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Interjú Tímár Péterrel  
Készült: 2006. május ??? 30-a előtt  
Az 1956-os Intézet Oral History Archívumának  
Készítette: Szilágyi Sándor  
  
  

(Timar 1.MP3)  
  
S: Mindjárt csak meg kell keresni, egy pillanat az egész. Azt nem tudom, mondtam-e: 

összesen 283 kép van – ha jól számoltam – a múzeumban. Abból 77 duplum, azt úgy kell 
érteni, hogy pluszban még 77, és duplumon azt kell érteni, hogy mondjuk, más méret, vagy…  

T: Én igazából nem is tudtam, hogy nekem ott képeim vannak.  
S: Hát, sőt.  
T: Meg azt sem nagyon tudom, hogy honnan kerültek oda, a Baki valamit említett, de 

én nem nagyon tudom azonosítani, hogy…  
S: Alapvetően két dologból kerültek oda, hát alapvetően a Szövetségben hányódó 

képek kerültek oda tulajdonképpen. És, tehát Stúdió szinopszisok vannak ott, akkor a régi 
Fotóművészetnek az anyaga került oda, és hát, teljesen esetlegesen még más is kerülhetett, de 
alapvetően ebből a kettőből van. Most ennek megfelelően, gyakorlatilag rendes mű, az nem 
nagyon van, már úgy értem: kiállítási kópia, hanem inkább nézőképek vannak nagyrészt.  

T: Hát, nem is biztos, hogy amik úgy odakerültek, azok feltétlenül olyan kópiák, 
amiknél az ember gondolt arra, hogy az utána egy múzeumba bekerül.  

S: Hát, biztos nem olyanok, hanem, mondom, alapvetően nézőképek. Tehát…  
T: De nézőképre is, szóval, az ember múzeumnak adna nézőképet, azt valószínűleg 

már, legalábbis a mostani eszemmel azt gondolom, hogy jobban megnézném, mint ahogy a…  
S: Hát, ez igaz.  
T: Hogy a Stúdiónál azok a kópiák, amik odakerültek, azok sem igazán archiválási 

céllal kerültek oda, hanem az egy pénzügyi dolog volt, hogy az képezte az ellentételezését, az 
elszámolást, vagy az elszámolásnak az alapját. Tehát nem számlát kellett vinni, hanem 
bizonyos mennyiségű kópiát kellett leadni.  

S: Így van.  
T: És akkor az a mi tudatunkban, mint egy ilyen, mit tudom én, a GH-nak a 

dossziéjába került, nem a múzeumba. Mert valóban az volt az elszámolás, a revizor jött, és 
akkor darabra leszámolta, hogy van-e annyi kép, amennyi.  

S: Kell neki.  
T: Mert az volt, hogy, az volt az első, hogy – legalábbis itt a fotós területen –, hogy 

lehetett kapni valamiféle támogatást a munkára, és akkor a támogatásnak az ellentétele, az 
bizonyos mennyiségű kópiának a leadása volt. És azt a gazdasági vezető tette bele a 
dossziéba, ott, ahol a más kifizetéseknél a számla volt.  

S: Igen, ezt tudom, hogy ez volt a rendszer, igazából. Na, kezdjük akkor az elején! Jó? 
Tehát, nekem magyarán fel van írva sok minden, tehát ez lenne a Fájdalom mátrix című kép. 
Na most, én úgy tudom, hogy ez ’75-ös kép.  

T: Hát, mondjuk, tudom ellenőrizni, mert… vagy hát, elvileg az a szignálva kéne 
legyen, ha rajta volt, nekem ennek meg van az eredetije.  

S: Már egy kiállítási példány?  
T: Az a… hát úgy értem az eredetit, mert ezek létezik egy szem eredetibe, ahol én 

fölragasztgattam a 70×100-as papírra a kisképeket, és szignáltam. És aztán annak reprói 
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szerepelhetnek. Nem egy negatívon van, hanem – már így a kép –, hanem az egyes 
alkotórészei vannak egy tekercsen.  

S: Na, ezzel kapcsolatban rögtön lenne egy kérdésem, mert, hogy a… melyik is ez? 
Fájdalom mátrix, ugye? Az a címe. Először is: egybe írta, vagy kötőjellel?  

T: Hát, egybe semmiképpen nem.  
S: Hát lehet…  
T: Nem, nem, mert az van, hogy ha én nem…  
S: A „Fájdalomnak a mátrixa”…  
T: Nem, nem, ez a mátrix, ezt a formát jelentette nálam.  
S: Igen.  
T: Hogy összerakok egy ilyen blokkot, aminek ilyen belső erővonalai voltak, tehát, 

ahogyan a mátrixnak a kifejtése is olyan, hogy nem így sorban.  
  
[– telefon –  
T: Ez most a csapás, hogy ez itten most megszólalt? Elnézést.  
S: Semmi baj!]  
  
  

(Timar 2.MP3)  
  
S: Jó. Pillanat.  
T: Abban az időben én csináltam a… hát nem mondom, hogy nagyon sokat, relatíve 

sokat, ilyen fajta…  
S: Ilyen szekvenciákat.  
T: Igen, na most, én erre ezt a kifejezést használtam.  
S: Igen.  
T: Tehát mondhatni, hogy – ha ez egy nagy dicsőség lenne –, hogy ezt én találtam ki 

rá, miután, mint műegyetemista, valamennyit én foglalkoztam matematikával, tehát én ezzel a 
formulával találkoztam, ami a dolgoknak egy ilyen belső, törvényszerűség szerint olvasandó 
megjelenítése. És ez volt nekem erre a kifejezésem. Tehát nekem az, hogy „szekvencia”, az 
egy sokkal tágabb fogalom.  

S: Na, ezt akartam is kérdezni, hogy tehát, tulajdonképpen, amikor ezeket a műveket 
csinálta, akkor ugye, olyan értelemben ezek nem szekvenciák. Mert ugye, a szekvencia, ha 
nagyon szigorúan nézem, akkor az egy beállítás, és az időbeli változásnak a rögzítése.  

T: Hát tulajdonképpen van, erre lehetne azt mondani, hogy ez egy beállítás, és az 
időbeli változásnak a rögzítése, mert hát ez speciel ilyen, nem minden képem volt ilyen, de ez 
speciel ilyen volt, hogy…  

S: Igen. Én úgy látom, hogy egy ilyen variációs, tehát a…  
T: Hát, mert én ezt ugye, megkavartam.  
S: Igen.  
T: Ez volt számomra, amitől ez ugye mátrix lesz, hogy ennek más volt az olvasata, 

mint egy ilyen idővonal.  
S: Világos. Így van, így van. Tehát ez nem képsor volt, nem lineárisan…  
T: Illetve hát, azt mondom, hogy én mondjuk, a képsornál is megengedem azt, hogy 

legyen benne valami időbeli csavar, mint ahogy, mondjuk, a filmnél, a vágáskor is minden 
további nélkül lehet benne egy időbeli csavar.  

S: Persze.  
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T: Tehát az ilyenformán… De mondom, én ezt erre használtam, erre a fajta, egy ilyen 
blokk, ami lehetett 4, 6, 9, mit tudom én, szóval akárhány, voltak… Ez, mondjuk, viszonylag 
több, nem is tudom, hogy ez hány.  

S: Na, ez lett volna a következőkérdésem, mert a 21 fotós, vagy 21 fotográfus, vagy 
nem tudom most már, mi volt a címe, tudja, amit az izé csinált, a Török Laci.  

T: Igen.  
S: Hogy abban tizenkét kép szerepel, és itt meg húsz van tulajdonképpen. Hogy most 

ez hány kép?  
T: Hát…  
S: Akkor ezek szerint az a mértékadó, ami ott van.  
T: Hát, ennek mondom, egy eredetije van, ezt meg kéne nézni, ezt bizisten, nem 

szoktam azt lapozgatni, hogy ez abból egy részlet van kivágva? Vagy…  
S: A 21 fotósban ez a sarka, ez volt. Tehát így.  
T: Igen. Így volt, igen, előfordulhat. De ez, mondom, ennek van egy eredetije.  
S: Egy eredetije. Jó, azt majd el lehet kérni a kiállításra?  
T: Hát elvileg el.  
S: Nem én fogom elkérni, hanem a…  
T: Az benne van egy dossziéban.  
S: Aha, hát azt jó lenne megnézni majd.  
T: Hát ezek, mondjuk…  
S: Jó lenne megnézni az eredetit.  
T: Ezek viszonylag tisztességes állapotban kell, hogy legyenek, bár nem láttam. Most 

elméletileg előfordulhat, hogy egyszer csak átütött rajta a ragasztó, vagy nem tudom, mi, de 
ezek, ha én valahol kiállítottam, akkor odavittem, betettem két üveg közé, aztán elvittem haza, 
és betettem egy dossziéba. És ez máig abba a dossziéban van.  

S: Aha. Nagyon jó lenne megnézni azt. Hülye vagyok, hogy nem mondtam. Na, mert 
ehhez az egészhez novemberben lesz a Budapest Galériában egy kiállítás, amit – én remélem 
–, hogy majd ki tudok vinni Németországba, meg esetleg máshova is, de ez most mindegy. De 
ezt a részét a Török fogja hivatalosan intézni, tehát úgy értem, hogy küld majd egy hivatalos 
felkérő levelet, tehát ők felelősséget vállalnak.  

T: Hát elvileg én meg tudom nézni azt, hogy mik vannak abban a dossziékban. És 
akkor azokat, nem tudom én, de tudok belőlük ilyen kis nézőképet csinálni, hogy lehessen 
látni, hogy mi az, ami ebben elérhető vagy használható.  

S: Digitálisan is meg lehet csinálni, tulajdonképpen. Persze.  
T: Hát, úgy értve nézőképeket, hogy leexponálom, úgy csípőből, hogy lehessen látni, 

hogy…  
S: Persze.  
T: Tehát ezek ilyen 70×100-as papírokra vannak így benne…  
S: Igen, azt tudom, hogy az volt a kiállítási mérete, mert azt több képnél is…  
T: Hát mondjuk paszpartu, vagy nem tudom, mi, meg amire fölragasztgattam, az a 

70×100.  
S: Úgy, úgy, úgy értem én is, úgy értem. Jó, de az évszám stimmelhet, ugye?  
T: Az valószínű, de hát mondom, le tudom ellenőrizni, fejből én ezt meg nem 

mondom, de ezen az eredetin rajta van a dátum.  
S: Aha. Jó, na, ez például nekem az egyik nagy meglepetés volt. Ennek is megvan az 

eredetije?  
T: Persze.  
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S: Hú, ez abszolút kellene, mert ez, egyik fő műnek tartom. Na most ezzel 
kapcsolatban lenne is kérdésem megint csak, hogy…  

Ja igen, ott akadtunk el, bocsánat, hogy Fájdalom mátrix, tehát, hogy ezt akkor, hogy 
írjuk?  

T: Hát ezt így, mondjuk, elvileg lehetne, vagy kötőjel nélkül is lehet, de mondom, 
ennek a mátrix az nem úgy, nem „Fájdalommátrix”, hanem a mátrix, mint egy forma. Tehát 
ezt az összeset, ami ilyen blokk, azt én mind mátrixnak hívom.  

S: Értem. Tehát vegyük így?  
T: Hát, úgy is lehet, de kötőjellel is lehet.  
S: Jó.  
T: Ahogy flottabb, de egybe azért nem, mert annak egy kicsit más jelentése lenne 

akkor.  
S: Igen, igen, az kétségtelen, akkor ez egy jelöletlen birtokviszony. Na. Ez a…  
T: Ez volt a Valakihez közeledsz, valakitől távolodsz.  
S: Igen, illetve itt megint azzal vagyok bajban, hogy variációk vannak a címre.  
T: Ennek ez volt a neve, hogy Valakihez közeledsz, valakitől távolodsz.  
S: Jó.  
T: Itt van ez a fölső, de nem, ez, az alsó.  
S: Igen, mert ráírva viszont vagy ez van…  
T: Azt nem, szerintem nem én írtam rá.  
S: Jó. Egy pillanat akkor.  
T: Az az igazi.  
S: Jó. Na most, jó, ez ’76-os, gondolom én, azt nem hiszem, hogy ezzel baj lenne. Na 

most, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem, ez a többi képein is van, hogy tulajdonképpen 
tükrözteti a…  

T: Hát előfordul. Igen.  
S: Tehát, hogy itt ezzel, és ez is egy ilyen variációs, permutációs…  
T: Hát, mert ennek, ugye, van egy formai játéka is, meg hát van – vagy szándékaim 

szerint –, vagy volt valamiféle tartalmi is. Most én igazából mind a kettőt fontosnak tartottam.  
S: Abszolút. Abszolút, persze.  
T: Tehát ez, én ezt elég gátlás nélkül csináltam, hogy ha úgy kellett, megfordítottam 

ezeknél. Mondjuk, más szituációban nem, de volt aztán az a kiállítás, ami a Helikon 
Galériában volt, ott gyakorlatilag erről szólt a dolog, ez a How to use the photograph, hogy 
össze-vissza forgattam, pörgettem. És gyakorlatilag azzal aztán én abba is hagytam ezeket a 
dolgokat, mert azt mondtam, hogy ez innentől gyártható.  

S: Igen, igen, világos. De hát nyilván úgy van, hogy egy vizuális kutatásnak el kell 
jutni egy, hogy mondjam, valamilyen szintig, aztán utána valóban unalmas.  

T: Na most, ha akkor, hogy így elérhető lett volna a számítógép, akkor ezt, 
megcsináltam volna azt úgy, hogy azt a képet egy program folyamatosan alakítja át, így, úgy, 
amúgy. Tükrözi, forgatja, tehát ezt folyamatosan lehetett volna csinálni, ebből akkor lehetett 
volna csinálni kis filmet, ami egy képnek egy ilyen…  

S: Hát igen, igen.  
T: Mert, hát gyakorlatilag én abban a kiállításban ennek bizonyos fázisfotóit csináltam 

meg, vagy fázisait csináltam meg. De ebben az lett volna a lényeg, hogy ez igazából végtelen 
számú lehetőség, egy képnek a tovább…  

S: Hát végtelen nem, csak nagyon sok.  
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T: Hát végtelen, mert hogyha azt mondom, hogy most egy képből lehetne végtelent 
csinálni, hát, ha azt mondom, hogy darabolhatom, tükrözhetem, részeit tükrözhetem, 
sokszorozhatom, ez gyakorlatilag végtelen.  

S: Na most, maguk… És ez ráadásul szendvics-kép, ugye jól látom? Tehát ez a négy 
alak, négy felvétel, ez be van ide montírozva.  

T: Nem, ez ott, ez a lány jött-ment.  
S: Ja, hogy ezek külön-külön is megvannak mind?  
T: Végig fotóztam a fázisait, hogy ő jött, meg ment. Csináltam iksz képet, és akkor, 

amikor azt kellett, amit a másik oldalra raktam, annak a tükörképét, tehát kiválasztottam a 
négy képet, és amelyiknél kellett, azt tükröztem, aminél ez formailag kívánkozott.  

S: Akkor én ezt félreértettem. De hát gondolom, hogy állvánnyal dolgozott, nyilván. 
Ugye? Mert…  

T: Én nem, ezt én meg…  
S: Hát muszáj, mert…  
T: Meg bírtam kézből csinálni.  
S: Ennyire szabályosan?  
T: Annyira.  
S: Aha. De fura! Jó. És kisfilmes, gondolom?  
T: Kisfilmes, igen.  
S: Az látszik a méretéből. Aha. Ezt nagyon szeretem, ez nagyon szép darab.  
T: Ez a Kísérlet a megsemmisítésre?  
S: Nem, nem, ez az Átmentem a túloldalra, ennek az a címe.  
T: Várjunk csak, akkor nem, akkor mi volt a… Átment… Mi volt a Kísérlet a 

megsemmisítésre?  
S: És ez szerepelt az első…  
T: Ja nem, az egy… lehet, hogy az egy… Igen, igen.  
S: Na, ezzel ugyanaz a problémám.  
T: Hogy?  
S: Hogy a 21 fotósban megint csak ez a ficak van.  
T: Ezt valószínűleg azért csinálták, mert hogy annak be volt határozva a mérete.  
S: Igen.  
T: És hogyha túl pici lett volna, és azért vágták ki.  
S: Én is azt gondolom.  
T: Én még abban sem vagyok biztos, de lehet, hogy ez akkor valamiféle megállapodás 

tárgyát képezte volna, nem tudom.  
S: Igen, ezt…  
T: De, hát, mondjuk, azért akkoriban nem volt ez annyira kiélezve, az ember örült, 

hogy valami nyomdában meg tud jelenni.  
S: Igen. Na most, itt én picit el vagyok bizonytalanodva, megmondom őszintén, hogy 

én ezt nem nagyon értem, hogy ez a… hogy mitől megy át sárgába.  
T: Hát, mert, hogy ez az egésznek a, végül is bizonyos értelemben azt mondom…  
S: Stoplámpa?  
T: Hogy egy ilyen ellentételezése, vagy nem: ellenpontozása. Semmi, nem hiszem, 

hogy ennek.  
S: Ez csak egy gag igazából?  
T: Erre találjunk egy olyan szinonimát, ami nem feltétlenül a jópofaságot jelenti.  
S: Ja nem, hát ez komolyan veendő.  
T: De nem, szóval, de nem. Nem mondom, hogy sokkal több, de egy ilyen, ilyen…  
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S: Hát a Török, a saját ilyen fotóit, azt úgy hívja, hogy poén-fotók, az sem igazán jó, 
igen.  

T: Szóval, hogy mondjam…  
S: Mondjuk, ő a Családot is annak hívja, ami hát mégis csak a főműve!  
T: Na most, hogy ha ez futó embereknek a képeiből állna, akkor lehet, hogy az ember 

az utolsót tükrözte volna, hogy beinduljon erre, mint egy gőzmozdony, egy irányba. Tehát 
valahol azt mondom, ennek egy ilyen megállító szerepe volt, hogy valami egy irányba megy, 
megy, megy, és akkor a végén valamivel megfogom, mert ha nem fogom meg, akkor az ugye, 
elvileg mehet a végtelenségig.  

S: Értem.  
T: Tehát mondjuk, ilyen, azt mondom, hogy úgy formai, hogy nem pont a színe miatt 

tekintem én ezt ilyen alaki dolognak, hanem a különbözősége miatt. Hogy valamivel 
megállítsam a…  

S: Jó.  
T: Hát, azon túl meg azt mondom, hogy átváltott a mennyiségi változás minőségibe. 

Szóval, tehát azért mondom, hogy nem úgy tekintem gag-nek, hogy hú, most akkor legyen 
sárga, hanem valami módon belefér, hogy egy folyamatnak, egyszer csak átvált egy bizonyos 
ponton valami másba.  

S: Igen, azt hiszem, hogy egy darabszám van itt is, várjunk egy pillanatra.  
T: Én nem tudom, hogy jelent-e meg valahol, úgyhogy ez…  
S: Jelent meg, azt hiszem, illetve pontosabban említve mindenképpen van. Látja, itt is 

szerepel, hogy a hátán, a verso-ján rá van írva, hogy 12×73 centiméter.  
T: Igen, és 50×100-as paszpartu.  
S: Tehát, mert ráírt ilyen utasításokat.  
T: Igen, igen, hát illetve az a leírás, hogy mérete, hogy lehessen tudni.  
S: Hát, lehet, hogy kiállításhoz ment, és nem tudom.  
T: Az lehet. Én egy idő után aztán eléggé pontosan próbáltam megadni. Mondjuk, 

ebből éppen nem derül ki, hogy háromféle címen is lehet, de egy idő után néha kiadtam a 
kezemből valamit, akkor például általában az általam kreált katalógus-számát adtam a 
dolognak, hogy vissza tudjam keresni a dolgot.  

S: Ja, hogy vannak ilyen katalógusok? Van egy nyilvántartás.  
T: Hát az van, hogy én nekem minden tekercsnek van egy száma, ami egytől tart, nem 

tudom én, hány ezerig. És a tekercsen belül van egy kockaszám. Tehát, hogy ha én valakinek 
odaadtam, mondjuk, egy Tetovált-portrét, akkor az, és külön volt betűje a kisfilmnek, meg a 
rollfilmnek, mert hát azt külön tudtam rakni, az egyiket, a másikat. És akkor volt olyan, ami 
K/mit tudom én, a másik az a C/mit tudom én, és akkor…  

  
[– telefon –  
T: Ezt én közben fölvehetem? Mert…  
S: Persze.]  
  
  

(Timar 3.MP3)  
  
T: …volt, hogy úgy volt beírva a Kossuth Lajos, hogy egy s-sel, és hosszú ó-val, és h 

nélkül, tehát ilyen formában. Én elkezdtem hosszú í-vel írni, apám, szerintem, röviddel írja.  
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S: Aha, de mindegy, de ön úgy használja, hogy hosszúval, hogy azzal ne legyen 
gondunk. Na most, itt megint csak van ez a Kísérlet, hogy itt is vannak variációk, különböző 
cím-variációk, hogy melyiket szeressük?  

T: Kísérletek a megsemmisítésre, ez, valahogy így volt ez.  
S: Az volt a 21 fotósban.  
T: Igen. Ez így volt.  
S: Mert a hátára viszont rá van írva németül.  
T: Azt nem én írtam rá.  
S: Tehát az nyilvánvalóan ilyen…  
T: Az valahol volt kinn, és akkor.  
S: Mert ott egy kép.  
T: Igen. De nem én írtam rá.  
S: És van egy olyan is, hogy a Kép megsemmisítésének kísérlete, 1976. Az is a verso-n 

van.  
T: Na most ennek is, ez megvan eredetiben, tehát meg tudom nézni, hogy én mit írtam 

annak paszpartujára.  
S: Aha, hát az jó lenne, az jó lenne. Akkor most egyelőre akkor ezt…  
T: De ez valami ilyen, hogy Kísérletek a megsemmisítésre, ezt mondjuk, úgy el tudom 

képzelni.  
S: Jó, rendben van. És idézőjellel, vagy nem?  
T: Én nem hiszem, hogy idézőjel kéne. Miért? Az idézőjel, az itten egy…  
S: Ott úgy volt.  
T: Az egy…  
S: Nem, ott úgy volt.  
T: Az lehet, de az egy hülyeség Magyarországon, hogy úgy használják, hogy… nem is 

tudom, hogy mire használják az idézőjelet, mert az eseteknek egy részében, a szándékok 
ellenére, rögtön a kontráját jelenti.  

S: Így van.  
T: Egy címet miért kell idézőjelbe tenni?  
S: Nagy igazság. Jó, na most, itt az évszámmal is bajban leszünk, mert a 21 fotós ’75-

öt ad meg, de ezen teljesen egyértelműen ’76 van, tehát ez egy korabeli feljegyzés lehet. Én a 
’76-ot tartom valószínűnek, de ha nem…  

T: Én azt fölírtam.  
S: De ha ’75 van, akkor az ’75.  
T: Én azt fölírtam.  
S: Jó, tehát nekem ilyen – és látja, ez is egy nézőkép, tehát ezek méterben vannak a 

dolgok.  
T: Igen, igen. Melyik volt, amelyiket még meg kell néznem?  
S: Hát, én úgy látom a…  
T: Ami korábban, a…  
S: Valakihez közeledsz, valakitől távolodsz, ennek ez a címe, ugye? Meg azt is, hogy 

hány kép, tehát most tizenkettő, vagy húsz? És a Fájdalom mátrix, ez még egy kérdés.  
T: A Fájdalom mátrix, az biztos, hogy a több.  
S: Tehát a húsz kép, szerintem is. Jó. Na, akkor menjünk tovább, szerintem. Na most, 

én itt körülbelül harminc képet kértem a múzeumtól. Nem fogom tudni mindegyiket közölni 
értelemszerűen, körülbelül húszat fogok tudni, így egy-egy embertől. Na, ez megint ez a 
mátrix.  

