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Interjú Jokesz Antallal 

 

S: Találtam ilyen képeket a Múzeumban.1 Ettől ne ijedjél meg! Lesz egy olyan rész, 

aminél… tehát ahol az új dokumentarizmusról beszélek – látod ezt rendesen?2 –, tehát hogy’ 

magyarázzam meg: ott lesz egy olyan, hogy „indulási oldal”, meg egy „érkezési oldal”.  

J: Ezeket hol találtad meg? Semmiben sincs, szerintem.  

S: Mondom, ez lenn van Kecskeméten.  

J: Ja, bocsánat.  

S: Kotta nélkül, az a címe a sorozatnak. Ez egy nagyon aranyos kép, szerintem. Ezzel 

nyertél valami nívódíjat. Úgyhogy…  

J: Lehet, hogy onnan kapták. Hogy’ szerezték, nem tudom.  

S: Valószínű, mert oda [Kecskemétre] lekerültek azok a képek is, amik [díjat nyertek], 

tehát a Fotóművészetnek a szerkesztőségéből.  

J: Ez ott nem volt, hanem ez valami kiállításon volt, ’78 előtt, még ilyen amatőr 

[kiállításon], Réti Pali bácsi nyomására, ugye, mindenhova küldtem képet. Mert ugye, az ő 

felfedezettje voltam; mindenki az ő felfedezettje volt.  

S: Tényleg? Ezt nem tudtam.  

J: És akkor ’78-ban, amikor rájöttem egy képnél (most nem jut eszembe, de nagyon 

sokáig tudtam, hogy melyik az a képem, ami…). Tehát amit megmutattam a Réti Palinak, a 

Népművelési Intézetben, azok mindig valami dobogós helyet kaptak, nyertek ezt-azt-amazt. 

Ha nem mutattam meg, és ő benne volt a zsűriben, akkor nem nyertem. És akkor mondom: 

hát ez ilyen faszán működik? Kiismertem, érted, hogy mi az ő ízlése, meg hogy hogy’ 

működik ez az egész rendszer – és onnantól kezdve nem küldtem sehova. De mintha elvágták 

volna. Ez volt ’78 eleje, egész konkrétan. És ez ugyan egy ’75-ös kép…  

S: Ez ’75.  

J: Ez volt valamilyen kiállításon. Akkor voltak ilyenek, hogy Ifjúság Kiállítás, meg 

Székely Aladár meg a faszom tudja, milyen kiállítások voltak. 3  És akkor úgy mindegyikre…  

S: Küldözgettél.  

J: Küldözgettem. De aztán, mondom, ez úgy egyik pillanatról a másikra…  

                                                 
1 A Magyar Fotográfiai Múzeumról van szó. 
2 A laptopomon a képeket. 
3 Székely Aladár országos kiállítás, Gyula. 
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S: De ez szerintem – nézd, nem akarom túlértékelni – de szerintem ez nem rossz 

indulás.  

J: Hát, abban az időben egy vállalható.  

S: Abszolút így van! Így van, én is így gondolom. Jó.  

J: De ma már totál mást gondolok róla, nyilván.  

S: Hát, gondolom! De most nem ez az érdekes.  

J: Egyébként arról az átlós ágy-zongora képről írt egy nagyon jó elemzést a Mányoki.4  

S: Igen? Hova?  

J: Vagy a Mányoki, vagy a nem tudom ki, a Magyar Nemzetben jelent meg. Vagy a… 

a Magyar Nemzet előtt milyen újság volt?  

S: A Magyar Nemzet előtt nem volt semmilyen újság. Az mindig volt.  

J: De volt; jobboldali újság: a Napi Magyarország? Vagy Magyarország?  

S: Ja, hogy mostanában?  

J: Hát, nem mostanában; ez a kilencvenes évek.  

S: Úgy értettem.  

J: Mielőtt még elkezdtem újra fotózni, még azelőtt volt ez. Azt nem tudom, hova 

raktam, de azon még meg is lepődtem, azon az íráson.  

S: Aha. Na, ez egy teljesen jó kép.5   

J: Hát, rosszul van exponálva. Rossz a nagyítás egyébként, mert ez túlságosan be van 

takarva: itt látszik a vonal, ahol takarva van. Mert itt baszott nagy fény-árnyék különbség volt, 

mert itt volt fönn egy lápa; egy lámpa világított az egész izében: oda be volt csavarva, azt 

hiszem, egy kétszázas lámpa, vagy ötszázas, nem is tudom. Úgyhogy ez egy rossz kópia.  

S: És kell erről még tudni valamit? Hogy ehhez valami személyes, vagy egy haverod, 

vagy…?  

J: Ezt a srácot sokat fényképeztem. Az döbbentett meg, hogy a pasi ilyen kukás, vagy 

mit tudom én, és így a városban… Én itt laktam fönn a téren, itt az Óváros térnek egyik 

épülete volt a fürdő. Most az a legrosszabb, nem újították fel valamiért. És a katonakorom 

után itt laktam. És kurva sokat gitározott ez a gyerek itt a téren. És akkor így ismerkedtünk 

meg. Kurvára sokat fényképeztem ezt a pasit, már így, hogy összebarátkoztunk. És akkor 

                                                 
4 Mányoki Endre. 
5 Kotta nélkül. Lásd Szilágyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben, 1965–1984. 
Fotókultúra – Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2007, 88.  
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egyszer lementem, mondta, hogy menjek le, mert neki van egy hangversenyzongorája a 

putriban. És akkor lementem, és akkor készült ez a…  

S: Aha. Ja, ez egy cigány csávó ?  

J: Igen. Abban az időben ez egy… ugye, akkor ’76-ban még dübörgött itt a szociofotó. 

Tulajdonképpen a Kerekesnek a… ő is szociofotósnak indult.  

S: Így van. Persze, tudom.  

J: A képeiben erősen… És akkor még ez a szociofotó-dolog: Stalter például. Vele 

Gyulán ismerkedtem meg, ’75-ben. Ott csináltam egy – azt nagyon csíptem –, a 

Harisnyagyárba bementünk, bekéredzkedtünk, fényképezni. És adtak mellénk egy kísérőt, 

egész nap fényképeztünk a Harisnyagyárban. Kurva érdekes, hogy ő mit fényképezett meg, és 

úgy egymás mellé rakva, itt teljesen két különböző szemlélet. De a Stalterrel baromi jóban 

voltam aztán utána. És ő abból, azt hiszem, ’75-ben vagy ’76-ban volt, abból is van egy négy 

képes sorozat.  

