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[B: Ha leveszed azt a bőrt, jobban tudod kezelni, nem?  

S: Ja, amit… nehéz hozzáférni.]  

  

S: Hanyadika van ma? Július…  

B: Öt.  

S: 5-e van ma, és Pozsonyban beszélgetünk. Ugye? Na, kezdjük erről. Hogy ez ugye, a 

Jelentésváltozás című képed.  

B: Igen.  

S: És, hogyha jól látom, akkor itt tulajdonképpen ugyanarról a negatívról készült 

három nagyításról van szó.  

B: Igen.  

S: És az stimmel egyébként, hogy azt mondja, hogy… ez mikori?  

B: Hú, azt nem tudom, de ez egy erdei házikóban van.  

S: Minél többet elmondasz, nekem annál jobb. Igen. Tehát, mindenképpen, szerintem 

’76-os.  

B: Hát lehet, már nem emlékszem, gondolom én, igen. Hát akkoriban engem nagyon 

érdekelt így a fotó, mert én rajzoltam és festettem. És a fotóra úgy véletlenül azért került sor, 

mert építésvezető lettem, és hihetetlenül kevés időm maradt ilyesmire. És ugyanakkor 

egyrészt – mivel ilyen kertépítész-berendező vagyok –, a kertészeti, kertépítészeti elemeket is 

lerajzolgattam magamnak a tervezésekhez. Tehát kapukat, kerítéseket, minden, Székelyföldön 

is ezért jártam.  

S: Ja, ja.  

B: De egyre kevesebb időm volt a rajzolásra, és akkor elkezdtem fényképezni, de csak 

dokumentarista célra. Tehát a szakmámhoz. És akkor kezdtem rájönni, hogy van itt valami 
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olyan, amit, hogyha lerajzolok, az nem ugyanaz. Mert akkor azt mondják, hogy csak 

lerajzoltam. Így kitérőleg csak annyit, hogy például műtárgyfotók, tehát amikor a kertekben 

fényképeztem néha bizonyos dolgokat, azt is, ha lerajzolom, azt mondják, hogy kitaláltam. 

Tehát a dokumentatív erő – érthető – kellett hozzá.  

Itt meg arra jöttem rá, hogy – például az erdőt is nagyon sokat jártam –, hogy találtam 

például egy olyan erdei házat…  

  

[B: Megy?  

S: Megy, megy.]  

  

B: Találtam egy olyan erdei házat, ami teljesen lakatlan volt. Régen famunkások 

laktak benne, de elhagyták. És többször jártam benne, volt olyan, hogy este voltam benne, 

voltam ott, hajnalban voltam, volt, hogy nap közben. És egészen más! Szóval volt valami 

olyan hangulat, hogy egyszerűen borsódzott a hátam.  

Illetve, hogyha itt látod ezt a rajzot, volt olyan, hogy erre vetült így fény. És képzeld, 

belépsz egy ilyen szobába, és akkor egy kis fény megvilágít egy ilyen ábrát: eléggé 

hátborzongató! És akkor jöttem rá, hogy milyen óriási szerepe van – hát, addig is tudtam, hát 

a Caravaggio-képekről, meg minden –, hogy a fénynek hihetetlen szerepe van. Hogy hogyan 

világítják meg.  

A Caravaggionak azok a képei, amik – ha nem abban a templomban lennének, ahol 

kinézte, hogy melyik ablakból mi világítja meg, hanem egy múzeumban – már nem annyi 

lenne. És itt is azt néztem, hogy mit számít az, hogy milyen fényben, hogyan.  

És akkor én elgondolkoztam ezen, hogy hogy tudom én ezt visszaadni, legalább két 

képben. Hát, két képben nem tudtam. És akkor jöttem rá, hogy három képben meg tudom ezt 

csinálni, hogy egy ugyanolyan belső térnek milyen hihetetlenül más lett a hangulata.  

Na most, erre választhattam volna természetesen egy New York kávéházat, vagy 

valamit. Csak azt akartam, hogy a figyelmet ne vonja el semmi olyan, ami nagyon szép. Itt 

meg volt két ablak, meg egy ágyvég.  

S: Ja, ja.  

B: És akkor ebből lett az a dolog, hogy mikor mire megyek rá jobban. És én úgy 

éreztem, hogy ez azt a célt – hogy úgy mondjam, én tanulmánynak szántam –, de azt a célt 

betöltötte, amire én gondoltam. És ez tulajdonképpen, az, hogy fotós lettem, abból a 
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szempontból nagyon döntő kép. Ott jöttem rá, hogy itt van valami olyan, ami nem rajzolható 

le, nem festhető le. Ugyanakkor tudom, hogy mennyi mindent lehet manipulálni a fotóval, de 

azt is tudom, hogy mi az az őserő benne, ami a fény játékától függ.  

S: De ezt, hát ezt tudtad, hogy… tehát ezek szerint ez teljesen tudatos, hogy ez 

triptichon.  

B: Hát, az az. Hát aztán már…  

S: Mert ez tulajdonképpen azért három különböző kép. Tehát nem hogy a hangulata 

más, azt akarom mondani. Hanem három különböző kép.  

B: Na most, a…  

S: És mégis egy!  

B: Odáig akartam fokozni ezt a dolgot, hogy valaki, ha külön mutogatnám, akkor 

megismerné-e? Ez egy játék is volt nekem, magamnak – nem mutogattam őket –, hogy 

mennyire tudom ugyanabból a negatívból megcsinálni azt, hogy szinte ne lehessen ráismerni.  

S: Igen.  

B: És egyetlen összekötő elem: az ágyvég volt.  

S: Igen.  

B: Egy ilyen vaságy vége. Hát, ha azt elhagyom, akkor már, akkor nincs mihez 

kötődjek. Szóval, itt azt hiszem, hogy például ez, amit most nézünk, ez a ferde kép, ez egy 

luxusberendezés is lehet mögötte, érted? Szóval akkor is azt látod, amit látsz. Szóval…  

S: Szóval nekem ez tulajdonképpen a kép, vagy a fotó úgynevezett ábrázoló 

funkciójának a rákérdezés… arra való rákérdezés.  

B: Ha én ezt… szóval, ha nem ezt, akkor valami más hasonlót biztos megcsináltam 

volna. De biztos, hogy ez volt az, amikor úgy döntöttem, hogy nekem van közöm 

valamennyire a fotóhoz, és… Tehát érdekel, hogy mit lehet ebből kihozni. És tulajdonképpen 

az egész fotós működésemre, ami hihetetlenül sok volt, az a fény – de most nem az új 

tárgyias, vagy a minden, hogy a fény tényleg misztikus szerepe – nem. Hanem a fény 

keményen dokumentálva, hogy mit tud megváltoztatni a képen, az érdekelt tulajdonképpen. 

Tehát úgy is mondhatnám: mint mágikus erő. Tehát nem az, hogy „jaj, de szép”, meg… Nem, 

nem. Hanem…  

S: Hát te nem szépelgő fotót műveltél.  

B: Hát, nem szeretem.  

S: A következő…  
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B: Hát ezek a hülye ötletek, meg humor, az már…  

S: Igen, de ezt én nagyon fontosnak tartom.  

B: Igen?  

S: Itt ugye, az történik, hogy el van fordítva kilencven fokban, ugye, a kútnak a képe.  

B: Hát, igen, igen, igen.  

S: Alapvetően. És csináltad ezt a… Ez a Kanyarpuska, ez melyik filmben volt? Ezt 

elfelejtettem már.  

B: Hát én nem tudom, hogy… Jaj, tényleg, volt!  

S: Dehogynem! Hát, ez onnan jön. Egy ilyen…  

B: Valami western.  

S: Western volt.  

B: Igen, volt ilyen tényleg! De akkor ez, figyelj, ezt most mondod, ez akkor nekem így 

nem ugrott be.  

S: Az kizárt dolog! Hát úgy hívod, hogy Kanyarpuska.  

B: Attól én még hívhatom, hát ne vicceljél!  

S: Na. Az első kérdés, hogy ezt hogy csináltad meg? Tehát hogy ez valami 

manipuláció?  

B: Hát persze. Persze.  

S: Aha. De ez megvan így egyben neked valahol?  

B: Nincs. Csak itt van. Nekem rengeteg dolgom nincs meg, mert vagy elajándékoztam, 

vagy…  

S: Tehát ennek nincs valamilyen…?  

B: Nincs, se negatív, se semmi.  

S: Ezt baszhatjuk akkor!  

B: Hát miért? Hát ez így nagyon jó.  

S: És hogy görbítetted meg? Ez érdekelne. Hogy a negát fordítottad el?  

B: Most állatira őszintén mondom: nem tudom. Nem tudom most már.  

S: Mindegy. De itt van, én ezt abszolút fontos képnek tartom.  

B: Hát, ezt én is szeretem. Ez az idő. Itt az idő időjáték. Szóval az volt, hogy 

ugyanaz…  

S: Ez hol készült?  
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B: Ez Balatongyörökön van. Mikor mentünk fürödni, hát mindennap úgy kellett a 

Balatonra lemenni, hogy mész a strandra, hogy átmész a síneken. És akkor valahogy, mikor 

még a, tudod, még a füstös mozdony jött, az mindig nekem egy csoda volt. A mai napig 

csoda, csak már alig látni. Az más, mint ahogy elszalad egy ilyen teljesen csukott motorvonat, 

vagy valami. Szóval, az ég, füstöl, csihog, lohol, a dugattyú működik, mint egy gép, megy, és 

az őrület.  

És akkor beálltam ilyen 350-es telével, és, na, mondom: mi van akkor, hogyha itt egy 

ilyen rémdrámát próbálok megcsinálni, azzal az időjátékkal, hogy fölrakom állványra a gépet, 

és akkor itt megy egy alak.  

S: Azt egyébként te küldted oda?  

B: Ezt se tudom. Inkább megvártam. Én azt hiszem, hogy megvártam. Mert az volt, 

hogy itt fürdőköpenyben szoktak föl-le járni az emberek.  

S: Aha.  

B: Énszerintem megvártam, hogy valaki odamenjen. Nekem ugyan olyan nagyon 

régen volt, hogy én most inkább nem mondom azt, hogy igen, vagy nem.  

S: Jó, jó. Mindegy.  

B: Csak, hogy én úgy hiszem, hogy itt megvártam valaki alakot.  

S: Ez kisfilmes egyébként?  

B: Kisfilmes gép, igen. Na most, az volt, azt előre, ezt egyszerűen eldöntöttem. Meg 

kell mondanom: egy ilyen képen egy-két hetet gondolkodok, hogy hogy legyen ez jó.  

S: Hát persze.  

B: Tehát addig én nem csinálom meg. És akkor gondoltam azt, hogy ez úgy lesz – 

azért is van rajta a negatív széle is –, hogy látsszon, hogy ez a következő kattintás, az már egy 

másik kocka.  

S: Igen.  

B: És akkor az van, hogy ebben a képben tulajdonképpen ott vagyok: megy valaki a 

síneken, hát nézd. Valószínű, hogy megvártam, mert különben egy nagyon csinos nőt raktam 

volna oda, ami…  

S: És nem ilyen messzire!  

B: Hát, igen. Ja. Na, de nem, azt hiszem, hogy az nem baj, hogy messze van. De az, 

hogy itt jön aztán mozdony, megy rajta: ezen nincs eldöntve semmi. Hanem rengeteg 

lehetőség: hogy most elugrott a sínről, nem ugrott el a sínről, ott maradt, elütötte, nem ütötte? 
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Mert gondoltam azt, hogy csinálok egy olyan képet, hogy maradnak az üres sínek, minden. 

Nem kell! Pont ez a feszültség van szerintem ebben a kép-párban.  

S: Így van!  

B: Hogy az ember eldönti, úgy a maga élményvilágában, hogy mit akar. De ehhez 

nagyon kellett a teleobjektív. Mert látod, hogy a villanyoszlopok milyen közel tűnnek, hát 

azért ez száz méterre lehetett legalább, tudod? És ez se ilyen közel van, ez is messze volt, ez a 

mozdony. És ez a kanyar, az meg külön kellett, mert ilyen képekben a dinamikát adja az, 

hogyha egy kanyar fordul rá. Ez különben, az a címe, hogy A pillanat.  

S: A pillanat, és ’77-es.  

B: Igen, igen. Akkor még tudtam fotózni! Komolyan mondom.  

S: Te, figyelj ide: és mennyire volt benne az ellesett pillanat? Ugye, van ez a… hogy 

pont annak a kifigurázása. Tehát szokás azt mondani, hogy ugye, az egy kép, hogy az attól 

szép, attól kafa, hogy a jó percben, jó pillanatban elkapott jelenet. Te meg két képben… Jó, 

lehet, hogy ez belemagyarázás. De érted, hogy mit akarok kérdezni.  

B: Értem, értem, de én…  

S: Ilyen kritikai dolog.ű  

B: Na most figyelj: az ellesett pillanatra én azt mondom, hogy az először… nem 

tudom, van ilyen mondás, hogy a véletlen sem véletlen.  

S: Ja.  

B: Azt mondom, hogy azok az úgynevezett „ellesett pillanatok”, amikor azt mondják, 

hogy hú, de jól elkapta tornászt ugrás közben, vagy egy foci, légibalett, meg mit tudom én, a 

kapu…  

S: Ez a Bresson.  

B: Igen. Én azt mondom erre, hogy ilyen képeket csak az tud csinálni, aki marhára 

ismeri vagy az embereket, vagy azt a sportot. Szóval, én azt tudom, hogy a legjobb 

sportfotósok sportolók voltak. A legjobb növényfotósok – növényfotósok. Tudja, hogy az a 

virág mikor a legszebb, hajnalban, este, mikor hogy áll föl, hogy csillognak a szőrök a 

harmattól, minden. Ehhez nagyon kell ismerni a szakmát.  