T: Igen. Igen.  
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S: Tulajdonképpen. Na most, erre oda van írva, hogy Képfelbontási variációk.  
T: Igen. Ez így stimmel.  
S: És ez is volt a címe.  
T: Igen, igen.  
S: Nagyon jó, jó, jó. ’76-os. Azért gondolom én, mert úgy néz ki, hogy ’76-ban volt 

inkább ez a több képes, lehet, hogy tévedek, de…  
T: Hát, ezt mondjuk, egy-két évig csináltam.  
S: Igen, magamnak ideírtam, hogy „cici”, de az csak…  
T: Parancsol?  
S: Én ideírtam magamnak, hogy „cici”, de az csak azért kell, hogy én azonosítsam a 

dolgot.  
T: Nem…  
S: Jó. Akkor ezzel megvagyunk. Na, itt kezdődik ez a…  
T: Igen. Még annak talán, talán – bár lehet, hogy ez már az igazi –, ennek én csináltam 

először egy ilyen kis elő-vázlatát egy valakivel, és aztán utána kimentem azzal, akinek 
egyébként a cicije van itt, az ő, és ott gyalogolt bele Délegyházán a…  

S: Ha, hogy ez Délegyházán van.  
T: Délegyházán. Hát akkor még nem volt ez a nagy naturizmus, hanem egyszerűen 

csak lehetett tudni, hogy szép bányatavak vannak. Tehát, semmivel, nem találkoztunk ott 
senkivel.  

S: Igen?  
T: Illetve, hát, amikor ottan én egyszer-kétszer fényképeztem és volt, hogy levetkőzött 

a modell, és akkor a túloldalról átúszott valaki nagy lihegve, hogy megnézze, aztán 
visszaúszott. De nem volt még akkor…  

S: Na most, ezen is tűnődtem, ugye, hát itt megint csak ez van, ez a tükrözés.  
T: Igen, illetve, szóval ez egy kettős dolog, amit az, lehet éppen mondani ennek tán a 

rovásárra is, annyira, mint a dicséretére, hogy ugye, egyrészt van egy formai lehetőség, 
másrészt meg hát ez által, ugye változik a táj.  

S: Hát, abszolút. Abszolút.  
T: Tehát ugye, vannak olyan szituációk, amikor az ember azt mondja, hogy ennek a… 

ugye, tisztán a formai lehetőség, ami jelent egy érdekességet, hogy van külön arra egy tiszta 
gondolat, hogy na most, én ugye, mit csinálok egy képpel. Ez meg az esendőség, hogy 
mindeközben a kép meg kép marad, de a képi hatása változik.  

S: Hát, abszolút így van. És egyébként…  
T: Mondjuk, ilyen lírai ahhoz képest, hogy ebben a műfajban ugye, léteztek a teljesen 

érzelemmentes ilyen variálások, meg…  
S: Mire gondol?  
T: Hát, hogy mondjuk, arra, hogy mondjuk, a konceptnek egy bizonyos része, az 

teljesen mechanikusan végig vitt egy koncepciót, tehát nem vált mondjuk, a dolgoknak a… 
Egyáltalán: a célja sem volt, hogy az, annak legyen valamiféle ilyen romantikus töltése.  

S: Hát igen, tulajdonképpen, én például ebben látom a különbséget a Maurer Dóra-féle 
koncept… szóval az nekem egy hidegebb, de ezzel nem vagyok én egyedül. És ez nem 
minősítés…  

T: Én a Maurer Dórát, én mondjuk, nagyon respektálom.  
S: Még egyszer: ez nem minősítés, csak egy más.  
T: Igen.  
S: Egy más alkotói hozzáállás.  
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T: Igen, de mondjuk pont a Maurer Dóránál kapok valamit, amit nagyon sok esetben 
meg nem kapok meg mástól, hogy a Maurer Dóránál meg nagyon hitelesnek érzem mégis 
csak a gondolatot benne. Vagy nem tudom, mit. Tehát a…  

S: Abszolút. Félre ne értsen, ez nem…  
T: Szóval nem, nem formai csak a játék a Maurer Dóránál, csak egy másik fajta 

szellem van benne.  
S: Igen, de mindenképpen egy hűvösebb koncept. Ezt egyébként, nem a kis… Tehát 

én is így érzem, de ez le is van írva.  
T: Ja.  
S: Tán a Perneczky? Nem is tudom már ki, most erre nem esküdnék meg, de mindegy.  
T: Szóval a Maurer Dórának van mögötte egy nagyon hihető és kerek filozófia, vagy 

nem tudom, mi.  
S: Persze.  
T: De ő olyan, szóval egy, nem egy elvont filozófia, hanem tulajdonképpen egy ilyen 

nagyon emberi, vagy ilyen… Tehát, olyan jól értelmezhető dolog.  
S: Persze.  
T: Ami mondjuk a… ami ritka, hogy ennyire helyén legyenek a dolgok.  
S: Na, de akkor nem rá gondolt. Akkor kire gondolt, aki ilyen hűvösebb?  
T: Hát Józsi Pistire, nem tudom, szóval aki… Hát az ember ugye, elég sok képet látott 

a fennállása alatt, és bizonyos fajta sorozatokat gyártottak egy időben.  
S: Aha.  
T: Tehát, ha úgy vesszük, akkor a… de hát, akár csak, mit tudom én, a külföldön is, a 

lengyelektől nem tudom, kicsodáig. Szóval, éppen ennek a fajta fényképezésnek valahol az 
egyik veszélye, vagy a hátránya, hogy ez nagyon könnyen gyárthatóvá válik, hogyha az 
ember felad bizonyos igényeket vagy tartalmakat.  

S: Igen, ez kétségtelen, így van. Egyébként, ezt akarom kérdezni, mert általában ennek 
a fajta ilyen szeriális vagy… gondolkodásnak a legfőbb képviselőit, ezt a Michals-ben szokták 
látni, ugye.  

T: Hol?  
S: A Michals, vagy Michals, nem tudom, hogy ejtik igazából, mindig bajban vagyok 

az angol nevekkel, de tudja, kire gondolok.  
T: Igen, igen.  
S: A Duane Michals, hogy az ő munkáit ismerte annak idején?  
T: Hát, az az igazság, hogy nem.  
S: Nem…  
T: Tehát ez az egész úgy alakult, hogy kerültem én egy olyan társaságba, a 

Műegyetemnek a létezett egy ilyen fotóköre, ez ’70, nem ’67-68-ban, ahonnan gyakorlatilag 
aztán semmi nem nagyon kerekedett ki, de ott jöttem össze én egy, hát mondjuk, volt egy 
négyfős társaság, akik egy idő után ott mi elkezdtünk valahogy úgy viszketni, hogy valamit 
kéne csinálni. Na most, abból kettő az totál más lett, és nekem volt akkor egy nagyon jó 
szellemi partnerem, a Jankovszky Gyuri.  

És mi elkezdtük egymást oltani, szerintem tök mást csináltunk, tehát nem az volt, hogy 
egymás dolgait másoltuk, teljesen mást csináltunk egyébként. De mi voltunk így egymásnak a 
szellemi partnerek a fényképezésben. És amikor én javában csináltam ezeket, akkor hozott 
valaki Spanyolországból egy fotós lapot, amiben, mondjuk nem ennek az úrnak, hanem, mit 
tudom én, akárkinek voltak valamiféle ilyen összerakott képei, és teljesen fejbe voltunk verve, 
hogy jé, ezt csinálják, hát nem vagyunk egyedül! Szóval annyira, akkor csodálkoztunk rá. Hát 



Tímár – 10 –  
  
  
nem lehetett, én nem láttam olyan könyveket, nem volt Internet, nem tudom, micsoda, szóval 
ezt abszolút mi találtuk ki, amit akkor csináltuk magunknak.  

S: Hát, sőt. Hát könyvet is egy helyen lehetett kapni: ugye, a Váci utcában.  
T: Hát nem. Nem, én nem a Váci utcában vettem, amit vettem, hanem a Báthory 

utcában volt egy könyvesbolt, ami máig megvan, ott a…  
S: Ja, a Mezőgazdasági?  
T: Nem, az akkor Ságvári tér volt. Hanem, ahol van, a Művészeti Alap, meg ilyen, 

azzal átlósan szemben, ott a sarkon.  
S: Ja, igen, igen.  
T: Na most, az akkor egy könyvtárellátó szerepű könyvesbolt is volt, és ott lehetett 

nagy ritkán látni…  
S: Művészeti…  
T: …ilyen könyveket. És volt ott a – hát, ha jobb pillanatom lenne, akkor tudnám 

mondani a nevét, mert aztán én összetalálkoztam vele –, Dévai… Dévai Krisztina. Ő volt ott 
valami boltvezetőszerűség. Na most, ő megcsinálta nekünk azt, hogy mi rendelhettünk 
dolláros könyvet, és kifizettük forintért, kacsintott egyet, és azt mondta, hogy belefér. És 
akkor az Urbán Tamás meg én járkáltam be ott időnként. És akkor volt, hogy…  

De hát, amit akkor úgy láttunk, hogy „na, most akkor ezt is”. Nekem az első néhány 
ilyen albumom, az onnan származik. Úgyhogy tulajdonképpen a Fotóművészetben úgy mindig 
szerepel az a kis hirdetés, hogy hol lehet, én azzal honorálom. Én soha egy fillért nem kaptam, 
hanem az a nő, az ennél a cégnél van, és valóban lehet nálunk rendelni – most már emelt 
fővel, minden további nélkül. Ezért teszem be, mindig ezt a kis hirdetést, mert hogy ő volt az 
aki, amikor ahhoz, hogy az ember egy dollárt vásároljon, ahhoz Nemzeti Banki engedély 
kellett, és ő nekünk lehetővé tette, hogy egy-egy könyvet így megvegyünk időnként. Aminek 
hát nem is ő szabott határt, hanem a mi pénztárcánk.  

S: A Jankovszky, ő szintén építész volt?  
T: Nem, a Jankovszky Gyuri a…  
S: Én se úgy emlékszem.  
T: Ő úgy került oda, ő nem is műegyetemista volt, hanem a Bánki Donát Gépipari 

Műszaki Főiskolának végezte azt az üzemszervező szakát, ami egy nagy csoda volt 
egyébként, mert onnan szerintem, senki nem lett üzemszervező. Osztálytársai közül, a 
Bezeczky Tamás például a Nemzeti Múzeumnak a régésze lett, úgyhogy már… Aki elvégezte 
az üzemszervező szakot, és akkor olvasott egy könyvet a Schliemannról, és megtetszett neki, 
és bement az egyetemre, a régészeti tanszékre, megkereste a tanszékvezetőt, és mondta, hogy 
ő szeretne régész lenni. És kérdezte tőle a prof, hogy „mégis, hogy gondolja? Latinul, görögül 
tud-e? Azt mondja: nem. „Hát, akkor sajnos nem lehet”. Akkor visszament egy év múlva, 
hogy már tud!  

Akkor kiharcolta azt, hogy beülhessen előadásokra, és mondta, hogy jó, beülhet. Hát 
végső soron van üres hely, beülhet. De hát persze nem vizsgázhat. Na, akkor már, ha beült, 
megtanulta, akkor már valahogy mégis vizsgázhatott. Szóval, föl sem vették, tehát, szóval 
egyszerűen úgy belenőtt a dologba. És a végén eljutott odáig, hogy mégis csak 
megszerezhette a diplomát, és ledoktorált, és mi. Szóval ő volt például egy ottani. De van 
olyan, aki iparművész lett, mit tudom én, ez egy ilyen…  

S: Ja, nem. Csak mert, hogy mondta, hogy ott volt a…  
T: Úgy került a Jankovszky Gyuri oda, hogy aki akkor ennek a fotókörnek volt a 

vezetője, ő Műegyetemet végzett, de a Bánkiban tanított.  
S: Jó. Jó.  
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T: Már akkor. És akkor ő hívta el, hogy „na, maga, úgy tudom, hogy fényképezne, 
jöjjön el, van itt egy fotókör”.  

S: Ez a… kollégista volt?  
T: Én nem. Ez a…  
S: Tehát ez nem a Bercsényiben volt?  
T: Nem, nem, ez nem is építészek voltak, hanem ez össz-műegyetemi, ez a 

Műegyetemi KISZ Bizottságnak voltak ilyen Szkéné Színház, mit tudom én, és hát ez egy 
ilyen művészeti csoport volt. Az R-Klubban voltunk mi ott, helyileg.  

S: Ott voltak kiállítások is, egyébként. Aha. Hát volt az R…  
T: Igen, igen. Hát mondom, nekem pont múltkor ittunk egy sört a Jankovszky 

Gyurival és akkor föltette azt a kérdést, hogy szerintem, ha mi akkor nem találkozunk, akkor 
hogy alakult volna az életem? És mondtam neki, hogy nem tudom. És erre mondta, hogy na, 
csak erre volt kíváncsi.  

Mert tényleg, mi nagyon elkezdtük egymást oltani. Nem ilyen szinten – hát ez 
mondjuk, már későbbi is –, nem ilyen szinten értettünk mi egyet, mert ő akkor egy kicsit a 
Lőrinczyéknek a hatása alatt volt, Koncz, mit tudom én. Nyomogatta ő is a Technokolt, 
mindegy. Szóval, akkor mindenféle sorozatokat csinált, akciókat, volt, hogy ő csinált valamit, 
én fotóztam, és akkor azokat a képeket használta ő valamire.  

De mondjuk, a fotónak így a lehetőségein, vagy akkor a felfogásunk a fotónak az 
értékeiről, vagy egyáltalán: mi végre is fotózunk, akkor abban úgy nagyon egyetértettünk. 
Ami nekem aztán, ez elég nagyot változott idővel, de anélkül, hogy azt olyan… szóval, nem 
tagadtam én azt meg, csak egy idő után aztán én, engem más is elkezdett érdekelni a fotóban. 
Vagy áthelyeződött a hangsúly. Ő meg aztán egy idő után tulajdonképpen úgy fölhagyott vele.  

S: Tudom, azt tulajdonképpen ezért vacilláltam, hogy foglalkozzam vele vagy nem. 
Az a valószínű, hogy egy-két képét belerakom, hogy ha eljutunk odáig.  

Na, én ezt azért, tehát tartom jelentősnek, mert egy teljesen autonóm látványt hoz 
létre.  

T: Igen.  
S: Egyrészt. És másrészt, ami nekem is megkülönbözteti a más, hasonló ügyektől, az 

pont ez.  
T: Igen.  
S: Tehát, hogy az azonosság, nem azonosság, a különbségen belül még meg van 

bolondítva egy…  
T: Igen, mert hát azért énnekem volt egy ilyen igényem – ami nem biztos, hogy 

minden olvasat szerint előnyévé válik a dolognak –, hogy egyrészt, hát valamilyen szinten ez 
egy kicsit olyan irodalmivá válik ez által. Vagy nem nagyon, de mondjuk, egy bizonyos 
esetekben a címek is azért egy kicsit úgy afelé hajtják, tehát nem nagyon szerettem én, amikor 
olyan nagyon kiürül a dolog, és…  

S: És mi… de milyen irodalmi?  
T: Hát, hogy ez egy ilyen, innentől ez egy történet, ha úgy vesszük. Szóval önmagában 

ez a kép, ezzel a figurával.  
S: Hát biztos, persze.  
T: Tehát így értem az irodalmit, hogy, hogy elkezd sztorija lenni, hogy egy kicsit, 

tehát, ez a hideg dolog, hogy én fogom, elvágom, megtükrözöm, ez ugye, idáig ez egy 
mechanikus ügy.  

S: Persze, hát ez is…  
T: Na most, így értem. Na most, ezt meg lehet csinálni, nyilván meg is csinálták ezt, 

ez egy dolog, hogy valaki ezt megcsinálja. És meg lehet csinálni nagyon markánsan, és akkor 



Tímár – 12 –  
  
  
ez egy abszolút kristálytiszta dolog. Ha valakinek az az igénye, hogy valószínűleg nem 
nagyon szereti, hogy énnálam ez egy kicsit úgy átvált…  

S: Nekem fordítva van, de hát gondolom, akkor ezek szerint én járok közel az alkotói 
szándékhoz. Aha.  

T: Szóval, énnekem ez valahol mindig igényem volt, hogy az embernek a lelkéből 
valami azért belejöjjön.  

S: És hogy ha inspirációk nem annyira fotóból jöttek – mert ezek szerint olyan nagyon 
nem fértek azért hozzá információkhoz –, akkor főleg mi? Zene például? Zenélni zenélt?  

T: Nem tudom, én szerintem ez abszolút benne volt a levegőben, csak bele kellett 
harapni a levegőbe. Hát nyilván. Na most, én zeneileg abszolút képzetlen vagyok, 
mindazonáltal, sorozatszerkesztésben biztos, hogy nagyon alapvetően hat rám.  

S: Hát igen, hát így van, ezt akartam kérdezni, mert ez, én tulajdonképpen ezt – 
munka-hipotézisként – ezt a fajta mátrixot, ezt „repetitív képeknek” neveztem el.  

  
[– telefon –  
S: Föl kell vennie? Mert…]  
  
  

(Timar 4.MP3)  
  
S: Ott hagytuk abba, ami engem abszolút érdekel, hogy… mert mondom, szóval én 

ilyen repetitív képeknek hívom őket, pontosan azért, mert nagyon hangsúlyos…  
T: Igen.  
S: …az ismétlés-elem benne, de nyilvánvaló, hogy a repetitív zenénél is pont azok a 

kis különbségek billentik ki a monoton…  
T: Igen.  
S: A monotóniából a dolgokat, úgyhogy szerintem az egy jó analógia erre. De ezek 

szerint inspiráció, közvetlen inspirációnak nem nagyon… Vagy ennek a filozófiája azért…?  
T: Biztos, hogy tudat alatt bennem volt, én rengeteg zenét hallgattam.  
S: Na!  
T: És a zenének ezt a, hogy mondjam, szóval, amikor már annyiszor hallottam egy 

zenét, hogy már nagyon megtanultam kívülről, akkor – függetlenül attól, hogy énnekem ezt 
senki nem mondta, meg nem tanultam –, úgy elkezdett tiszta lenni bizonyos fajta szerkezete a 
zenének.  

S: Így van.  
T: Hát erre mondjuk, nekem van egy olyan mondókám, eleve a kompozícióval 

kapcsolatban, hogy a kompozíció az nem úgy működik, hogy valaki kitalálta, és onnantól az 
van. Hanem a kompozíciós szabályok, azok végső soron egy ilyen közfelfogást fogalmaznak 
meg.  

S: Igen, letisztult.  
T: Tehát, az önmagában létezik, ha úgy vesszük, a kompozíciós szabály, csak onnantól 

van szabálya, hogy valaki vette magának a fáradtságot és letisztázta. De hogyha én elég sok 
embert kérnék meg, hogy valamit helyezzen el úgy egy felületen, ahogy az neki tetszik, akkor 
valószínűleg kiadódnának a kompozíciós szabályok.  

S: Ez biztos így van, hogy nem véletlenek ezek, hogy mi az, amit elfogad az ember, mi 
nem. És egész biztos, hogy van kvázi természettudományos, tehát mit tudom én, a 
hullámokkal, meg…  

T: Persze.  
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S: Szóval nem véletlen, hogy az aranymetszés, ugye az úgy van, tehát az nem tiszta 
matematika, hanem nyilván az van, hogy…  

T: Hát az egy nagyon élethez kötődő. Meg vannak ilyen filmek, amik bemutatják a, 
mondjuk, a növényeknek belső arányait, és döbbenetesen pontosan jönnek ki olyan arányok, 
amiket mi szépnek tartunk.  

S: Így van, így van. Hát a Boswellnek [2:20] is ugye, az a híres növényképei, ugye 
kiadnak ilyen architektonikus szerkezeteket. Szóval…  

T: Persze.  
S: Na jó. És… de ha már említette azért, az irodalmat, azt kérdezném, hogy… vagy 

filmes inspirációk voltak inkább?  
T: Hát filmet is sokat néztünk.  
S: Aha.  
T: De nem tudom, ez nem úgy fogalmazódott meg az emberben, hogy lát valamit, és 

azt mondja, hű, akkor énnekem most ennek a hatására, mit kell csinálnom.  
S: Persze, hogy nem!  
T: Hanem egyszerűen az embernek volt egy olyan érzése, hogy azt kell csinálni.  
S: Nem, én nem ilyenre gondoltam, hanem nyilván abban segítenek a társművészetek, 

hogy – meg a mások képei is –, hogy az ember segít megfogalmazni saját magának, hogy mi 
is a probléma.  

T: Érdekes ez, szóval akkoriban ez olyan nagyon egyszemélyes vállalkozás volt 
nekem, tehát nem nagyon volt akkor olyan…  

S: Értem. Nem járt a Klubba például? A Fiatal Művészek Klubjába?  
T: Hát a Fiatal Művészek Klubjába én jártam le. De amikor én oda lejártam, akkor 

ezekkel a dolgokkal, amiket én akkor csináltam, én akkor eléggé – hát nem azt mondom, hogy 
különleges voltam –, különös voltam. Szóval, nem az volt, hogy lejártam, és akkor ottan 
jöttek szembe egy csomóan, hogy ők ugyanezt csinálták. Vagy annyira… hát volt, mondjuk 
ennek a társaságnak… Azt tudom, hogy például – vagy erősen sejtem –, hogy a Balláék egy 
kicsit a mi hatásunkra kezdtek el abba az irányba mocorogni, úgy emlékszem.  

S: Ezt most nem értem.  
T: Hát ilyen sorozatokat, szekvenciákat, ilyesmiket a Balláék csináltak egy idő után.  
S: A Balláékon most az STB Csoport…  
T: Az a Sipeki, a Tamási, meg a… igen, hát akkor még ez nem STB volt, mert az meg 

később, később nevezték magukat így. És amikor így nevezték magukat, akkor ők elkezdtek 
ilyen közös akciókat csinálni.  

S: Igen.  
T: Tehát az ahhoz kötődött. Nem, itt külön-külön léteztek ők, mint Esztergomi Fotó 

Klubnak három vagy négy potensebb embere. És tudom, hogy először minket valami házi 
pályázatukhoz lehívtak zsűrizni, a Jankovszky Gyurival, mert hogy az volt, hogy „fú ezek is 
olyat csinálnak, meg izé”. És akkor menjünk le zsűrizni, mert akkor, hát egy kicsit ezt a 
vonalat majd ott erősítjük. Mert hát mi nyilvánvalóan azokat a képeket huzigáltuk ki ott a 
tömegből, ami a Fotóklubnak az éves pályázata volt – ami a mi világunk volt.  

S: Nyilván.  
T: Tehát ilyenformán egy kicsit ők kaptak ezzel egy helyi megerősítést, hogy lám, 

ugye jöttek a fővárosból a zsűrorok, és akkor ugye, hát ezek tetszenek nekik.  
S: Igen. Mert azt tudom, hogy a FKM-ban, ugye, két kiállítása is volt: ’77-ben és ’79-

ben. Sőt hetven… illetve, még később volt még egy, aminek a vitáját azt a Beke vezette. 
Ezekről vannak…  

T: Már mi volt ez?  
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S: Hát ott létezett egy fotóklub.  
T: Hát, ez egy fotószekció volt, a fotószekciónak én voltam a vezetője egy darabig.  
S: Így van, így van, a művészeti vezetője is.  
T: Hát az akkor nem művészeti vezetőnek hívták. Szekcióvezető volt. Na most, ez… 

ott minden kiállításnak az utolsó napján volt egy nagy…  
S: Vita.  
T: Vita, beszélgetés, minden. Na most, ez érdekes egyébként, mert a fotószekciót az 

FMK-ban, az a legkevésbé sem volt olyan egy húron pendülő emberek gyülekezete.  
S: Kik voltak ott? Mert a…  
T: Hát azok voltak ott, akik abban az időben, hogy mondjam, ennek az én 

generációmnak a tagjai voltak ott. Ezek voltak az FMK-ban. Aztán egy idő után, amikor 
létrejött a Stúdió, akkor nagy része átment a Stúdióba, aztán utána mentünk tovább. Ez 
ugyanaz a társaság volt. Hát azért, mert hogy mi voltunk azok, akik hajlandók voltunk egymás 
szagát szívni, illetve, hogy úgy mondjam, kíváncsiak voltunk egymásra.  