S: Azt nem ismerem.  

J: És az már egy erősen koncepciózus. Ez nem annyira, ez még inkább a hagyományos 

szerkesztésmódnak felel meg, egy ilyen…  

S: Hát, annyiban, hogy nem egyes képek, hanem képsor. Tehát azért az, hogy 

képsor…  

J: Igen, de ez egy hagyományosabb logika szerint van összerakva, mint a 

harisnyagyári. A harisnyagyári már koncepciózusabb. Mert ott az utolsó kép, az egy 

kifejezetten drasztikus, szemcsézett, baromira fölnagyítva, egy nőci ül a raktárban, kibaszott 

sok harisnya között. És a harisnyáknak meg a nőnek az agya, a feje, meg a mit tudom, 

micsoda, egy ilyen hihetetlen szemcsés, széteső valami. És ott már valamennyire tudatosan 

irányítottam ezt a dolgot, hogy a fotónak az eszközei – akkor számomra az eszközei, az főleg 

a szemcsézetben. Tehát az, ami úgy mássá tette a világot, hogy kibaszott szemcsés volt a kép. 

Tehát ki volt nagyítva, meg izére fényképezett az ember: nagy érzékenységű MP-27-re, arra a 

szar ORWO-ra. Akkor annak nagyon durva szemcséi voltak, és ez úgy vonzott, ez a szemcsés 

izé, ez a…  

S: És papírt, azt mit? Gondolom, hogy Fortét használtál. Forte, az volt.  

J: Nem emlékszem már, de azt hiszem, ez a tök sima, amit így boltban lehetett kapni.  

S: Lehetett kapni, szóval ez nem volt…  
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J: Lehetett kapni, hát mondjuk, akkor más volt az ezüsttartalma a papírnak, ami a 

boltban volt. Na most, ’99-ben újra akartam nagyítani a régi dolgokat, de az Istennek nem 

sikerült olyanra csinálni. Akkor a végén a Kodak adott, így szponzorációképpen, valami 

Kodak-papírt, de abban… Nem is tudom, milyen papír, szűrőzni kellett. Szűrőkészletet is 

adtak hozzá, amin kemény-lágy között lehetett… Úgyhogy elküszködtem vele, de ezek már 

nem azok a papírok. Sajnos.  

S: Hát igen. Na, jó. Ja, hát van egy ilyen korai zsengéd,6 ez szerintem felejthető, igen.  

J: ’75. Felejthető, de ez elementáris nagy vitákat váltott ki.  

S: Tényleg?  

J: Hogy szabad-e aktot fényképezni ágyban. Hohó, hát ezek óriási viták voltak!  

S: Tényleg? Ezt nem tudtam.  

J: Ez már ki volt állítva, azt hiszem, a MADOME-ban egy kiállítás volt, vagy valami 

Országos Fotóművészeti nem tudom, micsoda.  

S: Biztos Országos Fotótárlat, vagy hogy hívták ezeket.  

J: Ott szokott lenni, valami ilyesmi, igen. És tudom, hogy csak azért lett kiállítva, mert 

a Réti Pali akkor már túl volt ezen a „szabad-e ágyban fényképezni aktot” című vitán. És ugye 

tudta, hogy ez a kép kié. Tehát ki volt állítva. Akkor én még nem jöttem rá, hogy itt minden a 

Réti Palin múlik.  

S: De ezen mit kell érteni? Ezt én nem tudom.  

J: Ma nem lehet ezt így megmondani. Hogy tulajdonképpen azzal, hogy itt egy ilyen 

kézi vezérléssel a Réti Pali volt mindennek az Alfája és Omegája; ő volt, ő testesítette meg 

áttételesen valahol a hivatalos normát a fotóban. Mit szabad, mit nem szabad, mi etikus, mi 

nem etikus, mi fotószerű, mi nem, mi… Tehát, tulajdonképpen az amatőr mozgalomban ő 

volt az, aki az Atyaúristen volt.  

S: Na jó, hát ezt tudjuk.  

J: Na most, nem tudtad valójában kikerülni, mert minden komoly zsűriben ott ült. És 

tulajdonképpen a fotográfusok egy idő után, tudat alatt, mint az öncenzúra, elkezdtek úgy 

fényképezni, ami az elvárás. Na most, innentől kezdve valóságábrázolásról beszélni, az egy 

érdekes dolog már! Képzeld, amikor te úgy fényképezel…  

S: Hogy mi az elvárás.  

                                                 
6 Vánkosok csendje. Lásd Szilágyi: I. m., 90. 
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J: Hogy el tudd adni, hogy kiállítsák. De ez nem tudatosul benned, hanem hogy most 

így kell csinálni. És tulajdonképpen egy kibaszott veszélyes dolog, mert egy egész ország 

ment utána, mint az állat. Az egész mozgalom.  

S: Hát, ezt tudom. Ezt tudom.  

J: Úgyhogy…  

S: Na jó, de hát ahogy én látom, majdnem mindenki, úgymond, az amatőr 

mozgalomban kezdte – mert hol a francban kezdte volna. És aztán onnan, abból kiszerettetek 

elég gyorsan.  

J: Igen, csak utána kurva hamar nekiütköztünk annak, hogy tulajdonképpen amiről azt 

gondoltad, hogy profibb dolog, a profibb még jobban meg volt kötve. Tehát még keményebb 

feltételek és szabályok voltak, mert az meg ráadásul, ott már politikai motivációja is volt a 

dolognak, magasabb kultúrpolitikai…  

S: Ja, ilyenre gondolsz, hogy MTI, meg ilyesmi?  

J: Magasabb kultúrpolitikai szempontok érvényesültek, mint az amatőrben. Még az 

amatőrbe azért be-be lehetett törni valami izével, érdekességgel, a keményebb vonalba, ott 

már nem annyira.  

S: Jó, hát ezt értem.  

J: Ott már egyrészt a technológia is egy eléggé meghatározott dolog volt, hogy a 

profik milyen technológiát használtak, milyen géppel, milyen objektívvel, milyen… Ott már 

eleve meghatározódott az által, hogy ha ő publikálni akart az újságban, akkor az újságok, 

ugye, egyfajta újság volt, minden újság ugyanazt írta, ugyanolyan…  

S: Ja, ja.  

