy nagyon kedves képem, ami a Dokumentumban is szerepel, az egy 

borostyánág, ami belelóg egy fehér fapad formátumba, mögött. Tehát ilyen antagonisztikus 

ellentétben van a mind formában, mind tónusban, mind…  

Saci: Funkcióban.  

Sze: …funkcióban, igen. És a harmadik pedig egy olya n kép, ami szintén egy ilyen 

növény-kép, borostyán, ahol egy fát úgy befutott a borostyán, hogy nem lehet tudni, hogy 

fölülről vagy alulról kezdődik. Ez a három kép. Nem, a Korreláció az három kép.  

Saci: Jó, mindenesetre ’81-ben még, egy interjúban, nyolc képet mondtál. Isten 

bizony! Itt van! Meg tudom mutatni.  

Sze: Kíváncsi rá. Tényleg, kíváncsi lennék rá! Lehet, hogy…  

Saci: Mert ez a három szokott…  

Sze: Mert csináltam jó néhány ilyen képet. Volt például egy olyan képem, ahol egy 

ilyen meglehetősen durván, drasztikusan szétvágott gumiabroncs, egy ilyen cikornyás 

gumiabroncsba volt egy tuja erőltetve. Az is Korreláció volt, de azt nem ilyen néven 

publikáltam. Tehát ez a bizonyos, úgynevezett Korreláció-sorozatom, az három képből állt.  
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Lehet, hogy többet csináltam, akkor engem ezek nagyon érdekeltek, ezek az 

antagonisztikus összefüggés, vizuális összefüggések. És valószínű, hogy több képet csináltam, 

lehet, hogy nem is nyolcat, hanem még többet. De hogy a Korreláció, ez úgy futott be a… 

hogy mondjam, az ismeretségbe, hogy három…  

Saci: Általában hármat szoktak  

Sze: Hármat, akkor ez három kép volt.  

Saci: Azt tudom. Így van. Azt tudom. Te, és itt a képeiddel kapcsolatban szoktak zent 

emlegetni, meg haikut, meg ilyesmit, ilyen keleti filozófiákat. Ezek téged foglalkoztattak? 

Vagy ezt csak a szerzők, kritikusok látják?  

Sze: Nem, foglalkoztattak. És foglalkoztatnak is.  

Saci: Tehát, hogy ez stimmel.  

Sze: Persze, abszolút stimmel. Hát én feketeöves, két danos aikido mester vagyok.  

Saci: Tényleg? Na! Ezt nem is tudtam! De ezt már akkor is?  

Sze: Igen. Hát, most már nem. Hát ilyen korban! Ne viccelj. Akkor. Huszonnyolc éves 

koromban.  

Saci: Huszonnyolc éves korodban, az azt jelenti, hogy ’78-tól?  

Sze: Igen, ’78-80. Akkor kaptam meg a második övet.  

Saci: Akkor ez stimmel, jó. Na. És ez hogy, honnan jött?  

Sze: Sportoltam.  

Saci: Na jó, de hát akkor ez még nem nagyon volt divat. Hogy hogy? Hol találtál 

mestert?  

Sze: Hát a Galla volt a mesterem, illetve a Furkó Zoltán.  

  

[Sze: Na, most elmondok neked valamit. Ezt viszont most itt magnóba mondom, hogy 

ezt szigorúan megtiltom, hogy bárhol fölhasználd. Csak azért mondom el…  

Saci: Hát, kikapcsolom én.  

Sze: Jó.  

Saci: Ne legyen izé.]  

  

  

(Szerencses10.MP3)  
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Saci: Nem, mert ez tulajdonképpen a…  

Sze: Nem tartozik ehhez a…  

Saci: Nem, persze, világos. Hogy ha… aki ilyen zen-íjászatot emleget, az a Sebők 

Zoltán, aki ’80-ban írt róla.  

Sze: Igen. Az a barátom.  

Saci: Kitűnő ember.  