S: Hát, mert én annyit tudok erről, hogy az Albertini volt, ugye, egy időben a vezetője 
ennek a szekciónak.  

T: Az az igazság, hogy én az Albertinire nem is emlékszem onnan.  
S: Az biztos, hogy ő volt.  
T: Lehet, de az Albertinire én döntően onnan… De lehet, hogy… lehet, igen, lehet. De 

szerintem valahogy én az Albertini után lettem annak a vezetője. Lehet, hogy volt az 
Albertini, lehet, igen, mert…  

S: És mikortól volt ön? Mert azt nem tudom. Sajnos ezek nagyon rosszul…  
T: Hát, meg kéne keresnem. Ez megint olyan, hogy ez olyan… Amikor a Műegyetemi 

Fotóklubból elkerültem, egy idő után valahogy úgy szóltak, hogy „fú, van ez!” – és menjek.  
S: Na várjunk, most már ez… Az években össze… ’72-ben végzett.  
T: Én ’72-ben diplomáztam.  
S: Így van, és utána hét évig építészként dolgozott.  
T: Igen, és közben kerültem én valahogy…  
S: Végig ennél a Tervezésfejlesztési és Típus…  
T: Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet, az a… ez egy nagyon érdekes cég volt 

egyébként, mert ez a…  
S: Ez melyik volt? Én azt nem…  
T: Ez az Asbóth utca. Ez eredetileg a Lakótervnek egy irodája volt.  
S: Ja, Lakóterv.  
T: És akkor lett utána önálló. És akkor építettek, a Lakótervnek van ez a – vagy hát 

volt – ez a Madách, ez az íves, és akkor, amikor a TTI önálló lett, akkor azt folytatták tovább. 
Az Asbóth utcában volt egy… hát, nem olyan nagyon nagy, de hát azért, mit tudom én, öt 
emeletes, hát amekkora ott elfért, volt ez az irodája, és ez a…  

S: Ez mivel foglalkozott?  
T: Hát ez az ÉVM-nek – Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériumnak – volt egy 

ilyen bázis-intézete. Foglalkozott egészen hagyományos – hát idézőjelbe téve hagyományos – 
tervezéssel. Tehát, mondjuk, TTI-s volt a Tenke Tibor, aki tervezte Újpalotán azt a víztornyos 
házat például. Tehát ilyeneket is csináltak. Meg hát mindenféle. Tehát effektíve építettek, 
vagy terveztek mindenféle házakat.  

Azon túl volt az a vonal, amelyiken én voltam. Az egy ilyen rendszerelvű tervezésnek 
volt akkor egy olyan kezdete, amiben én benne voltam. Ami aztán kinőtte magát, magyarul: a 
számítógépes tervezés, ez az Archiker. Na, hát ennek bizonyos értelemben mi a csíráit 
csináltuk. Nem a számítástechnikai részét, hanem hogy az ember olyan módon tervezzen, 
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hogy az a számítógép segítségével aztán használható legyen. Tehát ilyen modulok, 
egységesítés, mit tudom én. Hogy lehet úgy megcsinálni, hogy számtalan variációja legyen, 
de mégis bizonyos azonos dolgokból jöjjön össze. Ami nem egy panel. Bár, mondjuk, a panel 
is, ha úgy vesszük, akkor – ha volna több variációja –, az egy tökéletesen működő, 
rendszerelvű dolog lenne.  

S: Hát arra volt, ugye akkoriban ez a tulipános…  
T: Hát a tulipán az egy más dolog. Nem. Nem, mert a Major Máténak…  
S: Építészetileg nem az, csak…  
T: Nem, de a Major Máténak pont ez volt a baja, és ezért én abszolút egyetértek – én 

egy Major Máté-hívő vagyok egyébként –, Major Máténak az volt a problémája, hogy egy 
szar házra ráfestenek egy tulipánt, attól az még egy szar ház marad. Na most…  

S: Nekem is ez volt a problémám!  
T: Ha megnézzük, mondjuk, a müncheni olimpiai falut: az szerintem panel. Csak nem 

ötféle panel, hanem huszonötféle panel. Tehát elem.  
S: Értem.  
T: Hát, ha úgy vesszük, akkor a Legoból elég sok mindent meg lehet csinálni.  
S: Tényleg!  
T: És igazából a paneles építéssel semmi baj nem lenne, hogy ha nem annyira 

gazdaságosan akarták volna csinálni, hogy ezért föláldozzák a variálhatóságot.  
S: Na. Hát, valamennyit tudok erről, mert én meg a Bercsényiben csöveztem egy fél 

évet, meg a Nagy Bálint, Koszorú Lajos, ilyesmikkel voltam én együtt…  
T: Szóval…  
S: …ha mondanak ezek a nevek valamit…  
T: Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy az egy érdekes dolog, hogy most 

ráapplikálok egy szerkezetre valamit, és akkor az ettől értékesebb lesz-e vagy nem. A 
probléma, az elmegy egészen a nyomott anyag tervezésig, meg… Ennek csak egy része az 
építészet. De én abszolút igazat adtam a Majornak abban, hogy attól nem lesz valami 
lakhatóbb, hogy…  

S: Földíszítik.  
T: …befestik.  
S: Ez biztos, hogy így van. Na, térjünk még azért vissza. Tehát, ahogy elvégezte az 

egyetemet, akkor tulajdonképpen azzal párhuzamosan járt le az FMK-ba?  
T: Nem, amikor… Hát, amikor én az egyetemet végeztem, akkor én még nem is 

tudtam az FMK-ról. Hanem amikor… valahogy, hát nem tudom, otthon megvan valahol az 
első tagsági könyvem az FMK-ból.  

S: Az jó lenne!  
T: És akkor tehát…  
S: Vagy bármi ilyen meghívót, vagy valamit talál, az nagyon jó.  
T: Na most, én ennek a dolognak… Hát, itt van olyan FMK-s kiállítás, és akkor…  
S: Az nagyon jó!  
T: Szóval, ez az egész társaság, akik itt végigfutottak ezen, ez ugyanaz a társaság, 

ment helyről helyre. Egyszerűen volt bennünk egy olyan igény, hogy a fotóról beszéljünk, 
nézzük a másiknak a dolgait. Azért volt nekem egyebek között annyira emészthetetlen és 
visszataszító, amikor a Stúdiósok csinálták a palotaforradalmukat, mert ott elhangzott a 
stúdióülésen, így, tételesen, hogy „nem olyan időket élünk, hogy egymásra kíváncsiak 
legyünk”. Osszák szét a pénzt, és nyugodtan föl lehet számolni a helyiséget is, teljesen 
fölösleges. Hogy milyen alapon várja el a Szövetség a Stúdiósoktól, hogy ők hetente leüljenek 
oda, és egymás képeit megnézzék, és egymással beszélgessenek a fotóról!  
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Ez az, amit én abban a rövid e-mailben, ami – vagy hosszú e-mailben –, amit írtam, 
hogy ezen ott volt a Bakáts Tibor, és úgy küldte el őket az anyjukba, hogy fogják már föl, 
hogy az életben ebből nem jön ki semmi, hogyha ők ezzel a mentalitással állnak a dologhoz. 
Senki azt nem mondta nekik, hogy ezt csinálják, azt csinálják.  

Pusztán azt mondtuk, hogy ez egy olyan lehetőség, arra lett létrehozva, hogy egymás 
levében főjenek. Ne irtsák ki a másik fajtát, tehát ne törekedjenek arra, hogy csak egyfajta 
fotósok legyenek ott. És élvezzék azt a lehetőséget, hogy ők ott tanulhatnak, egymástól, 
hívhatnak előadót. Senki nem mondja meg nekik, hogy kit hívjanak, csak hívjanak – és a 
Szövetség fizeti az előadónak a díját.  

S: Igen.  
T: Na most, erre azt mondták, hogy nem, ez marhaság! Vigyük a pénzt, és mindenki 

alkosson. Leírták, megvan a levél, amiben a Várnagy azt mondja, hogy milyen alapon várja el 
tőlük a Szövetség, hogy ők képezzék magukat? Hát már van a főiskolai fotósképzés: akkor a 
Stúdiónak meg kell szüntetni ezt a funkcióját, hogy ott képzés volt. De egyik se végezte el a 
Főiskolát! Nem az volt, hogy „hát, mi már elvégeztük, akkor miért csináljuk?” Hanem: „ott 
már vannak okos emberek, akkor mi hadd maradjunk hülyék!”  

Na most, ezzel én nem tudtam azonosulni, máig se azonosultam.  
S: Igen, világos.  
T: Tehát ez volt tulajdonképpen az egyik, ami ott ütközési pont volt. Hogy kiszekáltak 

mindenkit, aki nem az ő felfogásuk szerint fotózott. Na most, a Stúdiónak induláskor hallatlan 
nagy értéke volt: utáltuk egymást, mint a szart, de leültünk egy szobába, és végighallgattuk 
egymást. Én mondtam, ezeket a képeimet ott kipakoltam, a kis Fenyő ott ült, majd fölrobbant 
a méregtől, hogy ki ez a barom, akit idehívtak! Így olvasta közben végig, vagy úgy csinált, 
mintha olvasná az újságot. Akkor még a Báthory utcában, a könyvtárban volt a Stúdiónak a 
helye, mert nem volt még ez a… később, ami az a pince volt. Azért fülelt, de eljátszotta, hogy 
őt nem is érdekli.  

De mégis csak megtanultuk egymás szempontjait, valamilyen szinten. Tehát az hozott 
össze a fotográfián belül hótt különböző dolgokat. Hogy én évekig az Urbánnal jártam úgy, 
hogy vittem utána a koffert, mert rájöttem, hogy tudok tőle tanulni valamit. Miközben ő 
riporter volt, én meg ezeket a szarokat csináltam. És az Urbán egy kicsit megtanulta azt, hogy 
ebben mi a poén – én meg rájöttem, hogy mik a lehetőségei annak.  

Na most, ez volt a Stúdiónak az értéke. És ezt így elvágták akkor, és azt mondták, 
hogy ez felháborító, mit képzelnek, hogy ők ezt? Ezt ők nem hajlandók csinálni. Ez volt az 
egyik a Stúdióban.  

A másik – mert hát most ugye, nem erről szól a fáma –, hogy ők tulajdonképpen szét 
akarták verni a Szövetséget. Nem az ő ötletük volt, körülbelül tippem is van, hogy kinek az 
ötlete volt, de nem állt melléjük, amikor aztán kiborították a bilit.  

Ők leírták – megvan a levél a kezemben –, leírták, hogy ők követelik azt, hogy akit ők 
fölvesznek a Stúdióba, akárkit, úgy gondolják, felveszik a Stúdióba, az automatikusan a 
Szövetség tagja is legyen, és a Szövetség közgyűlésén szavazati joggal rendelkezzen. Na 
most, hát, ezt nyilván nem lehet, egy szervezet ezt nem engedheti meg. Na most, erre se én 
mondtam, hogy „nem”. De ez volt a másik, ami olyan volt, hogyha nem – akkor izé. Ez volt, 
az egész palotaforradalom, az körülbelül ebből állt.  

És amikor ők, ugye, azt mondták, hogy micsoda disznóság, hogy én, ugye, 
beledurrantottam a lelkükbe, hogy megakadályoztam, hogy a pénzt kifizessék: ez körülbelül 
volt egy nap, amíg nem fizettek ki, amíg tisztáztuk, hogy hát hoppá! Az nem lehet, hogy a 
Szövetség odaadja a pénzt, és ők nem hajlandók elszámolni! Hát az egy könyvelési hiány! Na 
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most, ez, körülbelül ez volt a dolognak, az összes nagy, nagy probléma ez volt – de ez is csak 
egy napig.  

És utána az volt, hogy na, hát akkor tárgyaljanak, tárgyaljanak. Aztán tárgyaltak, aztán 
semmi. És az, hogy istenem, kell egy ellenség az embernek! Szóval, az egy baromi szar 
dolog, amikor nincs az, hogy „hát engem nem hagynak dolgozni”. Onnantól mi a mentségem, 
ha nem dolgozom? Ezek kétségbeesetten, egy utolsó lehetőséget kihasználtak, hogy legyen 
egy ellenségük. Miközben már létezett az Egyesülési törvény. Hát olyan, mint ahogy meg is 
csinálták az egyesületüket. Hát mi akadályozta őket, hogy akármit csináljanak?  

S: Megvannak ennek a dokumentumai?  
T: Hát, egy bizonyos dolgok vannak meg. A Katona István a halála előtt odaadott 

nekem egy dossziét, amiben különböző, általa eltett levélmásolatok vannak. És abban speciel 
megvan ez, a Várnagynak a levele, hogy mik a követelései. De ezt se nekem írta! Szóval, én 
ebből aztán már úgy ki is szálltam az egészből, mert elegem volt mindenből. Úgyhogy…  

S: Gondolom. Jó, ezt azért megnézném majd, vagy nem tudom én, mi. De térjünk 
vissza azért. Ön a legelső, tehát az induló csapatban nem volt benne, a Stúdióban. Direkt nem 
jelentkezett? Vagy…  

T: Nem jelentkezés alapon ment, oda hívták az embert.  
S: Igen.  
T: Induláskor? Hát az, a Féner szedett össze egy társaságot. Tehát azt ő válogatta ki. 

Na most, még…  
S: Hát azt egész pontosan…  
T: Egy mondatra visszanyúl… szóval ez nagyon jellemző volt erre a társaságra, hogy 

függetlenül attól, hogy hol, de baromira megtaláltuk egymást. Mondjuk, nekem még könnyű 
volt én fölszálltam a trolira, azt’ elmentem az FMK-ba. De a Balláék jöttek havonta, mondjuk, 
kétszer-háromszor-négyszer Esztergomból, a Dalos jött Szombathelyről a Trabantjával! Tehát 
ez, erre a társaságra ez volt jellemző: hogy baromira kerestük azokat az alkalmakat, amikor 
vitatkozhattunk, beszélgethettünk, egymás képeit nézhettük.  

S: Hát persze!  
T: Tehát ez… Nem „persze”, mert ilyenformán ez nem általános. Ez erre a korra volt 

jellemző.  
S: Úgy értem, hogy akkor. Igen.  
T: Tehát az a „jaj, most nincs egy klub, nincs ez, nincs az” – ez, abszolút nem volt 

ilyen. Na most, ez tök mindegy, hogy milyen szervezet volt. Mert az FMK-ban baromi jó volt, 
és amikor aztán… Vagy nem maradtunk mi az FMK-ban, igazából azt mondom: addig, amíg 
szét nem cseszték.  

Mert akkor volt egy olyan időszak, akkor jött, a Köpf Marikát fölhelyezték a KISZ 
KB-ba, mint KB-titkárt… mi a fene az ott? Salgótarjánból, vagy honnan. És ő hozta a férjét 
magával. És a férjének kellett egy munkahely. És akkor kavartak valamit, és kitettek egy 
embert a Pártfőiskoláról, és annak is kellett egy munkahely. És akkor az FMK-ban ez az 
irodalmi vonal, ez a Szokolay, aki egy rövid éve futott be az MDF-ben, meg hát a Varga 
Csaba volt az FMK igazgatója, ezek nyomatták ezt az olvasótábor, mit tudom én. Szóval, egy 
kicsit olyan fekete seggű lett ez a Varga Csaba.  

Na most, őt kidobták, hogy annak, aki – így dominó – odakerült az egyik, akit a 
Köpfné férje lökött ki, végül is. Tehát így végigfutott. És akkor úgy meghülyült az FMK, egy 
időben, és valahogy olyan savanyúbb lett. És akkor koptunk ki. De akkor az egész társaság, 
vagy hát a potensebb része, az ott volt már a Stúdióban.  

S: Igen.  
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T: Na most, az induláskor… Ugye, az egész Stúdiót a Féner találta ki, és a Féner 
szedte össze az embereket. És még utána is, én is úgy kerültem, hogy tán egy éve létezett 
akkor a Stúdió, és akkor csinálták azt az első kiállítást. És előtte úgy végignézték, hogy 
hoppá, hát még azért kéne ember, még belefér. És akkor még vagy kettőt behívott a Féner. 
Úgy kerültem én oda.  

S: Igen. Ezt tudom, csak arra voltam kíváncsi, hogy a legelsőnél, akkor miért nem. És 
kik voltak benne ebben a társaságban egyébként, aki – mondta, hogy így együtt mozgott?  

T: Hát, ebben még, mit tudom én, a Horváth Péter is benne volt. A Stalter Gyurinak én 
ott láttam először kiállítását, az FMK-ban. A Tallós, a Balláék, a Jankovszky Gyuri, a Flesch 
Bálint, mit tudom én, Bonyhádi, az is, az szombathelyi.  

S: Tudom.  
T: Akkor… hát végig lehet nézni a…  
S: És nagyjából ezek voltak így a szekciónak is a tagjai? És ilyenek, mint a…  
T: Ja, nem, ez a szekció.  
S: Ja, ez a szekció.  
T: Ez a szekció. Hát a Stúdió, az egy szűkebb volt, mondjuk. Az egy kisebb létszám 

volt, mert hát ott ugye, az FMK-ban. Hát aztán a kocsmában elfértünk.  
S: Ja, ja.  
T: Ott, ha valaki akart jönni, az jöhetett. Ott nem volt olyanfajta felvétel, szerintem.  
S: Igen. És ilyenek, mint mondjuk, a Vető, meg a Hámos Gusztáv? Ők ebbe 

beletartoztak?  
T: A Vető, az szerintem… a Vető nem. A Vető, az szerintem…  
S: Valószínűleg a képzőművész szekcióban lehetett ő.  
T: Hogy?  
S: Valószínűl, a képzőművész szekcióban .  
T: Azt mondom, hogy sokkal inkább a képzőművész…  
S: Ugye?  
T: …vonalon. Mert érdekes egyébként, mert a Vető, az egyszer tett kísérletet arra, 

hogy a Stúdióba bekerüljön.  
S: Így van.  
T: És akkor az… akkor ő nem került be. Még mondjuk, abban – nem tudom én, 

hányan szavaztunk erről –, annak az egy nem tudom én, hanyadrésze, az az én döntésem is 
volt. Erre csak nyelni tudok egyet, és azt mondom, hogy most is azt mondanám, hogyha azok 
volnának a körülmények.  

Akkoriban, ő, amit fotózott, az baromira nem fért volna bele a Szövetségnek a 
tűréshatárába. Tehát az, hogy ő lefényképezi a saját szarját a klotyóban, ezt mindenki abszolút 
durva provokációnak vette volna. Hát a tűréshatárba a Szerencsés János alig fért bele, a kicsit 
kibillentett kompozícióival.  

S: Hát igen. Ha így nézzük, igen.  
T: Na, de nem, ezt… Vagy nézni kellett volna, mondjuk: akkor kikből áll a Szövetség. 

Kik vannak a Szövetségnek az elnökségében?  
S: Na ja, persze.  
T: Hát, vagy… igazából a Stúdió, az olyan volt, mint egy ék, ami úgy belehasít a fába. 

Annyira… tehát a Fénernek ez is volt az egésszel valahol az egyik szándéka: hogy próbálja 
robbantani azt a teljesen mozdíthatatlan tömböt, ami kialakult, mint a Szövetségnek a tagsága, 
és elsősorban a vezetése.  

S: Hát igen, ez… Az az igazság, hogy nem… hogy mondjam. Ez úgy volt azért, 
amennyire én látom, így dokumentumok alapján, hogy volt egy művelődéspolitikai határozat, 
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hogy ahol nincsenek még stúdiók, ott létre kell hozni. És ilyen volt a színház – ami, azt 
hiszem, végül nem jött össze –, a fotó, és még volt valami. Most már nem jut eszembe, hogy 
mi. De mindenesetre, ez a KISZ KB-nak volt egy ilyen nyomulása. Ezt csak azért mondom, 
hogy tehát nem a Tamásnak a fejéből pattant ki.  

T: De, énszerintem elég erősen! Énszerintem elég erősen.  
S: De hogy a Szövetségen belül ő nyomta ezt leginkább, ez biztos, hogy így van.  
T: Szóval énnekem az a… Az, hogy a Féner KISZ KB-val szerintem nem sokat 

lacafacázott. A Fénernek megvoltak a maga kapcsolatai a pártközpontban, én azt is el tudom 
képzelni, hogy az, hogy ez megjelent a KISZ KB-ban, egy olyan, hogy ahol nincs stúdió, ott 
legyen – azt nyilván nem a KISZ KB-ban találták ki, hanem a pártközpontban.  

S: Lehet.  
T: És én el tudom képzelni, hogy ott erősen ebbe belejátszott a Féner a maga 

nyomulásával, hogy a… És ráadásul, a fotóban abszolút egyértelmű volt, hogy ott a Stúdió az 
a főiskolai képzés hiányát volt hivatva képviselni.  

S: Lehet. Persze.  
T: Tehát ez eleve egy külön ügy volt, a fotós Stúdió, mint a többi. De énnekem az a 

meggyőződésem, hogy ebben a Fénernek nagyon nagy szerepe volt.  
S: Az biztos.  
T: Hogy az biztos, hogy ő ezt nyomta minden fórumon, hogy legyen. A Féner nagyon 

jól látta, hogy a Szövetség az elképesztően retrográd, bizonyos szempontból. És ő már 
korábban megpróbált fiatalokat oda bevinni.  

Hát a Féner azt megcsinálta, hogy marha régen, ez olyan… hát mondjuk, ilyen, mit 
tudom én, olyan műegyetemista koromban szinte, jött zsűrizni, műegyetemi kiállítást. 
Kikapott egy párunkat, bevitt a Czimmer Erzsébethez, képeinket megmutatta neki. És akkor a 
Szövetségben volt egy ideig olyan pezsgés, hogy filmvetítéseket rendeztek a Fészekben, meg 
mit tudom én. Szóval tehát egy ilyen exkluzív, valamiféle képzési dolog, és oda mi kaptunk 
meghívást ketten-hárman. Akiknek semmi közünk nem volt a Szövetséghez, csak, mint olyan, 
akiről a Féner gondolta, hogy esetleg, ha beérik, mégis, hát van egy diplomája, le tudja írni a 
nevét, valamit akar a fotóban, ami más egy kicsit, mint a többi.  

És hogy akkor a Féner ezeket már úgy elkezdte számon tartani. Úgy tett emberekre, a 
Montvaira például, aki, mondjuk, hát, mint fotós, utána aztán nem jött be, de mint fizikus, 
abszolút. A Fénernek… még mondjuk, nagy kompromisszumok árán is, ezeket nyomta előre, 
hogy a rengeteg műveletlen, csökött agyú ember közé valahogy becsempésszen valamiféle 
erjesztő tényezőket.  

Na most, a Stúdió, az egyértelműen ilyen volt. De a… hát egyszerűen néha, mikor így 
kitettük a képeinket. Hát ottan ugye, ez nagyon szorosan kötődött a Szövetséghez. Tehát 
akkoriban az volt, hogy minden szövetségi kiállítást a Szövetségnek a vezető testületei – a 
művészeti bizottság, elnökség – jóváhagy.  

S: Bocsánat, ez a Stúdiónál? Hát, mert annak volt külön művészeti vezetése.  
T: De akkor is. De az egy szövetségi kiállítás volt, ha mondjuk, valahol a…  
S: Ezt nem tudtam.  
T: Hát… ez…  
S: Mert azt tudtam…  
  
[S: Bocsánat, csak elmentem ezt, ami van.]  
  