J: Úgyhogy egy ördögi kör volt, és akkor a kettő között nem volt…  

S: Nem volt… vagy legalábbis nem volt…  

J: Hát, az a kis rés, a kis kiút, az ’78-ban a Stúdió volt.7  

S: Ja, ja. Na, majd oda visszamegyünk. Erről kell tudnom valamit? Többet erről a… 

mi ennek a sorrendje egyébként? Van ennek sorrendje?8  

J: Gőzöm nincs. A kép hátulján biztos rajt’ van. Ezek talán itt is vannak a fiókban.  

S: Oké. Jó. Na. Most ez nem biztos, hogy sorban van. Lesz külön… mert én nem 

személyeket tárgyalok, meg nem is műfajokat, hanem ilyen, hát, hogy mondjam? Ilyen – 

                                                 
7 1977-ben alakult meg a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója. 
8 Kotta nélkül I-IV. 1975. 
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majd fogom mutatni –, ilyen csoportokat. Tehát, az egyik az, hogy elég sok önarcképet 

csináltál. Hogy mi foglalkoztatott? És azt tudom – nem akarom a szádba adni, de végül is egy 

2000 körül készült interjúban mondtad –, hogy neked az egész fotó tulajdonképpen egy ilyen 

identitáskeresés is volt.  

J: Hát igen, Most ebbe tényleg ne mélyedjünk bele. Egyrészt ezt a könyvemben le is 

írtam, és annál többet nem is nagyon akarok mondani erről. Pont tegnap, a temetésen szögezte 

nekem az unokatesóm a kérdést, hogy ő is olvasta valahol, a férje izélte valami interjúban, 

hogy én azt mondtam az anyámról – ugye, aki neki a nagynénje volt, a meghalt apjának a 

testvére –, és ő nekemszögezte a kérdést a temetés után, hogy én azt mondtam az anyámról, 

hogy ő kényszerből volt kommunista.  

Ugye, a családban ez egy meghasonlott dolog volt, hogy az apám családja, az egy 

kibaszott vallásos vonal volt. A nagybátyám pap volt, katolikus pap, a nagymamám az 

hihetetlen vallásos. A másik vonalon pedig, az anyám, az pedig már a hetvenes években 

belépett a pártba, szakszervezeti vonalon nyomult. Ők hittek ebben a hihetetlen nagy izében, 

fejlődésben, hogy majd a szocializmus, meg izé. De ők komolyan hittek benne, amíg 

tulajdonképpen ütközésbe nem került ez a két vonal a családon belül.  

És ez leginkább, ugye, a gyerek. Ott jön ki. Én, aki minden reggel mentem hajnali 

misére ministrálni, délután meg az őrsgyűlésbe, meg a mit tudom én, micsoda, ez a két 

elvárásnak kellett megfelelni. És ez egy meghasonlottság az ember-gyerek életében. És aztán 

ez az identitásproblémákat aztán még tetézte ugye, hogy az öreganyám, az ’47-ben úgy lett 

ide betelepítve a Felvidékről.  

S: Felvidékről, igen.  

J: Egy sváb faluba. Egy család, vagy két család. Tulajdonképpen az egész falu ellenük 

volt. Ugye, betelepítették egy olyan sváb házba, ahonnan kiköltöztették a izéket. Ezek a 

hülyék meg visszafogadták a családot izé, nagy szeretetből, a ház felébe, és onnantól kezdve 

pokol volt az egész. Mert ők vissza akarták szerezni a tulajdonukat, az öreganyámék meg mit 

tudtak csinálni? Úgyhogy, ilyen szempontból ez az identitás-dolog, ugye, ez szerintem, 

mindenkinek, akinek ilyen dolgai vannak a munkáiban, azok mind gyerekkorra vezethetők 

valahol vissza, hát, ahol az ember meghatározódik, még szinte, még a tudatosodásod előtti 

korszakra, amit nem is tudsz kontrollálni, hogy mi történt. Szerintem.  
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S: Jó, de ebből nem következik feltétlen, hogy most kifejezetten önarcképet… Szóval, 

nálad feltűnő, hogy elég sok az önarckép. Tehát nem csak akkor csinálsz önarcképet, amikor 

mondjuk, pont az a kiírás, hogy csináljunk önarcképet.  

J: Hát ebben, ezt most így marha nehéz elemezni, azért más is van.  

S: De most nem lelkileg akarom elemezni.  

J: …ki vagyok én. Ki vagyok én, vagy hogy nézek ki én, vagy… Ráadásul, engem a 

hosszú hajam miatt ugye, akkoriban bementem az anyámhoz a gyárba, és akkor a portás 

fölszólt az anyámnak, hogy megjött a kislánya. Mert olyan kislányos arcom volt. Tudod, ez 

úgy zavaró volt, mert…  

S: Aha.  

J: Főleg mielőtt bajszom volt. Lehet, hogy azért is növesztettem bajszot a seregben, 

hogy már véget vessek ennek. A lányom ugyanilyen szituban van, mert őt meg mindig fiúnak 

nézték, amíg rövid haja volt. Aztán a dologra az ember azt mondja, egy idő után nem érdekli, 

de azért csak ott van benne.  

S: Aha. Na, ezt azért is kérdeztem, mert ugyanakkor ezek nem egyszerűen ilyen 

önarcképek, hanem én úgy látom, hogy az önarcképeidben is abszolút a fotó mint médium 

benne van.  

J: Na, de akkor ez úgy – nem akarom a dicsőséget kisebbíteni –, ez akkor kurvára 

benne volt a levegőben! Tehát, ha akkoriban megnézed, hogy kik csináltak önarcképeket, meg 

hogyan csinálták, akkor azért volt rendesen. Ugye, most ilyen közvetlen körből nézem, 

például Vető Jánoskának is van rengeteg. Akkor volt a Szerencsésnek is például, nagyon 

érdekes önarcképei voltak. Akkor, most így hirtelen nem tudok neveket mondani, úgy ők 

azok, akik a leginkább. De ha megnézed, tuti biztos, mert ez a kép benne van a Fotó újságban, 

és a Fotó újságban van egy másik csávónak szintén önarcképe, teljesen más stílusban. Pedig 

nem volt kiadva ukázban, hogy önarcképet kell csinálni.  

S: Épp ezt mondom. Persze.  

J: Volt a Fotóművészetnek egy önarckép-száma, azt ismered?  

S: Azt igen, hogyne.  