Tehát én azt mondom, hogy azt tiszta véletlen lehet, és arra a ???nak igaz is az a 

mondása, hogy a fotós olyan, mint a gőte, aki millió petét rak le, és egy kel ki belőle, és 

megvan.  
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Szóval erre a fajta fotóra, az ellesett pillanatra ez érvényes: hogy lehet belőle jó fotó, 

ott van a ??? album, meg ki csinált még? A másik, az olasz csaj is csinált valami albumot. Hát 

ott ő kattogtatott, millió képet csinált. És hát profi fotós volt, ott leült, és melyik használható. 

Szóval ez nem. Ez nem.  

S: De épp azt mondom, hogy ez annak a kritikája, szerintem. Már eleve ott, hogy nem 

egy kép már, hanem kettő.  

B: Hát, igen. Hát szóval, semmiképp se. Igen. Na most, hogyha én taglalom, hogy 

elütötte volna a vonat a valamit, én biztos, hogy nem fényképezem.  

S: Na jó, hát persze.  

B: Szóval, ez nem az én világom. Nem, én így pont drámát és feszültséget akartam, 

hogy ebben, benne a két dolog van: itt a nagy fekete képben egy fehér alak van, itt a nagy 

fehér képben egy fekete mozdony. Szóval ez még a másik.  

S: Pozitív – negatív.  

B: Igen, igen, igen. A másik kontraszt.  

S: Na, ezt nagyon szeretem, ezt a képedet.  

B: Hát, énbennem mindig van olyan, hogy viccelődök. Hát ez a…  

S: De, persze, de ez teljesen jó.  

B: Csak ez fordítva van.  

S: Nekem ez így volt.  

B: Jó, mindegy. Mindegy, mert a délibábról szól.  

S: De mind a két aláírás szerepel. Mind a kettőt aláírtad.  

B: Igen, mert hát ennek is oka van, mert Délibáb a címe.  

S: Azt én tudom. Azt én tudom. Ez, gondolom, ez egy ilyen alkotótábor.  

B: Ez pontosan, a Fiatal Fotóművészek Stúdiója. Én nem tudom, milyen képek vannak 

itt! Na, szóval, ez, arról volt szó, hogy…  

S: Ez ilyen…  

B: …én lefényképez…  

S: Ott folytatódik.  

B: Tudom, hogy hol van. Balmazújváros, azt hiszem.  

S: Balmazújváros?  

B: Azt hiszem, az. És az volt, hogy én itt, az óta is sokat csináltam azt, hogy fotózok 

olyanokat, akik fotóznak. Tehát…  
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S: Na, ezt akartam kérdezni. Ezt nem te fotóztad.  

B: Hát, én innen fotóztam. Ez itt az Urbán.  

S: Ja, az Urbán.  

B: Urbán, én meg innen fotóztam, hogy fotóznak egy társaságot. Na most, ezt 

rengetegszer csináltam, mit tudom én, az Akropolisznál is, japánokról, meg minden. De itt 

még abba azt beletettem, hogy a gulyát is, a szürke gulyát is lefotóztam, és akkor, hát akkor 

már legyen – ha már úgyis a puszta –, akkor legyen délibáb, ugyebár.  

S: Ezt gondolom, azt csináltad, hogy papírra nagyítottad le.  

B: Hát úgy, persze.  

S: Meg itt ki van izélve, gondolom.  

B: Nem, nem, ott nem volt semmi. Ott nem volt semmi. Fehér volt az ég.  

S: Ja, ilyen volt az ég?  

B: Igen, hát ez olyan volt.  

S: Illetve, kék volt az ég, nyilván.  

B: Hát igen, ez fekete-fehér fotó, tehát az fehér volt, de ha felhők vannak, akkor sincs 

semmi gond egyébként. Ilyen montírozás.  

S: Ezt nagyon szeretem. De ez így is kép, és nézd meg, hogy így is kép.  

B: De most itt a puli, a gémeskút, szóval minden ott van, ami a pusztán kell.  

S: De ez így is kép. Nézd meg!  

B: Hát, ízlés dolga, mondom. Csak úgy már furcsább, tudod, hogy ha ezek vannak 

fejjel lefele.  

S: Hát persze, na de pont az benne a…  

B: Na, de hát tényleg, azt lehet. Jó, ez úgy bennem is volt ez azért valóban, de az 

eredeti valóban mégis csak az volt.  

S: Igen, úgy is publikáltad egyébként.  

B: Úgy volt.  

S: Jó. És lehet, hogy a vicc kedvért kicsiben azért berakom fordítva is.  

B: Hát, kicsiben, de ez azért Délibáb, hogy így is, úgy is lehet. De mégis csak a 

csoportkép volt a fő.  

S: Délibáb, és ez, kérlek szépen, ez ’79-ben az Év Képe lett. Tehát ez ’79-es kell hogy 

legyen.  

B: Ezt se tudtam, hogy Év Képe lett.  
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S: Igen, ott nyert.  

B: Nem tudtam. Lehet, hogy elfelejtettem.  

S: Na, ezt is nagyon szeretem, ez az Albérletem emlékére.  

B: Igen, hát ez egy…  

S: Ez meg egy montázs, ugye?  

B: Igen, ez egy érdekes játék, mert van, egy 4×4-es irodahelyiséget kaptunk meg, és 

tulajdonképpen az volt akkor a mi világunk.  

S: Már ez a „mi”, ez mit jelent?  

B: Hát, a feleségem és én.  

S: Ja!  

B: Itt a nő, meg itt is, mert ez az ő arcképe ez, meg itt is, sok helyen van. Na, és az 

tulajdonképpen érdekes módon, életem legkisebb tere volt, és merem mondani, hogy a 

legtöbb előrevetett bizalommal eltöltött hely. Tehát itt még mindenről azt hittem, hogy majd 

megoldódik. Aztán rájöttem, hogy semmi se oldódik meg.  

De akkor még az ember azt hiszi, hogy majd lesz lakásom, meg majd milyen jó lesz, 

meg minden. És tulajdonképpen a négy falat láttam, a négy fal sokszor, a négy fal van 

lefényképezve, és más-más kontextusban, egyre kicsinyítve. Tehát az, hogy végül is az átlók 

össze… igen.  

Hát, ez egy nagyon nagy munka volt, ez a montázs. Biztos, hogy most nem csinálnék 

ilyet, de… tehát nem azt mondom, hogy megtanultam, sőt. Nem tudnék csinálni ilyet. Szóval, 

valami egészen másképp álltam az egészhez. Láttam értelmét dolgoknak.  

S: Igen. Ez is kvadrát formátum.  

B: Igen, szeretem.  

S: Neked akkor, de olyan géped is volt?  

B: Szeretem a formát. Ja, a gép?  

S: Mert te ???val dolgoztál, nem?  

B: Nekem, én sokféle géppel dolgoztam, sok kölcsöngéppel is. De nagyon szerettem, 

volt egy Yashicamat 124-G, illetve van is, azt nagyon szerettem. És utána ebből lett Pentacon-

6, meg Hasselblad, ez mind megvan mai napig. Nagyon szerettem a 6×6-os formát, de…  

S: Ez is.  
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B: Ez is 6×6-os, ez a Yashica, mind-mind Yashica. Az csodás kis gép, szóval… és 

mindent tud, amit a ??? tudott. Nagyon szerettem. Hát, az árban nekem ez volt az elérhető. 

Tehát…  

S: Na jó, ez…  

B: De kisfilmes is volt. Mert ezek, itt, érdekes módon, az igazsághoz tartozik, hogy 

ezek kisfilmes felvételek. Kisfilmesek. Csak már lehet, hogy megszoktam annyira ezt a 

formát, hogy ezt csináltam.  

S: Ezt nagyon szeretem. Ennek van valamilyen, akár negatívja, akár reprója, dia-repró, 

akár maga a kép? Mert hát ezt nagyon szeretném közölni.  

B: Hát, lehet. Majd megkeresem.  

S: Ezeknek már láttuk.  

B: Ja, jó.  

S: Írjuk már föl, hogy… mert elfelejtődik aztán.  

B: Írom. Most meg kell mondanom, hogy nem tudtam, hogy ilyen nekem kedves 

képek vannak itten. Azt hittem, hogy valami borzasztó…  

S: Azt hitted, hogy szarokat fogok berakni?  

B: Nem, hanem én nem tudtam, hogy mi, meg hol, meg hol szerepel. Mert ilyen 

szempontból nagyon más vagyok, mint szoktad. Szóval mikor volt a Műcsarnoki kiállításom, 

nekem kínszenvedés volt összeszedni egy bibliográfiát. Mert ezzel nem foglalkoztam soha, és 

tulajdonképpen ’95-ig van meg, úgy nagyjából mi, mert vagy eszembe jutott, hogy hol volt, 

mi volt, vagy nem.  

  

  

(Balla I 2.MP3)  

  

S: Hogyne.  

B: Illetve nagyon fontos, mert ugye, hülyeség, hogy a… biztos olvastad.  

S: Hogyne olvastam volna! Persze.  

B: Szóval, én úgy érzem, hogy a humor az nincs távol tőlem. És ennek ellenére sose 

indultam pályázaton, mert van olyan, ugye, hogy humor a művészetben, meg humor a… Én 

ilyenekben nem indulok, mert olyan idióta képek vannak.  

S: Persze. Szóval ezek megvannak. A többi az megvan. Ez a kettő kellene, egyelőre.  
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B: Tehát a Kanyarpuska, meg az Albérletem…  

S: A Kanyarpuska, meg az Albérlet. Jó?  

B: Jó.  

S: Jó? Na. A következő, az szintén nincs meg, csak így repróban, ez egy ilyen 

önarckép-montázsok.  

B: Hát igen. Ez…  

S: Ezt nem tartom olyan nagyon fontos műnek, megmondom őszintén.  

B: Hát, ez inkább a magam, tehát az, hogy szoktak az emberek magukról fotóalbumot 

csinálni, meg minden, meg a családról. Nekem ilyen nincsen, és arra gondoltam, hogy legyen 

egy kis lapocska, ahol valahonnét valahova tartok. Itt egy fontos, hogy az utolsó képen…  

S: Elszürkül.  

B: …kiszürkítettem már, hogy innét kezdve már, ez már nem fontos. Idáig volt jó, ez 

már csak ráadás. Szóval, azt mondta a Márai, hogy a negyven éves koráig mindent megírt 

tulajdonképpen egy férfi. Amit meg nem, az már nem fontos. És evvel én is így vagyok, hogy 

a többi, az már ismétlődés, ami azért kell, mert kell a vegetációhoz.  

Szóval, épp itt volt kedvem bolondozni, meg ilyen meg olyan bajuszt meg szakállt 

növeszteni, meg leborotválni.  

S: Ezt valamilyen alkalomra csináltad egyébként?  

B: Ezt magamnak.  

S: Vagy ez csak ilyen…  

B: Csak úgy magamnak. Szóval ez például nem kéne, hogy egy ilyen komoly 

könyvben szerepeljen.  

S: Na, ezt nagyon szeretem viszont. Ez az Apa lettem.  

B: Na most, ez egy… szóval ilyen dolog, hogy ez a feleségem, meg a kicsi Gergő, aki 

most grafikusművész ugyebár, meg fotóművész. Szóval az, hogy nem tudtam – lehet, hogy 

aztán a feleségem ezt nem is fogta föl, nem tudtam értékelni másképp –, szóval az valami 

hihetetlen, mikor egy nőnek a kisbabához… Szóval akármilyen ??? egy férfi, vagy 

megsemmisül, mint férfi, ezt komolyan mondom, és lesz egy társ, de se férfi, se nő, se semmi, 

az nagy segítség. De egy férfinek el kell ismerni, hogy hihetetlen munka.  

Most ez itt az összes ő pelenkája. Szóval egy napi termés. Szóval, csak… és nem az az 

eldobhatók voltak, egyébként megvan ennek az előnye, meg a hátránya a gyermek 

szempontjából, biztos tudjátok. De elmondom, hogy ez a pelenka mai napig, tehát harmincöt 
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évesen is jó, használhatóak. Tehát ezek jó anyagokból voltak, tiszta anyagokból. Ezt minden 

nap ki kellett gőzölni, forrázni. És ez a teremtés. A feleségem, ugyanúgy kertépítész-

tájrendező mérnök, tehát volt egy ilyen tanult szakmája, meg diploma, minden. És 

ugyanakkor a legősibb női szerepet végig kellett csinálni. Vagyis hát… Szóval, ez végül is 

egy tisztelet a nőnek, a magam módján.  

S: Ezt én is így gondolom, de közben…  

B: Nem ??? a címe.  

S: Apa lettem.  

B: Hogy Apa lettem, igen.  

S: Ez tulajdonképpen, egy… ilyen értelemben egy áttételes önarckép, úgy is 

fölfoghatjuk.  

B: Hát igen, igen – mert hát Apa lettem, szóval az, hogy szóval, végül is egy ilyen 

világ vett körül, hogy volt a feleségem a kicsi babával, a rengeteg pelenka, rengeteg munka, 

és egy kis lelkifurdalás. Szóval ebben azért… én úgy nem szerettem tisztába rakni a gyereket, 

bevallom, nem. Szóval…  

S: Mindegy, ez egy nagyon szép kép, én szeretem nagyon.  

B: Te, örülök, hogy ez tetszik, mert ez egy olyan régimódi, szóval ez… hogy mondjam 

a régimódit, szóval még, amikor a fotó önmagáért, tehát hogy csak azért, hogy mint látvány 

is. Mert azért meg van ez komponálva. Szóval mint látvány is.  

S: Hát egyrészt. Másrészt meg ez egy elég nagy látószögű géppel készülhetett nyilván, 

azért is…  

B: Legalább olyan 20-assal.  

S: Ez olyan 20-as lehet, így van.  

B: Flectogonnal, szerintem. Mert azért ez nem olyan nagy magasság volt, csak egy 

emeletnyi. Szóval egy szintnyi.  