  

(Timar 5.MP3)  
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S: Tehát, ami dokumentumokat én láttam, ott az van, hogy a lektorátust kérte föl. 

Tehát, például az első, meg a második kiállítás is…  
T: Na, de ami… tehát hogy mondjam. Akkoriban úgy mentek a kiállítások, hogy 

leosztottak bizonyos kiállítási lehetőségeket a Szövetségnek.  
S: Igen.  
T: Hogy a Műcsarnok évente, mit tudom én, mennyit, az Ernst évente ennyit, izé, izé, 

le volt osztva. Na most, e fölött a Szövetség diszponál. A Szövetségnek – első menetben a 
művészeti bizottsága, második menetben az elnöksége –, jóváhagyta, hogy akkor ennek a 
Műcsarnokban lesz kiállítása, ennek az Ernstben, ennek a mit tudom én, hol. Ez így ment.  

Most a Stúdiónak a művészeti vezetője az olyanba nem szólt bele a Stúdióban, hogy 
„na, fiam, ezt most nem, mert most mi azt”. Az ott abszolút demokratikusan ment. Tehát, amit 
a Stúdió úgy ítélte meg, hogy na, ez jó – azt nem nagyon mondta a művészeti vezető… Hát, 
vagy az alatt, míg én voltam a Stúdió titkár, az Albertini volt a művészeti vezető, hát az 
Albertini életében nem mondott semmire se igent, se nemet. Hanem legföljebb gyűrte az 
arcát. De azt mi, valami módon mi hoztunk egy döntést. De az csak annyi volt, hogy akkor a 
Stúdió ezt teszi le a Szövetségben az asztalra.  

S: És akkor azt még a Szövetség fölül… megnézte?  
T: Hát, úgy nézte meg, hogy végső soron, ugye, egy Szövetségnek leosztott kiállítási 

lehetőség, az bizonyos értelemben, azt gondolom, a Szövetség felelőssége volt.  
S: Na, ezt például nem tudtam. Én azt hittem, hogy ilyen értelemben autonómabb volt 

a Stúdió.  
T: Hát abban volt autonóm… hogy mondjam. Befelé autonóm volt. De amikor mi 

csináltunk egy kiállítást, mondjuk, valahol egy kiállítási lehetőségünk volt, az bizonyos 
értelemben azt mondom, még jogos is volt, hogy az a Szövetségnek a kontójára is ment. Jó, 
hát az úgy…  

S: És volt ebből valami olyan, hogy letiltottak volna anyagot?  
T: Nem úgy, hogy letiltottak, hát volt úgy, hogy mi kitettünk oda dolgokat: hát, mint 

hogyha egy vödör szart öntöttem volna az asztalra. Hát valami olyan elementáris 
fölháborodások voltak. Szóval odaverték magukat a földhöz, üvöltöttek, tépték a hajukat. 
Szóval…  

S: De ilyenek, mint a Rév Miklós, meg…  
T: Hát, mondjuk, a Rév, az pont…  
S: Vagy Réti Pál?  
T: Hát, igen.  
S: Vagy Bence Pál? Ilyenek?  
T: Igen, meg a Gink, meg a Czeizing, meg a mit tudom én. Hát, aki ott volt, mit tudom 

én, most meg kell nézni, hogy kik voltak. Szóval, mondom, a Szerencsés Jánosnak egyszer 
oda… azért tudom pont a Szerencsést, volt, nekem máig nagyon tetszik, ezek a… hát ő olyan 
sajátosan komponált, meg hát egy kicsit volt egy… kicsit, mondjuk, néha blöff-szagú a dolog. 
De hát mégis, azért úgy látványban ezek olyan frissebb, érdekesebb dolgok voltak.  

S: Ezek a kibillentett…?  
T: Egy kicsit olyan. És hát, mit kavartam én ott! Egyszer-kétszer voltam én ott csak 

ilyen elnökségi ülésen, mint hogy a Stúdió titkára, mert aztán inkább el se nagyon hívtak. De 
hát ennek mutattam, annak mutattam, az őrjöngött. Akkor kivettem két képet mutatni: nézd, 
milyen jó. Akkor a másiknak meg a másik kettőt, mert azt gondoltam, hogy annak meg az 
tetszik jobban. Szóval…  
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Na most, ebbe nem fért volna bele a Vetőnek, adott pillanatban, azon túl, hogy azt én 
se nagyon, hogy mondjam…  

S: Azt nem ismerem.  
T: Én a Vetőnek nagyon koránról ismertem képeit. Én jártam föl Kemény Gyurihoz, 

meg akkor még, akivel együtt élt, azzal a nővel, ott egy ilyen nyitott házat vittek, hogy a…  
S: A Jergerrel? Vagy kivel?  
T: Nem, a Jerger előtti. A milyen Vali? Istenem… mindjárt mondom, a lánya miatt 

van nekem szakállam tulajdonképpen. De nem futottam én soha a lányával, csak egyszer, itt a 
Pinceszínházban, ide jártam le fotózni, meg ilyen házibarát voltam. És valahogy egy ilyen 
bulin beleült az ölembe, és megkérdezte, hogy miért nem növesztek szakállt. És mondom: 
tényleg! És onnantól van nekem szakállam.  

S: Jó!  
T: A milyen… milyen Vali? Istenem! Az Élet és Tudománynak volt a tördelője. Újvári 

Vali. Na most, ők együtt éltek. És bizonyos értelemben azt mondom, hogy az illett a Fekete 
Gyurihoz. Az egy ilyen eszement nő volt, de a szónak a jó értelmében. Szóval, hogy éjjel az 
ember beállított, ott nyitva volt az ajtó, ott néhányan éppen voltak. Ha éhes voltam, ehettem, 
ha mit tudom én. Szóval… és a Fekete Gyuri ott beszélgetett, dumált, és közben egyfolytában 
dolgozott, járt a keze, minden. De ez egy ilyen zsongás volt körülötte.  

S: Ezek az… aha.  
T: És hát…  
S: Ők csinálták akkor már ezt a Toldi Galériát? Most nem a mozi-galériát, hanem az 

előzményt? Mert ott volt az első, az egyik első kiállítása ’75-ben magának.  
T: Igen, mert neki ahhoz annyi köze volt, hogy a Reha Gyuri kérte meg a – mert a 

Reha Gyuri is járt ebbe a körbe –, és megkérte a Keményt, hogy csinálja…  
S: A grafikát.  
T: …a grafikát. De szóval, a Vető is föltűnt ott az Újvári Valiéknál. És nekem egyszer 

úgy a kezembe nyomta, tán ez a lány, hogy: hú, te, nézd meg, ez nagyon jó! És tényleg, 
nagyon jókat fotózott, tehát nagyon jó volt a Vető.  

S: Hogyne.  
T: Na most, ő ezt aztán egy idő után otthagyta, és tolódott egy bizonyos irányba. Na 

most, amilyen irányba tolódott, volt egy olyan időszak, amit én abszolút nem tudtam enni.  
S: Azokat én valószínű, nem ismerem.  
T: Hát, ezek az ilyen nagyon, nagyon, nagyon durva, nagyon kilúgozott, nagyon nyers 

dolgok voltak. Miközben ő nagyon szép… akkor is volt benne egy ilyen durvaság valahol, 
egy ilyen…  

Szóval, nem voltak olyan kitüttyögött képek, de mégis, azért a szemnek táplálékot 
jelentő képek voltak. És aztán, pont, amikor ő jelentkezett a Stúdióba, akkor nagyon… 
Mondom: ez volt, hogy a klotyó, benne a szar, ez lefényképezve, és jó keményen lenagyítva, 
ilyen, mit tudom én, dokubróm, vagy nem tudom, mire.  

S: Ja, ezt adta be izének?  
T: Hogy?  
S: Ezt adta be felvételi…?  
T: Hát, ilyesmiket. Lehet, hogy ő ezt komolyan gondolta! De az én szememben ez 

mondjuk, nem tűnt akkor többnek, mint egy ilyen provokáció, hogy „na, csesszétek meg, 
akkor most mit szóltok?”. Hát, most erre mi – meglehetősen törvényszerűen – azt mondtuk, 
hogy ez nem kell, és erre lehetett azt mondani, hogy „lám, ugye, hát jelentkeztem, de nem 
vettek föl”. Most ez megint olyan, hogy nem nagyon lehet egy ilyen helyzetet elkerülni, mert 
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így jön ki a lépés, hogy akkor az ember beleesik, és akkor lehet húzni a neve mellé egy 
strigulát, hogy na, már megint, ugye, a szemét, hogy döntött.  

S: Ja. Nem, hát azért jó, hogy erről beszélgetünk. Na. Hú, jó nagyokat elkanyarodtunk! 
De egyáltalán nem baj. Hogy hol is tartunk? Szerintem azért menjünk még tovább.  

T: Jó.  
S: Ja, illetve nem. Az irodalmi izéknél, ott tudom, hogy azt akartam még megkérdezni, 

hogy… tehát, hogy ilyen, ilyesfajta inspiráció, valami?  
T: Hogy én írtam volna?  
S: Nem, nem, nem, nem. De írt is? Azt nem tudtam.  
T: De egyébként, hogy én jelentkeztem operatőrnek valamikor. Aztán persze nem 

vettek föl, de eljutottam az utolsó fordulóig. Úgyhogy akkor én ismertem a… vagy, hát 
rendszeresen találkoztam a Ragályi Elemérrel És mikor hallotta, hogy én – mert ismerte a 
fotóimat –, és mikor hallotta, hogy jelentkezem, azt mondta, hogy fú, marha jó! De nehogy 
azt gondold, hogy föl fognak venni, mert hogy itt – azt mondja –, azon vannak kétségbeesve, 
a Főiskolán, hogy nem tudják, hogy kit sértsenek meg. Mert több az, akinek tuti föl kéne 
venni a gyerekét, mint amit föl… A Jancsónak a fia jelentkezett akkor, a kulturális 
miniszterhelyettesnek a fia, mit tudom én, Ortutaynak valami. Szóval… És eljutottam az 
utolsó fordulóig.  

S: Na!  
T: Úgy, hogy összesen a kis Jancsóval csináltunk úgy egy stábban filmet, hogy egy-

egy napra kaptuk meg az Arriflexet, és akkor, amikor én dolgoztam, akkor ő volt a…  
S: Asszisztens.  
T: …kameraman, meg a segítség, meg még egy srác, az a Ragályinak volt a 

segédoperatőre. Na, nem is ez. Hanem ott kellett írni a Huszáriknak az Elégiájáról. Az egyik 
fordulónak az egyik része az volt, hogy levetítették kétszer a filmet, és mondták, hogy akkor 
van rá egy fél nap, ott helyben, és írjuk meg. És akkor én megírtam a kis dolgozatomat, és 
akkor a Szabó István, aki benne volt a bizottságban, azt mondta, hogy maga szokott írni?  

Tehát végül is nem állna tőlem messze, csak különböző okokból nem csinálom. De 
mondjuk, benne van a gondolkodásomban, hogy…  

S: Nem, engem igazából az érdekelt, hogy esetleg az akkori izékben volt-e valami 
olyan, ami mozgatta? Vagy nem tudom.  

T: Olyan, hogy irodalmi élmény, ami…?  
S: Aha.  
T: Nem. Én ebben az egészben eléggé ilyen öngerjesztő voltam, vagy hogy mondjam. 

Szóval…  
S: Jó.  
T: Kitaláltam én magamnak, ami kellett.  
S: Ami kellett. Na.  
T: Olyanok voltak, mondjuk, hogy valami úgy nagyon megmozgatta a fantáziámat, 

hogy na, ezt úgy, hogy erről lehetne képeket csinálni, filmet. De speciel ilyet sose csináltam, 
hogy akkor azt…  

S: Hogy azt csinálta volna…  
T: Máig azt mondom, hogy felfoghatatlan, hogy a Gelléri Andor Endrének a 

Nagymosodáját miért nem filmesítették meg. Azt nem, még azt se mondom, hogy én 
szerettem volna megfilmesíteni, de baromira eljártam volna a forgatási napokra, és tudtam 
volna ötleteket adni, hogy hogy kell. Mert szerintem egyszerűen… nem is értem, hogy hogy 
lehetnek olyan hülyék, hogy azt nem filmesítették meg. Eszméletlen, annyira benne van, így 
látom az egésznek az ívét, hogy honnan indul, hova megy, annyira… csak el kell olvasni.  
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S: Na, én ilyen… másra gondoltam. Azt hittem, hogy ilyen francia új regény, ilyesmi 
foglalkoztatta esetleg. Biztos, hogy olvashatta. Nyilván.  

T: Nem, szóval úgy, hogy mondjam, olyanformán nem, hogy na, most akkor ezt 
elolvasom, és akkor én azt, elmegyek, és akkor…  

S: Nem, én nem így értem. Nem így értem.  
T: De még nem is így, hogy a hatására. Tehát, én mentem egy kört a városban, én 

átéltem huszonöt új regényt. Nem kellett ahhoz nekem azt elolvasni. Tehát nagyon hatottak 
rám élmények.  

S: Hát, illetve ez úgy van, hogy az ember olvassa az új regényt, és akkor kialakul egy 
érzékenysége, hogy észrevegye.  

T: Ja, ja. De úgy, szóval…  
S: Én így értem. Szóval ezt a közvetett…  
T: Ez így áttételesebb volt.  
S: Persze.  
T: Tehát én nem azért mondom, mert most akkor így eredetibbnek tűnik. Hanem ez 

nálam tényleg nem működött, hogy…  
S: D…  
T: Sokkal önfejűbbnek éreztem magam, a szónak a negatív értelmében is. Tehát én 

nehezen tudtam úgy illeszkedni ahhoz, hogy na, valaki fölüti a labdát, és akkor én azt ütöm 
tovább – az nekem nem nagyon ment. Nekem ez az egész ilyen fényképezés, az egy nagyon 
intim dolog.  

S: Hát, aki komolyan csinálja, annak mindnek. Na, menjünk tovább, mert ezzel… Itt 
ugyanaz van, ugye, ez a…  

T: Ez annak egy része, ami…  
S: Igen, és… Na most, ez már a How to use the Photograph című sorozat.  
T: Igen.  
S: Ennek én láttam már olyat is, olyan változatát is – de az szerintem, az tévedés lesz –

, hogy „How to photograph”.  
T: Nem, nem, az tévedés. Az sose szerepelt úgy.  
S: Ugye? De, nyomtatásban, mert…  
T: Hát, de szóval én nem…  
S: Ja, értem.  
T: Hát, de hogy nem, mert hogy nem erről szól, mert hát itt nem a fényképezésről szól, 

hanem egy fényképnek a manipulálásáról.  
S: Igen. Itt, azt hiszem, nekem nincs kérdésem, a 21-essel, ugye?  
T: Igen, itt van ez a „How to foto…” Az nem.  
S: Igen, ez a Más-kép nevű nagy kiállítás van, ’89-ben.  
T: Az akkor egyszerűen sajtóhiba, vagy nyomdai hiba.  
S: Sajtóhiba. Pedig az amúgy példamutató volt, hogy rendes képjegyzéket is adtak. 

Na, ez megint ugyanaz, hogy egy elem ott van.  
T: Igen, igen.  
S: Nekem ez kifejezetten… Na, mindegy. És ez az egész tulajdonképpen… Én valami 

miatt azt hittem, hogy ez ilyen Szentendre, vagy Duna, vagy…  
T: Nem, semmi. Ez a Helikon Galériában volt kiállítva. De hát…  
S: Nem úgy értettem a Szentendrét, hanem hogy a táj, az olyan szentendrei.  
T: Nem, ez izé, ez Délegyháza volt.  
S: Délegyháza, aha. És ennek a Helikon Galériás kiállításnak, ennek van valamilyen 

katalógusa vagy meghívója?  
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T: Hát nem, vagy meghívója, nem is tudom, hogy azt megtaláltam-e. Valahol van.  
S: Valahol van…  
T: Nem is tudom, mert én, amiket tegnap hirtelenjében találtam, azokat így 

összeraktam, de mint hogyha nem is biztos, hogy én azt láttam volna. Valahol biztos van.  
S: Na, majd átnézzük azt.  
T: Az egy olyasmi volt, ami… meg erre volt kijátszva… Hát, itt nincsen. Na, akkor 

pont nincsen.  
S: Majd akkor ezt, utána tudok nézni, csak még eddig nem akadt a kezembe. Mindegy, 

ez ugyanaz a hülyeség, már úgy értem, ugyanez a dolog. Akkor ezzel, szerintem, nem lesz 
nekem…  

Ezekből fogok majd fölhasználni, nyilván értelemszerűen nem mindet. Hát, ezzel az 
egész könyvvel bajban leszek, olyan értelemben, hogy ugye, nagyon sokan gondolkodtak 
sorozatokban, nem tudom én, micsoda. És hát az ember viszont kénytelen egyes képeket 
közölni, vagy egy-egy ilyen… Úgyhogy azzal… Ez mind ugyanaz.  

Na, ez már egy másik. Na most, azt szeretném kérdezni, hogy… mert itt… Ez melyik 
Életkép. Igen, hogy ez a 21-es volt, vagy hanyas volt? Bocsánat, csak… 11, ugye?  

T: Igen, ezek. De ez már bizonyos értelemben a Stúdiónak a hatása volt.  
S: Igen. Ezt akartam kérdezni, hogy Életképek címen volt egy szinopszisa. Egész 

pontosan…  
T: Igen, az a…  
S: Én azt hiszem, négy szinopszisa volt. Mert hál’ Istennek, fönnmaradt a teljes 

szinopszis-lista – vagy nem tudom, mennyire teljes. Azt én közölni is fogom.  
T: Igen, hát ez elvileg, annak meg kellett, hogy legyen a Szövetségnek a 

könyvelésében.  
S: Hát valószínű, ez onnan van.  
T: Ott volt, hogy mondjam, akkor is egy bizonyos szerencse, mert ott a Tihanyi Judit 

egy rettenetes nagy pusztítást végzett, az egész Szövetségi irattárban.  
S: Igen? Ez az a Tihanyi Judit, aki a Galériát is csinálta?  
T: Igen. Tehát az volt, hogy hát azt én vittem oda hülye fejjel a Szövetségbe. Szóval 

volt, a Sütőné volt. Hát, amikor én bekerültem a Szövetségbe, akkor a Fenyő Imre volt, a kis 
Fenyőnek, ennek a VICO-s Fenyőnek az apja volt az ügyvezető titkár. És akkor ő nyugdíjba 
ment, gyakorlatilag úgy, hogy fölvetette még a fiát a Szövetségbe, majd ugyanazon az ülésen 
bejelentette, hogy elmegy nyugdíjba.  

És akkor jött a Sütőné. A Sütőné, az egy ilyen abszolút kemény bürokrata volt, és 
utáltuk is rettenetesen, nagyon utáltuk, fiatalok. Hát, hihetetlen, nem volt segítőkész, mit 
tudom én. Most már egy kicsit más a véleményem róla, pont így, a Tihanyinak a működése 
után. Szóval ő abszolúte precízen adminisztrált mindent. És ilyenformán olyan irattára volt a 
Szövetségnek, hogy ha a Minisztériumból akartak valamit, akkor tőlünk kérték meg, hogy mi 
is volt ennek az előzménye, mert a Minisztériumban nem volt meg, de a Szövetségben 
megvolt.  

Na most, ez valahol a fotótörténetnek a része lett volna, ez az archívum, vagy micsoda, 
ez az irattár. Mert hát minden benne volt, arról a korról. Na most akkor a Tihanyi nem is 
nagyon az alatt, amíg én ott főtitkárkodtam, hanem utána, amikor a Gera volt az elnök, akkor 
úgy odadobta a gyeplőt a Tihanyinak a nyakába, és ő azon a címen, hogy „hát, nem kell itt ez 
az izé, nem erre fektetjük az energiát, hanem a hasznos dolgokra”. És ezzel úgy szétcseszték. 
Hát így…  

S: Ez a kilencvenes évek már, ugye?  
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T: Hát, igen. Nem is tudom, hát amikor én lemondtam a Katonával, akkor utána jött 
a…  

S: Én azt hiszem, hogy két évig volt, ’90-91-ig.  
T: Valami. Szóval, és akkor, én úgy tudom – de ezt így pontosabban meg tudja 

mondani, aki tudja meg akarja –, hogy valahogy így odazúdította a Kincsesnek, hogy 
csemegézzen belőle a Kincses, hogy ami tetszik neki, azt vigye le a Kecskemétre, ami nem, 
azt kidobják.  

És utána nagyon sokat próbált a Katona utána még így menteni, ami menthető. Mert 
megmaradtak iktatókönyvek. És iktatókönyvekből próbálta a Katona kihalászni, hogy minek 
kéne még lenni, ami vagy van, vagy nincs. Mert ha nem került Kecskemétre, akkor nyugodtan 
előfordulhat, hogy egyszerűen ki lett dobva.  

S: A Kincses nem vitte le az egészet?  
T: Az egészet nem, mert ugye nem fért volna – mondta ő. Vagy, nem tudom, mi. 

Tehát ezt, úgy jöttek hírek, hogy hát ott csemegézett belőle, hogy az, ami érdekes.  
S: Jó. A Kincses verziója erre az, hogy a Katona kiszedegette a… Na! Tényleg 

hagyjuk, mert mindegy.  
T: Nem igaz, mert mondjuk, a Katona, amit nekem odaadott, az mind másolati 

példány.  
S: Én nem akarok ezzel…  
T: A Katona… Szóval tudom, hogy a Kincses nem szerette a Katonát, de ez viszont 

egy komoly jellemhiba. Mert hogyha a Katona nincsen, akkor nincs Múzeum. Tehát 
ilyenformán – hogy mondjam –, nem csökkentené a Kincsesnek az érdemeit, hogyha naponta 
elmondaná ötször, hogy a Katonának köszönhető, hogy a Múzeum létezik.  

S: Jó. Én ezzel az egész úgynevezett „fotós közélettel” nem akarok…  
T: Nem, hogy mondjam, ez nem, ez közéleti része. Egyszerűen eleve, hogy megint 

lekerült nullára az egész, amikor ugye, OMKE, mit tudom én, ezer ötlet volt. Hát én, nem 
tudom én, hány helyre csináltam programtervet a Múzeumra, Pásztor-villa a Ménesi útnál, 
meg nem tudom én. Rengeteg ilyen volt. hogy majd lesz, aztán mégse, mégse, mégse. A 
Galériának a folyosóján, az is volt.  

Na, és akkor, mikor az utolsó előtti is összeomlott, akkor kihívatta a Katona a 
Televíziót, akkor létezett ez a Stúdió – az az Érdi-féle műsor – Stúdió, nem tudom, mennyi. És 
akkor ugye, a Katona egy ilyen kiáltványt intézett a „nemzethez”, hogy hát hogyhogy nincs 
lehetőség arra, hogy ezeket a kincseket egy múzeumba elhelyezzék. És ott mutogatta föl, ami 
ott volt, a háromajtós szekrényben, meg a fotelnek az ágyneműtartójában.  

És ezt meglátták a kecskemétiek, akik vergődtek, mert ugye, Katona József évforduló 
közeledett. És a Katona József szülőházát ők rendbe rakták. De ott volt mellette az az épület, 
ami kocsma is volt, aztán utána volt ortodox zsinagóga, leginkább rom lett. És nem lehetett 
úgy ünnepelni a Katona szülőházánál – már a Katona József szülőházánál –, hogy ne vetődjön 
pillantás arra a romra. Tehát szerették volna rendbe rakni, de nem volt funkciója.  

Az ortodox hitközségnek nem kellett, mert nem volt annyi ortodox zsidó, hogy azt 
mondták volna: jaj, de jó, akkor itt leszünk.  