Sze: Igen, tudom.  

Saci: Hogy ő például ’80-ban honnan tudott a képeidről?  

Sze: ’80-ban onnan tudott a képeimről, hogy a Beke hozott össze vele, mert ő az Új 

Szimpozionnak dolgozott, és én az Új Szimpozionnal kapcsolatban voltam. Nagyon sokat 

lakott nálam, ő is, meg a volt felesége is. És az óta is nagyon-nagyon szívélyes, jó 

kapcsolatban vagyok. És most, ahogy nézem a könyveit a könyvesboltban, hát egy megérett, 

klassz ember lett belőle.  

Saci: Hát nagyon. Egyébként – most nem azért – rólad, szerintem, a legjobbat ő írta, 

ebben a Szimpozion-beli tanulmányában.  

Sze: A Szimpozionban igen. De szerintem a legjobbat eddig rólam a Hajdu István írt.  

Saci: Ki?  

Sze: Hajdu.  

Saci: Ja, ez a… Ráncok?  

Sze: Igen.  

Saci: Aha.  

Sze: Szerintem az talált a legjobban telibe. Meg a Rózsa T. Endre, a Rádióban, amit… 

volt régen egy ilyen műsor, hogy Láttuk, hallottuk.  

Saci: Igen.  

Sze: És ott többször foglalkoztak velem. Valahol föl van véve magnóra, már nem 

tudom, hogy hol van.  

Saci: Igen, hát ezek sajnos nekem kimaradnak.  

Sze: Megvan, hogyha akarod, akkor előkutyulom valahonnan. Ő nagyon jót írt, a Beke 

is jót írt rólam, de szerintem, amit eltalált, az a Hajdu volt.  

Saci: Hát, a Beke ugye, azt mondja, hogy tulajdonképpen kétféle képet csinálsz. Az 

egyik, van ez az ilyen rejtelmes, sejtelmes dolog, a másik meg, hogy kifejezetten ilyen 
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konceptuális. De én megmondom őszintén, mindig azt gondoltam, hogy te többféle képet 

csinálsz ennél, hogy nem csak kétféle van. Úgyhogy…  

Sze: Lehet. Nem tudom. A Bekét én nagyon szeretem, kedvelem, de nem volt soha 

barátom.  

Saci: Jó, most nem is a te tiszted, hogy a rólad szóló dologról írjál, vagy beszéljél, 

csak…  

Sze: Szóval… nem, a Beke az nem, én a Beke szemében nem voltam eléggé 

szélsőséges. Tudod?  

Saci: Te, ahhoz képest ő nagyon nagyra becsül téged!  

Sze: Hát, nem tudom, lehet…  

Saci: És én ezen, megmondom őszintén, meg is lepődtem, mert tulajdonképpen az ő 

koncepciójába te nem illettél bele.  

Sze: Igen. Így van. Így van.  

Saci: Tehát, és őt ez, hát ezért mondtam az előbb, hogy kifejezetten leírja, hogy hát 

avantgárd művészetnek nem lehet mondani, de mégis itt olyan sejtelmek és nem tudom én, 

mik vannak. Tehát, te tulajdonképpen egyáltalán nem illettél. Mert ő kifejezetten azt szerette, 

ha valaki szériákat gyárt, ezt, azt, amazt.  

Sze: Nem, a Bekét szerintem az zavarta, hogy nekem sikerült – és a mai napig nem 

tudom, hogy ez hogy sikerült, mert ez egy nagy attrakció, nem tudom, hogy sikerült, de 

sikerült –, hogy én össze tudtam egyezetni a szubjektív művészeti tevékenységemet az 

alkalmazott fotográfusi tevékenységgel.  

Saci: Pontosabban: el tudtad választani.  

Sze: El tudtam választani, és együtt tudtam művelni.  

Saci: Igen.  