S: Na nem, csak azért egyrészt itt is látszik, az elhúzáson is. Másrészt meg az, hogy 

éles tud lenni. Itt is, meg itt is.  

B: Egy dolog volt, ami nagyon nehéz volt, szóval ennek a pelenkának ezt – most 

technikailag –, szóval a tónusait kihozni, hogy ez hótt fehér az egész, és mégis, ezt a sokféle, 

a minta is benne legyen, az ott mondjuk, az így ment. Gondolom, ismered.  

S: Hogyne, lehelgetéssel.  

B: Milyen érdekes, hogy te ezt így szereted! Na, hát ez egy híres kép.  
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S: Na, ezt nagyon szeretem.  

B: Ez úgy volt – nem tudom, tudod, hogy készült ez?  

S: Nem. Én semmit nem tudok.  

B: Ez egy alvó önarckép. Ez úgy készült, hogy egy órát, egy vakut és egy 

fényképezőgépet összekötöttem, tök sötétben. Vagyis összekötöttem, és tök sötétben 

kinyitottam az objektívet, és akkor lefeküdtem aludni. És beállítottam, hogy egy óra múlva 

villanjon föl a vaku. A gépnek nem köll, mert végig ??? volt, tudod? Tehát sötétben.  

És akkor tényleg elaludtam, és ez lett, hogy lett egy ilyen alvó művész. És marha 

büszke vagyok rá, mert ilyet más nem csinált – szerintem – még a világon. Aztán lehet, hogy 

csinált, de ez is egy olyan: egyszer megcsinálod. Figyelj. Igazából neki se készültem. Itt 

látszik: a párna fordítva van, itt van még a gyerek játéka, valami. Szóval nem készültem neki 

igazán, mert nem tartottam olyan fontosnak.  

És utána, mikor láttam, hogy milyen jó lett, akkor úgy mondom: meg kéne ismételni. 

De nem volt hozzá kedvem. Mondom: ez már meg van csinálva. Annak ellenére, hogy ezt 

marha szépen meg lehetett volna komponálni. Tehát, hogy itt hófehér legyen, meg nem fekete 

trikóban, hanem mondjuk egy… vagy meztelenül, vagy fehér trikóban.  

S: Á, jó ez így! Te, és mondd: ennek van-e ahhoz köze, hogy a Szilágyi Lenke, meg a 

Liget Galéria meghirdetett egy… hogy küldjetek be alvó képeket? Tehát, hogy az alvás…  

B: Énszerintem arra én ezt beküldtem, de akkor ez már megvolt.  

S: Akkor ez megvolt?  

B: Persze.  

S: Ez ’87-es kép.  

B: És az mikor volt, az a valami?  

S: Az is akörül.  

B: Szóval, nem azért csináltam, de én azt hiszem, hogy beküldtem – vagy akartam. 

Nem tudom.  

S: De tudod, miről beszélek? A Várnagyék…  

B: Tudom, tudom, tudom. Énszerintem küldtem be, mert voltam ott egy megnyitón, 

ahol ilyesmik voltak. De ezt majd a Várnagy tudhatja, hogy küldtem-e be, vagy csak akartam. 

De nem arra készült. Nem arra.  

Erről egyet el kell, hogy mondjak: hogy én úgy nem tudok csinálni, hogy „na, most ez 

a téma, na, most az a téma”. Mert lehet, hogy abszolút nem jön semmi.  
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S: Ilyet nem tudsz… csak csináljanak mások!  

B: Arra is van másfél év. Arra van másfél év.  

S: Na, jó, csak hülyéskedek.  

B: Nem, ez tény. Tény. Így van.  

S: Ezt is szeretem, ezt a képet. Ezt is szeretem.  

B: Tényleg, milyen jó képeid vannak!  

S: Ez a Tépelődöm, gyűrődöm, öregszem.  

B: Ja, igen. Na, hát erről…  

S: Ez ’90-es.  

B: És akkor még nem is voltam öreg, és már éreztem a sorsomat! Hát ez…  

S: Hát ’90-ben te voltál negyven… Nem. Harmincöt éves. Nem. Negyven éves.  

B: Na most, ide akkor egy picit, lehet, hogy nem kellett volna, de egy ilyen Alain 

Delon-os, szépfiús képemet…  

S: Hát ez, gondolom, ilyen érettségi kép lehet, nem?  

B: Egyetemi.  

S: Vagy egyetemi már?  

B: Igen. Én nagy sikerű ifjú voltam a lányoknál. Szóval, az a helyzet, hogy…  

S: Milyen voltál?  

B: Nagy sikerű.  

S: Ja!  

B: Hát, kedveltek… Na most, az van, hogy itt meg mindig a fotó lehetőségein 

gondolkoztam, és itt pedig az volt, hogy itt azt találtam ki, hogy ha összegyűrök egy papírt – 

ez doku, ez dokupapír, hogyha ismered –, az alkalmas erre, hogy jól összegyűrtem. Jól 

összegyűrtem, és aztán kisimítottam, annyira, hogy azért legyenek benne – mert eleve ez volt 

a terv, mert azt én eldöntöm, hogy a kép hogy lesz. És „gyűrődöm” a szó szoros értelmében, 

igen. Tehát a szó szoros… azért is ilyen alakú. Tehát nem teljesen gyűrött, szóval itt egy kicsit 

ilyen belemagyarázós: a „gyűrődést” úgy is ki akartam emelni, hogy hát most ezt 

lenagyítom…  

S: És a „tépelődés” hol van? Meg is tépted?  

B: Miért? Hogy van?  

S: Tépelődöm, gyűrődöm, öregszem.  

B: Lehet, nem tudom.  
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S: Ebből a logikából?  

B: Lehet.  

S: De itt van is egy kis megtépés.  

B: Lehet. Nem tudom.  

S: Aha.  

B: Ezek olyan régen voltak. De a lényeg az, hogy azt a folyamatot, hogy…  

S: Magát azt a vékony dokupapírt, azt összegyűrted.  

B: Azt nagyon összegyűrtem, és ilyeneket a Leicával, ilyen fehéret, hogy nem kapott 

fényt, tudod? Tehát eleve úgy nagyítottam le, hogy összegyűrt papírt raktam a… tehát annyira 

összegyűrtet, hogy azért valahogy le… És utána simítottam ki. Tehát, hogyha úgy…  

S: Világos.  

B: …visszagyűrtem volna, akkor látszana teljesen. De hát ez volt a cél. Hát azért lett 

ilyen hullámos, meg minden.  

S: Na, jó.  

B: Tehát itt a fő cél az volt, hogy a… szóval az ember, ahogy úgy kezd szétesni, mert 

az az igazság, hogy onnét kezdve már kezd szétesni az ember, attól a kortól. Van, aki azt 

mondja, hogy harminchárom évtől.  

  

[B: Ez üzenet volt.  

– telefon –  

S: Ez mi a lófasz?  

B: Á, üzenet.  

S: Ja!]  

  

  

(Balla I 3.MP3)  

  

B: Ezek benn vannak valami katalógusokban? Vagy könyvekben? Vagy honnan 

szeded te ezeket?  

S: Nem, hát ez is a izében van. Ez is ott van a Múzeumban.  

B: Igen? Egészen érdekes. Úgy izgultam, hogy vajon milyen vacak képek vannak.  

S: Miért lennének vacakok? Na. Ez is ott van.  
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B: Hát, ezt én megmondom. Ez a…  

S: Én is.  

B: Vendéghaj.  

S: Ez Vendéghaj? Oda az van írva, hogy „Vendéglő”.  

B: Óóóó! Hát Vendéghaj! Hát…  

S: Basszák meg!  

B: Nem mindegy!  

S: Hát nagyon nem!  

B: Miért lenne „Vendéglő”?  

S: Én se értettem!  

B: Vendéghaj! Vagy paróka, de hát…  

S: Nem. Vendéghaj.  

B: Vendéghaj.  

S: És akkor azt már értem is, hogy melyik a Vendéghaj.  

B: Hát igen. Igen, igen.  

S: Szándékosan van nyilván életlenre állítva.  

B: Ez nem életlenre van állítva. Le van lágyítva utána.  

S: Ja!  

B: Tehát az, hogy a kép éles, csak… hogy is csináltam? Azt hiszem, hogy… Igen, 

ilyen lágyító lencsét raktam a nagyító elé. Tehát ilyen kimondott lágyító lencse, ezt a duto, 

duto-lencsét.  

S: Jó. Hát ezt meg lehet csinálni.  

B: Hát azért, mert épp azért, hogy nem akartam annyira, hogy punci, meg minden. Ez 

ezzel van. És ezt meg annyira próbáltam elhalványítani, van olyan nagyítás, ahol teljesen 

ennyire el van, hogy… érted! Hogy igazából ne is látsszon, csak sejlődjön fel a kis köldökről, 

hogy ez egy női test. Hát ez, azért ilyen idétlen, mert hanyatt, mind a ketten hanyatt 

feküdtünk, és akkor úgy volt, hogy egy… szereztem egy ilyen röntgen-állványt, amire így 

függőlegesen rá tudtam rakni. Tehát föl-le lehetett mozgatni.  

S: De ezt nem harmadik személy csinálta?  

B: Nem, én.  

S: Aha. Önkioldóval?  

B: Persze.  
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S: Aha.  

B: Meg a lány nem engedett volna oda harmadik személyt. Hát ez… Eleve, hogy ezt 

megengedte, hogy…  

S: De téged odaengedett.  

B: Hát, annak örültem. Örültem.  

S: Te, és ebben a háromszögben, ez nem belemagyarázás, hogyha én a „Kiváló Áruk 

Fórumát” is belelátom? Vagy ez mi? Mit kell ebben nézni?  

B: Ilyen abszolút nem jutott eszembe. Nekem ez egy fordított háromszög, szóval 

ugyanannak az ismétlődése.  

S: Aha. De hogy a…  

B: De nem, hát nem.  

S: Ez egyszerűen jött.  

B: Hát, várj, hogy mondják a népdalokban: világközépnek mondják a nő ölét, biztos 

tudod, és az is, ez körülbelül így van.  

S: Hát ez egy ilyen újjászületés, nem?  

B: Igen. Hát, is. Meg… buta mondás, hogy… szóval. Szóval itt sok mindent lehet 

mondani. Egy tény: hogy a címe, az azért Vendéghaj, mert nem az én szőröm, hanem a fejem.  

S: Világos. És már kopaszodtál akkor?  

B: Hát, hogyne. Már gyerekkorom óta.  

S: Jó.  

B: Ez már STB-kép, nem az enyém.  

S: Mi ez?  

B: Sipeki Tamásé. STB.  

S: Ja, ez már STB.  

B: De ez nem az enyém, ez a Sipeki fotója.  

S: Igen.  

B: A Sipeki készítette. Ez a másik, az igen.  

S: Ez két kép.  

B: Ez mind a kettő STB kép.  

S: Ezek megvannak eredetiben valahol.  

B: Hát, nem hiszem.  

S: Írd föl légy szíves. Nagyon kéne.  
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B: Hát, nem tudom. Az a Szupermen volt az STB Csoport.  

S: Ez mind a kettő nagyon kéne. Ezt nem szeretném azért már…  

B: Melyik volt ez?  

S: Ez a beszámoló. Nem, valami olyasmi volt, hogy az évi rendes beszámoló.  

B: Akit kihúz a ??????, az pont a Kálmán. És ??????… Jó, hát ezt nem nagyon tudom 

elintézni, de lehet, hogy valami… Tudniillik ezeket…  

S: De biztos csináltatok róla reprót. Vagy, hát ha nem neked, akkor a Sipekinek, meg a 

izének…  

B: Ez honnan van?  

S: Ez a cikkből. Hát a…  

B: A Fotóművészetből?  

S: Igen. A Fábián László írt rólatok a 80/3-as Fotóművészetben.  

B: Hát nem tudom. Olyan van nekünk, ami megvan, hogy A parasztság velünk harcol.  

S: Az megvan.  

B: Na, hát az megvan viszont, az le van reprózva.  

S: Na, ez is kellene, mind a kettő.  

B: Ez megvan, mert ezt lehozta a Fotóművészet.  

S: De köztünk szólva, ez a kettő a fontos, mert…  

B: Jó, csak ez viszont megvan, hogy A parasztság velünk harcol.  

S: Te, és ezzel kapcsolatban akarom kérdezni, hogy ez az STB, ez rögtön már így ’75 

körül megalakult? Vagy hogy?  

B: A Sipeki Tamás, aki ezt kitalálta, hogy az STB. Hát nekünk így kimaradt az 

egymás fényképezése, meg ilyesmi. Hát, hogy mikor alakult? Olyan ’75 körül.  

S: Én is akkorra teszem, mert ’76-ban kezdődik az első ilyen, szerintem általatok 

szervezett, az Esztergomi Fotóklubnak ilyen kiállítása.  

B: Ja! ’76-ban volt itt a Fiatal Művészek Klubja, meg a Fiatal Fotóművészek Stúdiója.  

S: Nem, nem, nem, az később volt. ’76-ban volt kifejezetten az Esztergomi Fotóklub, 

de abban már szerepelt ilyen, mint a Flesch Bálint, Kerekes.  

B: Az nem. Nem! Az az volt, hogy csináltunk a Balassa Múzeumban, meg a 

Vármúzeumban ’76-tól ’78-ig három kiállítást, ahol az Esztergomi Fotóklub, a Fiatal 

Fotóművészek Stúdiója, és a Fiatal Művészek Klubja Fotószekciója tagjai szerepeltek. 

Egyszer ilyen összeállításban, egyszer olyan összeállításban, de ebből a három csapatból. Ez 
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biztos. És ebből lett a Fotóbiennálé, mikor összejöttünk. És akkor csináljunk, vagy ne 

csináljunk. Ez így kezdődött.  

S: Jó.  

  

[B: Egy pillanat, mert megnézem, mert hátha olyan jellegű, hogy…]  

  

  

(Balla I 4.MP3)  

  

[S: Ez? Ja, olyan, hogy hívni kell? Nem kell hívni?  