J: Ez azért volt számomra így érdekes, hogy ráadásul ennek, azt hiszem, az volt a 

címe, hogy a Tükörképem…  

S: Az az! Tükörképem leképezett tükörképe.  
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J: Tükörképem leképezett tükörképe, ez Debrecenben készült, a Flesch Nikonjával. 

Akkor kurva sokat fényképeztem ezzel a géppel, nem is volt még a kezemben nagylátszögű 

gép. Illetve nem is tudom, nekem akkor volt már 29-es nagylátszögem? Pentacon masinám? 

Volt. Ez viszont egy 20-as, egy nagyon jó 20-as nagylátszög volt. És hát azt hiszem, ez így 

meg van fordítva, nem tudom, a „Nikon” felirat hogy van, de ez meg van fordítva. Tehát 

fordítva van lenagyítva. Megvan a negatív fordítva. Mert nem így látod a tükörben, hanem 

nem tudom, hogy. El lehet olvasni a „Nikon” feliratot?  

S: Hát, én így nem tudom, megnézzük.  

J: Várjál, hát ezzel.  

S: Ja, ja. Várjál, nem fogom tudni kinagyítani. Lehet, hogy fordítva van. Aha. Hát, 

hogyhívjákban, tükörben csak akkor látod helyesen, tehát úgy, ahogy más látja az arcodat, 

hogyha így [derékszögben] van két tükör, és abba nézel.  

J: Meg az is érdekes volt, ugye, hogy be van égve. Ez a mosdóban lévő tükör, ez egy 

ekkora tükör volt valahogy, és úgy mellette, a fehér falon beégett. Tehát, valójában nem 

igazán látszik, vagy kétértelmű, hogy ez most tükör vagy nem tükör, vagy hogy’ a francba 

van. A függöny miatt, mert ez meg ráadásul fölmegy.  

S: Ja, ja. Jó, erre majd mindjárt visszajövünk. Ez is egy ilyen, ’78-as, korai.  

J: Ilyen szinopszis volt. Ja.  

S: Aha. Mert én úgy látom ezeket az önarcképeidet, hogy mindenütt valahogy annak a 

helyzetnek a furasága, hogy saját magadat fényképezed, ami – hát lássuk be –, a fotós 

számára az nem egy természetes dolog, hogy saját magát fényképezi. Nem?  

J: Vagy kurvára az! Nem tudom.  

S: Filozófiai értelemben igen, mert azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen minden 

kép rólad szól. Tehát most nem így értem. Hanem, hogy te vagy maga a modell, úgy értem.  

J: Azt hiszem, ezek a szinopszisban le is voltak előre írva egyébként. Mert ugye, 

nagyon komoly szinopszisokat adtunk be, hogy valójában, egyrészt miért ne játszhatnál el 

bármilyen szerepet egy beállított képben?  

S: Persze, persze!  

J: Hát, most miért ne? A másik, hogy ugyanakkor ott van az az iszonyatos 

tudathasadás, hogy mind a két felén te vagy az objektívnek. Tehát most innen mit viszel át 

oda?  
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S: Így van. De most mindegy, tehát jól érzékelem? Akkor ezek szerint jól érzékelem, 

hogy ez benne van ezekben a képekben. Én csak ezt…  

J: Benne, ráadásul akkor ezek baromi töményen, az egész szinopszis erről szólt. Kurva 

sok kép készült. Tehát ez valójában, sőt, azt hiszem, hogy annak az egész évnek – ez ’79 

körül lehetett?  

S: Ez ’78.  

J: ’78-79 körül majdnem egy évig készültek ezek az éjszakai képek, modellel is, meg 

modell nélkül is. Ami tulajdonképpen most tök független a képtől, egyfajta állapot volt a 

fényképezés. Egy állapot, egy… belekerültél egy olyan szellemi állapotba, meg egy olyan 

térbe, amiben előtte is te voltál, meg mögötte, betöltötted a teret, baszd meg, az objektív 

körül. Előtte is, meg mögötte is te voltál.  

S: Ezekre gondolsz? Tehát ez a bizonyos Fényérzékeny álom.  

J: Ezek is. Ez már ’79. Tudom, hogy miután abbahagytam ezt a csípőből lövöldözést, 

akkor majdnem egy évig egyfolytában készültek ezek az éjszakai, önarcképes, vakus, ilyen 

eléggé elbonyolított megvilágítási technikával. Viszont ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy az a 

dokumentatív dolog, ami egy negatívon van, és nem manipulálom, akkor ezek hihetetlenül 

eredeti képek. Bármilyen fura látvány van rajta. Mert ez egyetlen negatívon van rajta. Tehát, 

hogy többszörös expozícióval készült, tehát a manipuláció nem az expozíció után történt, 

hanem az expozíció volt manipulált. Tehát, tulajdonképpen ez a…  

S: Jó, hát…  

J: A dokumen… az, hogy mi hiteles, meg mi nem hiteles, mi a valóságos, mi nem a 

valóságos, hogyan – azt hiszem, még a Vető Jánoskáék dobták föl ezt a dolgot, hogy „a 

képpel nem dokumentálod, hanem megvalósítod magad”.9 Tehát ez volt a kulcs, az egész 

filozófiának ez volt a kulcsmondata, hogy valójában a fotográfiát, és ezt ki is szabadította 

abból a kötöttségből, hogy most…  

S: Ábrázold a dolgot.  

J: Igen, az ábrázolás-kényszerből szabadította ki.  

S: Igen.  

J: Most az, hogy mi valóság, meg mi nem valóság, te ábrázolhatod azt a dolgot is, ami 

soha nem történt meg. Hanem ott van a fejedben.  

                                                 
9 Az idézett mondat pontosan: „A fotón nem dokumentáljuk, hanem megvalósítjuk a külsőnket.” Lásd Hajas 
Tibor: Töredékek az „új fotó"-ról Vető János (sz. 1953) munkáinak ürügyén. MOZGÓ VILÁG, 1977/1, 69.   
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S: Persze.  

J: Te vagy a gép mögött. Azt ábrázolok, amit akarok.  

S: Meg amit tudsz.  

J: Amit bírok. Na most, mit tudok: ez meg rögtön elkezdte feszegetni a média, 

médium határait. Tehát én úgy gondolom, hogy ez így baromi nagyképűnek hangzik, de 

ebben úgy megerősített annak idején, csak ezek soha nem voltak publikusak, meg nem lettek 

kimondva, mert hogyan jövünk mi ahhoz! Én állítom neked, hogy a magyar fotográfiának ez 

a korszaka, egy öt éves időszaka, de lehet, hogy csak három éves időszaka, de lehet, hogy ez 

az egész csak egyetlenegy milliomod másodperc volt, amikor hihetetlenül az élén volt a 

világnak. Abban, hogy mit gondolunk a médiumról, a valóságról, a hitelességről.  