Sze: Párhuzamosan. És nem bántotta a kettő egymást. Szóval a Bekét az irritálta, hogy 

én egy nagyon jól kereső, ismert alkalmazott fotográfus voltam. Na most, ő ahhoz szokott 

hozzá, hogy az, aki avantgárd, az nyomorog.  

Saci: Az csóró!  

Sze: Az csóró, érted! Nem tud semmiből megélni. Én meg meg tudtam élni, mert én 

meg tudtam csinálni a másik részét is.  

Saci: Világos.  

Sze: És a Lugosi László mondta ezt, hogy nekem, akit…  
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Saci: Ez melyik, a Lugo?  

Sze: A Lugo, igen, akit én borzasztóan utáltam, és most viszont nagy tiszteletet érzek 

iránta, hogy „hogy az istenbe férhet bele egy emberbe két ilyen ambivalens tevékenység”.  

Saci: Hát, őbelé nem fért, csak az egyik.  

Sze: Őbelé nem fért, így van. Most ő ezt irigyelte bennem, belém belém fért, úgy néz 

ki, és én ezt tudtam is csinálni.  

Saci: Ezt én is így látom egyébként.  

Sze: Ezt tudtam is csinálni. Na most, az, ami baromi érdekes még, hogy ahogy az 

ember, ugye, öregszik, már egyre higgadtabb lesz, nagyon sok mindent átértékel a 

véleményrendszerében. Itt eklatáns példa erre, például, a Balla Demneter. Akit én, amikor a 

Corvinában dolgoztam, gyűlöltem. Gyűlöltem! Egy Niemand, triviális munkákat csináló, 

fölkapott fotográfusnak tartottam. És az akkori munkáikat a mai napig annak tartom.  

De most viszont azt mondom, hogy a szenior fotográfusok között az egyik 

legfontosabb személyiség az elmúlt tizenöt évben. Tehát én…  

Saci: Engem nem fogott meg!  

Sze: …revideálom. Revideálom a nézeteimet. Tehát én revideálom a nézeteimet. 

Mondom, hogy utáltam őt. Mint ahogy utáltam a Ginket. A Ginket a mai napig nem szeretem.  

Saci: Hát, nincs is rajta mit…  

Sze: A mai napig nem szeretem. De a Balla Dömének nagyon sok nagyon fontos képe 

van szerintem, amit az elmúlt tizenöt évben csinált. Tizenöt-húsz évben csinált.  

Saci: Hát, azért térjünk még vissza egy picit a te dolgaidhoz.  

Sze: Igen.  

Saci: Hogy én nem véletlenül mondtam, hogy te többféle képet csináltál. Szóval, 

énszerintem, van ez az egyik vonulat, ez a kifejezett ilyen – hogy mondjam –, ez a… de nem 

természet – hogy mondjam –, szóval nem tájfotók ezek, mert azt szintén a Beke vette észre, és 

ez, az viszont abszolút helytálló, hogy ezek mind mesterséges tájak.  

Sze: Növényfotók – én így hívtam őket. Igen.  

Saci: Igen. Tehát ez volt a…?  

Sze: Én ezt így neveztem el. És konstruált. Így van.  

Saci: Igen. És ebben volt valami olyan, tehát volt művészettörténeti inspirációd erre? 

Vagy ez honnan jött neked, hogy ezt kell csinálni?  

Sze: Belülről jött. Mai napig izgat. És ami…  
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Saci: De mi izgat benne?  

Sze: A mai napig izgat, és ami, mondjuk, egy bizonyos fokú elégtételt ad nekem, hogy 

jó néhány, nálam tizenöt-húsz évvel fiatalabb fotográfus – mint a Kemenesi, vagy a Barta, 

vagy a… talán a Hamarits, a Gulyás Miki –, az szintén e felé fordult. Tehát ezek nem 

természetfotók, ezek nem növényfotók. Hanem ez egy belső világnak a kifejezése, egy 

vegetáció, vagy egy növény felhasználásával. És ezt biztos, hogy elsőként, többek között, 

elsőként én kezdtem el Magyarországon.  