B: Hogy?  

S: Nem kell hívni?  

B: Mondd még egyszer!  

S: Hogy nem kell hívni akkor.  

B: Ja, hát nem, az egy kislány.  

S: Aha.  

B: Holnap van a születésnapja, és tényleg, három napja nem hívtam fel, és azt írja, 

hogy nem tetszik ez a nagy hallgatás.  

S: Aha.  

B: De most nem tudok mit mondani, mert nem akarom mondani, hogy nem érek rá. 

Hívni meg nem akarom, mert akkor örül nagyon – fölöslegesen.]  

  

S: Na, figyelj ide. Itt ezt miért nem két képben, vagy három képben csináltad meg? 

Vagy ezt egyáltalán ki csinálta?  

B: Ezt csináltuk, ezt közösen csináltuk, ezt…  

S: Igen, de ezt hogy?  

B: Hát figyelj: „rakjuk még ide, na, ez nem köll”, vagy mi – de jól berúgtunk, vagy 

valami. Ezt nem lehet megindokolni.  

S: Aha.  

B: Nem. Nem. Szóval figyelj…  

S: Azt akarom kérdezni, hogy szekvencia…  

B: Ez egy borközi állapot volt.  
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S: Jó, hát nem is kell ezt.  

B: Na, elmondom, hogy miért egyébként.  

S: Na, de…  

B: Na, de azért elmondom, mert ilyen KISZ-bizottsági értekezleteket biztos láttál. Az 

van, hogy leülnek ott.  

S: Igen.  

B: Akkor a középső kezdi.  

S: Igen.  

B: Akkor megbeszélik, hogy most kié legyen. Akkor az egyik széléről, akkor közben 

egy faszi, ki, mondjuk, hátha tégla, vagy mit tudom én, leül oda, figyel erősen. Akkor mind a 

három szóhoz jut, megbeszéljük, leülnek. Kész. És a faszi úgy el…  

Szóval, ez tulajdonképpen annak a paródiája, hogy semmi sem történhet, a Nagy 

Testvér ???. Valami ilyesmi akart lenni, de képben nem lehet megcsinálni. Szóval, ehhez 

kellett az a folyamat, hogy az az oda-vissza játszás, hogy „én tudom, hogy te ki vagy, baszd 

meg!”  

És sokszor meg nem tudtam. Hát az FMK-ban bizonyára te is jártál úgy, hogy jött be 

egy olyan faszi, akiről látszott, hogy ez nem közénk való, de annyira… nyaklánc, ekkor gömb 

rajta, azt’ tudod, ilyen sál. Tudtuk, hogy semmi köze a művészethez, lerítt róla, hogy ez ???. 

De így köll biztos beöltözni valakinek, aki… érted.  

Ezt akarta parodizálni ez a dolog, érted? Aztán vagy bejött, vagy nem. Na most, ez egy 

naiv fiatalembernek, aki nem ebben a világban… mit tudom, fogalma sincs, hogy ez mi. 

Ugyanúgy, mint lehet, hogy az 1984 című regény sem mond neki semmit, vagy az Állatfarm, 

egy mai…  

S: Az Állatfarm talán nem. De a ’84 talán igen.  

B: A ’84 igen. De érted, ezt most nehéz, hogy miért. Figyelj, minket tudnád, hogy itt 

mennyit csesztettek! Szóval azért Pesten jobban elvan az ember. Már eleve az, hogy művész: 

már gyanús volt. Hiába volt három állásom, a szó szoros értelmében. Mert volt egy állásom, 

egy másodállásom, meg egy harmad-állásom, hogy megéljünk. „Léhűtő”. Hogy mondták? A 

tökét vakarja.  

S: Ingyenélő.  
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B: „Ingyenélő művész”. Szóval egyszerűen ez… De bármit tehettél volna! Hogyha rád 

ragasztották, hogy művész vagy, olyan nyegle… Tehát, például más úgy nem részesült abban, 

hogy úgymond, művész vagyok. „Semmirekellő naplopó”.  

S: Ja.  

B: És ez egy ilyen kis…  

S: Te, és neked mitől jött az, hogy a rendszert nem nagyon csípted? Mert gondolom…  

B: Hogy lehetett azt csípni? Ne hülyéskedj!  

S: Hát jó, de lehetett volna az, hogy… De… meg…  

B: Jó, hát nézd, az apámat ’56-ban nagyon-nagyon megverték.  

S: Mert?  

B: Ő a Szarvasi Arborétum igazgatója volt, úgy, hogy nem volt párttag, és ahhoz 

hihetetlenül nagy tehetség kell. És hát ő mindig úgy „exhumálta” magát, beszédet mondott, 

meg ilyen. Szarvason már ez elég volt ahhoz, hogy ő fölakassza magát. De anyukám időben 

érkezett, és levágta. Az volt, hogy – mármint hogy a kötelet.  

S: Na most, ezt szó szerint?  

B: Szó szerint – köszönöm szépen –, és hát az volt a büntetés… Jó, hát ő amúgy egy 

nyakas ember szintén, mert ő állatira nem tudta elviselni, hogy olyanok jöttek oda okoskodni, 

akiknek fogalmuk nincsen a kertészetről, botanikáról, és akkor hogy neki kellett az…  

Az Arborétum igazgatása előtt ő az Öntözési és Rizstermesztési Kutatóintézetben volt 

főmunkatárs. Gyapottermesztést kellett, gumipitypangot kellett, és mindre mondta, hogy ez 

egy baromság. Meg a Micsurin volt az „isten”, aki azt mondta, hogy minden évben ötven 

kilométerrel följebb kell ültetni azt az almát, és akkor megszokja az Északi Sarkot.  

Szóval, az apám erre azt mondta, hogy ez egy… meg Liszenkó. Szóval egyszerűen 

egy őrület volt, tudod? És ő mondta, hogy hülyeség, baromság. Állatok, barmok. Ő 

megmondta. Csak annyira tehetséges volt, hogy megtartották egy darabig. Aztán jött az ’56, 

és akkor megtalálták az alkalmat, el kellett távolítani. Na most, neki az volt a büntetése, hogy 

azonnal eljönni Szarvasról, ami nekem nagyon szörnyű volt, mert az összes barátaim, meg a 

kedveseim ott voltak. De!  

S: Akkor már…  

B: Tessék?  

S: Tizenegy éves voltál!  
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B: Figyelj, én hét… hat, hat és fél éves korom óta egy kislánnyal úgy éltem, hogy 

komolyan mondom, hogy ha nem ????????? Muha Mária, tót kislány volt. Szóval nekem 

annyira természetes volt, hogy… az egész, na mindegy.  

És azt mondták, hogy ezen kívül még soha nem járhat egyik fiad se középiskolába, 

vagy a gyereke se középiskolán túl. Tehát engem azért raktak vegyipari technikumba, hogy 

legyen valami szakmám . És én ott kettesre érettségiztem, mert ott meg a kollégium-igazgató 

is, meg az iskolaigazgató is hihetetlen vonalas párttag volt, és hát egyszerűen rám szálltak.  

S: De ott, az Szarvason? Vagy onnan elköltöztetek?  

B: Á, dehogy, hát el kellett költözni. Nem, ez Veszprém.  

S: Ja, ez Veszprém.  

B: És tudod, ott voltak nekem kedvenc dolgaim, például az alumíniumgyártás, és 

hihetetlenül jól tudtam, meg szerettem. Az egy nagyon érdekes dolog volt. És akkor egy 

úgymond jó tanuló lemásolta az érettségin az enyémet. Na most, én kaptam kettest, ő meg 

jelest. És nagyon lebasztak, hogy miért másoltam le az övét. Na most, hát persze, hogy én 

nem mertem azt mondani, hogy nem így volt, ő meg nem akarta azt mondani, hogy én jó 

gyerek vagyok. Szóval ilyen élmények alapján aztán az volt, hogy én voltam az egyetlen, akit 

úgy vettek föl a Kertészeti Egyetemre…  

S: Mikor?  

B: Egy pillanat, nem azonnal, hanem ’64-ben, tehát amint végeztem, előfelvételivel, 

holott, hát ez egy érdekes dolog, mert maximális pontszámot megszerezte a felvételi 

tárgyakból, de nulla pontot hozott az iskolától. Tehát így kiváltsággal fölvettek. De volt egy 

év, amikor tanultunk, minden, meg dolgoztunk, ott kint ilyen gazdaságokban, és akkor viszont 

a tanulásban, abban már én lettem a legjobb. És akkor vettek föl csak egyetemre, tudod? Ott 

viszont mindjárt lett diplomám, meg kitűnő államvizsgám, mindegy.  

Csak azt akarom mondani, hogy tehát nem nagyon kellett szeretnem a rendszert. De 

nem csak a sorsom miatt, hát hihetetlenül irritált engem is, hogy láttam, hogy apunak, aki 

szerintem egy nagyon nagy… Ő nem úgy, mint én, öt nyelven beszélt, hihetetlen nagy tudású 

ember volt. Hát ő ilyen… szóval ő ilyenből csinált botrányt, hogy mit tudom én, kapott egy – 

Portugáliából vagy Amerikából – egy magot. Mondjuk, egy ekkora magot. És szétfűrészelték, 

hogy hátha üzenet van benne! Az a mag, az neki… pénzben kifejezhetetlen értéket jelentett. 

Telepítette volna. Szétfűrészelték, mert ebbe belefér egy üzenet.  
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Hát szóval, hát érted. Hát figyelj, nekem automatikusan szar volt az a rendszer, az az 

igazság.  

S: Jó, hát…  

B: Hát most is szar, ezt is szarnak tartom.  

S: Az egy más kérdés. Na, figyelj ide. Amit akartam kérdezni, hogy ez a Szupermen 

dolog.  

B: Na, ezek ilyen, tudod, szoktak lenni ilyen kiállításokon, vagy vásárokon ilyen 

beállós, repülőgép, meg mi. Olyan is van különben. Szóval, ez semmi, csak hogy, szóval a 

fényképezés, mindenféle célra, csak a fényképezés öröméért. Nem is tudom, mi van ideírva. 

Szupermen? Ja igen. Ja, meg ez, hogy látod, itten a Madonna.  

S: Madonna, az esztergomi. Ezt ti festettétek meg egyébként?  

B: Nem, ezek mind ilyen vásári dolgok voltak, és akkor így…  

S: Ja, hogy volt ilyen vásári izé? Hogy…  

B: Persze!  

S: Hogy berakhatta a fejét, és…  

B: Persze, és akkor mi meg mentünk, mivel hogy nekünk itten meg kell csinálni a 

képet, tudod.  

S: Aha. De hát itt látszik is.  

B: De volt ilyen repülőgépes is, persze, mert volt ilyen repülőgépes is!  

S: Na, ezt hogyha meg tudnád szerezni, ez nagyon kellene.  

B: Szupermen. Hát, fölírom.  

S: Meg a izé is, ez a KISZ.  

B: Azt már fölírtam.  

S: Na most, ezt akartam kérdezni. Ez megint egy ilyen hármas önarcképetek.  

B: Igen?  

S: Hogy ennek ugye, az a címe, hogy…  

B: A parasztság velünk…  

S: A parasztság velünk harcol. Vegyes technika. Mitől vegyes?  

B: Hát az, hogy itt a háttér azért arany. Aranyfesték, mint az ikonoknál.  

S: Ja!  

B: Ilyen arany háttér, ilyen ikonosztáz-szerűség.  

S: Ez is kellene.  
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B: Ez mind megvan, mondom, ez CD-n megvan. Biztos, hogy megvan.  

S: Nagyon jó, remélem, hogy nyomtatható minőségben.  

B: Nagyon jó minőségben van, mert a Fotóművész Szövetség most a tagjairól 

készített, és akkor ezt, az az STB-ről is kérte. És ezt küldtük az STB-nek, meg azt, hogy az 

Önarckép Rousseau-val.  

S: Igen.  

B: A Vámossal, az a Prágai Múzeum, az is megvan ilyen minőségben, az biztos.  

S: Azt én nem… nekem ez fontos.  

B: Jó, hát csak mondom, hogy az is megvan.  

S: És ebben az is benne van, hogy A parasztság veletek van, magyarán, ti munkásnak 

gondoltátok magatokat? Vagy hülyeségből? Mert hogy, ugye, munkás-paraszt szövetség.  

B: Hát – nem! Értelmiséget is bevették abban az időben.  

S: Na, jó! Oké, ezekről már beszéltünk. Ja, igen. Ez megvan-e triptichon formájában? 

Ez a Borostyán Imre önmagába néz. Mert a Múzeumban csak diptichon van, ez van meg.  

B: De mi a harmadik kép?  

S: A harmadik kép az, hogy arrébb megy.  

B: Ja, hogy mellé áll. Aha.  

S: Igen.  

B: Hogyhogy csak kettő van meg?  

S: Ott csak kettő.  

B: De az hogy lehet? Nincs odaírva?  

S: Mondom!  

B: Mutasd!  

S: Nem tudom.  

B: A másikat, hogy egy, kettő, másik az kettő.  

S: Nincs harmadik. Na, ezt amúgy is akartam kérdezni: ezt a Borostyánt, ezt hogy 

szedted össze?  

B: Ez szeretném otthon megmutatni, ezt huszonöt éven át fotóztam. Ez egy remete, a 

szó szoros értelmében volt. Itt hetven éves, itt nyolcvan éves korában.  

S: Hogy érted?  

B: Hát, itt a…  

S: Ez hetven éves, itt nyolcvan éves?  



Balla András – 25 –  
  
  

B: Ja, ja.  

S: Maga, az életben, nyolcvan?  

B: Ja, ja. Igen. Hát itt, mikor hetven éves volt, akkor is lefotóztam, és ilyen 

életnagyságban lenagyítottam. És nyolcvan éves korában mellé állítottam.  