S: Meg nem is lehet, hát ha egyszer elhagyták egy zsinagóga…  
T: Dehogy is, hát mondjuk, én nem vagyok egy nagy…  
S: Ha elhagytak egy zsinagógát, azt nem lehet újra…  
T: Nem, ez nem igaz. Hát…  
S: Jó.  
T: Az van, hogy – pont a zsidóknál – akármi lehet! Hát, ha akarom, akkor itt ez egy 

abszolút autentikus hitéleti hely lehet – csak ide kell hozni azokat a dolgokat, amitől az azzá 
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válik. Tehát a kecskeméti ortodox zsidók azt a megállapodást kötötték a Megyei Tanáccsal, 
hogy a Megyei Tanács épületében kapnak egy szobát, akkor, amikor nekik szükségük van 
arra, hogy hitéletet éljenek. És ez nekik meg… Na, de hát lásd: sátoros ünnep.  

Na most, én nem vagyok zsidó, tehát én tényleg csak úgy mazsoláztam ezt össze: 
fennállt a veszélye, hogy abból ortodox zsinagóga lesz, de az majd csak később. Tehát az volt, 
hogy azt mondták, hogy jó, akkor odaadják ezt az épületet, legyen belőle Fotográfiai 
Múzeum. És akkor, még a rendszerváltás előtt, ez elindult úgy, hogy megígérték a 
Minisztériumban, hogy a Szövetség költségvetésébe beleépítik a Múzeumnak a fenntartási 
költségeit, és a Szövetség fogja működtetni. És ezt mindenki beígérte.  

És elindult az építkezés. Csak közben jött a rendszerváltás, és minden borult. A 
Minisztériumban elkezdtek röhögni rajta, hogy hát hol van az, aki megígérte, hát az már rég 
nincs itt. És szó nem lehet róla. Nem fizet semmit a múzeum, van Múzeumi Hálózat, ha 
nagyon akarják, akkor csapják be a Múzeumi Hálózatba. És annyi. És akkor találtuk ki a 
Katonával ezt az Alapítványt. Ez az egyik része.  

A másik meg, hogy van egy Feldmayer nevezetűő faszinger, aki a MAZSIKE-nek hol 
főnöke, hol nem, attól függően, hogy éppen megfúrják, vagy megszavazzák. Na most,ez 
kecskeméti. És elkezdett épülni az épület, és úgy megtetszett neki, hogy „ej, be jó kis ortodox 
zsinagóga lenne ebből, hiszen már majdnem kész van!”  

Na most, ő megszervezte azt, hogy amikor jött az izraeli államelnök, hogy menjen 
megnézni az épülő ortodox zsinagógát. Ami után, ugye, nem nagyon tudott volna az múzeum 
lenni. Miközben az volt, hogy már, mit tudom, már két hónap múlva átadás van. És akkor 
elkezdte a Feldmayer revolverezni a megyei… akkor már közgyűlésnek, vagy minek hívták, a 
főnökségét, hogy hát, ha nem lesz ebből zsinagóga, akkor ők antiszemiták.  

És akkor ment a majré, hogy Atyaisten, hát ugye, most ide is elígérkeztek, meg azt is 
kell csinálni. És akkor egy ilyen guzmis helyzet alakult ki, hogy hol zsinagóga lesz, hol 
múzeum. Hogy amikor egy évben, nem tudom én, hány…  

S: Ez a Szerencsejátékos Feldmayer?  
T: Hogy?  
S: Ez a Szerencsejátékos Feldmayer?  
T: Nem Szerencsejátékos, szerintem. Ügyvéd volt az. Mondom, a MAZSIKE-nak 

elnöke volt ő időnként, de tudtommal… Hogy?  
S: De… és nem is a mozis? Tehát aki a Toldi Mozit…  
T: Nem, a Feld… Nem. Dehogy.  
S: Ahhoz nincs köze. Jó.  
T: Nem. Ez egy kecskeméti, tudomásom szerint egy kecskeméti ügyvéd, egyébként. 

És az izraelita hitközségben valami potentát. Tehát, mondom, a MAZSIKE-nek ő időnként 
volt elnöke. Na most, végül is nem ment el az államelnök megnézni a zsinagógát, mert kapott 
a Moszad valami olyan drótot, hogy merényletet akarnak elkövetni a pasi ellen, és minden 
programját megváltoztatták. Tehát nem az Alföldre ment, hanem a Dunántúlra ment.  

És akkor, de még akkor is ment tovább ez a vonal, hogy abból zsinagóga lesz. És 
egészen konkrétan, ki voltak küldve a meghívók, minden, hogy átadják a Fotográfiai 
Múzeumot. És akkor jött egy hír, valaki ottan kilopott valami iratot, vagy elolvasott: teljesen 
egyértelműen el volt döntve, hogy zsinagóga lesz.  

És akkor fogta magát a Katona – és sírt a Kincses, ott visította, hogy de hát ezt ne, 
akkor most azonnal rohanjunk az újságokhoz. És mondta a Katona, hogy „te, ne haragudj, ezt 
a papírt mi elloptuk. Most mondjuk azt, hogy kérem szépen, loptunk egy papírt?”  

És lement ő egyedül, és úgy tárgyalt Kecskeméten, hogy egyszerűen nem tudták 
előhozni ezt az ötletet, hogy zsinagóga lesz belőle.  
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És, tehát én azt mondom, hogy ha valaha úgy kitisztul az agya a Kincsesnek ebben a 
dologban, őneki baromian hálásnak kell lenni a Katonának, mert ezt egyértelműen a… és nem 
az MSZMP KB-s Katona, hanem a Katona Pista, aki olyan ügyesen tudott tárgyalni, hogy 
végső soron ezt a veszélyt elhárította.  

S: Mhm. Na!  
  
  

(Timar 6.MP3)  
  
S: Nem a része a dolognak.  
T: Hát, de ez, mondjuk, hozzá tartozik az igazsághoz.  
S: Hát abszolút!  
T: Hogy ez olyan ingatag volt, meg minden. Szóval, ez elindult egy szocialista 

országban, ahol minden baromi pontosan meg volt határozva, hogy mi lesz. Minden le volt 
tárgyalva, és szépen belecsúszott egy abszolút képlékeny helyzetbe, ahol még csak olyan nagy 
szimpátia sem övezte a Minisztérium részéről.  

S: Na. Itt kigyűjtöttem, én úgy tudom, hogy négy darab szinopszisa volt.  
T: Én bizisten, nem tudom már azt.  
S: Jó, én mondom, hogy tehát volt egy ilyen: portré albumra kért, ez harminc darab 

fekete-fehér kép.  
T: Igen, abból én csináltam nagyon sok portrét egy időben. Szóval az érdekelt egy 

időben.  
S: Akkor van ez az Életképek-sorozat.  
T: Igen. Az a…  
S: Ez színezett képek.  
T: Igen, igen, igen.  
S: És szerintem, amit az előbb mutattam, azzal…  
T: Igen, igen, igen.  
S: Ugye?  
T: Igen.  
S: Na most, ez ugyan egy ’80-as sorozat, de azt hiszem, az az egy kép belőle, az a 

Balmazújváros, vagy mi a franc a címe, az mint hogyha ’79-es volna.  
T: Az lehet ’79-80, abban az időben csináltam én ezt.  
S: És akkor van még ez a kettő: a Halotthamvasztók és a Proszektúra. Az egyik ’81-es, 

a másik ’82-es.  
T: Igen. Igen.  
S: Ebből lett aztán a Gyász című nagy anyag.  
T: Igen, igen.  
S: Amit – hogyha én jól érzékelek – az több, mint nyolcvan kép kell hogy legyen, a 

teljes anyag.  
T: Hát, az sok volt. Hát, az sok volt.  
S: Ugye?  
T: Igen.  
S: Na mindegy, ha már az szóba került – úgyis kérdeztem volna –, nekem mindenki 

azt mondja – de hát aztán most már az nem egészen így van –, de hogy tulajdonképpen 
egyetlen kiállítást tiltottak itt be.  

T: Igen, azt én is úgy tudom.  
S: Volt más is, de most ez tök mindegy. De mindenesetre azért…  
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T: De a műcsarnoki, tehát Műcsarnok – mert ez Műcsarnok rendezésében volt kiállítás 
–, tehát én úgy tudom, hogy Műcsarnok rendezésében lévő kiállítás ez volt az egy.  

S: Ja, hogy úgy. Azért, mert volt olyan például, hogy a – és az is önhöz kapcsolódik 
olyan értelemben, hogy a… meg beszéltünk is már róla, ugye –, hogy a Toldi Fotógalériában 
lett volna Hajas…  

T: Azt nem betiltották. Na most, annak az volt a története, hogy ugye, először volt ott 
egy ilyen képzőművészeti kiállítás-sorozat.  

S: Az még a hetvenes évek eleje.  
T: De mit tudom én, a Fotógaléria előtti széria. Mondjuk, lehetett a kettő között egy fél 

év. Tehát az volt…  
S: Több volt az!  
T: Nem hiszem, hogy sokkal több lehetett. Egy év. Nem hiszem, hogy sokkal több 

lehetett.  
S: Na, mindegy. Igen?  
T: Abban is csináltunk mi olyan dolgokat. Én azt, a Reha Gyurival nagyon jóban 

voltam, és ő ismerte azt a mozis Feldmayert.  
S: Igen.  
T: Ő vitt el így, és akkor ő benne volt a Vajda Lajos Stúdióban, én mit tudom én, 

szóval úgy összejött valahogy egy… ez, hogy volt egy ismeretségi körünk, és akkor, na, 
hívjuk ezt, hívjuk azt, Szemadám, Díner, mit tudom én. Volt olyan, hívtunk francia fotóst 
például. Vagy hívtunk – nem is tudom, ez már tán a Fotógalériában volt –, újvidéki… Szóval, 
akkor ugye nem lehetett csinálni, hogy külföldi idejön kiállítani, mert államközi egyezmény 
kellett, meg nem tudom, mi. Olyan röhögve meg tudtuk csinálni: fölcseréltük a vezetéknevet, 
keresztnevet, hogy magyaros legyen, azt’ megcsináltuk.  

A világ legnagyobb poénja az az volt egyébként, hogy – ezt a Katonának mondtam, 
már sokkal később, az halálra nevette magát rajta –, ezek a katalógusok, ezek tudja, hol 
készültek? Aki a… ugye, ehhez kellett egy szedő-írógép. Szedő-írógép nem volt akárhol az 
országban. Na most, kerítettük egy csajt, aki egy tábla csokoládéért, egy bonbonért a 
munkahelyén ezt kiszedte szedő-írógéppel, és akkor ezt vittük a…  

S: Nyomdába.  
T: A Kemény Gyurinak. Na most, én is volt, hogy vittem le, a Nádor utcában, ottan 

tudtam, hogy hány szám. És ilyen kormányőrség volt ott. Hát semmi, mondtam, hogy a Kiss 
Juliskát keresem, föltelefonált, lejött a Kiss Juliska, odaadtam neki a kéziratot meg a 
csokoládét. Fölment, azt’ az ebédszünetben megírta. Na, az volt a III/III-as ügyosztály. Hát ott 
volt szedő-írógép!  

S: Aha!  
T: Na most, mindent ez biztos, hogy ott… szóval, eszébe nem jutott senkinek, hogy 

hoppá, megnézzük, hogy ez micsoda. Mert ez volt a Kiss Juliskának a maszekja. Ezt én utóbb 
tudtam meg, amikor elkezdtek itt III/III-asozni, hogy abban az épületben volt. Mit tudtam én, 
hogy az most micsoda? Hát ott a Parlament környékén volt ezer dolog, ami…  

Tehát, ezt végül is a III/III-asnak a szedő-írógépén csinálta.  
S: Ez jó!  
T: Na most, amikor mi elkezdtük a Vetőt becserkészni…  
S: Én, szerintem, én minden képet ismerek ebből.  
T: Hogy?  
S: Én azt hiszem, mindet ismerem.  
T: Szóval, amikor mi elkezdtük a Vetőt becserkészni, akkor megkértük a Bekét, meg a 

Vetőnek test… vagy a izé…  
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S: Hajas.  
T: Hajasnak a testvérét, hogy hát ugye kiállítanánk ezeket, hogy hogy tudunk 

hozzáférni a művekhez. És akkor ott beszélgettünk valahol, és rá egy hét múlva az utcán már 
kiabáltak át a túloldalról, hogy „jaj, lesz Hajas-kiállítás! Gratulálok!” Na, azzal szarták el az 
egészet!  

S: De, már hogy kik szarták el?  
T: Hát, aki ezt úgy gondolta, hogy szét kell kürtölni a világban, mert hű, de jó poén, 

hogy lesz most egy Hajas-kiállítás. Ezt olyan röhögve megcsináltuk volna! Mint ahogy a 
Gyász című kiállításomat, azt gyakorlatilag úgy konspiráltuk végig, mert sejtettük, hogy lesz 
belőle gond, mert megesküdött nekem a Temetkezésinek az új igazgatója, hogy ő meg fogja 
akadályozni, hogy én ezt kiállítsam.  

S: Hát, de nem ő írta hozzá a…?  
T: Nem, ez az a főmérnök volt, akinél én ezt csináltam. És a…  
S: Na, akkor kezdjük el az elején.  
T: Én úgy kezdtem csinálni a…  
S: Egyáltalán: honnan jött az ötlet?  
T: Onnan jött az ötlet… hát nem konkrétan erre az ötlet. Volt a Stúdióban egy nagy 

parázs vita azon, hogy valamelyik riporter csinált valami képsorozatot, mit tudom én, a 
Rákóczi téri kurvákról, vagy nem tudom, mikről. És vitatkoztunk rajta, mondtuk, hogy hát 
nem így kéne csinálni, néhányan mondtuk, hogy nem így kéne csinálni, hogy ablakból, így a 
függöny mögül lefényképezni, hogy ott alkudoznak. Hanem oda kell menni, és lefényképezni, 
hogy alkudoznak.  

S: A Bánkuti.  
T: Ja. De mondjuk, nem vele vitatkoztunk, hanem úgy a riporterek, meg nem tudom, 

mi, hogy… És akkor mondták, hogy „há, könnyen dumálunk, hogy ezt nem lehet, hogy ezt se 
lehet, azt se lehet, amazt se lehet”. És akkor bennem valahogy így megérett, hogy „nem a 
lószart!”  

És akkor én, engem ez érdekelt. De engem az élet, halál érdekel, a halál az elég sokat 
foglalkoztat, mit tudom én, mi. Szóval, ez úgy bennem volt. Tehát, mondjuk, a lényeg az 
nyilván ilyenformán belőlem fakadt.  

S: De nem volt semmi személyes oka, vagy ilyesmi?  
T: Hát, már hogy a bánatba ne! Meg fogok halni! Hát ez…  
S: Meg fog. Na, de az mindenkinek van!  
T: Na, de az, ahogy a más meghal, az… mondjuk, az se mindig jól viselem el, mert 

mikor anyám halt meg, azt rosszul viseltem, de hát hogy az enyém. Szóval eleve, tehát nekem 
ez egy olyan felfoghatatlan dolog, hogy egyik pillanatban még él, és utána meg már nem él 
valaki. Szóval, ez úgy nem nagyon fér az agyamba. Tehát valamennyire ez úgy bennem van, 
mint probléma. Vagy meghatározó.  

Mint ahogy a szülés is érdekel. Szóval, végül is elértem, hogy fotózhattam szüléseket, 
pedig annak idején nem is…  

S: Igen, van is egy ilyen, a Gyermek születik, az is egy ilyen színezett kép.  
T: Igen.  
S: Azt akartam kérdezni, hogy ez az Életképeknek a része?  
T: Az a Gyermek születik, az biztos, hogy nem ilyen címe van neki.  
S: Igen?  
T: Na mindegy, szóval, és akkor én elkezdtem elintézni, vagy megszervezni azt, hogy 

én fényképezhessem a…  
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S: Itt van.  
T: Ja, hát és ez így van, hogy Gyermek születik?  
S: Az van ráírva.  
T: Hát, mert az az igazság, hogy…  
S: Gyermek született.  
T: Ennek én leginkább ilyenkor már olyan címet szoktam adni, hogy a kockaszámot. 

Tehát ezeknek így már nem nagyon adtam én címet. Tehát ezt valaki hozzáírta, hogy lehessen 
tudni, hogy micsoda, de ilyen címet én nem nagyon adtam soha.  

S: Jó. Na, visszatérve tehát, hogy…  
T: Na most, hivatalosan hogy lehet ezt elintézni, hogy az ember odamehessen? Ugye, 

a KISZ KB úgy istápolta a Stúdiót. Volt a KISZ KB-ban az úgynevezett „Értelmiségi Fiatalok 
Tanácsa”, és ott volt egy Erdei Edit nevezetű orvos. Mérnök, mindenféle, és volt egy orvos. 
Jó, ott bementem, hogy hát hogy én szeretnék egy ilyet, és hogyha valami támogató levelet, 
hogyha adna, nagyon megköszönném. Mert mégis, ugye, az utcáról nem eshetek be, hát ez 
egy kényes hely ahhoz, hogy az ember csak úgy odamenjen.  

És mondta, hogy semmi gond, és akkor írt a Temetkezési Intézet igazgatójának 
címezve egy ajánlólevelet, hogy a Tímár Péter, Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, izé, és hát, 
hogyha teheti az igazgató, akkor támogasson engem a munkában.  

És én bejelentkeztem hozzá, és végtelen rendes, szimpatikus ember volt. 
Hozzáteszem: ez a Temetkezési Intézetnek a főnöki beosztása, az mindig valamilyen 
pártfeladat volt. Tehát ez, akihez én mentem, az a Ganznak volt valami párttitkára. És akkor 
volt valami botrány, a Temetkezési Intézettel, mit tudom én, valami izé. És akkor 
odahelyezték ezt, hogy „Máté elvtárs, akkor most ott csinálj rendet”. És akkor ő lett az 
igazgató.  

És ő azt mondta, hogy jaj, nagyon örül, hogy jöttem, mert hát bizony, itt vannak 
problémák, és hogy akkor én majd segítek ezeket föltárni. És ő elment, és akkor összehozott 
azzal, aki a főmérnök volt. Átadott a főmérnöknek, hogy hát akkor itt van a Tímár elvtárs, és 
akkor majd ő izé, és segítsél neki légy szíves. És akkor kérdezte, hogy hova akarok menni, és 
mondtam, hogy hát akkor most én, mit tudom én, ki akarok menni a Farkasréti Temető 
halottasházába.  

És akkor kiszólt onnan, hogy hát megy egy elvtárs, és hogy engedjék be. És akkor 
mentem. És akkor mentem oda, és fotóztam ott valamennyit. És akkor utána mondtam, hogy 
akkor most át szeretnék menni a krematóriumba. És az valahogy megfogott engem, pedig 
akkor még ott semmi. Csak oda… ott úgy elkezdtem… A ravatalozóban kinn voltam, mit 
tudom én, tízszer, vagy nem tudom. És akkor az jó, megvan.  

És a krematóriumba, ott, akikhez először kimentem, ahhoz a brigádhoz, oda így 
visszamentem, visszamentem. És egy idő után jött egy olyan, hogy – ugye, ez folyamatos 
üzem volt –, hogy akkor megyek, amikor ezek vasárnap vannak szolgálatban. És mindig 
ezekhez mentem, tehát ezt tudták, hogy én mehetek, mert – mehetek.  

De vasárnap sose voltak a főnökök, és… De nem volt bennem semmi hátsó szándék, 
csak valahogy most egy újhoz menni, izé, macera, minden. És még egy év múlva is időnként 
kimentem oda. Így kitelefonáltam, hogy melyik brigád, izé, már megyek. És már nagyon 
sokadszor voltam ott, amikor kimentem egyszer vasárnap. És így döbbenten láttam, hogy 
hegyben vannak a hullák.  

És akkor érdekes, mert úgy tudták, hogy én mehetek, mert volt ennek az egésznek egy 
koreográfiája, hogy most akkor… Szóval, végül is én ezekkel – úgy idézőjelben mondom – 
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jóban lettem. Tehát barátilag fogadtak, úgy mit tudom, megetettek, megitattak ott. Szóval, 
nem kifejezetten az embernek a vágya ott a hullák között tízóraizni! De nem nagyon lehet azt 
mondani, amikor ő tízóraizik, és megkínáltak, hogy „te, kösz, én itt nem”. Tehát úgy 
elfogadtak.  

És kimentem akkor, és mondták, hogy te, itt most ne fényképezz. És akkor mondom: 
jó, jó – és akkor úgy eltettem a gépet. De úgy ott voltam. És akkor úgy elmentek egy kicsit, 
akkor előkaptam a gépet, három kocka, ki a filmet, be a zsebbe, új film. És akkor így mentem 
velük. Akkor csak azért elővettem a gépet, akkor „á, csak oda”. És egy idő után megszokták, 
és akkor telibe fényképeztem az egészet. És ez volt ez, amitől igazán a botrány lett, mert 
akkor egy ilyen technológiai…  

S: Na, de hogy került oda az a kurva sok hulla?  
T: Úgy, hogy akkor az országban összesen ez az egy krematórium volt. És 

folyamatosan azt népszerűsítették, hogy hamvasztani kell, mert ugye, az a korszerű, meg 
kevesebb hely, meg mit tudom én, szóval…  

Na most, ezek folyamatosan, huszonnégy órában üzemelő kemencék voltak, mert 
tulajdonképpen a halottakkal fűtötték. Hát, rásegítettek gázzal, de ha ügyesen csinálták, akkor 
ilyen fűrészfog-rendszerrel, ugye, beteszi a halottat, akkor az egy idő után marhára elkezd 
égni, és fölmegy a hőmérséklet. Akkor elkezd elhamvadni, akkor megy vissza a hőmérséklet. 
De hogyha időben kikaparta, és betette a következőt, akkor még annyi meleg volt, hogy az 
megint meggyújtsa, és megint. Egy kicsit rá kellett fűteni.  

Na most, egy idő után ettől szétégnek a kemencék. Ezek a kemencék is, ezek svéd 
kemencék voltak, ezek eredetileg arra voltak kitalálva, hogy a falunak van egy ilyen 
kemencéje, és meghal a Józsi bácsi, akkor elhamvasztják.  

S: De nem egy folyamatosságra.  
T: Ez meg itt folyamatosan ment. És ezek úgy voltak ráadásul fölépítve, hogy sorba 

voltak kapcsolva ezek a kemencék. Tehát az elsőnek a füstgáza így elindult, következő erre a 
csatornára épült, és becsatlakozott a füstgáz, a következő megint, és megint, és úgy ment ki a 
kéménybe.  

Na most, elkezdték a leghátsót átrakni, akkor működött három. Akkor ezzel 
elkészültek, de ezt felbontották, ez nem tudott működni, mert meg volt bontva a füstcsatorna: 
akkor már csak kettő működött. Akkor már csak egy működött, már egy se működött, és 
közben meg az emberek haltak. És nem mondták, hogy nem. Mert ugye az volt, hogy de hát 
ezt népszerűsíteni kell. Meg hát most már valaki azt mondja, hogy őt hamvasszák, nem 
lehetett azt mondani, hogy nem. Szóval, gyűltek-gyűltek a halottak.  

És én ebbe csöppentem be, hogy hegyben állnak a hullák. És akkor én ezt 
lefényképeztem. És mondom, úgy konspiráltunk mi – de hogy most közben már meghalt az az 
igazgató, aki volt. Meg hát én mentem még más helyekre is, de úgy ez volt a 
legneuralgikusabb.  

És akkor az új igazgatóhoz én bejelentkeztem a képekkel, mert én aláírtam egy olyat, 
hogy bemutatom az igazgatónak a képeket, amiket csináltam, mielőtt nyilvánosságra hozom. 
Tehát, mintegy az ő beleegyezése kell hozzá, hogy… és minden. Szóval ennyi volt, hogy 
bemutatom a képeket.  