Saci: És volt valami…  

Sze: Hogy ez honnan jött?  

Saci: Igen.  

Sze: Azt én nem tudom. Azt én nem tudom. Nem. Ennek nem volt semmi előélete. 

Ugyanis azért nem volt, mert akkor mi nagyon, nagyon híján voltunk az információknak – 

gondolok itt a fotóalbumokra, és a könyvekre. szóval egy Diane Arbus-könyv, az kincset ért, 

vagy egy Agier-könyv kincset ért. Nem tudom. Ez egy belső motiváció volt, ami engem 

inspirált, és ami… ilyetén ezeket a formációkat kerestem. Érted? És…  

Saci: És ebben volt valami köze a keleti filozófiáknak? Vagy nem?  

Sze: Is.  

Saci: Is. És minek volt még?  

Sze: Hát, az előző inkarnációmnak, valószínű. Nem tudom. Ezt nem tudom.  

Saci: És zenei inspirációd nem volt?  

Sze: Egyre inkább foglalkoztat a zene, és egyre inkább többet hallgatok aktívan zenét, 

mint eddig.  

Saci: De akkoriban nem?  

Sze: Akkoriban is hallgattam, de most egyre inkább, nagyobb szerepet tölt az 

életemben, sokkal nagyobb szerepet tölt az életemben a zene, mint a művészet, tehát a 

vizuális művészet.  

Saci: Vizuális…  

Sze: Sokkal. És ott tartok, hogy a zenét tartom a legmagasabb szintű emberi 

tevékenységnek.  

Saci: Na jó, hát ebben… ezzel nem állsz egyedül. Te, de és akkoriban nem 

foglalkoztatott ennyire a zene? Mert a…  
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Sze: Ennyire nem. Ennyire nem, de most viszont hihetetlenül foglalkoztat, és 

hihetetlenül föltölt és inspirál. És ezért gondolom én ezt az egészet ilyen – hogy mondjam –, 

globálisan, hogy nem… az embernek kifejezni kell magát. Nem az a lényeg, hogy most 

fényképez, vagy nem az a lényeg, hogy fest, vagy nem az a lényeg, hogy rajzol, vagy nem az 

a lényeg, hogy bármilyen más tevékenységet folytat. Hanem, hogy magát kifejezi.  

Tehát engem – tudom –, hogy többen megvetettek azért, hogy én állítólag látványosan 

elhagytam a fotográfiát. Én nem hagytam el a fotográfiát. Én jó néhány évig nem 

fotografáltam. Én a művészetet nem hagytam el! Ez nagyon lényeges, érted?  

Saci: Világos.  

Sze: Tehát én továbbra is abszolút művésznek tartom és éreztem magamat, legfeljebb 

nem nyomtam le, csak legfeljebb gondolatban az exponáló gombot. Ez nagyon nagy 

különbség.  

Saci: Persze. De a Stúdióban…  

Sze: Igen?  

Saci: A Stúdióba te miért csak… szóval, viszonylag későn kapcsolódtál be. Hát ’77-

ben, ’76-ban már megalakult a Stúdió tulajdonképpen, és ’79-ben te még mindig csak 

vendéghallgató vagy, hogyha…  

Sze: Mert nem vettek föl.  

Saci: Hogyhogy?  

Sze: Hát úgy: nem vettek föl!  

Saci: Hát mire föl? Hát ott volt a Kerekes, ott volt a Jokesz, akkor…  

Sze: Hát, ezt mástól kell megkérdezni, nem tudom. Nem vettek fel.  

Saci: Tehát, te kérted a felvételedet, rögtön az elején?  

Sze: Persze, igen. És nem vettek föl.  