S: Mert a szöveg, az az, hogy mit mond Borostyán Imre…  

B: …önmagába tekint…  

S: Hogy van? Önmagába tekintett Borostyán Imre, és megállapította – ez a szöveg.  

B: Hát, igen.  

S: Lehet, hogy semmit sem változott? Vagy…  

B: Nem tudom. Na, ez úgy van meg, hogy ott van most a MAOE-ben, de ott kétszer 

hat képben van ez a játék. Az egyiken van meg, de hat kép, ki hát ott ki lehet ezt a hármat 

venni, ott ilyen 10×10-es képekben van meg. A Tóth…  

S: Hol van ez?  

B: A MAOE csinált könyvet a tagjairól, és oda van berakva.  

S: Az mi, az a MAOE?  

B: Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, ez a Báthory utca 10-ben.  

S: Ja, hogyne, persze, hülye vagyok.  

B: Tóth József, füves, az a képek most, vagy Szkrecsányi Dóra. Őtőle elkérhető.  

S: Jó. Fölírod ezt?  

B: Hát egy olyan képlet lesz a könyvben szerintem, hogy ő így áll, és ő így, de tök 

meztelenül.  

S: Hát, az is érdekel, alkalmasint.  

B: Az megvan fotóban nekem. Tehát azt tudnám adni.  

S: Na jó, megbeszéljük akkor. De akkor írd már ezt is föl magadnak. Jó? Tehát 

Borostyán magába tekint… Ezt nem tudtam, hogy itt tíz év különbség van köztük. Mert…  

B: Pontosan. Születésnapján volt, ez is mindegy.  

S: Aha. Jó, hát akkor így, ez egyúttal magyarázza is a képet. Na most, ez egyébként 

nagyon érdekes, hogy ugye, az életnagyságú kép, az mindig kisebbnek látszik.  

B: De ez centire akkora!  

S: Hát, látom.  

B: Pontosan lemértem, hogy ő hány centi magas, és tetőtől talpig, és…  
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S: Na, de nézd meg, hogy itt még van az előzőből. Tehát egy kicsit meg kellett 

nagyobbítani.  

B: Hát a szarostól számítva a feje búbjáig akkora, mint ő most. De hát az… nem 

tudom, falon van, vagy mit tudom én. Add ide egy pillanatra.  

S: De ez nagyon…  

B: Látod, hogy ott takarja. Látod, hogy teljesen takarja?  

S: Igen.  

B: Tehát ugyanakkora mégis, csak hát ez ilyen optikai dolog.  

S: De ez szobroknál is így van.  

B: Valószínű. Ezt nem…  

S: Na, ez még egy nagyon érdekes képetek, ez nekem nagyon kellene szintén, de ez itt 

megvan. Ez a… azt mondja, hogy Miskolc, Perecesbánya. Ez van odaírva. Ez mi a lófasz?  

B: Ez tévedés, ott egy villamost fényképeztem, amit, az előbb ott láttad a 

zöldségeskertben ezt, ez a perecesbányai.  

S: Aha.  

B: Ez egy anyukám kedvenc cigány köszörűse, nagyon szerette ezt az embert. Nagyon 

jópofa ember, úgy sajnáltuk, mikor meghalt, aránylag fiatalon. Azzal az volt, hogy mindig 

hülyéskedett, biztos láttál olyan köszörűst, akinek van egy kerékpárja.  

S: Hogyne.  

B: Azt letámasztja, van egy váza, és akkor… nem röhögtem ennyit a izébe… Erről az 

jutott eszembe, hogy apukám, mikor, hát meg kell mondjam, hogy szerintem, most utólag el 

kell mondjam neked…  

  

[B: Ezt viszont kapcsold ki.  

S: Egy pillanat.  

B: Nagyon komoly a dolog!  

S: Persze.]  

  

  

(Balla I 5.MP3)  

  

Ebből az egész 5-ösből alig hallok valamit!!!!!!  
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B: Ez az volt, mikor mondta az anyukám, hogy „Nándi, ezt a sarlót is ki kéne fenni”. 

Azt mondta: „a faszomat, a sarlót, aztán most pont majd én leszek a sarló-kalapácsos ember, 

elegem van ebből az egészből” – mondta ez a fasz, és közben, nem tudom már ??? volt.  

S: Ja.  

B: Azt’ azt mondja, ha már úgyis fényképezett, akkor csináljon rólam egy ilyen 

öntudatos képet. Így mondta. Szóval, egy cigány köszörűs ember volt. Hihetetlen jópofa 

ember, komolyan.  

S: Nagyon jó, mert nekem beleillik abba a sorba, amibe… Na, látod, ez az, amiről 

beszéltünk. Hogy például, ezek mellé odaraknám, a Pinczehelyinek van az a szép…  

B: Ja, tudom. Ismerem.  

S: Érted? Csak én nem a Pinczehelyi mellé rakom ezeket, hanem a Pinczehelyit rakom 

ezek mellé.  

B: Jó. Rakd. Ahogy tervezted.  

S: Mert itt mindig arról van szó, most ebben nem, de hát ezekben abszolút a 

szocialista…  

B: A szimbólumokról, persze.  

S: Szimbólum, meg egy ilyen okos dolog tulajdonképpen.  

B: Hát, tudjad azt, hogy például ezt a képet…  

S: Ez hol volt?  

B: Ez… Hogyan? Orwell?  

S: Nem, ???  

B: Ja… Hát, bizonyos értelemben lehet azt mondani, csak az az érdekes ebben, szóval, 

amikor megcsináltam, akkor bennem semmi ilyen ideológia nem volt, csak utána mondtam, 

hogy énszerintem azért csináltam, mert egyszerűen érzékeny vagyok ezekre a dolgokra 

valamitől, tudod? Nem is volt ideológia. Ez olyan volt, hogy nekem ez nagyon tetszett, 

kompozícióban. És mikor, na most, ez például… tudod, volt régen zsűri. Egy zsűribe nem 

vették be.  

S: Próbálkoztál?  

B: Hát, persze. Mert hogy „ezt most mi? Ez most cikizés? Vagy most ez miért így 

tartja?”  

S: Akkor mondj már ennek, mert ezek szerint nem az a címe, hogy Pereces.  
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B: Nem tudom már a címét. Hát nem tudom.  

S: Na, jó. Igen?  

B: Mi kitalálhatjuk, de…  

S: Mindegy. Nem érdekes. Igen?  

B: De volt valami, biztos volt, nem tudom, hogy mi volt. Erről annyit még elmondok, 

hogy volt egyszer egy ilyen felszabadulási pályázat a megyében, egy felszabadulási pályázat, 

és hát persze, hogy nem is érdekelt. És akkor két nappal a beadási határidő előtt eszembe 

jutott, hogy van nekem ez a Hortobágyi tank, biztos tudod, miről beszélek. Csináltak egy 

emlékművet a hortobágyi tanknak.  

S: A tankcsata?  

B: Tudod, a…  

S: Ott volt a tankcsata.  

B: És akkor volt ott egy ilyen, amiben otthagytak egy orosz tankot, meg két-három 

ilyen nagyon… meg ott volt a Hej, te bunkócska, te drága, meg még valami ilyen. És beadtam 

ezeket a felszabadulási emlékpályázatra. És hát… csak úgy, hogy hát a zsűri már 

szembesüljön, hogy milyen faszságok… Baszd meg, első díjat adtak! „Végre valaki 

fölfedezte, hogy ezek milyen hősiesen…”, minden.  

És hát irtó nagy röhögés volt ebből Esztergomban, és ez a fülükbe jutott. Nem az, 

hogy visszavonták a díjat – amit egyébként már kiosztottak –, vissza akarták vonni, papírt, 

minden, hanem még behívtak a megyei pártbizottságra is, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy 

kicikizzem. Mondom: ki cikizte ki? Senki se cikizte ki.  

Én meg: már elnézést, mit keresek én a megyei pártbizottságon? Hát nem vagyok én 

párttag! – Hát mi? – Én nem megyek! – Hogyhogy nem jön? – Dehogy megyek! Ha értem 

jönnek, visznek – az más.  

Na, aztán így, ez annyira meghökkentette őket, hogy nem megy be, meg jöjjenek érte, 

ha igazán akarják. Szóval, és itt már, mondom, az egész ez volt, hogy már az egész város 

tudja, hogy maguk engem keresnek, meg minden. Hát ez nevetséges! Hát most szépen 

lefotóztam, milyen hülyeség, ha valami barom azt mondta, hogy ez cikizés? Hát akkor 

higgyenek annak a baromnak! Na most, ez, hogy eleve „barom”, tudtam, hogy ki mondta, 

lebaromozhattam. Mondom: „nem tudom, ki volt az a barom”, de tudtam, ki volt – szóval 

érted, szóval még, még rá egy lapáttal Mondták, hogy jó.  
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Figyelj, engem a katonaságtól is olyan tíz nap után elzavartak, mert… Á, a főnököm 

már rejtegetett! Szóval, egyszerűen annyira átfordítottam a dolgokat, hogy nem tudtak mit 

kezdeni velem.  

S: Tényleg tíz napig voltál katona?  

B: Leszereltek. Azt mondta…  

S: ???  

B: Hát nem, hát nem, hát figyelj. Géppisztoly. Na, mondom, most már meg van töltve, 

de mi a faszt csináljak vele? És így… Bassza meg, menekülj! Rakja el! Be az ágy alá, meg 

minden, szóval volt ott… Egyszerűen féltek tőlem, vagy azt hitték, hogy nem vagyok 

komplett, de szóval komolyan.  

Akkor olyan, hogy nem kellett kimennem alakulásra. Hogy mondták? Alakulásra, 

vagy mire? Akkor olyan volt, hogy a – ez tényleg nem a témához kapcsolódik, de elmondom.  

Egyszerűen rejtegetett a főnököm, és olyan volt, például olyan volt, hogy mentem így 

a kantin felé, és akkor megy el mellettem egy ilyen pizsamás ember. Én hát én nem ismerem, 

mi a faszt köszönjek. Utánam üvölt, hogy „Katona!” Hát, megyek én, nem az a nevem. Mint a 

sakál: „Álljon meg!” Megyek tovább. „Nem érti?!” És akkor már jöttek oda, hogy figyelj már, 

valamit szólt ez ott. Mondom: mi a baja? Hogy nem köszöntem. Mondom: nem ismerem.  

S: Nem ismered!  

B: Na, de hát… És akkor odavittek elé: „miért nem köszönt nekem?” – Bocsánat, nem 

ismerem, elnézést. Tíz napja vagyok csak itt. – És nem látja, nem tudja, ki vagyok? Mondom: 

nem. – Hát nem látja a csillagjaimat? Mondom: én meg csillagász nem vagyok. Hát akkor az 

annyira meghökkent az az ember, és onnét kezdve engem rejtegettek.  

És olyan, még ezt elmondom, mert ez nagyon aranyos volt. Aztán ki se mentem, ez a 

tatai Fényes-tavaknál volt, és akkor: hát, én nem megyek ki, amúgy sincs kedvem. Elmentem 

horgászni ott a nádasba. És jön egy ilyen ember, szintén horgászni. Na most, két horgászon, 

ott a parton, fürdőgatyában, abszolút nem látszott, hogy én ki vagyok, hát a ruháim nem 

voltak ott.  

  

[– valamit hoz egy nő –  

S: Elpárolgott.  

B: Ez valahogy kiürült.  

S: Elpárolgott.]  
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B: És horgászgatunk, beszélgetünk jókat, minden. Úgy elvoltunk. Aztán kiderült, hogy 

ez egy nagyon nagy főnök volt, és akkor teljesen, hát fölfogtam, hogy nekem itt köll lenni, hát 

senki, meg minden. És akkor az volt, hogy be kellett menni.  

Hát mondom én, ha már itt vagyok, elmegyek vécére. És aztán látom, hogy nincs 

papír. Hát, mondom, nekem igazából nem is kell. És akkor beront egy ember, azt látom, hogy 

az is pizsamás, de hát én meg fürdőgatyában voltam, nem tudhatta, hogy én is olyan vagyok. 

Hát érted.  

És akkor berohant, és hallottam, hogy nagyon gyorsan működésbe lépett. Én tudtam, 

hogy nincs papír, semmi. Bement. Egyszer csak halálordítás: Jaj, adjon már nekem papírt, 

fiatalember, mert itt nincsen! Semmi. Aztán mikor meg volt győződve, hogy nincs senki, 

akkor így terpeszállásban kitotyogott. Mondom: Úristen, mi van magával? Rosszul van? Hát 

azt az égést!  

Na, szóval ilyeneket csináltam, csak úgy közbevetőleg.  

S: Majd mindjárt le fog merülni egyébként, de azért menjünk tovább. Na. Hát ez a 

sorozat…  

B: Ez a sorozat, tudod, amit ismersz jól.  

S: Ezekből…  

B: Bocs, egy pillanatra vissza. Szóval, most ez az, ami engem nagyon bánt, hogy ez ott 

lehet, ezt megcsinálta a Bornyi a Székesfehérvárban, az nem baj. De hogy én ezt így 

lefényképeztem, akkor ez a megszentségtelenítése a koronának. Hát, nem én csináltam ezt, 

már bocs! Én csak lefotóztam, érted? Szóval, ezektől megőrülök, mikor látok valamit, ott van, 

ezren már látták, meg nem botránkoztak. De az, hogy baj van… Hogy is mondták? Hogy 

„profanizálom a koronát”. Miért? Hát, hogy a betonra, és… Hát mondom: elnézést, ez nem az 

igazi korona! És ez a betonon ott van már hetven éve! Szóval, ezektől ?????? Na, ez az a 

?????? szeretek. Na, ez az a ?????? Erről tessék írni egy könyvet.  

S: Mi ez? Egy ilyen kerti törpe?  