Éppen akkor már belelógott hihetetlen erővel az új médium: a videó, az elektronikus 

képrögzítés. Hiszen az első vagy a második Dokumentum-kiállításon Magyarországon először 

nyilvánosan videó bemutatót, videó-art bemutatót mi csináltunk az aulában.10 Részben a 

Documenta, valami ’76-ban volt Documenta? Most már nem emlékszem pontosan, hogy 

ugye, ez négyévenként volt akkor?  

S: Igen.  

J: …ami a videóról szólt.11 És szinte a teljes anyagát bemutattuk itt, Magyarországon 

először.  

S: Ja, ezt nem tudtam.  

J: Itt volt a, Magyarország legkorszerűbb videó-stúdiója itt volt Veszprémben, az 

Országos Oktatástechnikai Központ stúdiója, mert ők az UNESCO-tól kaptak pénzt. És ez a 

stúdió majdnem egy évig korszerűbb volt, mint a Magyar Televízió Híradójának a stúdiója. 

Pedig mindig a Híradó stúdiója a legkorszerűbb, minden rendszerben.  

S: Nyilván.  

J: Hihetetlen technológia volt itt, olyannyira, hogy például a Bódy ide jött 

megcsinálni, amikor ő kapta az INFERMENTALnak12 a szerkesztési jogát, vagy mit tudom én, 

hogy volt ez. Nem tudom, melyik INFERMENTALt csinálta. Azt tudod, micsoda!  

S: Tudom.  

                                                 
10 A Dokumentum 4-en, 1982-ben. 
11 A Documenta 6 1976-ban került megrendezésre, és ezen számos film- és videómunkát muattak be. 
12 Az INFERMENTAL, az első nemzetközi videómagazin Bódy Gábor kezdeményezésére jött létre, Budapesten, 
1980-ban. Lásd Beke László – Peternák Miklós: 1946–1985. Életműbemutató. Műcsarnok – Művelődési 
Minisztérium – Filmfőigazgatóság, Budapest, 1987, 324. 
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J: Ez a világ-videómagazin, és ő itt csinálta az OK-ban például. Az egész anyagot 

lenyúltuk! Tehát nyilván, hogy elmentették a srácok, ott, akik dolgoztak, és részben abból az 

anyagból is, részben a Documenta anyagából alap videóműveket mutattunk itt be az aulában, 

ami addig sehol nem volt publikus.  

Na most, hogy akkor a fényképezőgép, hogy ott volt a kezedben egy apparátus, amivel 

vizualizálhattad a gondolataidat, vagy a világot, ebben már nekünk totál átjárás volt a videó 

felé. Tehát az, hogy a videóban a Peter Campus13 vagy nem tudom, hogy hívták, már nem 

emlékszem a nevére, a pasinak rengeteg áttűnéses képe volt, amit úgy csinált, hogy volt egy 

papírfal, és két oldalról vette kamerával a dolgot. Szinte csak önarcképeket csinált a pasi, és 

különböző történet, ilyen alapesetek történtek, úgy fölvette mind a kettőt, és az egymásra volt 

másolva. Tehát, most megnézem ezeket a képeket, akkor tulajdonképpen a gondolkodásmódja 

hihetetlen parallel azzal, amilyen videó-technikával újrajátszották. Tehát minden új médium 

újrajátssza az egész világ összes történését addig, és az ismétlődik. Újra és újra, és újra, és 

újra átéled ugyanazt, mindig egy másik médiumon keresztül.  

S: Igen.  

J: És tulajdonképpen a fotográfiában ott, egy pillanatban, megjelent maga az addigi, 

százötven éves vagy százhatvan éves története, és már belejátszott az új médiumnak a 

vizualizációja. És tuti biztos, hogy akkor valaminek folytán, én máig úgy érzem, és a Sebők  

ezt úgy írta le a… nem tudom, valamelyik jugoszláv újságban, ő, azt hiszem, a harmadik vagy 

a negyedik Dokumentumon volt itt,14 és arról írt egy beszámolót, amikor azt írta kerek-perec, 

hogy ez Európa élvonala. Sőt: az élvonal élvonala.  

Tehát akkor, hogyha megnézed, hogy ki mivel foglalkozott, meg hol volt: 

szemléletében, ami a Hajas, Vetőék, meg a Dokumentum körül volt ’79-80-81-82-ben – ugye, 

a Hajas ’80-ban halt meg, ha jól tudom –, akkor tulajdonképpen az a szemlélet és az a 

mögöttes filozófia hihetetlen erős volt. Tehát, ha megnézed a környező európai országokat, 

nem volt ilyen kibaszott erős filozófia a fotográfiáik mögött.  

S: Ezt én is így gondolom.  

J: És ezt ugyan soha senki ki nem mondta, de az tuti biztos, hogy akkor, ez, itt, 

Magyarországon, ez egy hihetetlen koncentrációja volt a dolgoknak. És, mondom: volt egy 

meghatározhatatlan pillanat, amikor ez tuti biztos, hogy topon volt a világban – csak ez 

                                                 
13 Peter Campus (1937–) amerikai médiaművészről van szó.  
14 Sebők Zoltán: Dokumentum. KÉPES IFJÚSÁG, (Jugoszlávia), 1983. febnruár 9. 
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elmúlt. És a szomorú az, hogy valójában mi se vettük észre. Ez a szomorú benne. Tehát te se 

vetted észre,15 hanem megtörtént ez a dolog; benne voltál, de nem tudatosult. Na most, ha 

nem tudatosult, akkor viszont olyan, mint ha meg se történt volna.  

S: Majdnem.  

J: Mert most már, utána, most már mondhatsz akármit. Mert ezek a képek, nem hogy 

azoknak az embereknek a munkássága, akiknek azt mondod, hogy szégyen, hogy a 

Kerekesnek nincs egy normális albuma, igen, szégyen. És nem hogy most nincs albuma! 

Hogy akkor nem volt egy albuma, amit odatehettél volna bárhova. És ez sajnos elmúlt.  

 S: Hát, azt már nem lehet visszahozni, ez biztos, hogy így van. Ezzel együtt én azt 

gondolom, hogy ez nem csak történelem, hanem én úgy érzem, hogy… tehát ugyanúgy… 

tehát az én agyamat ugyanúgy megmozgatta.  