Saci: Aha… Hát, az elég érdekes… Mert azon gondolkodtam, hogy a – és szólj, ha 

nem így van –, de hogy én azt gondolom, hogy a Dokumentum-kiállítások, a legelső is, az 

tulajdonképpen azért jött létre, mert ugye, elindult ’78-ban két dolog. Egyrészt volt a 

Stúdiónak egy kiállítása, az első kiállítás, meg volt a izé, az Esztergomi Fotó Biennálé.  

Sze: Igen.  

Saci: És én azt gondolom – de lehet, hogy ebben tévedek –, hogy tulajdonképpen a 

Dokumentum, azok ezek ellenére jött létre. Olyan értelemben, hogy csinálni valami hasonlót, 

de egy kicsit mást, nem?  
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Sze: Igen. A Jokesz ezt nagyon jól megfogalmazta, illetve, hát mind a ketten ugyanezt 

a… ugyanezért a célért, ugyanezért a szándékért hoztuk létre a Dokumentumot, hogy a 

Dokumentum-kiállítássorozat – ami négy kiállítást ért meg –, plusz az Önkioldó, egy 

alternatív fórum.  

Saci: Na, akkor ezt jól sejtem.  

Sze: Igen. Egy alternatív fórum volt, ami lehetőséget adott egyes embereknek, illetve 

egyes publikációknak a megjelenésére. Tehát itt ez nem egy öncélú csoportos kiállítás volt, 

hanem úgy érzem, annál több. Annál több, és ezt a Jokesz nagyon jól megérezte, és amikor 

még – hogy úgy mondjam –, együtt dolgoztunk, akkor ezt nagyon sikeresen végig is csinálta. 

Mert a Jokesznek azért nagyon-nagyon sokat köszönhet a Dokumentum. Nem én, hanem a 

Dokumentum-kiállítássorozat.  

Saci: A név egyébként miért Dokumentum volt?  

Sze: Ezt, már nem emlékszem, hogy ki találta ki, ő vagy én, nem tudom. Nincs is 

jelentősége.  

Saci: Hát, de van! Hát azért az egy…  

Sze: Hát, úgy van jelentősége, hogy „Dokumentum”, hogy dokumentum, hogy egy 

adott évben, hogy mit tudom én, néhány ember mit állított ki, illetve néhány cikk, vagy 

néhány tanulmány miért jelent meg.  

Na most, mint ahogy már előzőleg ezt elmondtam neked, volt egy ilyen hallgatólagos, 

és nagyon harmonikus munkamegosztás a Jokesz és köztem. Hogy csinálta a technikai és 

szervezési részét, részben az újságnak, részben pedig a kiállításoknak. Ez kétségtelenül így 

volt. Én viszont – mivel hogy Pesten éltem –, több olyan fordítót, mint például a Klaus 

Honefnek a cikke, vagy a Bekét megnyerni, vagy az Albertinit megnyerni egy tanulmány 

erejéig. Amit viszont én szerveztem, illetve hát én gyűjtöttem össze azokat a képeket, 

amelyek hát, a kiállításon részt vettek.  

Na most, te biztos, hogy emlékszel rá, hogy a harmadik Dokumentum-kiállításnál 

meglehetősen földuzzadt a…  

Saci: Igen!  

Sze: …a résztvevőknek a…  

Saci: Igen, mert az első kettő, az háromszemélyes volt.  

Sze: Igen, három-négy, igen, személy.  

Saci: Három.  
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Sze: Három volt, igen.  

Saci: Mind a kettőn.  

Sze: És ott viszont a Birkás Ákostól kezdve…  

Saci: Bakos Zoli.  

Sze: Bakos Mikiig, meg a…  

Saci: Miki, bocsánat!  

Sze: Meg a Tordy Gyuriig, meg…  

Saci: Lenke.  

Sze: Tessék?  

Saci: Lenke, aztán később.  