B: Na most, sose faggatok embereket, akiket fotózok. Nem beszélt a múltjáról. Én azt 

is el tudom képzelni, hogy lehet, hogy vaj volt a fején, vagy nem tudom. De azt tudom, hogy 

Pesten egy vízműben dolgozott.  

S: Egyáltalán nem is beszélgettél?  



Balla András – 31 –  
  
  

B: De, rengeteget beszéltünk, rengeteget beszéltünk, de én nem kérdeztem sose 

semmit.  

S: Aha.  

B: Amit magától elmondott – elmondta. De rengeteget beszéltünk – a jelenéről. A 

jelenéről.  

S: Aha.  

B: És ő ott a vízműnél, azt mondta, hogy csak a gépeket… tehát hihetetlenül sokat 

olvasott. Tehát tény az, hogy a nyolc általánost elvégezte, és utána nagyon… a Selyének a 

Stressz distressz nélkül… szóval nagyon tájékozott ember volt. És egy földbe vájt viskóban 

élt.  

S: Na, mindegy, ez ugyanaz a sorozat.  

B: Na, ebből is botrány volt.  

S: Ezen jót röhögtem.  

B: Hogy lealáztam a…  

S: …hát, hogy tudják, hogy a szovjet…  

B: …a magyar zászlót, és ezzel azt mutattam, hogy a szovjet birodalom fölötte… 

Olyanokat tudnak kitalálni!  

S: És miért? Nem az?  

B: Figyelj, lehet, hogy ezt én csináltam!  

S: Hát, de nem. Ebben az igazi röhej az az, hogy be van…  

B: Igen, egyébként főleg azért fényképeztem.  

S: Nyilván.  

B: A többi, az meg…  

S: Lúdas Matyi. Ez meg mindig, én úgy látom, mint hogyha egy ilyen sportoló 

trikójában lógna egy ??????, de ez hihetetlen.  

B: Nem volt ez ???.  

S: Igen, hát azért! Ez meg a…  

B: A trófeák.  

S: A trófeák! De ki az, aki ezt nem veszi észre?  

B: De látod, hogy kapásból ráéreztek, ott, akik laktak, ez nekik teljesen normális dolog 

volt. Elmentem vadászni, lelőttem ezt.  
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S: Óriási! Na, jól van, figyelj ide. Most ezek a képek vannak, tulajdonképpen ezeket 

szeretném én beletenni.  

  

[S: De most úgyis le kell állnunk, mert látod, már nagyon… Ennyi volt ebben.  

B: Elmegyünk haza, és akkor megmutatom.  

S: Persze, akkor ott folytatjuk.]  

  

S: Na, de szerintem ez egy jó válogatás, nem?  

B: Jó. Én azt hittem, hogy… nem tudtam, hogy ilyen képek ott vannak. Örülök.  

S: Egy olyan tizenöt-húsz képet tudok bevenni, emberek egy-egy… Többet nemigen, 

hát… De én ezeket tartom…  

B: Azt azért, azt megmutatnám, azt a kazettát  

S: Megnézzük, megnézek én mindent!  

  

[S: Na jó, akkor ki is kapcsolom ezt most, jó?]  

  

  

(Balla I 6.MP3)  

  

Jaj, de jó, végre hallom!!!!!!  

  

S: Na, jó, figyelj ide. Az STB-nél hagytuk abba. Azért mutasd be a társaságot egy 

kicsit. Jó?  

B: Jó.  

S: Hogy hogy ismerted meg őket, kicsodák.  

B: Hát, én Esztergomban élek, a képzőművész szakkörben kezdtem a dolgokat. 

Kiállítást csináltam. És akkor volt…  

S: Na várjál, hogyhogy Esztergomban élek?  

B: Én ’70-től élek itt.  

S: Aha.  
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B: Tehát egyetem után. És úgy volt, hogy vagy kétéves angliai ösztöndíjat kaptam 

volna, mert az egyetem legjobbja voltam, vagy megházasodok, és hát kis lakást. És hát 

szerelmes voltam.  

Na most, a mai napig nem tudom, hogy jártam: jól vagy rosszul. De így történt, 

úgyhogy… És ebből kifolyólag nem kertépítész lettem, a műszaki… illetőleg az lettem, a. 

Csak nem egy világhírű kertépítész. Mert aki helyettem végül is kiment, az Ausztrália 

főépítésze lett. Szóval, azért jó iskola volt. Lett volna valami. És…  

S: De ezt az egyetem ajánlotta föl? Vagy hogy?  

B: Hát persze. Hát, meg volt valami kapcsolatuk. Az az igazság, hogy – ráadásul a 

házassági tanúm, hát végül is elváltam, a Milcsényi Mihály doktor –, ő egy világhírű ember a 

szakmában, és még egy diplomája van, és hát ő is javasolt engem.  

Nos, hát én az, hogy itt maradtam, és tulajdonképpen a mai napig nem tudom, hogy 

jártam volna jól – de nem is gondolkodom rajta. A lényeg, hogy én nagyon szerettem rajzolni, 

már egyetemen is, ott a tanszéken, nagy képeim voltak kirakva, nem tudom én, 100×150-es 

színes képek, minden. A Miskolci Kisgrafikai Biennálén nyertem már egyetemistaként.  

Na, hát ehhöz tudni kell, hogy a kertépítész-tervezéshez nagyon jól kell tudni rajzolni, 

mert hát eleve csak azokat veszik föl erre a szakra. És fotóhoz tulajdonképpen semmi közöm 

nem volt, annak ellenére, hogy édesapám nagyon jó fotós volt, és mindig is erőltette. Talán 

ezért is nem érdekelt, nyilván. És amikor ide kerültem, képzőművész szakkör, kiállítások, és 

tudod, van egy ilyen képzőművész szakkör, ami nekem dögunalmas volt, végül is. És akkor 

láttam, hogy van egy csoport, mindig vedelnek, meg jókedvük van, meg hülyéskednek, 

kacagnak.  

Aztán odamentem, hogy „ti kik vagytok, mit csináltok?” Tudod, úgy, mint a mesében. 

És azt mondta, hogy ők a fotósok. Hát mondom, én eddig nem fotóztam, de hát érdekel, hogy 

milyen az, hogy nálatok.  

S: Aha.  

B: Aztán akkor…  

S: Ez ’70 körül van, amit mondasz?  

B: Ez ’71.  

S: ’71.  

B: ’72, mert ’72-ig én kimondottan csak festettem, meg grafikákat csináltam. És akkor 

történt az, hogy úgy tetszett is, meg mutattak ilyen fotókat, meg minden. És hát akkor 
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mondom én magamban, hogy ennél én sokkal jobbat tudok. És akkor megnéztem egy-két 

kiállítást, és mondom, én ennél jobbat tudok. És akkor feleségem azt mondja: micsoda 

nagyképű vagy. Te, mondom, figyelj ide. Ha én ezt komolyan venném, akkor egy év alatt 

akár Szövetségi tag is lehetnék, meg minden. Hát azt mondta, hogy hülye vagyok. Na, 

mindegy.  

S: Ez melyik volt?  

B: A feleségem.  

S: Ja, a feleséged!  

B: És akkor tényleg az volt, hogy mondom, addig nem fogunk hozzá, míg átnéztem az 

összes könyvet. Ráadásul, volt itt egy Martsa Lajos nevű nagyon jó fotográfus.  

S: Te róla írtál is, nem?  

B: Igen. Ő csinálta a Tersánszky-fotót, a Móricz-fotót, a Babits utolsó képét, szóval, 

ilyen híres embereket fotózott.  

S: Az egyetlen írásod a Fotóművészetben. Irgalmatlanul lebaszod benne ezt a kis 

sorozatot.  

B: A könyv nem jó.  

S: Az egész sorozatot, az az igazság.  

B: A könyv nem jó.  

B: De érdekes, amit írtál. Na mindegy, mert ez kitérő.  

B: Az nekem nagyon kínos volt, mert őszintén kellett írni, én meg úgy éreztem, hogy 

hát… szóval nem olyan jó. Na most, egyet el kell mondani: hogy ő ilyen kommunista volt, és 

lehet, hogy bennem volt egy szemétség, hogy szóval, hogy annyira ajnározzák, hogy ilyen 

kommunista, én meg nagyon keményen próbáltam így nézni, hogy na, hát reálisan, ugyebár, 

tárgyilagosan, ez azért annyira nem. Tudod? Ez is benne volt, de azért el kell ismerni, hogy 

egy jó fotós volt.  

Na most, Gyuri így legyintett rá, hogy hülyeségeket írsz, meg minden, nem is érted, 

tudod. És csináltam egy-két képet, ami neki nagyon-nagyon tetszett. És utána jött az, hogy 

nagyon keményen elkezdtem a fotózást, és akkor jött, volt ez a Sipeki – tehát ő akkor még 

aktív is volt, meg jópofa, és jó humorú –, meg a Tamási Péter.  

S: Bocsáss meg, melyik a Sipeki? A magasabb srác, vagy a…  

B: Hát ezt… hogy mondjam…  

S: Mert én nem ismerem őket. Na. Biztos itt van egy hármas kép.  
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B: Hát, a Sipeki az tornázott, tehát ő egy ilyen jobb alkatú. Ez a Tamási, ez a Sipeki, 

csak hát az óta…  

S: A magasabb.  

B: Hát, lehet, hogy magasabb is. Ő az a Sipeki. És akkor úgy összebarátkoztunk, na 

most elkezdtem fotózni.  

S: Ő volt egy darabig a Magdival, nem? A Vékással.  

B: Igen. És ez a kép, ez jóval későbbi, tehát azzal is kell, hogy valahogy elfogadjuk 

egymást emberként is, meg alkotóként, tehát így azért kell, gondolom. Sok-sok konfliktus volt 

– már így cikis, cikizősek voltunk egymásra –, de mégis, ez egy jó munkakapcsolat volt, 

mindaddig, amíg le nem maradtam az alkoholfogyasztásban nagyon. Mert, szóval tényleg, na 

azt szeretem, hogy egyrészt stimuláljon, másrészt barát… szóval, a beszélgetés hangulatát 

fokozza. Már egy kicsit más is jött egyre inkább, és sajnos, ez nagyon elrontotta a helyzetet.  

A Török Laci, vagy valaki lejött egyszer, azt mondja: hát te hogy tudsz ezekkel, hát 

miről beszéltek? Ez dögunalom. Miért nem megyek Pestre? És valóban, az nagyon, nekem 

nagyon fontos volt például, hogy az Első Csoporttal találkozzak, meg beszélgessek. Egészen 

így három-négy napig marha jól éreztem magam, jól kibeszéltem magam értelmes dolgokkal, 

amik itt már nem… Nem, szóval az a kisvárosban elég szörnyű, hogy ott megismered azt a 

hat-hét embert, és ha azok elromolnak, akkor nincs társaság.  

Na most, a másik nagyobb baj, hogy legalább nyolc-tíz ember, nálam fiatalabbak, a 

baráti körből, meghaltak. Tudod? És fiatalon. És tulajdonképpen most már… Nem tudom, 

hogy mondjam ezt neked. Szóval… nincs meg az az inspiratív légkör. Szóval, most már 

úgy… azért az kellett, hogy valaki mondja, hogy jó, vagy rossz, vagy csináld, ne csináld.  

S: De ez az STB társaság ez ilyen volt? Szóval…  

B: Amíg jó volt: jó volt. Addig nagyon jó.  

S: Meddig volt?  

B: Hát, olyan ’86-87-ig.  

S: ’86-87-ig. Aha.  

B: Igen, igen. Addig jó volt. De hát ehhez az is kellett, hogy írjon rólunk a Párizsi 

Műhely, meg hogy legyenek külföldön is kiállításaink. Szóval azért kellett. Mert tudod: az 

ember úgy van, hogy visszajelzést talált, akkor az tetszett, meg jó volt, meg…  

S: Miért? Írt rólatok a Párizsi Műhely?  

B: Írt, írt. Azt most pontosan nem tudom…  
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S: Az hol van?  

B: Hát a Nagy… Hogy hívták? Várjál, hátha tudsz ilyen… valami Nagy nevű. Ez a 

neve, hogy Nagy.  

S: Ja, tudom. Nagy Pál.  

B: Nagy Pál. Így hívják. És akkor volt kiállításunk: Szarvas, Szombathely, Pest, 

Esztergom – szóval, sok helyen. Úgy… Na, mindegy. Szóval sokkal komolyabban vették 

mások, mint mi, ezt az egészet. És akkor mondom: hát, ha ennyire tetszik, akkor még 

csináljuk egy kicsit. Mert végül is mi ilyen ökörködésnek, vagy jópofaságnak vettük. Vagy 

úgy, mint hogy elmegyünk beszélgetni, és iszogatunk. Na most, ez jellegében olyasmi 

lehetett, mint hogy egy társaság összejön, mondjuk a izébe, strand büfében, szabad téren, 

kerthelyiségben, és nagyon jól érzi magát.  

Na most, így volt a fotózás. Nagyon jól éreztük magunkat. Pláne, hogy még képek is 

születtek belőle. De mikor ez a része eltűnt, hogy jól éreztük magunkat, tulajdonképpen akkor 

maradt, hogy amikor már úgy éreztük, hogy már azért csináljuk, hogy na, még egy kiállítás, 

meg várják a képeket: akkor hagytuk abba. Tudniillik, ez a fotó pont arról szólt, hogy „a 

fotózás öröme”. És hogyha ez kimegy belőle, akkor azt nem lehet, hogy így…  

S: Na, de jó, de végül is legalább tíz évig nyomtátok, végül is azt lehet mondani. 

Olyan ’75 körül…  

B: De ez nem úgy volt, érted, hogy ez nem úgy volt, hogy…  

S: …megállás nélkül, persze.  

B: …tíz évig egyfolytában. Hanem közben volt egy-másfél év szünet. Aztán volt úgy, 

hogy hetente csináltunk képeket.  

S: Na jó, hát ez rendben van.  