És én elmentem. A következő igazgató, az egy sötét barom volt. Az a nyolcadik 
kerületi pártbizottságon volt valami politikai munkatárs, és már onnan ismerte a Temetkezési 
Intézet dolgait korábbról, hogy az Ipperék elkezdték a 168 órában, vagy miben – azt hiszem, 
168 óra volt akkor is az a műsor –, ők elkezdték időnként pedzegetni, hogy mik vannak a 
Temetkezési Intézetnél. És ez a faszi, mint a nyolcadik kerületi pártbizottságnak a politikai 
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munkatársa, állíttatta le az Ipperéket, hogy na, most már elég ebből, és ácsi. És ebből a 
pasasból csinált aztán a párt Temetkezési Intézet igazgatóját.  

S: Hát, ezek szerint értett hozzá.  
T: Igen. És akkor én beállítottam, és mondtam, hogy az a helyzet, hogy én itten még az 

előző igazgató alatt ezt elkezdtem csinálni, és hát hogy… És mondta a fickó, hogy na, hát 
akkor én ezt felejtsem is el, ő itt ezt nem engedi, hogy én még egyszer betegyem oda a 
lábamat. Ha őneki kell kép a Temetkezési Intézetről, akkor majd ő meg fogja rendelni azt a 
képet, és hogy én húzzak is a francba, ennyi volt, a Temetkezési Intézetnél, mert megtiltja, 
hogy én oda még egyszer betegyem a lábamat.  

És nekem a hónom alatt voltak a képek, hogy megmutassam – de nem is volt rá 
kíváncsi. És amikor aztán jött ez a sorozat, és úgy a végére tettük, mert tudtuk, hogy ha ez úgy 
pukkan, akkor már nehogy az utánam következőnek én tönkretegyem a lehetőségét. Föltettük 
a képeket, rohadtul nem kiabáltuk szerteszéjjel. A Pilaszanovich Irén volt ennek a… akkor azt 
hiszem, igazgatóhelyettes volt a…  

S: Az Ernstben.  
T: A Műcsarnokban, és a Herczeg Ibolya volt a kiállításnak a rendezője. És egy rohadt 

szót nem szóltunk. Szóval, nem volt ez úgy kikürtölve, hogy „hú, lesz ám, meg milyen jó 
lesz”. Olyan részletességgel mindent elintéztünk, hogy folyamatosan volt olyan orvos, vagy a 
Vas utcai kórházban, vagy az ORFI-ban, akinek, hogyha áttelefonáltak volna a kiállító 
helyről, hogy valaki rosszul lett a képek láttán, azonnal rohant volna elsősegélyt nyújtani.  

S: De hát arra szükség is lett volna! Mert az a néhány kép, amit én láttam, hát azok is 
elég kemények!  

T: Na, de napokig egyébként azért állt, mit tudom én, egy szűk hétig állt a kiállítás. 
Na, az volt, hogy fölraktuk a kiállítást, és egyszer csak úgy… Röhej! Az első öt vendég, az 
pont külföldi volt. Hát ugye, hogy? Egy külföldi megveszi a heti kulturális programot, és 
akkor azt mondja: na, ide megyek, ide megyek, ide megyek. Látta például az osztrák 
temetkezési intézetnek a főnöke. Mert mesélték, hogy kinn volt a magyar valami tárgyaláson, 
és úgy előadta, hogy hát ugye, nálunk ez így van, meg úgy van. És mondta a fickó, hogy már 
ne haragudjon, láttam egy kiállítást, szerintem, nem úgy van maguknál!  

És akkor ugye, ő elkezdett kavarni, mindenhol följelentett.  
S: Mármint ez a temetkezési…?  
T: A Temetkezési Intézetnek az igazgatója.  
S: Már a magyar.  
T: Igen. Tehát föl voltam jelentve a Belügyminisztériumban, a Művelődési 

Minisztériumban, a pártközpontban, a Budapesti Pártbizottságon, mindenhol följelentett.  
S: Ennek van valamilyen írásos nyoma?  
T: Hát, én ezt nem láttam. Amikor én kiraktam a képeket, egy nap múlva elmentem 

Bulgáriába nyaralni. És visszajöttem tíz nap múlva, és rögtön, ahogy megérkeztem, otthonról 
fölhívtam a kiállító helyet, azt’ nem vette föl senki. És akkor gyorsan kaptam magam, és 
odarohantam. És ki volt téve a tábla, hogy „technikai okok miatt zárva”. Onnan tudtam, hogy 
be van zárva. És akkor…  

S: De a képek megmaradtak?  
T: Persze.  
S: Tehát azt nem vitték el.  
T: Na most az volt, hogy én az összes negatívomat elvittem otthonról, amikor a 

kiállítást fölraktuk. Tehát, úgy voltam vele, hogy mit lehessen tudni, hogy mi, és az Urbán 
Tamásnál volt eldugva az összes negatív. Hogyha valaki túlbuzgó, és úgy gondolja, hogy 
begyűjti a negatívokat is, akkor azt tudjam mondani, hogy nincs meg.  
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S: Ez benne volt a pakliban, hogy még akár ilyesmi…?  
T: Hát, mit tudom én. Szóval, hát nyilván benne volt elvben a pakliban, hogy ilyen 

történhet, hogy azt mondják, hogy na, adjam ide a negatívot. Hát persze, hát az…  
S: Ja, mert ez ’83-as történet.  
T: Hát, minden további nélkül.  
S: Azok elég durva idők voltak.  
T: Ja. Tehát énnekem a hajam szála nem görbült meg, szóval úgy elment a fejem 

fölött. De hát elkezdték csesztetni a Műcsarnok igazgatóját. Mondjuk, ő elvileg belebukhatott 
volna. Rögtön persze, a Műcsarnok párttitkára elkezdte verni a nyálát, hogy na, hogy micsoda 
disznóság, hogy izé, ő kikéri magának, meg egyáltalán. Szóval, ment egy ilyen csatározás.  

És ez el is ment volna egy darabig. Ezt a Katona István állította le, de úgy, hogy ezt 
nekem sose mondta ő. Szóval nem mondta, hogy „hát, mert én segítettem neked”. Hanem 
csak más utakról hallottam, hogy amikor a Budapesti Pártbizottságon kezdték magukat 
nagyon fölszívni, hogy na, akkor most majd rendet csinálnak, akkor valahogy odaszólt a 
Katona, a pártközpontból, hogy inkább azzal foglalkozzanak, hogy ilyen dolgok ne legyenek, 
és ne azzal, hogy valaki lefényképezte. És akkor mindenki azt mondta, hogy jaj, bocsánat, 
bocsánat. És akkor onnantól…  

S: …megvolt a helyes vonal!  
T: Ja.  
S: Na, hát ezt köszönöm szépen. Ezt amúgy is kérdeztem volna.  
  
  

(Timar 7.MP3)  
  
S: …fölkavart.  
T: Na most, hát egyébként ez ki volt állítva utóbb a Gödöllői Kultúrházban.  
S: Ez volt, ami még ’85-ös?  
T: Mikor még a Kincses… igen, azt a Kincses vitte még oda. Tehát a…  
S: Az egész anyagot kirakta?  
T: Hát, mondjuk, nem az egészet, de nem a szerint válogatva, hogy most ezt lehet, azt 

lehet. Valószínűleg ez egy kicsit tán kisebb hely volt.  
S: Kisebb hely lehetett ott.  
T: De semmi, szóval minden… és azon túl, hogy a büfés föl volt háborodva, hogy 

visszaesett a forgalom, azon túl ott nem volt semmi gond belőle. Az életem legnagyobb 
dicséretét kaptam a Kincsestől, mert azt mondta, hogy hát ezt nem volt fölösleges 
megcsinálni, ezeket a képeket. Tehát szóval ő, ilyen formán, azt mondom, hogy még nyilván 
némi rizikót is vállalt vele, hogy kiállította. De nem volt belőle aztán semmi.  

Tehát ott nem okozott olyan botrányt, hogy hú, most akkor becsukják, vagy ilyesmi. 
És ki volt állítva Baján, a Tanítóképző Főiskolán, ahol viszont a hallgatók és a tanárok 
aláírásokat gyűjtöttek, hogy ezt azonnal csukják be, és kikérik maguknak, és hogy ilyet ők 
nem hajlandók… Úgyhogy ez megvan viszont valahol. A Kovács Laci, aki ott tanszékvezető 
volt, az küldte el nekem a leveleket. De oktatók, egyetemi tanárok – vagy, hát főiskolai tanár 
írta alá, hogy tiltakoznak, hogy ilyen képeket kiállítson valaki.  

S: Hát, kétségtelen, mondom, hogy fölkavaró képek.  
T: Hát de, mondjuk az, hogy szóval lehet…  
S. De nem nagy…  
T: De hogy mondjam, ennek egy része, az maga a szituáció fölkavaró elsősorban.  
S: Persze, persze.  
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T: És ez úgy furcsa volt, hogy egy tanárképző főiskolán nem azt mondják, hogy 
megdöbbentünk, hogy ilyenek történhetnek, hanem azt mondják, hogy „a francba a 
képekkel!”  

S: Hát igen. Na. Tehát ez az a bizonyos Életkép – 28, ugye, az a címe.  
T: Igen. Ez az.  
S: Tehát ez nyilván annak a része, ugye?  
T: Igen, igen.  
S: Gondolom. Jó. Na, ez a Balmazújváros.  
T: Igen, ez is. A másik is az.  
S: Ez is az?  
T: Igen. Ez, Balmazújvárosban, lenn voltam ott, mit tudom én, egy hétig, és akkor 

csináltam egy párat, ami…  
S: Igen. Bocsánat, akkor ezt nekem így kell…  
T: Érdekes egyébként ez, mert időnként gondolok rá, hogy ilyen nagyon oda vannak a 

gyerekek, hogy ugye, kitalálták ezt, amit micsodának hívnak, nem is tudom, szubjektív 
riportnak, vagy mi a szarnak? Nem: autonóm riportnak.  

S: Autonóm…  
T: Hogy bizonyos képeket úgy egy az egyben közé lehetne tenni a dolgaiknak, 

azokból, amiket akkor csináltam. Tehát annyira nem újdonság az.  
S: Hát igen, tulajdonképpen ez volt a bölcsője. Hát, amit a Benkő csinál. Én nem 

szeretem az autonóm riport – ezt a Miltényi találmánya, egyébként –, nem szeretem ezt a 
kategóriát, mert épp a riport-jelleg nem nagyon…  

T: Hát, meg egy fából vaskarika. Én ezt jó múltkorában… ki a fene, várjon, mindjárt 
mondom, hogy ki. Ott van az Iparon, tanított az Iparon, aki ennek nagy…  

S: Zátonyi?  
T: Kicsoda?  
S: Zátonyi Tibi?  
T: Nem, nem, nem, hanem akinek ez a budapesti könyve van.  
S: Milyen budapesti könyve?  
T: Hát, ilyen képekből.  
S: Ja, a Gulyás Miki.  
T: Gulyás Miki. És mondtam neki, hogy ezek zsánerképek, szóval ez semmi. Hát nem 

kéne ezt röstellni, hogy ezek… Ezek tulajdonképpen zsánerképek, ha úgy vesszük.  
S: Háááát…  
T: Máshogy vannak egy kicsit komponálva, de hát ez meg megint olyan dolog, de hát 

ez még abszolút ilyen… Hát nem? Hát ez még belefér a zsánerképnek a…  
S: Nem, nem egészen. Azért, szóval az az igazság, én a „szubjektív dokumentarizmus” 

kifejezést használom erre a fajta fotóra. És hát ennek ugye, a Kertész volt tulajdonképpen a 
szülőatyja hogy így mondjam. Más azért, mint a zsáner, mert…  

T: De miért?  
S: Megint csak… azért mert…  
T: Hát nincs az behatárolva, hogy a zsáner. A zsánert csinálták egy időben így, aztán 

csinálják úgy.  
S: Hát nem egészen, mert a szubjektíven tényleg van hangsúly, hogy sokkal inkább a 

szerzőről szól. Tehát nem annyira riport-jellegű a dolog.  
T: Igen. De a zsáner se feltétlenül. Hát mondjuk…  
S: A zsánernek azért az a…  
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T: Én nem a izét veszem, a Kertészt veszem, hanem, mondjuk, a Robert Frank-et. Na 
most, a Robert Frank-nek a…  

S: Hát az se zsánereket csinált.  
T: Az amerikaiak-albumában, az ötvenes évek, hát abszolúte szubjektív.  
S: Így van.  
T: És hát azok, de tulajdonképpen azok is valahol amerikai életkép, vagy zsáner, most 

én ezt szinonimának veszem, hát nem? Hát amerikai életképek.  
S: De volt is belőle ugyanolyan felháborodás, mint az ön temetési sorozatán, hogy 

hogy lehet így mutatni: „nem ilyenek az amerikaiak”.  
T: Na, de hát ez portréban is van ilyen, hát nem?  
S: Hát pontosan.  
T: Hát attól, most attól nem hívjuk másnak azt a portrét, mert másmilyen portré, és 

akkor fölháborodtak, hogy „de ilyet az ember nem fényképez”.  
S: Hát azért más az a… jó.  
T: Meg hát abban is, ugye, fényképeztek aktot így, meg fényképeztek aktot úgy, attól 

az még akt! Hát nincs lehatárolva az akt fogalma, hogy az az akt, amikor kellő 
álszeméremmel próbálja a dolgokat elmismásolni, hanem akt. És a Tóth Gyuri is akt, és akkor 
is akt, hogyha fogja a micsodáját a csaj.  

S: Hát igen, de…  
T: Szóval énszerintem maga, hogy mondjam, annyira nincs lehatárolva ez, hogy 

életkép, hogy… Mert az csak egy bizonyos…  
S: Na, de hát ilyen erővel azt is mondhatnám, hogy „fotó”. Hát szóval…  
T: De nem, mert azért, hát a fotó… Azt mondom, hogy fotó, és akkor most én föl 

tudom azt tájképre, meg portréra, meg nem tudom, mire osztani. Most ilyenformán az egyik 
ilyen skatulya az, hogy „életkép”. Most…  

S: Igen, csak az a különbség, hogy az egyik egy tematikus rendszerezés, a másik meg 
stilisztikai. És ezt a kettőt nem kéne összekeverni. Tehát, a szubjektív dokumentarizmus 
megnevezésben – mint az autonóm riportban is, csak szerintem, ez kevésbé szerencsés – egy 
stilisztikai, esztétikai megközelítésben nyer egy kategóriát ez a…  

T: Igen, de  
S: Tehát nem a téma, hanem műfaj.  
T: De én nem mondok ezzel ellent, hogy ettől besorolható az életképnek a…  
S: Tematikusan igen, csak nem mondtam vele semmit. A szubjektív 

dokumentarizmussal meg mondok.  
T: De, szóval, én meg azt mondom, hogy ez így szubjektív, a másik meg úgy 

szubjektív. Ez olyan, mint a kompozíció, meg dekompozíció. Mit erőlködött a Jokesz, hogy 
de, hogy ugye ő dekomponált képeket csinál. Lószart! Ő baromi precízen komponál, egy 
másik fajta megközelítéssel.  

S: Persze.  
T: Nem tud nem komponálni. Hát azt mondom, hogy én most nem komponálok, és így 

csinálok – hát komponáltam így!  
S: Persze.  
T: Nem? És az, hogy szubjektív, az meg egyrészt, most már – látva, hogy gyártják 

szakmányban ezt a fajta fotót is –, hol szubjektív az? Ennek van egy frázisrendszere. Most 
van, akinél valóban szubjektív és jó, és tulajdonképpen, ha hozzávesszük az összeset, ami így 
készül: azt mondom, hogy semmi. Ugyanúgy bele lehet tenni abba a nagy fiókba, de nem is 
az, hogy szubjektív, vagy nem. Hanem, hogy jó vagy nem.  
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De most én nem kikerülni akarom a dolgot, hanem hogy a maga módján mindegyik 
szubjektív – legfeljebb szarul. Hát hol tudok én objektív lenni? Mondjuk, leszámítva egy 
műszaki felvételt. De még ott is valószínűleg van annyi döntési lehetőségem, hogy nem 
mondhatom, hogy az egyedül lehetségeset csináltam meg. Mert ugye, ez volna az objektív, ha 
létezne egy olyan, hogy az egyedül lehetséges. Mert, ha már kettő van, akkor valahol 
szubjektív, hogy melyiket választom.  

S: Nem ezzel van szembeállítva. Hanem tulajdonképpen van az amerikai klasszikus 
dokumentarizmus. És ott valóban az volt az elvárás, hát eleve ugye, állami szövegekhez, 
szociológiai felmérésekhez kellett dokumentációt készíteni. Tehát, ezt ismeri, ezt a…  

T: Igen, igen, ez a…  
S: És az kifejezetten, az egy totál félreértés, ott több tízezer számra készültek fotók. 

Aztán, ami abból album meg kiállítás lett, az ugyanolyan válogatás, mint amikor valaki az 
emlékképekből kimazsolázza – én nem is szeretem egyébként, mert nagyon elviszi a 
gondolkodást, de mindegy –, de eredetileg ott kifejezetten az volt az elvárás, hogy objektíve 
mutassák meg, hogy mi van. Tudniillik, ez a különbség…  

S: Igen, de mégse.  
S: De vá… de egy pillanat! Mert ez a különbség: az amerikainak a megrendelője vagy 

egy kormányszerv volt, vagy egy karitatív szervezet, mint a Ries ?? [9:46] esetében, meg a 
többiek esetében. Tehát Vöröskereszt, ilyesmi. És kifejezetten nagyon érdekes dolog, hogy a 
kamera, amit használtak, meg egyáltalán: annak az egésznek a nyelve, tehát rendszerint ugye, 
nagy gép, nagy formátumban fényképeztek, satöbbi. Az egésznek az esztétikája, a hozzáállás 
miatt, a megrendelő miatt, a kép célja miatt egy ilyen, hogy úgy mondjam, egy ilyen 
„reformista” sugallata van.  

Kelet-Európában, sőt, már Mexikóban is – nem véletlen egyébként, na, mindegy –, 
tehát Mexikóban, meg egyebekben, ahol, itt meg egy ilyen „forradalmi” jellegű 
dokumentarizmus volt. Tudniillik, itt nem lehet, itt nem is volt megrendelő. Vagy – ha volt – 
akkor az ellenzéki volt, tehát ugye a szociofotónál kifejezetten egy ilyen, az akkori 
rendszernek az ellenzéke volt. Egészen más attitűd. És kisfilmmel dolgoztak, gyakran dugva. 
Rejtve.  

T: Na jó, hát Amerikában…  
S: Egészen más!  
T: …még a riporterek is 4×5 inchre dolgoztak.  
S: Így van. Így van.  
T: De hát az, mondjuk, megint egy más dolog.  
S: Így van. Hát a szegény Kertész azért…  
T: A legkeményebb rendőrségi riportereket is…  
S: Graflex.  
T: Vagy bűnügyi riporterek is 4×5 inches kamerával nyomták.  
S: Persze, Graflexekkel nyomták, hát én azt tudom.  
T: Na most, ha megnézem, mondjuk, van a Lange, úgy nyalta körül a dolgokat, innen, 

onnan, amonnan, így, úgy, amúgy. Szóval kereste ő a maga szubjektív véleménye szerinti jó 
beállítást.  

S: Az más volt. Az már más volt.  
T: Sőt, hát olyanokat megcsinált – ezt mondjuk, nem ő csinálta meg –, ez a Bourke-

White volt, aki úgy kikapta az anyjának a kezéből a gyereket, és odaadta kettővel odébb egy 
másik nőnek a kezébe, és úgy csinálta meg a…  

S: Na, de az már nem is dokumentarizmus. A Bourke-White, ő izére dolgozott, ő 
sajtónak dolgozott. Az egészen más dolog. Más. Mások is a képei.  
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T: Hát…  
S: Mások is a képei. A Lange vagy Lange – attól függ, németesen mondjuk, vagy 

angolul, ugye – ő valóban nagy formátummal dolgozott, de megint csak azt mondom: meg 
kell nézni, az Interneten látható egyébként, több tízezer képből szokták kiválasztani azt a 
néhányat, ami egy kicsit más. És én ezt el tudom képzelni, hogy úgy született, hogy már 
lenyomta szakmányban ötvenedik nagyformátumú felvételt – azt tudja, hogy az azért kicsit 
macerásabb –, és akkor csinált egyet magának.  

T: Nem, én ezt azért mondom, hogy mondjuk, konkrétan, amire, képre én gondolok, 
hogy ott nem így volt, hogy én láttam olyan albumot, ahol annak… van egy ilyen megfáradt, 
sovány asszony, és akkor mellette vagy három gyerek.  

S: Igen, az a migráns… Az anya. Annak különböző változatai…  
T: Na most, annak megvan a kontaktja, láttam egy albumban a kontaktját. Hogy, itt 

van, ott van, amott van, izé – szóval rendezte ott, hogy melyik az igazi. Tehát ő abszolút, hogy 
mondjam, szóval ő fotósként csinálta. Most nyilván nem csak ők kaptak megbízatást, hanem 
náluknál sokkal gyengébb fotósok is, és azok nyilván meg csak a szabály szerint próbálták 
csinálni, amit mondtak nekik, hogy honnan kell a felvételt megtenni.  

S: Igen. Na, de onnan kanyarodtunk el, hogy a szubjektív dokumentarizmus. Na most, 
azért értelmes, szerintem, ez a kategória, mert pont ezzel a bizonyos klasszikus 
dokumentarizmussal szemben egy eleve… Eleve megrendelés nélkül dolgoznak sokszor. 
Vagy – ha megrendelővel dolgoznak –, akkor is az van, hogy már az ő fejében az van, hogy ő 
összerak egy szerzői albumot. Tehát más a műfaj, más az egész.  

T: Én meg azért nem szeretem ezt, mert ez, szóval, van egy ebben egy kicsit ilyen 
Miltényis egyébként, hogy „ami előttünk volt, az szar, és hogy mi, amit mi csinálunk, az 
viszont baromi jó”. És akkor ezt valami módon…  

S: Én semmi ilyet nem mondtam.  
T: Hogy?  
S: Én semmi ilyet nem mondtam, tehát nekem, nincs semmi bajom az amerikai 

dokumentarizmussal.  
T: Na, nem így. De ahogy ezt használták, a Miltényi, ebben volt egy elhatárolódás – 

miközben sokszor még azt sem tudták, hogy mitől.  
S: Az lehet, de én nem használom…  
T: Én ezért nem tartottam ezt nagyon haladó dolognak, vagy előrevivőnek, mert hogy 

ennek több volt a negatív éle más fotósok felé, mint a pozitív a saját maguk meghatározására.  
S: Hát, az lehet. Hát, gondolom, a szociofotótól akarta elhatárolni magát.  
T: Hát ja. De annak meg én nem találtam túl sok értelmét, hogy…  
S: Hát, annyi van azért mégis csak, hogy a klasszikus dokumentarizmus is, a 

szociofotó is, tehát ennek az ilyen kelet-európai változata is, ez azért kötődik valamilyen 
külső szervezethez, megrendelőhöz, satöbbi.  

T: Hát, igen.  
S: A szubjektív dokumentarizmus, az meg nem. Tehát ott tényleg nagyon… és az 

autonóm riportot én… -nak a felét, az „autonóm” miatt szeretem tulajdonképpen. A riportot 
nem érzem a legtöbb esetben.  

T: Na most, az, hogy a…  
S: Nincs sztori elmesélve.  
T: Na most, az, hogy a dokumentarizmusnak vagy a szociofotónak mikor van 

megrendelője: hát, pont Magyarországon volt egy nagy vonulata a szociofotó…  
S: Hát a Párt volt a megrendelő.  
T: Dehogy volt! Mikor?  