Sze: Igen, a Szilágyi Lenke – igen – is szerepelt. Ami jó is volt, meg nem is volt jó, 

mert egy picikét változott az iránya a Dokumentumnak. Mi ezt azért akartuk kinyitni, hogy 

szélesre tárjuk, szélesebbre tárjuk a lehetőséget. Tehát egy, valóban egy alternatív fórum 

legyen, nem egy fotográfusoknak az öncélú kiállítása, hanem másképp gondolkodó, a 

fotográfiában működő vagy tevékenykedő, akár képzőművészek is részt vehessenek ezekben 

a… ezeken a kiállításokon.  

Na most, ez részben bejött, részben nem jött be. Én nem bánom, mert azért fontos 

emberek vettek részt benne, és erre büszke vagyok, hogy a négy Dokumentum-kiállítás közül 

egyetlen egy olyan ember nem szerepelt a kiállítók között, akik aztán később könnyűnek 

találtattak.  

Saci: Egész biztos így van. Te, a Lenkét hogy találtátok meg? Hát ő akkor még nagyon 

fiatal volt!  

Sze: Nagyon fiatal volt.  

Saci: Húsz éves.  

Sze: Hát, ismertük a képeit.  

Saci: De honnan lehetett ismerni?  

Sze: FKM, szerintem. Nem tudom. Én a Lenkét nagyon nagyra, nagyon nagyra tartom. 

Szóval, úgy érzem, hogy Magyarországon legalább van fél tucat olyan kaliberű ember, akik 

szerintem világklasszisok. Ilyen a Barta, ilyen a Kemenesi, és még sorolhatnám. Most hirtelen 

ez a kettő jutott eszembe. Szóval…  

Saci: Mármint a Lenkén kívül, nyilván.  
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Sze: Igen, persze, hát ezeken kívül, persze. Ezeken kívül. A Bartát, akkor még nagyon 

fiatal, akkor még nem is ismertem a Bartát.  

Saci: Igen, hát akkor még ő sehol nem szerepelt.  

Sze: Nem szerepelt, hát akkor még ő karon ülő gyerek volt. Úgyhogy…  

Saci: Persze. Te János, és a Dokumentum-kiállítások, azok – jól tudom, hogy nem csak 

Veszprémben voltak, ugye?  

Sze: Igen. Pécsett is voltak. Budapesten voltak.  

Saci: Pécset, azt a Bán szervezte.  

Sze: Nem, Pécsen nem. Pécsen nem a Bán szervezte, hanem a Pinczehelyi.  

Saci: Pinczehelyi?  

Sze: Igen. Pinczehelyi Sándor, igen. Azt is – egy hajszálon múlott – hogy be nem 

tiltották. Pakson is volt – azt betiltották.  

Saci: De ez mi volt, ez a betiltás? Melyiket tiltották be?  

Sze: Másodikat.  

Saci: Tehát a Vetővel valót?  

Sze: Igen.  

Saci: És miért tiltották be?  

SZ Politikai okok miatt. Leszedték a képeket, kész.  

Saci: Na, de mi, mi miatt?  

Sze: Hát, azt soha nem mondta el senki. Mentek a rendőrök, és levették a képeket, és 

bezárták a kiállító termet.  

Saci: Ennek van valami dokumentuma?  

Sze: Van, van. Van, most halt meg a közelmúltban egy pécsi fotográfus, nem tudom 

most hirtelen a nevét, egy ilyen magas, nagydarab ember volt, aki elintézte ezt gyakorlatilag, 

aki ott valami párttitkár volt Pécsett, és azt mondta, hogy ez állam- és rendszerellenes, ez a 

kiállítás, és le is kapták rögtön a falról.  

Saci: De tényleg, mi a franc lehetett?  

Sze: Hát, azt tőle most már nem lehet megkérdezni, mert meghalt. Nem tudom. 

Vencsellei? Azt hiszem, nem tudom, így hívták. Nem tudom.  

Saci: Valami ilyesmi nevű volt. Te, és a…  

Sze: De Veszprémben is a Jokesz karakánságán és ügyességén múlott, hogy… Kétszer 

akarták elkobozni a rendőrök a Dokumentum-újságnak a… a Dokumentum-újság példányait. 
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Amit aztán megakadályozott a helyi kapcsolatai alapján, meg amit karakánság alapján… 

Szóval, a Jokesz ilyen szempontból sokat tett a Dokumentumért.  