J: Azt nem tudom, hogy ez, például ez időben mit jelent. Azt tudom, hogy ezzel a 

képsorral…  

S: Mármint a Fényérzékeny álom.  

J: Vagy ezzel a kép-párral soha semmilyen körben nem volt vitám. Tehát ez mind 

csont nélkül átment mindenhol. Soha senki nem hozott fel olyan kritikát. Viszont nekem ma 

ez a kép már nem jelenti ugyanazt, tehát nem azt jelenti, mint akkor.  

S: Mert?  

J: Nem tudom. Nem. Tehát ez a kép-pár, ez kész van, ehhez nincs mit hozzátenni. Ez 

számomra, mint egy egzakt nem tudom, micsoda, le van téve, és totál elszakadt tőlem. Tehát 

úgy szakadt el tőlem, hogy nem mozgat már meg. Az Elegancia még mindig megmozgat, 

még mindig van újabb és újabb verziója, amit csinálok belőle. Ehhez már nincs mit 

hozzányúlni.  

S: Hát nincs, mert… igen. Tulajdonképpen. Igen. Azt te, amikor ezeket csináltad, 

akkor te erről például, tudtad, hogy ez így lesz egy diptichon? Vagy csináltál egy sorozatot, 

és…  

J: Nem. Soha nem… tehát olyan, mint amit… Azt én kicsit hazugságnak tartottam 

mindig, akik azt mondták, hogy ők előre megrajzolják, meg… Mert az mesterséges is maradt. 

Számomra totál máshogy működött a dolog. Az, hogy maga az expozíció volt egy olyan 

szellemi állapot, egy olyan felfokozott szellemi állapot, ami hozott magával egy csomó olyan 

                                                 
15 Jokesz itt önmagáról beszél, nem rólam. 
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dolgot, amit te előre nem láttál.16 Tehát honnan a francból tudtad volna, hogy ez majd így fog 

kinézni? Ott, amikor odamész a padra, te a fényképezőgépet látod: még gőzöd nincs, hogy mit 

fogsz rajt’ [értsd: a képen] látni. Tehát ilyen hihetetlen mennyiségű esetlegesség van benne. 

És tulajdonképpen ezek a képek, amikor előhívódnak, az a csoda, amikor a negatívon 

meglátod, hogy mi lett belőle. Na most, utána viszont új valóság van. Született egy olyan 

valóság, ami hihetetlen valóság, mert nem nyúltál bele ott, minden úgy van, ahogy történt. 

Tehát az az állapot, az a szellemi stimuláció, az egyszer csak megjelenik – vagy nem jelenik 

meg. Akkor nincs szerencséd.  

S: Jó. Hát…  

J: Ha megjelent, akkor viszont az már megváltoztatott téged is. Új helyzet van. Van 

tizenöt képed, amin új valóság van. Azt az új valóságot újra összerakod. Na most, 

tulajdonképpen végül is minden sorozat úgy keletkezett, hogy mit tudom én, volt öt tekercs 

film, ami teli volt ezzel az éjszakai fényképezés dolgokkal, akkor az így lenagyítódott, akkor 

külön-külön mindegyiknek volt egy élete meg egy valóságtartalma, és abból csinálsz egy 

másikat.  

S: Persze.  

J: Most azt akkor fölvállalod, akkor onnantól kezdve az van.  

S: Az van, így van. Az vagy te. Onnantól kezdve az vagy te. És nem az, aki előtte 

voltál. Jó, hát ez világos. Te, és ezek tulajdon… de ez nem te vagy nyilván, ez egy modell. Ez 

vagy te.  

J: Igen, ezt a lányt sokáig fényképeztem, ez a Szőke Mari, a Méri.  

S: És… De maga a felvétel, gondolom, állványra raktad a gépet, és…  

J: Igen, egy videóállványon volt.  

S: De hogy? Mert zsinórt nem látok, ilyesmit.  

J: Nem, önkioldóval volt ez. Na most; ez ráadásul nem: ez többszörös expozíció! 

Nyitva van a zár, egyszerűen rá lett [vakuzva]; ez kurva sötétben van.  

S: Aha!  

J: Egyszerűen rá van villantva a gép felől, akkor van rajta a pad. Mert azt’ utána 

ráültem a padra, és a vaku nálam volt. Tehát a gép-zár nyitva van, az expozíció az 

tulajdonképpen a vakuvillanást jelentette. Ez dettó.  

S: Igen, aha.  

                                                 
16 Itt is. 
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J: Tehát egyszer le van fényképezve a pad, a csaj nélkül – vagy a csajjal, erre már nem 

emlékszem –, tehát ez tulajdonképpen, valószínűleg két expozíció, ez meg már talán három is.  

S: Ja, ez ugyanaz, bocsánat. Itt ugrálunk, igen.  

J: Ezt nem tudom honnan, ez nekem nincs is meg.  

S: Ez pedig egy nagyon szép kép. Ez ott van lent.  

J: Igen, mert ez egy más…  

S: Ez ott van lent. Az a címe, hogy Önmegvilágítás. Már úgy értem, hogy a 

Múzeumban.17  

J: Az a címe? Mert ráadásul nem „Ön”, hanem a csaj van megvilágítva. Most én nem 

tudom, hogy ez átlátszó-e, de nem látszik át itt a tégla, ugye?  

S: Nem látom. Nem, nem.  

J: Az érdekes, hogy ez hogy készült. Mert ugye, ha rávilágítok a gép felől, akkor miért 

nem látszik a tégla? A falakon keresztül. Az egyértelmű, hogy ez innen van világítva.  

S: És hogy dupla expozíció, az is egyértelmű.  

J: Fasz tudja… De tulajdonképpen nem is érdekes.  

S: De hát, miért… de nem érdektelen! Én nem mondom, hogy ez az érdekes benne, 

csak nem érdektelen azért. Na, de ezek szerint így néztél ki annak idején.  

J: Igen. Ez számomra azért érdekesek még plusz ezek, mert ezekben az önarcképes 

sorozatokban én mindig azt éreztem, hogy ugye, eleve én mindig kívülálló voltam. Kívül 

álltam a családomon, a saját családomon, szinte még magamon is. Tehát hogy magadat is 

kívülről látod. Mindig mindent kívülről látsz a világban, és magadat is egy szereplőként látod 

a világban. Tehát tulajdonképpen ez a kívülállás itt, ezekben az önarcképes sorozatokban 

mindig megerősödött bennem valamiért, ezt a kívülállást erősítette. Hogy tudatosuljon 

benned, hogy kívül állsz, és magadon is kívül állsz. Az az objektivitás, amikor, érted, hogy 

magadat is, mint egy szereplőt látod a világban.  