Tímár – 38 –  
  
  

S: A mozgalom volt a megrendelő. Az illegális mozgalom számára készültek.  
T: De én nem erről beszélek! Én arról beszélek, amit mondjuk, a Féner csinált, meg a 

Korniss csinált, meg az Urbán, meg a Stalter, meg a Horváth Péter, meg a nem tudom, mi, 
annak abszolút nem volt megrendelője.  

S: Na de, és az mitől nem tartozik bele ebbe az autonóm…?  
T: Hát, azt meg kell kérdezni, mondjuk, a Miltényitől.  
S: Nekem beletartozik.  
T: Na, de szerintük nem! Szerintük ez körülbelül ilyen… most nem mondom, hogy 

pont a Gulyás Miki, de ennek a társaságnak a ténykedésével indítja ő ezt a fogalmat.  
S: Hát, ez az ő baja.  
T: Nem, ebbe őneki abszolút nem fér bele a, mondjuk, a Fénernek az Olajbányászok, 

ahol abszolút nem volt megrendelő, ez belső kényszerből fakadt, és ennek volt egy nagy – és 
számomra egyébként sokkal izgalmasabb, mint ez a „megrendeli a Párt a szociofotót” –, mert 
azzal akkor én nem nagyon tudok mit kezdeni. Megtanultam, hogy marha jó a Tiborc című 
album, de egyébként nekem az baromira nem mond semmit. Az én számomra azok döntően 
rossz portrék.  

S: Persze. Hát nézze, itt én például, nem fogok foglalkozni se a Fénerrel, se a 
Kornissal.  

T: Most nem is emiatt, csak hogy…  
S: De megmondom, hogy miért. Egyrészt az benne lesz, mert mind a ketten, tehát a 

Péter is rengeteget segített ezeknek a fiataloknak, tehát effektíve, dokumentálva is van. Tehát 
az nemzetközi kapcsolatát, nem tudom, micsoda. A Fénerrel meg valóban az a helyzet, 
hogyha nincs a Féner, akkor ez az egész Stúdió nincs.  

Na most, ők mind a ketten azért egy, hogy mondjam, egy hagyományosabb 
formanyelven fogalmaztak. De ez megint csak nem értékítélet.  

T: Ja.  
S: Mert nagyon sokaknak, például, mást ne mondjak, a Kerekesnek az egyik nagy 

élménye, az a Féner Tamásnak azt Ernst Múzeumbeli kiállítása volt. Így fogalmazott a 
Kerekes, hogy „az egyetlen kiállítás, ahonnan mosolyogva jöttem ki, az ez volt” – mármint a 
hetvenes évek elején. Tudja, ami ’73-ban, vagy ’72-ben, vagy mikor volt ez.  

Most ami a Kornisst illeti, a Korniss meg, ugye, aki kitűnően beszél angolul, abszolút 
a szakmát, szóval hogy mondjam, nagyon komolyan veszi a szakmáját, egészen biztos, hogy 
nem ebben a felfogásban fényképezte volna – gondolom én – ezt az Erdély-ügyet, akkor – 
már formanyelvileg –, ha ezt valaki előtte húsz évvel megcsinálja – de senki nem csinálta 
meg. Senki nem csinálta meg!  

T: Az a Korniss, az nekem borzasztó érdekes, mert ugye, még inkább, mint a Féner. A 
Korniss egy baromi – így most biztosan nem igaz, de most az egyszerűség kedvéért 
fogalmazva –, hogy egy baromi szar lapnál csinált tulajdonképpen baromi szar képeket. Ez 
volt neki a havi fizetése, de ezért nem kellett neki túl sokat csinálni. Na most, ő 
megengedhette magának, hogy egy bizonyos műszaki színvonalon oldja meg a képeit. Még 
volt egy ideológiája is hozzá, hogy ő a riporter, a mit tudom én.  

Most jött a rendszerváltás, és akkor elkezdett dolgozni máshova, ahol bizonyos 
elvárások voltak. És akkor rájött, hogy „hoppá! lehet világítani is?” Mert őneki volt egy 
ideológiája, hogy egy riporter nem világít, mert hogy hát micsoda, nem őszinte. Na most, 
megtanult úgy világítani, hogy az legyen, amit ő akar.  

Tulajdonképpen a magyar fotósok közül az egyik legnagyobb nyertes, az a Korniss. 
Nem, mondjuk, nem méltatlanul kapta ezt a lehetőséget, mert minden porcikájáért 
megdolgozott. De ő kapott egy olyan löketet a rendszerváltás után, hogy egyszerűen 
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minőségileg más, technikailag legalábbis más színvonalra emelkedett a kép, mert 
kikényszerítették belőle a megrendelők, hogy egy csomó olyan dolgot megcsináljon, amiről 
korábban ő röhögve elzárkózott. Mert azt mondta, hogy egy riporter ilyet nem csinál. És meg 
lehet nézni az utóbbi erdélyi képeit, hogy baromira meg vannak komponálva, tehát… nem is 
azt mondom… meg van rendezve. Tehát, ő, ugye nem rendezett nagyon, hanem azt mondta, 
hogy „hú, őszintén azt kell csinálni, amit…” Most kiderült, hogy meg tudja rendezni, be tudja 
világítani, és még mindig marha jó.  

S: Én nem így látom. Nekem a hetvenes évekbeli képek sokkal erősebbek. És nem a 
megrendezettség miatt – illetve, az is benne van.  

T: Én nem azt mondtam, hogy ezzel ő túllépi azoknak a képeknek a színvonalát. Csak 
valami olyat meg tudott csinálni, amitől ő egyrészt elzárkózott, másrészt nem is lett volna rá 
képes.  

S: Ja, ez biztos! Ez biztos így van.  
T: Tehát ő föl tudta venni azt az ütemet, amit… amire ő nem is gondolt, hogy életében 

arra rá lesz kényszerítve. Hogy ő húzza maga után a kofferban a műtermi vakut, és úgy csinál 
meg egy portrét, hogy…  

Na most, vannak olyan képei, amik szerintem nem rosszak. Azok a régi, híres Erdély-
képei, azok – hogy mondjam, szóval – sok minden miatt olyan megrázóak. Tehát azok tényleg 
nagyon jók. De vannak ezek között – hát most már az se annyira új, mert mit tudom én, öt-hat 
éves, amik a legutóbbi kiállításán is kinn voltak, a Fotóművészetben hoztuk –, amik 
kifejezetten megrendezett jelenetek. Ami valami olyan, amit ő abszolút képtelen lett volna 
megcsinálni. Legalábbis ő megesküdött volna róla, nem is tud olyat megcsinálni, meg nem is 
akart. Az a pasi a jászolban azzal a… hát, mint egy ilyen bibliai kép. Hát, ez a Kornisstól 
szerintem egy baromi nagy váltás.  

S: Ez így van. Na, menjünk ide vissza. Jó. Ez a Balmazújváros, ez a Karl-Marx-Stadt.  
T: Karl-Marx-Stadt. Igen.  
S: Ez is annak a része, ugye? Ez a…  
T: Igen, igen. Ez – csak úgy zárójelben – máig ott van, ez a Marx-fej.  
S: Szép lehet!  
T: Mert most már ??? [21:28], és úgy gondolták a németek, hogy nem azzal kell 

kezdeni, hogy mindent szétverünk, ami az előző rendszernek a… Prímán ott van ugyanígy. 
Ezek is ott vannak, csak most már nem Trabant megy előtte.  

S: Hát nézze, énnekem egyébként is az a véleményem, hogy ha már nem muszáj, 
akkor elő lehet venni a Marxnak a gondolatait és… na, mindegy.  

T: Hát az egy külön dolog, mert azon túl szerintem, még nem is nagyon van 
meghaladva az a gondolat.  

S: Mert amikor muszáj volt…  
T: De most már nem erről beszélünk, hanem mondjuk, a kalimpáló figuráról, ott 

szaladt ott le a domboldalon, az a rongy, ami a plakát… Azt is ott lehetett volna hagyni.  
S: Ja, ja, ja. Nyugodtan. Szerintem is  
T: Attól még, mondjuk. És gondolom, aki meg leszedette, az ült elöl a párttag-

gyűlésen, és ezzel gondolta túlkompenzálni a dolgot, hogy most meg leszedette.  
S: Hát, igen. A Királyhegyi Pálnak működik a „kis ország vagyunk, nekünk csak egy 

csőcselékre telik”. Na, ezen nagyon jót röhögtem. Csak azért észnél… nehogy legyen 
kérdésem. Igen. Ez is, gondolom, az Életképek. Ugye? Ez a body-building versenyző, ugye?  

T: Igen, igen.  
S: Na most, ez lehet az, amit a hogyhívjákban, a Tény-kép… vagy nem Tény-kép, 

hanem Más-képben Die Turner, valahogy így emlegettek.  
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T: Más-kép? Mi volt ez a…?  
S: Az volt a ’89-es, tudja, az a nagy kiállítás. Más-kép. Eléggé ilyen rohadt nagy…  
T: De nem emlékszem rá, hogy… Hirtelen most az sincs… Mert nekem egy csomó 

kiállításom volt a Tény… vagy csomó képem volt a Tény-képen. Rengeteg, de hihetetlen volt. 
Nekem volt szerintem a legtöbb képem ott kinn. Miközben nem úgy volt, hogy azt én 
döntöttem el, hanem ott az volt kirakva, amit a szervezők kértek.  

De ez a Más-kép, ez abszolút nincs előttem, hogy ott mi volt.  
S: Hát a Más-kép, ez szerintem az Ernst Múzeumban volt egy nagy kiállítás. Na, 

mindjárt mutatom.  
T: Mert ráadásul, ha már… hát, hogy az akkor volt, amikor én ott a Szövetségben 

főtitkárkodtam…  
S: Nem, előtte kellett legyen.  
T: Előtte volt?  
S: Szerintem igen. Itt van: Ernst Múzeumban volt.  
T: Mert az az igazság, hogy én nem nagyon szívesen adtam be ilyen közös…  
S: Így nézett ki a megrendelője, és a hogyhívják csinálta ezt tulajdonképpen, a 

Pilaszanovich volt az egyik, a… mindjárt megkeresem.  
T: Nem tudom, kimaradt az agyamból. Nem tudom.  
S: És itt, ezek voltak. Tehát van ez a Valakihez közeledsz, valakitől távolodsz.  
T: Igen.  
S: Volt ez a… ezt nem tudom, mi.  
T: Azt én tudom. Tudom.  
S: De ezek között nem volt még, amit eddig mutattam?  
T: Nem, nem, nem. Az olyasmi volt, azt hiszem, ilyen volt, egy ilyen négy kép, vagy 

hat, nem? Egy ilyen, és akkor – vagy nyolc? Nyolc? Várjunk csak… Szóval, a tévé 
képernyőről volt kifotózva egy olyan kis részlet, hogy nem lehetett tudni, hogy micsoda. És az 
szerepelt ott, és üres papírok voltak.  

S: Tévé képernyőjének egy kis részlete?  
T: Tehát ilyen raszterra bontódott, hát, mint a… képpontokra bontódott. Tehát csak 

egy kis rész.  
S: Ez megvan?  
T: Hát nekem biztos, hogy otthon megvan.  
S: Mert ez nekem azért kellene – csak poénnak tulajdonképpen –, mert ugye, a Haris 

Laci az ezt csinálta, csak festményekkel. Anno.  
T: Szóval ez egy olyan kis rész, hogy csak valami…  
S: Épp azért!  
T: Tehát lehetett látni, valami ilyen kis tónus volt, de lehet látni, hogy ez a tévének ez 

az elmosódott képpontjai.  
S: Ez nagyon érdekelne. Nézzük már át egyszer! Én látom, hogy úgysem fogjuk tudni 

ezt most, nem jutunk a végére. De azért haladtunk sokat.  
T: Tizenhat darab kép, na. Igen.  
S: Itt van, hogy „How to Photograph”, de ez nyilván itt van elírva. Tehát How to use…  
T: Ja igen, How to use, igen.  
S: És akkor itt van egy ilyen, hogy Die Strasse, hát, ezt nem tudom, melyik lehet. De 

ez is ’80-as, tehát énszerintem lehet ez a Karl-Marx-Stadt.  
T: És ez honnan lett, ez miért lett ennek német neve?  
S: Fogalmam nincs.  
T: Hát nem tudom, mert ez…  
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S: És mind a kettő a Kerekes Gábor tulajdona.  
T: Hát, most eleve ez a izé, ez a body-s, ezt árulták a Váci utcai Fotógalériában 

például. Tehát ezt, és valami irdatlan példányban, nem tudom, hetvenben rendelték meg.  
S: Igen?  
T: Mondjuk, annyit nem szállítottam le, de az még egy-két embernél lehet.  
S: Annak az anyaga hol, hova a francba került?  
T: Annak, nem hogy az anyaga, hanem a negatívok tudtommal elvesztek, amiket ott, 

mert ugye, át kellett adni a negatívot.  
S: Át kellett adni, igen. Azt tudom.  
T: És akkor ezzel úgy nem tudtak elszámolni az Erdélyi Attiláék, amikor ez megszűnt 

– hát ez is, a Tihanyi kavart ott is egy kicsit egyébként, a Tihanyi Judit –, szóval ott, én 
mindenesetre nem kaptam vissza ezeknek a negatívjait. Csak miután nem… valahol 
lappanghat, nem tudom, hol van az az átvételi elismervény, hogy átvették: most nem tudom 
azt mondani a jogutódnak, hogy akkor kérem szépen a negatívot.  

S: Hát… ja, hogy nincsen. Mert azt ők nyilatkozták többször, hogy a negatívot 
bekérik, azt tudom. Tehát annak van sajtóban nyoma.  

T: Hogy?  
S: A sajtóban van nyoma, hogy ők azt nyilatkozták, hogy ők a negatívot 

mindenkitől…  
T: Egy idő után már nem kérték el. Volt egy idő, amikor elkérték: az elején elkérték, 

ezt úgy tudom, hogy később már nem kérték el. Különböző verziók voltak, de aztán 
rájöhettek, hogy azért azzal felelősség is jár, mi a bánatot kezdjenek vele. De tudom, hogy 
amikor én átadtam a negatívot, akkor… És ráadásul az egész csíkot adtam oda, mert most úgy 
voltam: most kivágok egy kockát, akkor… És akkor úgy nézték nagyítóval, hogy felületi 
karcolások vannak, meg ilyesmi. Vagy vannak-e.  

És akkor aztán, úgy tudom, hogy legalábbis egy csomó negatívval nem tudtak 
elszámolni. Nem tudják, hogy hova lett.  

S: Fasza! Na, jó. Na, mindegy. Itt ezek voltak.  
T: Szóval, ezt nem tudom, én ilyen német címet én sose adtam. Úgyhogy ezt ki 

csinálta – nem tudom.  
S: Jó. És akkor a Más-kép, az meg mikor is volt? Az ’80… vagy melyik? A Tény-kép.  
T: Az ilyen…  
S: Itt van.  
T: Az korábban. És valahogy még egyszer, nem is tudom, ki írta azt a kritikát a 

Fotóművészetbe. Tán a Bauer, vagy mit tudom én. És hogy tett egy ilyen kis rövid 
megjegyzést, hogy hát lehettem volna szerényebb, mert ugye, mennyi képem van kinn. És 
abszolút vétlen voltam benne, mert egyszerűen kaptam egy listát, hogy ezeket a képeket 
adjam oda, aztán kitették.  

S: Naná, hogy kitették.  
T: De mindenestre, amikor ott a kiállításon néztem, dagadt a mellem, mert irdatlan 

nagy tömegű képem volt kinn.  
S: Hát, a katalógusban olyan sok nyoma nincs.  
T: Hát, de ez egy marha nagy felületet le… eleve, hát ilyen szekvenciákból, 70×100-

asból, így egymás mellett. Szóval, azért az egy nagy, ahhoz képest, szóval egy nagyon nagy 
felületet tett az ott ki, ahhoz képest, hogy az egész magyar fotográfia vonult föl.  

S: Igen. Itt nem látom – vagy még nem dolgoztam föl. A katalógusban képek 
mindenesetre ezek voltak, ami ’45 utáni. Ez a Más-kép.  

T: A Más-képben?  
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S: Tehát katalógusba nem került bele.  
T: Hát nem, nem. A Tény-képbe meg nem… De nem, én a Tény-képről beszélek.  
S: Vagy Tény-kép. Én is. Bocsánat, ez az.  
T: Na, de a Tény-képben meg összesen van vagy, nem tudom én, hat-nyolc kép  
S: Ennyi, a ’45 utáni kép az ennyi.  
T: Ja. Az egy rettenetes katalógus egyébként,.  
S: Az szörnyű!  
T: Ez a Fénernek volt a mániája, hogy… És ráadásul én, mondjuk, én nagyon 

szerettem a Kemény Gyurit bizonyos dolgokban, de alapvetően rettenetes dolgokat tudott 
csinálni!  

S: Na, ja!  
T: Én azt elkezdtem hajtani, de erőtlenül, hogy meg kéne csinálni egy könyvet a Tény-

képnek az anyagából. Hogyha megvan a műtárgylista, abba marha nagy energia belement, 
hogy akkor, az akkori eszük szerint összeszedjék a dolgokat.  

S: Hát, ez nekem nagyon… az én ízlésemnek az túl vegyes felvágott.  
T: De ez lett volna benne a poén: hogy nincs olyan, hogy az én ízlésem ilyen, vagy 

olyan. Mert ilyenformán parttalan. Akkor a… hogy mondjam. Ez egy akkori felfogás szerint 
nagyon kidolgozott koncepció volt. És aki akkor számított valakinek, az eléggé meg volt oda 
hívva, hogy ebben vegyen részt.  

Tehát, azt mondom, én éppen ezt tartottam volna benne érdekesnek, hogy dátummal, a 
szervezőknek, vagy a válogatóknak a nevével, ez egy abszolút kerek dolog lett volna. Nem 
egy mostani. De ha a mostani, akkor azt mondom, hogy miért ezt csinálja, miért nem azt, 
miért így, miért úgy, szóval az egy másik dolog. De ez egy lezárt ügy, és van távlata, 
huszonöt év. És nem volna egy akkora összeg megcsinálni egy ilyen albumot manapság. Hát, 
már a hülyének is van öt albuma!  

De mégis, ez akkor a magyar fotográfiának egy rettenetes nagy és reprezentatív 
vállalkozása volt. Utána mentek. Tehát ilyen formán utána menni, hogy nem az, hogy na, 
mindenki adjon be, amit akar. Hanem kimentek az emberekhez, megnézték a munkáit, és azt 
mondták: ezt kérem, ezt kérem, ezt kérem. Tehát, ilyen szempontból egy abszolút rendhagyó 
volt. Mert az, hogy most mindenki küldje be az öt kedvenc képét, az ugye lószar. De ez ott 
van, a nem tudom én, hány név, akik ezt szervezték, az ő nevük alatt ezt – de abszolút 
változatlanul – ki lehetne adni, de úgy, hogy ez abszolút vállalható lenne.  

S: De most csak az újkori részt mondja? Mert…  
T: Hogy?  
S: Ezzel nekem, én az előbb azt próbáltam mondani, hogy az én ízlésemnek ez 

túlságosan nagy. Tehát egy ilyen monstre kiállítás volt.  
T: De…  
S: Százötven évet átfogni, nem tudom én, ez óhatatlanul elviszi az arányokat.  
T: De mégis csak, az akkori felfogás szerinti értékrendet tükrözte.  
S: Hát, más kérdés.  
T: Na, de ez nem kevés! Mert ilyet nem tud még egyet mutatni az elmúlt ötven-hatvan 

évben.  
S: Dehogynem.  
T: Mert nem az volt a kiállítási rendszer, hogy van egy kurátor, aki összeszedi, amit 

akar. Hanem az…  
S: Dehogynem. Hát ilyen volt a hatvani kiállítás, ugye, ’76-ban, az Expozíció. Amin 

ugyan kevés fotós szerepelt…  
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T: Na, de hát ez egy… na, de hogy az egész magyar fotográfiát valamilyen módon 
próbálják értékelni, hát nem érne ez meg, mit tudom én, ötmillió forintot? Amikor egy 
kátyúnak a befoltozása, az manapság félmillióval van elszámolva? Hogy azt mondani, hogy 
az 1970-es állapot a magyar fotográfiában ez volt, alábbi emberek szerint – akik akkor a 
magyar fotográfiának a vezető történészei voltak, vagy esztétái voltak.  

Énszerintem ez mindenképpen egy nagyon érdekes… És kutatható lenne. Szóval ez 
olyan állapotát mutatná a magyar fotónak, a dátumhoz kötődően, amilyet nem tud másmilyet 
produkálni. Ez meg tulajdonképpen kész van. Ha akkor lett volna több pénz, és más igény, és 
csináltak volna egy rendes katalógust, ahol mondjuk, ha nem is ekkorában, de benne lettek 
volna a képek, hát az mutatná egy akkori állapotát a magyar fotográfiának. És nem tudom, 
végig megy tízévente: nem talál ilyeneket. Ugye, voltak ezek a monstre, ilyen országos 
kiállítások: hát semmit nem ér!  

S: Az szart se ér!  
T: Hát ugye, egy szecska bezúdul, és akkor valami zsűri ott taszigálta, hogy hát nem 

ez jó, ez jó. És akkor: abszolút nulla.  
S: Így van.  
T: Ez meg mégis csak néhány ember nevéhez kötődő, egyéni döntéssorozatnak az 

eredménye, hogy hogy szerkesztették össze.  
S: Hát, meg lehetne csinálni. Na, menjünk tovább, ez, gondolom, a Proszektúra. 

Ugye?  
T: Igen, igen.  
S: Ez is. Ugye?  
T: Igen, ez is.  
S: Ez is. Ez már a Krematórium. És ez is. Ugye?  
T: Igen.  
S: Jó, na most, itt annyi van nekem fölírva, hogy itt évszámokkal vagyunk bajban, 

ugye? Mert szerintem a Proszektúra, annak a szinopszisa, az ’82-es. Tehát a 
Halotthamvasztók volt az első.  

T: Na jó, de én ezt csináltam folyamatosan. Tehát meg tudom mondani konkrétan a 
kockán, napra meg tudom mondani, hogy mikor csináltam.  

S: Így van. Hát a katalógusban úgy vannak, hogy napra ott van.  
T: Nem, de a katalógusban viszont meg vannak kavarva egy kicsit. Egy-két évvel.  
S: Igen?  
T: Hát mert, hogy az van, hogy ugye, az úgy sanszos volt, hogy valaki azt mondja, 

hogy fölismerte a nagypapát, és kéri a kártérítést. Na most, én ezzel egy kicsit konspiráltam.  
S: Ja!  
T: Hogy hát én kifejezetten védekezésből, hogy ha valaki azt mondja, hogy ez biztos, 

hogy az én nagypapám, akkor azt tudom neki mondani, hogy „igen. Dátumra stimmel?” 
„Stimmel.” „Akkor nem a maga nagyapja, mert valójában a kép nem akkor készült.”  

S: Mhm. Na, hát ezt jó tudni! Mert ez például, amit mindenképpen szeretnék majd ki 
is állítani, erre ugye, ez van írva, hogy ’81.  