Saci: Jó, hát vele úgyis akarok beszélni. Te, és ezt a dokumentumot, ezt ide tudod 

adni, ami ezzel a paksi betiltással volt, mert ez abszolút érdekelne.  

Sze: Hát most nem, de oda tudom adni neked, igen.  

Saci: Jó.  

Sze: Oda tudom adni neked. De az is lehet – most, hogy ezt úgy elővettem –, az is 

lehet, hogy én ezt már a Kincsesnek odaadtam, hogy a Múzeumba tegye le. Majd 

megkérdezem tőle. Mert vagy nálam, de biztos, hogy vagy nála, vagy nálam megvan. Biztos.  

Saci: Aha. Ez abszolút kellene nekem.  

Sze: Ez biztos. Biztos. Ezt oda tudom adni. Igen.  

Saci: Jó. Na most, te a Stúdióban olyan nagyon aktív nem voltál. Én… Végigcsináltad 

az öt évet egyébként?  

Sze: Igen. Nem hagytak, hogy aktív legyek.  

Saci: Igen, nem hagytak…  

Sze: De a Jokeszt se hagyták.  

Saci: Hát nem tudom, neked egyetlen egy…  

Sze: Ott a Kerekes volt aktív, akkor az Urbán, az Urbán Tamás, meg a Tímár.  

Saci: Igen. Neked egy szinopszis-munkád volt ott: a Parkok esztétikája.  

Sze: Igen.  

Saci: Az húsz darab fekete-fehér kép volt, ’80 júniusában kellett befejezned.  

Sze: Igen. Igen.  

Saci: És más nem is született ott.  

Sze: Még egy szinopszis volt, azt hiszem, be volt adva.  

Saci: Hát akkor azt nem kaptad meg. Mert az biztos, hogy csak egyet…  

Sze: Pénzt nem kaptam rá, egyikre se.  

Saci: De, erre kaptál.  

Sze: Kaptam?  

Saci: Erre kaptál, ez biztos. Van egy kimutatás, úgyhogy ezt… Figyelj ide, én minden, 

amit mondok, vagy kérdezek, az dokumentálva van.  

Sze: Hát ez nagyon megtisztelő, és van ilyen? Persze, te utána mentél. Azt hiszem, 

hogy a másik, amiről múltkor neked beszéltem, hogy csináltam május elsején, a Csizma-téren 
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egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen anzikszot, és azt hiszem, hogy azt adtam be. De azt 

hiszem, hogy azt…  

Saci: Aha. Hát, egy május elsejei képed van, de az korábbi, szerintem. Ahol a kissrác 

az ujját szopja.  

Sze: Ugyanaz, ugyanazon a napon készült.  

Saci: Ja, az az?  

Sze: Igen, igen. Van egy ilyen groteszk gyerek, ilyen kéz, van egy ilyen…  

Saci: Zászló.  

Sze: Alkoholista hapsi, aki issza éppen a sört, meg egy ilyen lompos nő.  

Saci: Aha, ja, ja, ja.  

Sze: Az ugyanaznap készült, amikor csináltam, az ugyanaznap készült, május elsején. 

Akkor nagyon sokat fotóztam aznap, szóval jó passzban voltam, meg jó volt a körülmény, jó 

volt a helyzet. Szóval…  

Saci: És te tulajdonképpen Ashaival dolgoztál? Azt lehet mondani?  

Sze: Ashai 6x7-essel, illetve Leica M-4-gyel.  

Saci: Ez a Leica M-4-gyel, tehát ez a két géped volt.  

Sze: Igen, Ashaival. És később pedig a 4×5 inches Toyóval.  

Saci: Hát, az már későbbi, az ’82 utáni. Ugye?  