B: De ez semmiképpen olyan alkotócsoport, mint, hogy, mit tudom én, hogy összeáll 

három-négy művész, és akkor elvekben, ideológiákban marhára együtt vannak. Nem. Ezt 

kimondottan az tartotta össze, hogy milyen jó dolog fényképezkedni. Ez ugyanolyan lelki 

töltettel, mint hogy amikor érettségizik valaki, vagy esküszik, olyankor lefényképezkedik, 

hogy meglegyen, hogy az milyen jó dolog.  

Vagy én nagyon élveztem, például fényképeztem az orosz katonát, mindig idejöttek, 

és itt a Szentháromság szobornál fényképezkedtek, abból is csináltam egy sorozatot. Szóval 

baromi jó, olyasmit akartunk, hogy mint mikor jópofaságból valaki valakiket fényképez – de 
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most egymást. Mert hogy úgy mondtuk, hogy ráadásul még híres embereket is fotózunk! 

Mivel hogy mi híres emberek vagyunk, tudod? Nem akárkik!  

S: És például, a felvételeket miért rontottátok el? Mert elég sok – különösen, amikor 

egymást fotóztátok…  

B: Hát aztán ebben direkt az volt, hogy megközelítsük azt az amatőr színvonalat, 

hangulatot, kidolgozási technikát. Tehát…  

S: Jó, tehát ez egy szerepjáték.  

B: Tehát minél közelebb álljon egy olyanhoz, mint hogyha ezt valóban amatőrök 

csinálták volna. Na, várjál. A Horus képeket, abban vannak olyan jópofák, hogy… Vagy a 

fiam most csinálta ezeket a… ilyen százéves negatív, üvegnegatívról nagyít. Szóval, abban 

vannak olyan dolgok, hogy marha jópofa, ami rajta van, de technikailag totál rossz. Szóval mi 

olyasmit akartunk, ami fölülemelkedik a technikai minőségeken, meg minden. Van rajta 

valami, amiért „érdemes” lenagyítani, úgymond. Hát, ebben sok beledumálás is volt, meg 

minden. De így éreztük, hogy így érdekes.  

S: Te, és ők végzett fotósok? Már úgy értem, hogy…  

B: Nem. A Sipeki, az, azt hiszem, hogy nyomdai fényképész, tehát ő igen. A Tamási 

nem.  

S: És ő mit csinál?  

B: Hát, végül is ő leérettségizett, és azon kívül semmit. Ja, a Gyulának meg van ez a 

szakmája, még plusz.  

S: Jó. Szerintem, ezek… illetve, hogy ez a, hogy mondjam, a szocializmusnak a 

szimbólumai iránti kifejezett érdeklődésetek, az úgy kiben volt a legerősebben? Benned? 

Vagy…  

B: Azt hiszem, hogy ez…  

S: Vagy mindhármótokban?  

B: Hát nézd, ebben van egy hihetetlen ellentmondás, ebben az egészben. Mert a Gyula 

édesapja, az ilyen nagyon erősen kommunista funkcionárius volt. Tehát a Gyula kapott 

műtermet, a városháza padlásán. Meg, szóval, lakást, kettőt is, meg minden. Szóval… 

Ugyanakkor olyasmi lehetett ez, mint a Hobónál, hogy az apja a Fischer, biztos tudod.  

S: Már milyen Fischer?  

B: Hát a Földes.  
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[– telefon–]  

  

S: Hát, ja a Földes László nevű…  

B: Fischer. Apukája Fischer.  

S: Aha.  

B: És hát ő a Központi Bizottságban is benne volt, hát ne mondd, hogy nem tudod!  

S: De, tudom.  

B: Na! Hát az volt az ő apukája.  

S: Nem, csak a Fischert nem értettem.  

B: Ja, hát a Fischer. Ő is mondta, vele jártam együtt egyetemre.  

  

[– telefon, már többször szólt –  

B: Igen?]  

  

  

(Balla I 7.MP3)  

  

S: Igen?  

  

[S: Forog!]  

  

B: Jó, hát akkor ezt tudod. Akkor ugyanaz az ellentmondás, akkor ott a…  

S: Jó, ezt én értem.  

B: Jó. Csak mondom, ugyanez van, hogy egy kicsit el is akar szakadni, de ugyanakkor 

nagyon…  

S: …kötődik.  

B: Tudomásul veszi, hogy ebből neki mennyi előnye van. Szóval, érthető az 

ellentmondás volt, és ez meg is van benne.  

S: Aha. Jó, de hát akkor ebben biztos benne volt ez a…  

B: Hát ő inkább úgy volt, hogy milyen jópofa dolog. Azért volt ebben benne. Hogy 

mondjam ezt neked, szóval, bonyolult.  
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S: Jó, mindegy, engem igazából az érdekel… De nem. Megvan. Megvan, amit én 

ebből akarok. Szerintem, ez nem ér többet.  

B: Na, akkor inkább elmondom, hogy őket általában jobban érdekelte, amiben nincs 

benne a politika. Akkor inkább így mondom. Tehát ők nagyon elvoltak azzal, hogy mit tudom 

én, kitaláltuk, ugye, a Titanicot fölfedeztük, meg fényképek…  

S: Ja, ezt akartam kérdezni, ez a Titanic-sorozat volt, ez szerepelt a Más-Kép 

kiállításon, ’89-ben.  

B: Hát nem tudom, hogy abból tudunk-e valamit adni.  

S: De én abból még nem is láttam semmit. Hogy mi volt ez?  

B: Hát találtunk egy hajóroncsot a túloldalon. De hát ez ilyen nagy hajó volt. Ott 

tönkrement a parton, körülbelül egy kilométerre Párkánytól lefele, nagy lapát, kerekek, meg 

minden. És akkor körbe fotóztunk, meg minden. És akkor kitaláltuk, hogy ez a hajóroncs, és 

akkor a repülőtéren ilyen imitációval úgy csináltunk, mintha kapaszkodnánk a szárnyakba, 

minden, szóval… És írtunk hozzá egy ilyen történetet. Ami teljesen hihető mert egy ilyen…  

S: Tehát egy ilyen képregény-szerű?  

B: Igen, igen. És…  

S: Ez nagyon kéne  

B: Nagyon humoros, meg minden.  

S: Biztos, hogy csináltatok róla valamilyen diát, akármit, mert a…  

B: Hát…  

S: …a Tény-Kép számára kellett.  

B: Hát azt tudom, hogy ami megmaradt, hogy hiányosan, tehát ott egy-két kép, ilyen 

érdekes. Tehát megvan a gépelt szöveg egy része, meg egy-két ilyen xerox, tehát a fotóról 

egy-két xerox, színezett xerox, ennyi van meg. Azt majd legközelebb megmutatom, jó?  

S: Ezt írd már majd még föl a listádra.  

B: Ezt nem tudom neked…  

S: Ja? Azt mondod, hogy ennyire reménytelen?  

B: Nem reménytelen!  

S: Jó.  

B: De azt mondom, hogy…  

S: Ja, hogy elfelejteni nem fogod.  

B: Nem felejtem el, hanem azt mondom, hogy színezett xerox fotói…  
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S: Jó.  

B: Ilyen xerox képek megvannak.  

S: Ja, nem, úgy értem, hogy ha esetleg találnál negát, vagy diát.  

B: Á, nem is keresek, ne haragudj. Szóval nálam, ott láttad, mi van.  

S: Ja, nem, az reménytelen.  

B: Én rengeteg könyvből kimaradtam, meg mit tudom én, azért, mert nem találtam 

meg a negatívot. Ez rám jellemző.  

S: Aha… Jó. Na, tulajdonképpen, amit szeretnék még kérdezni, hogy a… egy dologról 

nem beszéltünk még: ez az Ünnepnap című kiállításod az FMK-ban. És ehhez kapcsolódik…  

B: Ja, ez a rockos?  

S: Ez volt a rockos, és ehhez kapcsolódott még egy, hogy a Bánnak volt ez a 

szervezése, a rock-fotóról. És abba is belerakott egy-két képedet. Hogy…  

B: Ezt nem tudtam.  

S: Bán Andrásnak volt egy ilyen.  

B: Ja, ezt nem tudtam.  

S: Jó, hát csak mondom, akkor tudjál…  

B: De hát honnét volt neki képe?  

S: Hát, nyilván tőled kérte. Csak elfelejtetted, vagy valami.  

B: Most ez azért érdekes nagyon, mert azt leszedték egy nap múlva – nem tudom, 

hogy kik –, és nem is láttam az óta a képet.  

S: Melyiket?  

B: Azt az Ünnepnap…  

S: Az egy napig volt kinn?  

B: Igen. Tehát úgy, hogy ki volt írva, hogy mit tudom én, meddig lesz kint, tehát úgy 

volt, hogy jó egy hét, vagy nyolc napra. És két nap múlva mentünk: már nem volt ott semmi. 

És senki nem tudott róla, hol vannak a képek. És akkoriban tudták meg, hogy én a Beatricével 

járok együtt, meg hát ott azok is voltak, olyan fotók, Beatrice-s fotók is. Úgyhogy nagyon 

keményen összefügghet, tehát nem, hogy összefügg, hát, hanem biztos, hogy ezért szedték le.  

Hát nekem ezt szedték le, meg azt a Fényképezni tilos!-t. Szóval, ezt a kettőt. És ez 

azért volt különös, mert a Horváth Dáviddal együtt volt a kiállítás.  

S: Igen?  
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B: És neki is eltűnt az anyaga, szóval abban volt, tudod, hogy gyerekek ott kábítóznak, 

meg… és az, úgy látszik, ez még az FMK-ban is szemet szúrt valakinek.  

S: Ja, hogy nem az lehetett, hogy valaki a közönségből elvitte.  

B: Á, nem. Itt az egy komplett anyag tűnt el. Úgyhogy én ott kérdeztem aztán, 

mindenkit, akit lehet – nem. Nem tudják, azt mondják. Na most, figyelj, hogy valaki egy-két 

képet ott leakaszt, azt el tudom képzelni. De hogy mind, ez furcsa volt. Hát, akkoriban volt, 

hogy a Beatrice hirtelen nagyon rossz gyerek lett, akkor mégis mondták, hogy a mit tudom én, 

milyen elvtárs hülye elvtárs, most nem jut eszembe a neve, tudod, aki a Lemezgyárnak volt a 

nem tudom én, kije.  

S: Azt nem ők mondták. Az „Erdős Péter kurva anyját”?  

B: De, az Erdős Pétert. De, ők mondták. Hát ki mondta? Dehogynem.  

S: „Erdős Péter kurva anyját”. Várjál, nem. De mindegy. Igen?  

B: De szerintem igen. Mert hogy… hát tudom, mert én csináltam a lemezborítójukat, 

és rengeteg fotóm van róla, hogy gitároznak, egyebek. És akkor volt az, hogy hiába van meg, 

nem lesz lemez, mert ő nem egyezik bele, hogy bármit is változtassanak a szövegen. És akkor 

mondta, hogy akkor nincs lemez. Na, és talán azt ők tudták, hogy én nagyon együtt voltam 

velük, és akkor…  

S: Na, de hogy keveredsz… szóval, ez olyan fura.  

B: Hát nézd. Nagyon szerettem ezt a zenét. Ezt is. Én a rock-zenét nagyon szeretem. 

Hát ilyen, minden koncert, a Sakk Matt, akkor a… hát a… na. Hát én élőben is hallottam a 

Tűzkereket, meg ezeket, a Taurust, meg ezeket. Sokszor. Én jártam, nem az, hogy Pestre, 

hanem Fonyódra lementem ezekkel, meg ilyesmi. De nem, mint fotós, mert nem is vittem 

gépet. Hanem egyszerűen szerettem. Most is szeretem.  

S: Meg akkor még nem is fotóztál, amikor ezek voltak. Vagy igen?  

B: Hát nem fotóztam, de őket miért fotózzam? Tehát amikor ezek a képek elkészültek, 

ez már jóval később volt, amikor… Én nem azért csináltam, mert ez most szenzációs, meg 

minden. Hanem marhára érdekes volt nekem az, hogy mit tudom én, így átölelik, tehát 

annyira imádják, mit tudom én, a Nagy Ferót, hogy így átöleli a lábát, és ott bőg valaki. 

Szóval nekem ezek olyan furcsák voltak, ez az isten-imádat. Tehát, hogy tulajdonképpen nem 

is a rockot, hanem ezeket a jelenségeket. És azt hiszem, ezek túl megijeszthették azokat, akik 

úgy találták, hogy nem jó. Mert ezek ilyen hatalmas tömeget, ha akartak, meg tudtak 

mozgatni, végül is, ettől nagyon lehetett félni. Ezt felismerték.  
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S: Féltek is!  

B: Azért mondom, hogy nekem, szerintem, nagyon összefügg, hogy olyan hirtelen 

leszedték. Mert tudod, csináltak ilyen képeket, én láttam ilyen képeket. De ott az volt, hogy 

maximum csápolnak, vagy valami. De nem, én ott lerajzoltam, hogy egy olyan kábítós gyerek 

hogy fekszik két padon teljesen az éjszakában. Szóval én azt hiszem, hogy azt az oldalát 

mutattam meg, ami nagyon nem kellett volna nekik.  

S: Ez megvan, ez az anyag, valahol?  

B: Hát, tudod, mi maradt ebből? Az a plakát maradt meg.  

S: Ja, a plakát.  

B: Nekem annyi maradt. Hát, meg a negatívom megvan. De hát én, figyelj, képtelen 

vagyok…  

S: Jó, jó.  

B: De a negatívom megvan. Végül is, figyelj, hát abból is lehet képet csinálni ma már!  

S: Hát persze, hogy lehet, ha kell. Hogyne lehetne!  

B: De hogy a plakátot megmutatom majd, most itthon nincs, majd keresek. Abból 

esetleg azt mondom, hogy valamelyik olyan, hogy érdekes, akkor azt kinagyítom. Illetve a 

negatívot odaadom.  

S: Jó, majd meglátjuk.  