T: Igen, de valami… Tehát én annyi időt konspiráltam ezzel, hogy semmiképpen ne 
kerülhessen az, hogy „igen, de akkor még nem temették el”. Szóval, mondom, mert hát ez 
fölvethet olyan problémát, hogy valaki azt mondja, hogy „de megismerem a könyökéről a 
hozzátartozómat”. És akkor engem perelhettek volna. Én nem tudtam, ez egy… aki ott élő 
ember szerepel, azokkal én aláírattam, hogy hozzájárulnak a nyilvánosságra hozatalhoz. De 
azt nem tudtam megcsinálni, hogy most akkor megkeresem a halottnak a hozzátartozóját, 
hogy járuljon hozzá.  
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S: Világos. Na, hát ezt jó tudni. Jó. Tehát akkor…  
T: Csak annyit kavartam rajta, mondom, hogy megvannak a pontos dátumok, de nem 

írtam ki a pontos dátumot – emiatt.  
S: Jó, hát akkor most már utólag se csináljuk. Jó. Akkor itt tulajdonképpen a 

szinopszist adjuk meg, vagy… évszámoknak? Vagy…  
T: Hát, meg lehet adni akármit. Hát most, végső soron…  
S: Nincs, nincs jelentősége. Jó.  
T: Szóval az, hogy a szinopszis, az biztos, hogy például a…  
S: Mert azzal el kellett készülni.  
T: Nem, de nem kellett befejezni! Hát az ember beadott egy szinopszist, és azt 

mondták: jó, hát akkor fél év múlva hozza. Azt nekem nem kellett befejezni. Valamilyen 
állapotban be kellett mutatnom, hogy ez van, és le kellett adnom iksz képet. De az, hogy én 
ezt még csináltam esetleg. A izét, azt biztos, hogy csináltam tovább.  

S: Igen, az ’83-ban csinálta.  
T: A hamvasztást is csináltam tovább.  
S: Igen, így van. Azt én is tudom. Jó. És akkor volt még egy olyan, hogy… Ja, igen. 

Van ez a Szennyezett faktúra című kép, azt mondja… ez.  
T: Igen, hát abban ugyanaz, ugye, van egy…  
S: Tehát ez is ilyen ’75-76 körüli dolog. Vagy nem?  
T: Igen. Hát, ezt is meg tudom mondani pontosan, mert… vagy hát…  
S: Nem bánom. Jó.  
  
[T: Volt nekem egy tollam valahol?  
S: Valahova elkezdte ezt írni. Vagy nem vitte oda, amikor telefonált?  
T: Lehet.]  
  
  

(Timar 8.MP3)  
  
[T: Még azok előtt, hogy csináltam volna ezeket a mátrixokat, azok előtt én 

csináltam…  
S: Jaj, bocsánat, bassza meg, ez nincs fönn! Jézus Máriám! Akkor…  
T: Nem, most tettem le.  
S: Ja, jó. Ja, ja.  
T: Most hogy fölálltam, mert nem akartam lerántani.  
S: Ja, szuper! Nagyon jó. Csak megijedtem, mert az előbb…  
T: Nem, csak hogy itten valahogy nem akartam, és akkor a lábammal megrúgom a…  
S: Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen? Hogy – bocsánat.]  
  
T: Szóval, amikor én ott a Műegyetemi Fotókörben úgy elkezdtem beindulni, akkor a 

mátrixok előtt volt egy időszak, amikor ilyen tárgy-montázsokat, kollázsokat, nem tudom, 
miket, szóval, fotóba beleragasztottam, beleapplikáltam, mit tudom én. Ezek egész ilyen 
térbeli dolgok voltak.  

Na most, ez a szennyezett faktúra, ez azért tartozik ide, mert volt egy olyan kép, ahol 
csináltam, ez a Terebesi Föld Tóbiás, mit tudom én, eszement szobrász egyébként ez a srác, 
egy nagyon jó szobrászként indult, amikor a kép készült, még egy baromi jó szobrász volt. 
Egy ilyen…  

S: Hogy hívják?  
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T: Terebesi László Tóbiás, mit tudom én, Föld, izé… Egy ilyen barom. Most már 
valahol kinn van Óbudán, van valami érdekeltsége ott a Zichy Kastélyban, van…  

Egy nagyon jó szobrász volt, fából csinált szobrokat, eszméletlen erő volt benne. És én 
a műtermében, vagy hát a pincében fotóztam. És ott volt ez az érdekes ilyen kályhacső. És 
akkor volt egy…  

S: Ez egy kályhacső?  
T: Ez egy kályhacső, a kályha mellett ül, és kályhacső. Hát ugye, azért van elhúzva, 

hogy jobban fűtsön, hogy több utat tesz meg a füst. Hát ott a vaskályha, és a kályhacső.  
S: Aha!  
T: És akkor megcsináltam úgy ezt a képet, hogy így volt ez a kép, és akkor…  
S: Ott, amin az alak is látszik, igen.  
T: Így, és akkor a következő kép az volt, hogy így, és egy kerek kis keretbe a fotóját 

beleraktam, és a képre is szöggel, tehát, az úgy rá volt akasztva, és akkor a harmadik kép meg 
olyan volt, hogy már üres volt. Tehát egy ilyen dolog volt belőle.  

S: Aha. Jó. És akkor, de akkor ez is olyan hetven…  
T: Hát, ez aztán ennek… azt a kockát használtam, azt meg tudom mondani, fölírtam.  
S: Jó. Na most, akkor itt volt ez a Gyermek született, ugye, amit, felejtsük el a címét, 

ugye, hogy ez micsoda tulajdonképpen?  
T: A Stúdiónak volt egy alkotótelepe, vagy mi a bánata, Miskolcon. És hát ottan, ugye, 

mindenki megmondta, hogy mit szeretne csinálni. Lementünk, volt szállás, és akkor mindenki 
azt fényképezett, amit akart.  

És én megint csak így a KISZ KB-nak az ajánlásával bementem a Miskolci Kórházba, 
és lejelentkeztem a kórház igazgatójánál, hogy hát én vagyok az, aki itt szeretnék egy hétig 
fényképezni a kórházban. És akkor ott beszélgettünk, és kérdezte, hogy mi érdekel. És hát 
mondtam, hogy hát a szülészet, proszektúra, mit tudom én, ez, ez, és ez, és sebészet, satöbbi. 
És mondta, hogy a szülészet nem, proszektúra nem, de sebészetre lehet, meg a mit tudom.  

És akkor átmentem, fotóztam vagy két napig a sebészeten. És akkor mondtam a 
dokinak, hogy hát, én szeretnék a szülészetre. „Na, gyere!” És így átvitt, és onnantól már az 
volt, hogy vitt a sebész a szülészhez…  

S: Ja, ja.  
T: Már akkor, és akkor fotóztam ott szüléseket. Az döbbenetes volt egyébként, mert én 

ott találkoztam először halottakkal. És ugye, fotóztam a szülészeten, és hát az emberben volt 
egy ilyen érzés, hogy hú, hát azért micsoda szép dolog, megszületett egy gyerek, és minden. 
Szóval teljesen föl voltam dobva, és akkor onnan átvittek a proszektúrára. Rögtön a 
kórboncnok az ott elkezdett kérdezgetni, hogy megy nyaralni, milyen gépet vegyen, minden.  

És úgy terelgetett befelé, és akkor bejutottunk a hűtőbe, ahol a halott csecsemők így a 
polcokon. Úgyhogy, szóval ez megint csak egy olyan dolog, ez valahol a Stúdiónak volt az 
egyik csodálatos hatása, hogy miközben azért, mondjuk, elég messziről indultam ebből a 
szempontból, úgy ez elkezdett érdekelni. Tehát olyan túl sok…  

S: Tehát ez nem az Életképek-sorozat.  
T: Nem, nem.  
S: Jó. És mondja, hogy nem ez lenne a címe, hanem mi?  
T: Hát semmi, ennek szerintem, annyi lenne a címe, hogy egy kockaszám.  
S: Ja, értem. Jó, ennek utána tudok nézni.  
T: Hát mert ez, szóval ehhez a képhez, ez nekem ilyen rettenetes, egy ilyen, vagy a 

hülye is látszik, hogy… vagy látja, hogy megszületett egy gyerek. Szóval, ezt így leírni egy 
képcímnek, ez mondjuk, elég idegen tőlem.  
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S: Meg tudom nézni esetleg, hogy Stúdiós anyag mi van. Az az igazság, hogy ott a 
Múzeumban mindenféle címek vannak. Hogy aztán az honnan meg hogy, azt ne kérdezze. 
Aha. Na, hát ilyen Stúdiós anyagban itt van ez a levél, amit küldtek, hogy fölvették.  

T: Igen.  
S: Akkor van egy olyan, hogy a reszortokat kiosztják. És önre kettő volt: az építkezés 

– gondolom, ott a Garay utcának…  
T: Igen.  
S: …az építkezése, mint szakmába vágó.  
T: Igen, igen.  
S: És hogy az FMK-val a kapcsolat.  
T: Igen, mert akkor még egy darabig én ottan megvoltam, ennek a fotószekciónak a 

vezetője.  
S: Igen, igen. Na, ez van, akkor van egy ilyen, amit én találtam még, az a…  
T: Ja, az egy kikérő.  
S: Igen, tulajdonképpen, mert hogy azzal… így van. Ez nem érdekes. Na most, ez egy 

érdekesebb dolog, hogy az első kiállítás.  
T: Igen.  
S: Tehát ez a ’78-as, ez fönn volt a…  
T: Ez gyakorlatilag, én hamarabb csináltam meg, mint hogy a Stúdióba kerültem 

volna. Tehát az össz… én vittem oda, mint bemutatkozó dolgot.  
S: Hát, ez nagyjából mindenkivel így volt, mert ugye, ’77-78…  
T: De, mondjuk, hát azt mondom, hogy akkor már egy éve…  
S: …ezek már kész voltak.  
T: Egy éve ezek már ottan futottak, tehát, mondjuk, ezek nem a Stúdió hatására 

készült képek, így értem.  
S: Így van, így van. Ez biztos, hogy így van.  
T: Hát én hamarabb voltam a Szövetség tagja, mint a Stúdióé.  
S: Igen?  
T: Igen.  
S: Azt nem tudtam. Tényleg? Azt tudom, hogy mind a kettő ’78, csak azt nem…  
T: De ez hamarabb voltam az. Tehát én úgy kerültem a Stúdióba, mint Szövetségi tag. 

Hát nem volt ebben semmi. Énnekem… hogy mondjam… Ez egy nagyon-nagyon önfeledt, 
boldog időszakom volt a Stúdió. És én tobzódtam abban, hogy ott tanulni lehet, miközben én 
már akkor elvégeztem a Műegyetemet.  

S: Igen, igen.  
T: Tehát az Albertini annyit tett ott a Stúdióban, mint művészeti vezető, hogy 

mondjuk, hetven százalékban, annyit tett, hogy amit mi kigondoltunk, hogy na, ezt, meg ez, 
meg ezt szeretnénk hallgatni, akkor ő elintézte, hogy az az előadó jöjjön.  

S: Igen.  
T: Ő is hozott dolgokat: „fú, szerinte ez jó!”, vagy ilyesmi. De énnekem határtalan 

kíváncsiságom volt, és csupa olyan dolgokat…  
Hát van ez a Földes, a zeneesztéta. Ő eszméletlen élményszerű előadást… akkor volt, 

aki a Kun Béla könyvnek a szerzője volt.  
S: A Borsányi?  
T: A Borsányi, ő tartott nekünk előadást, tán többet is. Akkor a… mit tudom én, a 

Hegyi Lóri, akkor már ugye, szaladt neki, de még tán akkor nem is…  
S: Nem, akkor ő még kicsi volt.  



Tímár – 47 –  
  
  

T: Szóval, művészettörténeti előadásokat. Akkor voltak pszichológusok, történészek, 
mit tudom én. Szóval, abszolút…  

S: Ja, ja.  
T: …izgalmas volt. És ezt így fizette a Szövetség, nem olyan nagyon urasan – hát, 

amilyen lehetőség volt –, de fizette a felkért előadóknak az előadásait. Tehát énnekem, én 
olyan… abszolút nem éreztem én azt cikinek, hogy hú, most Szövetségi tag vagyok, és akkor 
most lemegyek oda, és… Szóval, ez egy nagyon, nagyon jó időszak volt.  

S: Na jó, de hát az előbb említette, hogy azért ott a Szövetség vezetője, tehát… vagy a 
vezetősége, tehát az öregek, azért az elég necces társaság volt.  

T: Na de hát most… az, mindenkit a saját értékén mértek. Hát, most, ahogy a Fénert, 
mondjuk, tiszteltük, azért, amit csinált, azért, mert hogy ő most a Szövetség főtitkára volt, 
attól nem lett fekete seggű. Azt körülbelül lehetett látni, hogy mik az erőviszonyok, hogy ki 
képvisel ott, mit. És semmi, szóval nem is úgy néztek rám, hogy na, most jött valaki a 
Szövetségből. Ez nem így működött.  

S: Aha. Na jó, azt tudom, persze. Hát más is volt, igen, mert…  
T: Hát az Urbán, mondjuk, az Urbán is hamarabb volt, hát sokkal hamarabb volt 

Szövetségi tag, mint Stúdió titkár.  
S: Nem csak, hát a Benkő is. Tehát úgy volt, hogy amikor megalakult a Szövetség, 

akkor, aki harmincöt éven aluli volt – mert ugye, az volt a határ –, tehát két dolgot mondtak 
ki: vagy aki eléri a harmincötödik életévét, vagy pedig öt évig lehetett Stúdió tag.  

T: De ez is, de a harmincöt év megszűnt. Ja igen, hát persze, igen. Akkor lehetett. 
harmincöt év után akkor lehetett valaki, hogy ha úgy volt megbízatása, hogy mit tudom én, 
Stúdió titkár volt, elérte a harmincöt évet, de még egy évet volt, akkor az lehetett 
harminchatig.  

S: Igen, igen. Tehát ez a két kritérium volt.  
T: Igen, igen.  
S: Meg voltak vendéghallgatók, sokan. Például a Lenke, Miltényi, meg a… hogy 

hívták? A Kólya Ibolya, aki itt tanult, a Lenkének volt eredetileg barátnője, még Debrecenből. 
Meg a Drégely, azt hiszem, ilyen vendéghallgatók voltak. Nagyon korán, már ’80-ban. Ők 
akkor voltak ilyen másod-, harmadévesek.  

T: Na most, én innen vittem be diákokat oda vendéghallgatónak, a harmadéves 
diákjaimat levittem oda rendszeresen.  

S: Na, azt mondom.  
T: De az egy másik osztály volt, az két évvel a izéék után, vagy egy évvel a Lenkéék 

utáni osztály volt. Egy évvel. Tehát azokat vittem én.  
S: És ezek kik voltak?  
T: Hogy?  
S: Ki volt ilyen tehetséges?  
T: Hát, például a Fákó Árpád volt, aki aztán grafikus lett. Volt egy Szombathy Tibor, 

aki öngyilkos lett szegény, hát évekkel később. Volt a Mészáros János, ő újság… fotóriporter 
lett Szolnokon, máig is fotóriporter, volt, hogy Év Képét nyert, meg ilyesmi. Szóval 
muzsikált, meg mit tudom én.  

Szóval, hát az az osztályom volt, én azokat kezdtem el tanítani. És akkor vittem őket 
le, hogy…  

S: Lássanak valamit.  
T: Hogy bekerüljenek. A Lenkéék, szerintem, később lettek vendéghallgatók. Mert ők 

akkor lettek vendéghallgatók már, mikor én nem voltam Stúdió-titkár, szerintem. A Drégely 
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pedig eleve, ő hiába végzett korábban, ő sokáig hányódott, segédoperatőrködött a tévében, mit 
tudom én. Szóval, ő aztán később fordult így rá a fotóra intenzívebben.  

S: Ez így van. Ez így van. Na, itt van egy érdekes dolog – ennek nem akadtam nagyon 
a nyomára, hogy mi ez –, hogy Indiában volt valami kiállítás. Oda… erre már nem 
emlékszik?  

T: Hát nem, hát nyilván képet azt adtam. Indiában volt, a izé volt kint, a Montvai. Az 
valami FIAP kongresszus, vagy mi a bánat lehetett Indiában. Mert a Montvai volt…  

S: De nem ment az egész csapat?  
T: Nem, dehogy, nem, nem, nem! A Montvai kint volt Indiában, mint a Szövetségnek 

a… sok kiállítás – vagy hát sok… De több kiállítás volt kint. Én például egyszer vittem ki, 
Karl-Marx-Stadtba úgy kerültem ki, hogy a Szövetségnek a képviseletében vittünk ki egy 
kiállítást. Vagy vittem ki.  

S: Igen?  
T: Az a FIAP Ifjúsági Világbizottságának volt valami kongresszusa, és a Tomory Ede 

volt, mint nagy öreg, és én, mint kis fiatal. És még csak nem is a Stúdiónak a kiállítását vittem 
ki, hanem ennek a sulinak a fotósaitól egy kiállítást, mert hogy a fotósképzés, mit tudom én. 
Marha nagy sikert arattunk vele.  

S: Ja, hát ez egyébként egy vicc, hogy ez a főiskolai fotósképzés, ez milyen későn 
indult be, és még akkor is úgy indult be, ugye, hogy – ez szerintem, egy teljesen felemás 
dolog –, hogy ugye, az Iparon tulajdonképpen dizájn fotót kellene, tehát alkalmazott fotót 
kellene nyomatni.  

T: Hát akkor…  
S: És az, hogy nincsen művészfotó képzés a képző egyetemen, az egy egészen 

botrányos…  
T: Hát, ha az Iparon, amikor elindultak, azt mondták, hogy itt nem lesz művészkedés. 

Ehhez képest múltkor már a Kopek azt nyilatkozta, hogy…  
S: Persze, hogy „művészet”. Tudom.  
T: …hogy micsoda maradi felfogás, hogy alkalmazott fotó, meg nem tudom, hogy 

ilyen nincsen, és hogy szóval, ők igenis, ott a művészfotóval is foglalkoznak.  
S: Ja, mindegy, hagyjuk. Baromság! Na! Még akkor ide térjünk vissza. Ez egy xerox, 

ugye?  
T: Igen, igen. Hát, ahogy így megy a micsoda, így elfordítottam a fejemet.  
S: Világos.  
T: Ebben annyi volt csak a poén, hogy akkoriban még minden xerox gép mellett állt 

egy ávós, úgyhogy, ez nem úgy volt, hogy az ember csak úgy…  
S: És hol talált egy ilyen xeroxot?  
T: Énszerintem a Magyar Televíziónál. Ott volt egy volt gimnáziumi osztálytársam, és 

oda bementem hozzá, és akkor ott csináltam. Többet is csináltam, ilyen xeroxos dolgot, erre 
kihegyezve, hogy közben mozog a dolog, miközben készül a kép. Tehát, hogy húztam el az 
arcom, mit tudom én. Tehát, hogy ilyen játékokat. Valahol jelent is meg, több is ebből tán.  

S: Én nem találkoztam vele – de attól még lehetett. Jó. Ez ’82-es. Akkor van ez a 
sorozat, ez a Katona Lászlóné.  

T: Igen, az Icuka, ő itt volt modell, meg hát a Képző… izé… az Iparon, meg 
mindenhol. Hát ez már az az időszak, amikor engem úgy eléggé elkezdett a fényképnek ez a 
dokumentatív ereje izgatni, és…  

S: Hát, az azért már ’81 körül van, nem? Ez a… hát én legalábbis ezt a Halottégetőt, 
meg…  



Tímár – 49 –  
  
  

T: Hát, de, az, szóval, de mondjuk, a Halottégetésnél még lehet azt mondani, hogy az 
valahol egy ilyen extrémebb szituáció, amit az ember lefényképez. Ez meg egy abszolút 
hétköznapi.  

S: Hát, ezt nem mondanám, olyan nagyon nem hétköznapi. Ezek is elég beállított…  
T: Hát, de nem csak ilyeneket fényképeztem. Tehát, én megcsináltam azt, hogy a 

Józsefvárosi Tanácstól kikértem azoknak a névsorát, akik ilyen szociális gondozószolgálat 
által ellátottak, és azokat fényképeztem. Volt egy pasi, akit fényképeztem én, úgy időnként 
visszamenve, évekig.  

Itt a Nagykörúton, a Ferenc… Üllői út – Nagykörút sarkánál, ott a mit tudom én, 
második házban lakott egy ilyen sclerosis multuiplex-es, csórikám, egy szobában. Úgy, hogy 
nem tudott a szobából kimenni szinte, és úgy élte az életét, hogy körülbelül négy lépést tudott 
valahogy, nagy nehezen megtenni. És évekig jártam föl hozzá, és fotóztam.  

Tehát, ilyen értelemben azt mondom, hogy ilyen abszolút… Meg hát portrékat 
csináltam, olyanokat, hogy ilyen abszolút köznapi.  

S: Hát, engem így, a könyv szempontjából leginkább ezek a… tehát ezek a repetitív 
képek…  

T: Nem, most ezt nem arra mondom, csak hogy nekem volt egy ilyen változása az 
érdeklődésemnek, hogy… hogy…  

S: Igen. És ez is egy ilyen. Ez ilyen ’85 körül, ’85-86 körül kezdődött, ez a tetovált.  
T: Igen. Igen.  
S: Ez is egy ilyen dokumentatív, ilyesmi dolog.  
T: Hát, igen. Igen.  
S: Jó. Ez meg egy ’80-as Önarckép.  
T: Igen. Hát ezt valamihez, tán… nem is tudom. Hát az ember úgy magát időnként 

lefényképezi, meg…  
S: Volt… Nem, szerintem volt egy kiállítás. Mint hogyha a Stúdiónak lett volna, vagy 

a Szövetségnek volt egy ilyen önarckép…  
T: Hát az nem is kiállítás, volt egyszer egy, a Fotóművészetben volt egy ilyen 

Önarcképes izé.  
S: Így van, így van.  
T: De mondjuk, nem ez a képem van benne.  
S: Arra most már nem emlékszem így hirtelen, mi volt.  
T: Hát valami ilyen pulóvert huzigálok le magamról.  
S: Ja, igen, a két…  
T: Igen, és valami ötlet folytán a Féner hátát is odaraktam, aminek nem nagyon láttam 

az értelmét. Mert ugye, le volt rajzolva, hogy melyik a felső, melyik az alsó, és hogy kell 
elhelyezni. És akkor ezt is közölték. Tehát ott van a kép, két kép. És akkor ott van ugyan… a 
verso-ja, ahol én ráírtam, hogy hogy kell közölni.  

S: Azon gondolkodom, az nekem megvan valahol, csak akkor az ezek szerint nem itt, 
hanem a publikált képeknél. És akkor van még ez, mint modell, ez, gondolom, szintén még 
ilyen hetvenes évek, nem?  

T: Hát…  
S: Mert itt nincs évszám.  
T: Hát várjunk csak. Azt mondom, hogy ez… Hát olyan… igen, hetvenes évek.  
S: Mert ez – gondolom –, még ebbe a szekvencia…  
T: Nem, ez később, később csináltam.  
S: Később?  
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T: Később csináltam. Tehát olyan, mondjuk, hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján. Ezt 
is meg tudom mondani napra, mert rajta van a kontakton, de…  

S: Jó, ezt nem biztos, hogy közlöm, még nem tudom.  
T: De mindegy. Szóval ez, hát tulajdonképpen úgy vagyok vele, hogy máig érdekel a 

portré.  
S: Ja, és ezek…  
T: Tehát ilyen formán azt gondolom, hogy eléggé elfajzottam én a modern 

művészetektől, mert úgy baromira tudom élvezni, hogyha egy arc éles, és jók a tónusok rajta, 
és jó az arckifejezése. Ugye, elég pontosan tudom, hogy mit szeretnék én egy portréban, és 
akkor azt időnként próbálom csinálni.  

  
[S: Jó. Na, én azt mondanám, hogy… Jesszus Máriám! Negyed egy van? Elnézést, jól 

elültem itten! Jó, hát szerintem, ezt most akkor hagyjuk félbe, nem? Vagy… illetve, én még 
nem vagyok fáradt, csak nem tudom…  

T: De majd énnekem előbb-utóbb majd át kell menni a Nemzeti Szakképzési Intézetbe, 
valami iszonyatos baromság miatt.  

S: Jó. Nem baj. Akkor ezt megcsináltuk szerintem. Itt az elején, remélem, hogy mindent 
sikerül tisztázni, és a…]  

 