Hát igen, mert hogy ebbe nem akarok ilyen koca-pszichológusként belemagyarázgatni 

semmit, meg kurva régen volt, meg hát nyilván nem is ezek most a fő problémáim. De tudom, 

hogy a fényképezés, számomra az egész fényképezés tulajdonképpen erről a kívülállásról 

szólt, részben. Ugye, az identitásról, és a kívülállásról.  

                                                 
17 Lásd Szilágyi Sándor: I.m., 204.  
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Na most, a képekben is tulajdonképpen az, hogy megjelensz egy szereplőként, aki 

éppen, mint aki fapofával ott bevilágít, megjelenít akármit, ami addig nem volt – vagy volt, de 

máshogy volt, vagy…  

S: Na, ezt én is így látom. Ezt én nagyon szeretem, ez egy nagyon szép kép, szerintem. 

Hogy miért Világítás a címe, az…  

J: Jó volt ez a csaj, ezzel kurva könnyű volt fényképezni, ezzel a nővel. Ő nem tudta 

pontosan, hogy mi történik, de ő ugyanúgy érezte, hogy valaminek a részese. Tehát, nem 

kellett neki izélni, hogy most szép legyen, nem az van, hogy ő most jól nézzen ki, meg izé, 

hanem úgy lehetett vele…  

S: Tehát szellemileg vette a… aha.  

J: Aztán utána, hogy mi lett a képből, abba ő már nem is nagyon izélt, szólt bele.  

S: Na jó, hát nyilván.  

J: Ez, hogyha most még…  

S: Ez. Ezt mondod? Vagy…  

J: Ez például, most menj vissza. Erre se emlékszem, hogy ez még egyszer meg lett 

csinálva egy téglafal előtt.  

S: És ennek is az a címe, hogy A megvilágítás. De…  

J: Igen, csak a másik lett publikálva végül, mindenhol. Ez meg sehol.  

S: Aha.  

J: A parkos. Nyilván, biztos több verziója készült a… ugyanaz a problémakör volt a 

médium szempontjából is, érzelmileg is, szexuálisan is.  

S: Miért? Hol van itt szex?  

J: Hát, ezen nem. De a parkoson, ugye, ugyanabban a helyzetben, tulajdonképpen a 

nemi szerv van központban. Az ugyanaz.  

S: Ja, hogy itt. Aha.  

J: Igen. Így a lány szétrakta a lábát. Vagy föl is van húzva a szoknyája egyébként, 

tehát a bugyija ott van, a bugyija az pöttyös.  

S: Mhm. Hát, bocsánat, csak ez nekem már nem jön át. Úgyhogy…  

J: Az nem baj.  

S: Már úgy értem, hogy nem látom.  

J: Mert hogy készült egy ugyanilyen, egy direktebb sorozat, ahol egy ilyen parkos séta, 

találkozás volt. De azt hiszem, azt nem adtam vissza a Kincsesnek, azt a sorozatot.  
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S: Nem annak a része ez, például?  

J: Nem.  

S: Ez a Landolás?  

J: Ez teljesen más.  

S: Bocs, jó, mindegy. Aha.  

J: Ezt a Landolást még soha sehol nem szerepeltettem. Ez eddig itt volt lerakva. Azért 

érdekes ezeket újra látni.  

S: Nekem ezek ma is izgalmas dolgok. Egyrészt pont a, mondom, szerintem ez az 

identitás-fotó egyébként, ha belegondolsz, ez az egyik legerősebb áramlata a fotónak. Hát 

másról sem szól a dolog. Csak hát, mondjuk, más az, hogy egy amerikai college-ban elizélni, 

hogy itt vagyok én, meg a macim, meg nem tudom én, mi. Szóval, ez azért enyhén szólva 

komolyabb. Másrészt meg a médiumról szól, tényleg. És a kettő együtt van. 

J: Igen, de akkor… Mi annak idején ezt úgy neveztük, hogy mediális fotográfia. Hogy 

azért értelmetlem, mert minden mediális fotó. Tehát a fotográfia, amikor fényképezel, 

mindegy, mit csinálsz, maga a médium, a fotográfia, újra, és újra, és újra föl van téve a 

kérdés, médiális szempontból.  

S: Igen.  

J: És igen ám, de akkor viszont ez olyan hihetetlen erős volt, részben az új médium, a 

videó miatt is, részben ugye az egy csomó olyan eszközt hozott, ami a fotográfiában addig 

nem lett kijátszva, pedig ki lehetett volna játszani. Mint ahogy én is ezt csináltam.  

S: Na jól van, ezt most nem tudom.  

J: Például, ugye, ez a többszörös expozíció. A videó technika, az rengetegszer, már a 

kezdetleges tévéadás is milliószor csinálta az áttűnést, mert az olyan izé volt. Hát, ez az 

áttűnés-dolog, ez ugyanúgy a fotográfiának egy rohadt természetes dolga lenne, csak nem lett 

kijátszva olyan mértékben. És ilyen szempontból felszabadító, mint ahogy egy-egy újabb és 

újabb médium a korábbiakat szabadítja föl mindig, mint ahogy a digitális technológia is 

fölszabadítja a fotográfiát valahol.  

 S: Tudod, ezt mióta pofázom? Hogy most tud majd a fotó művészi médium lenni, 

mert megszabadul egy csomó tehertől.  

J: Igen. Viszont erre én azt mondom – és akkor most itt fogunk veszekedni…  

S: Ha akarunk!  
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J: Fölszabadítja, de ugyanakkor egy teljesen más nézőpontba helyezi. És egyre inkább 

az a véleményem – ez most kibaszott bunkón fog hangzani, és ezt már régóta pedzegetik 

emberek –, hogy ha így nézzük, akkor a fotográfia nem művészet. És tényleg nem az. És 

valójában az, hogy most történik egy csomó dolog a digitális… ez számomra érdektelen, tehát 

már úgy nem érdekel, mint ahogy érdekelt például a videó felbukkanásakor. A videó mint 

mágneses képrögzítés, már egy csomó dolgot analóg módon meg tudtál csinálni. Ugye, ebben 

a stúdióban iszonyú drága volt a Time Base Corrector, amikor lecseréled az időt. Átjátszol 

valamit egy másik szalagra, de nem az eredeti idővel játszod át, hanem generálsz egy új időt 

neki. Tehát új idő-alapra helyezed, és onnantól kezdve manipulálható volt az analóg videó is.  