Sze: ’82 vagy ’83 után, igen.  

Saci: ’83 utáni, aha.  

Sze: De azt nem csak az alkalmazott fotográfiában használtam, hanem a…  

Saci: A saját dolgaid…  

Sze: A saját munkáimban is használtam. Persze.  

Saci: A színes képeket mikortól kezd – már saját magadnak – mikortól kezdve? Tehát 

nem melóra, hanem…  

Sze: Nem volt jellemző egyébként a színes kép. Hát, olyan nyolcvanas évek közepe.  

Saci: Az is olyasmi, aha.  

Sze: Igen, nyolcvanas évek közepe. Én a fekete-fehér fotográfiát egy hihetetlen 

lehetőségnek érzem. Egyetlen egy művészeti ágban nincs ilyen csodálatos lehetőség, hogy 

monochrom módon, egy ilyen ezüst zselatin kópiával valamit meg lehessen csinálni, mert a 

monochrom szén- vagy ceruzarajz is más, mint a fotó, mint a fekete-fehér fénykép. Szóval a 
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fekete-fehér fényképnél – én nem tagadom meg a színes képet –, de a fekete-fehér képet 

mindig meggyőzőbbnek és számomra szimpatikusabbnak tartottam, mint a színeset.  

Saci: Mert?  

Sze: Nem tudom megmondani, miért. Mert… mert monochrom.  

Saci: És akkor miért kezdtél el színesben fényképezni a nyolcvanas években?  

Sze: Volt egy pár olyan téma, amit úgy éreztem, hogy színesben jó megcsinálni, meg – 

hogy mondjam –, kicsit így aggattam a körmeimet. Tehát értettem, mert a profi fotográfusi 

gyakorlatban ezt nagyon magas szinten kellett produkálnom.  

Saci: Persze  

Sze: Mármint a színest. És volt egy pár kép. Mint például, a Bartáról csináltam is, amit 

most ki is fogok állítani az életmű-kiállításomon. Mártáról csináltam egy számomra nagyon 

kedves képet, ami egy olyan kép, egy 4×5 inches felvétel, ahol…  

Ugyanis, nekem volt egészen korán, ’78-ban egy úgynevezett Napozó című képem. 

Napozók képem, amit én egy fontos képnek tartok – ebben a katalógusban benne van. És ez a 

Napozók 2, ahol a Barta úgy van lefényképezve, hogy egy ilyen folyondár szövevény előtt 

van az arca, de csak az arca, és így tartja föl az arcát, a fejét a nap felé. És olyan nagy blendét 

használtam, tehát annyira szűkítettem a blendét, hogy hosszat kelljen exponálni. És akkor 

exponáltam, azt hiszem talán, hogy egy negyedet, vagy egy kettedet, egy központi záras 

objektívvel. Akkor az exponálás közben a gépnek a hátsó filmcsíkját elmozdítottam 

körülbelül 3-4 milliméterrel. És az egész így megduplázódott. Egy nagyon szép kép. Engem 

ez sokáig foglalkoztatott.  

Saci: Azt olvastam, hogy ezek a ’83 után készült ilyen színes képeidben ilyen 

elmozdulásokat is használsz. Ezek…  

Sze: Ezt nem értem.  

Saci: Hogy ilyen elmozdulásos, tehát úgy értem, hogy a hosszú expozíció miatt 

elmozdulásos képek is.  

Sze: Igen, igen. Igen, ezt nem csak a színesben, a fekete-fehérben is, igen. Így van.  

Saci: De én ezeket egyáltalán nem ismerem.  

Sze: Hát, majd megmutatom. Elhozom édesanyámtól, és akkor meg fogom mutatni.  

Saci: Jó.  

Sze: De hány képet akarsz körülbelül tőlem?  
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Saci: Na, szerintem ezt most abba is hagyhatjuk, mert akkor majd úgyis az lesz, hogy 

akkor majd veled…  

Sze: Jó.  

 