B: Abban vannak nagyon jó képek.  

S: Na most, figyelj ide, a következő az a… Ja, igen: az FMK. Az FMK-ba te egyrészt 

mikortól kezdtél ott csápolni? Másrészt, hogy te ott egy időben, azt tudom, hogy az Albertini 

mellett ott a vezetőség, a fotó…  

B: Hát megválasztottak engem. Az az igazság, hogy Fotó Biennálét is azért bírom 

csinálni, mert félre tudok rakni ilyen politikai meggyőződési, meg minden dolgokat. Meg 

ráadásul én ezt úgy fogom föl, mint kínai focicsapatnak drukkolsz, ebből nem csinálsz 

tragédiát, hogy az egyik MTK-s, a másik fradista, harmadik Újpest. Mert tökmindegy, mert 

ahogy a politikusok átigazolnak, ugyanúgy a játékosok is.  

Emellett úgy kitettem, hogy jaj, a szívem, hogy most kereszténydemokrata vagyok, 

vagy… Ha te tudnád, engem majdnem minden pártba be akartak szervezni, és egyikbe se 

mentem, mert én nem vagyok alkalmas rá – az biztos –, hogy én párttag legyek.  

S: Na, de az FMK-ba…  

B: Na, de hát…  
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S: Gondolom, nem… ott tagként kezdtél.  

B: Na de, várj. Épp azt akartam mondani, hogy az FMK-ban az tűnt föl mindenkinek, 

hogy hihetetlen nagy viták voltak ott az alkotók között, hogy az miért szar, meg nem tudom, 

mi. És hogy én tudtam úgy beszélni, hogy elmondtam, hogy tényleg szar – és nem sértődtek 

meg. Vagy el tudtam mondani, hogy ez jó – és nem sértődött meg az, aki meg úgy érezte, 

hogy ez szar. Tehát az opponens. És…  

Meg hát, úgy érthettem is hozzá, meg talán az érdekes volt nekik, hogy nem fotós 

szakmunkás, nem fényképész szakmunkás, hanem valami egészen más helyről jött. Nem is 

képzőművész. Tehát az… nézd, én művészettörténetet, már akkor építészettörténetet, 

városépítés történetet, mindezt tanultam. És ez egy… hát sok minden mást is kellett.  

Mindenesetre ez egészen más, komplex látást adott. És ez nagyon érdekes volt a 

többieknek, hogy valami egészen másról tudok beszélni, ugyanazzal a képpel kapcsolatban, 

mint amit ők. Hogy mit tudom, Práter utcai Szakiskolában ezt mondták, egy másik, győri 

szakiskolában azt mondták, szóval ezen át. És akkor ők is, egész más indítékból jöttünk el, és 

kezdtünk másról beszélni.  

S: Várjál, akkor ezt lefordítom. Akkor ez azt jelenti, hogy egész egyszerűen attól, 

hogy te egy egyetemet végigcsináltál, ahol…  

B: Azt hiszem, az is benne volt, nem csak hogy egyetemet, de elég…  

S: Most nem a rangját. Most nem a rangját akarom mondani.  

B: De egy speciális egyetem a Műegyetem. Mindenki szerint.  

S: Most nem az az érdekes. Hanem mindenesetre egy valamit végigvittél, azt, hogy itt 

kétezer év alatt itt mit gondoltak erről, hogy volt, nem tudom én, mi.  

B: Igen, igen, igen.  

S: Na most, a többieknek ez meg nem volt meg. Mert hogy nem volt felsőfokú oktatás.  

B: Ezen különben rengeteget gondolkoztam, hogy – most egy kanyar –, hogy a 

fotósok hihetetlenül műveletlenek általában. És…  

S: Na, de ezért!  

B: És ez azért van, mert – elmondom –, hogy akármilyen amatőr képzőművész, 

kénytelen megismerkedni nagyon komoly régi festményekkel. Sőt, még le is kell másolnia 

néha, hogy tanuljon valamit.  

Na most, fotósoknak nem volt. Mert kattintok, és nagyon sok azzal a hülye 

hozzáállással, tudod, hogy hát biztos tudok én is olyat, mert meg kell nyomni. És az a baj, 
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hogy ez nem csak a buta emberekben van, hanem az is, aki végül is fotós lesz, vagy híres 

fotós lesz. És utána már látja, hogy ez nem olyan egyszerű! De akkor már szinte késő van.  

Lehet, hogy amit mondasz, az benne volt, de én ezzel… eszembe se… Én inkább az, 

hogy azt hittem, hogy valami más, más az én ismeretanyagom. Tehát nem, hogy magasabb: 

hanem más. Másabb.  

S: Hát másabb, de…  

B: Énnekem az eszembe se jutott, hogy… de tényleg lehet, hogy itt nem sok 

egyetemet végzett ember volt.  

S: Biztos, hogy nem volt.  

B: Ez nekem nem jutott eszembe soha.  

S: Na most, érted, most nem a presztízsét mondom, hanem azt, hogy te 

szisztematikusan valamit végigtanultál. Meg kell mondjam, például ugyanez a helyzet a 

Harissal. A Haris, ugye, Műszaki Egyetemet végzett. De ő is végigtanult valamit. És állati 

tiszta rend van a fejében.  

B: Figyelj, én ezen nagyon sokat gondolkoztam, és magamtól nem jöttem volna erre 

rá. Most, hogy mondod, ez… fú, ez biztos, hogy így van. De hát végül is, nekem talán azért 

volt könnyű. Könnyű például azért is, hogy most ezek az izmusok, meg amerikai fotó.  

Tudod, a Camera megjelent – ez tény, ez így volt az FMK-ban is, meg a Stúdióban is 

–, hogy a Camerának megjelent az új száma, akkor két-három héten belül jöttek a Camera-

képek. De az a szám! És senki, nem vették észre, hogy ez nem arról szól, hogy most mi a 

tendencia, hanem a Camera szerkesztősége most, a világ fotográfiájának összességéből ezt a 

szeletet emelte ki – mert minden Camera általában szisztematikus volt. Ezt nem vették észre. 

Azt hitték, hogy most ez a fejlődés, hogy szeptemberben ez volt, októberben ez van, 

novemberben…  

Na most, ez engem borzasztóan idegesített, és elmondtam, hogy gyerekek, hát ne 

hülyéskedjetek! Hát vegyétek már észre, hogy a múltkor Steichen, meg ezek. Hát ezek száz 

éve csinálták a képeiket! Hát ez most nem egy új dolog, hogy most ezt bemutatni!  

„Ja, hogy ez most nem kell lelágyítani?” Lelágyíthatod, baszd meg, de hát nehogy azt 

hidd, hogy most ez a tendencia Na, most lehet, hogy ez most tényleg…  

S: De nem, értem, hogy mit mondasz. Te, és oda mikor keveredtél? Hetven…?  

B: Nem tudom, te, isten bizony, nem is tudom, hogy kerültem én oda, meg miért. De 

lehet, hogy az Albertini szólt. Komolyan mondom, mert a…  
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S: Az Albertini honnan szólt volna?  

B: Az Albertini az Esztergomi Fotóklubot bírta nagyon. Mert azért itt, érdekes módon 

azért elég jó klub volt ez.  

S: Meg azért is, mert ő meg a Népművelési Intézetből ismert.  

B: Na, várj, akkor lehet, hogy ez úgy jön ez az egész össze…  

S: Mert az Albertini volt a Réti Palikának a…  

B: Fábián volt ottan, a Bánfi Pál, a Réti Pál. Tudom már! A Réti Pálhoz mentem én – 

meg kell mondanom, hogy én azt az öreget bírtam, nem tagadom, jazz-zenész, zongorista 

volt, biztos tudod. Szóval nagyon, egészen hihetetlen kapcsolatban voltunk. Néha még 

röstellem is, hogy úgy, olyan goromba leveleket írtam neki, mint az apámnak illett volna, de 

hát, mint fotósnak, igen. Végül is nagyon kedveltem, és valóban, azt hiszem, onnét.  

És akkor lehet, hogy a Fábiánnal is ott ismerkedtünk meg, ott mondtuk, hogy itt 

csinálunk Biennálét. Na persze, azt mondja, miért ne, azt mondja, hülyék vagytok ti. Aztán ő 

is elismerte, hogy hát ez jól ment. De valóban, ott…  

S: Ő ’75-re, ’75 körülre teszi ezt.  

B: Igen?  

S: Ő írt egy szép cikket, azt nem tudom, ismered-e? ’96-ban, a Biennálékról. Majd 

odaadom.  

B: Milyen újságban? Mert a Fotó és a Fotóművészetben, azt tudom.  

S: Nem, nem, nem. A valami Új Forrás talán.  

B: Ja, akkor azt ismerem. Az a mi megyei lapunk, folyóirat. Akkor azt biztos ismerem. 

Na, szóval az volt, hogy ott lehetett. És szerintem, az Albertini is tényleg, lehet, hogy ott 

dolgozott, nem?  

S: Hát, az Albertini volt egy időben a Rétinek a helyettese. Szerintem a Fábián előtt.  

B: Na, akkor megvan. Akkor szerintem az Albertini szólt nekünk, hogy van itt ez a 

Klub. És akkor a Stúdióban is úgy szóltak, azok már, az FMK-sok szóltak, meg hogy lépj, be, 

meg mi…  

Igen, ez így volt, tényleg, úgy kezdődött. Igen, igen. Hogy ilyen… igen. Albertinit, 

azt, nem is tudom, valami előadásra egyszer meghívtuk, nagyon tetszettek a képek, amiket 

csináltunk. Valóban, lehet, hogy ez volt. Szóval, magamtól nem találtam volna oda, hát miért.  

Na, várjál csak! Bár, van nekem egy gyanúm, hogy voltak ott ilyen zenei koncertek, 

szóval lehet, hogy én már jártam ott előtte. Mert én végül is egyetemre jártam ’65-től ’70-ig, 
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szerintem előbb én, előbb voltam zenei koncerten ott. Igazából nem tudtam, hogy az egy ilyen 

művész-hely.  

S: Én nem tudom, hogy akkor még voltak-e koncertek. Na, mindegy. ’65-től ’70-ig…  

B: Nagyon jó kis étterem volt, azt tudom.  

S: Tudom. Te, és te ilyeneket, mint a Koncz?  

B: Nem ismertem személyesen. A Sipeki állítólag ismerte, de nem tudom, hogy igaz-e. 

Mert a Gyula egy kicsit… mond dolgokat…  

S: És… Ja, de te ’71-ig olyan nagyon nem is érdeklődtél így fotó iránt.  

B: Nem.  

S: Azt lehet mondani.  

B: Máshogy. Én ilyen, főleg a grafika iránt érdeklődtem, minden kiállítást megnéztem, 

mindent. Tehát egyetemről mindent, de festményt, mindent, szobrot, mindent. Szóval egész 

egyetem alatt.  

Látod, egyébként lehet, hogy ez is számít. Hogy én nem csak fotókiállításokat néztem. 

Sőt. Szóval én tulajdonképpen festmény – tehát képzőművészeti kiállításokat rengeteget 

néztem, de fotóban elvétve volt. De ennek oka az is, hogy nagyon érdektelen fotókiállítások 

voltak.  

S: Hát nem is volt, persze.  

B: Szóval, a grafika, az szerintem nagyon magas szinten volt, nagyon is érdekelt. 

Különösen a hideg tűs eljárások, meg a rézkarcok, de fotóra igazából nem emlékszem úgy, 

hogy valami ilyen lett volna, olyan nagy fotókiállítások… Tehát abban az időben – ha jól 

belegondolsz – a fotó elég szar helyen volt.  

S: Persze.  

B: Hát nem véletlenül lett a Stúdió is, meg az FMK is, mert hát pont irritáltak azok a 

szar képek.  

S: Így van.  

B: Ami nem olyan szar, csak mindig… Hát akkor nagyon divat volt dicsérni. Figyelj, 

amikor az Esztergom-könyvet csináltam, a lehető legtöbb energiát az vette el tőlem, hogy ne 

kelljen lakótelepeket belerakni, ne kelljen a szar itteni gyáraknak a belső csarnokait belerakni. 

Mert hogy „az kell, meg dicsekedjünk vele”. Hát kiröhögnek, hát Nyugaton százszor 

különbek vannak.  

S: Ja, ja.  
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B: És ez sajnos mind a két könyvemnél el kellett játszani Esztergomban.  

S: Te, és te tulajdonképpen ilyen, hogy Boglár, ilyesmi? Ezekkel nem foglalkoztál?  

B: Ezekre a tárlatokra gondolsz, Sanyi?  

S: Igen, avantgárd, Szentjóby…  

B: Én a Galántaival nagyon-nagyon régi kapcsolatban vagyok, de szerintem az még az 

FMK előtti. És nem is tudom, hogy hogyan is volt. Szerintem, lehet, hogy valami borozásos 

kapcsolat, szóval nem mint fotósként ismerkedtem meg vele.  

S: Aha.  

B: Nem. Valami egész más. Csak az, így…  

S: Akkor az lehet mondani, hogy…  

B: Beszélgettünk, vagy valami. De aztán nagyon komoly kapcsolatunk lett.  

S: Csak próbálom megérteni. Tehát, hogy körülbelül…  

B: Tudod, mi az érdekes? – Bocsáss meg. – Amiket kérdezel, azok azért lepnek meg, 

mert sohase gondoltam bele, és most meg gondolkodom, hogy tényleg, hogy is volt? Mert 

nem tudom. Nem tudom.  

S: Lehet, hogy akkor most akkor járnánk jól, hogyha most nem interjút csinálnék, 

hanem elmondanám, hogy mikre vagyok még kíváncsi. Mert…  

Tehát az egyik, ez érdekelne, és akkor esetleg kutakodjál már az agyadban – mert 

szerintem, nemsokára úgyis abba kell hagyni –, hogy…  

  

[S: De akkor ezt ki is kapcsolom.]  

 