Most tulajdonképpen azzal, hogy te lecserélted a mozgókép alatt az időt, és onnantól 

kezdve bármit megtehettél már az analóg videó-technikában is, akkor tulajdonképpen ez 

akkor számomra azért kezdtem el talán ezzel az idő problémával is foglalkozni, a 

fényképezésre vetítve, vagy azért lett számomra akkor baromi fontos az idő, mert ez azt 

jelentette, hogy valahol van valami átjárás az idő meg a tér között. De nem tudod, hogy hol.  

Hát, ez egy felfoghatatlan dolog az ember agyában, hogy hol van ez az átjáró. Hogy 

most valami történik a világban, most, de ha innen nézed, akkor nem most van, hanem már 

megtörtént, ha amonnan nézed, akkor meg még csak majd meg fog történni. És hol áll össze 

ez az egész egy objektív valósággá? Sehol, baszd meg!  

Most ezt fölfogni a fényképezésben, hogy ha… Mitől jó egy kép? Hogyha most én 

innen nézem, és exponálok, most? Vagy onnan nézem, és majd csak két másodperc múlva 

fogok exponálni? És hogy ez annak a képnek a jelentésére ez hogy vetül ki – ez egy… ezeket 

a problémákat akkor így meg se tudtam fogalmazni. Csak kurvára izgatott valami, hogy akkor 

még ezt, mint a véletlen skatulyájába volt betéve, hogy hogy működik a világ, akkor azt 

mondtam, hogy olyan véletlenszerűen. Mert ezt máshogy nem tudod összerakni, ezt az idő és 

tér problémát, egyszerűen nem fogod föl. Mert az valami olyan, a tudaton, meg emberen, meg 

valóságon, meg mit tudom én, min kívüli dolog, szinte misztikus – pedig nem az. Hanem csak 

egyszerűen felfoghatatlan.  

S: Hát, nem tudom…  

 J: Tehát egy analitikus módon egy-egy minimál eseménnyel újra rekonstruálni, realizálni, 

megfoghatóvá tenni – most ez vagy sikerült, vagy nem. Az, hogy ki mit magyarázott bele: ki 

a faszt érdekel, baszd meg, hogy a kritikus mit magyaráz bele? Te tudod, hogy mi körül 
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mozogsz.18 És azt soha senki föl nem fogja, hanem te tudod, hogy most érzed arról, hogy 

most összeállt az a dolog, az a megfoghatatlan dolog benned, a kép által. És az által te többet 

és mást tudsz a világról. De ezt nem tudod megfogalmazni. Viszont ott a kép, azt te csináltad, 

és te vagy.  

S: Na jó, hát persze. Na, ez akkor ugyanaz, ugyanannak a sorozatnak, ez egy verzió, 

nem? Annak a…  

J: Így van. Igen. Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ugyanaz a sztori, a sztori részét 

nézzük, akkor ugyanaz. Ha mediálisan nézzük, akkor ugyanaz történt, csak egy más 

környezetben. Na most, viszont ez a sorozat, ha itt megállsz…  

S: Igen. Ez egy későbbi.  

J: Ez egy mérföldkő volt: az idő, amit itt mondogattam, hogy ez az időfelfogás miért 

volt akkor annyira… még címében is, címekbe is belevittem minden szinten, szinte mindig az 

időt.  

S: Igen, igen. Ezt úgyis kérdeztem volna.  

J: Pontosan ezért, amit a videóról mondtam. Mert ezek a videó-művek számomra 

akkor egy ilyen abszolút felszabadító hatással voltak, a fotográfiára is. És tudom, hogy 

onnantól kezdve totál máshogy kezdtem nézni a korábbi képeket. Olyannyira, hogy én a ’78-

as képeket, ’78-ban készült képeket aztán ’82-ben újra le is nagyítottam. Ezek között is van 

olyan, ami ’78-ban készült, de már egy másfajta felfogás szerint újra lenagyítottam, mert 

akkor egy más dolog érdekelt abban.  

S: De mi?  

J: Pontosan az, például a két képkocka között eltelt idő miatt, egy más időben készült, 

ugyanazon a helyszínen lévő képnek az egymáshoz való viszonya. Ez nagyon didaktikusan le 

is volt írva egy szinopszisban. Hogy az esetlegességet ki kell merevíteni erre, a tudatos, 

beállított expozíciók sorában keresd az esetlegest, az egymás mellett lévő képek időbeli 

különbségében, például.  

És tudom, hogy amikor – ezek mind Sümegen készültek, az egy hihetetlen erős hét 

volt, valami alkotótábor volt ott, de nem fotós, hanem valami megyei nem tudom, micsoda. 

Azt az egyik haverom szervezte, azt’ mindig el szoktunk menni. És akkor elvittem ezt a nőt, 

és egy szobában aludtunk, és annak a szobának volt egy belső szobája. És akkor az tök üres 

volt. És akkor oda bementünk, ott fölállítottam a gépet, és akkor azt tudom, hogy kurvára nem 

                                                 
18 Jokesz itt ismét önmagáról beszél. 
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tudtam, hogy mit akarok, de éreztem, hogy exponálni kell, meg exponálni, meg exponálni. És 

akkor, szinte egy tekercsen van ez az egész.  

S: Nem lehet, hogy te nem is exponálni akartál…  

J: Lehet, akkor már nem volt így az a nő, tehát így szexuálisan nem…  

S: Aha. Jó, csak hülyéskedek!  

J: Ráadásul ez akkor annyira nyilvánvaló kapcsolat volt, hogy én akkor együtt éltem 

egy nőcivel – nem vele, hanem egy másik nővel –, és az úgy, az látta is, végül is, hogy 

folyama… minden kép erről a csajról készült. Hát, azt már tudta, hogy ha már lefényképezek 

valakit, azt már én rég fölpróbáltam, azt a nőt. Tehát most nem azért fényképeztem le, hogy 

fölpróbálhassam, hanem fölpróbáltam, aztán lefényképeztem.  

S: Na, ez viszont egy más probléma nekem. Tehát, úgy értem, hogy ez a ’81-82 körül, 

bejön neked a fény, a mesterséges fény mint probléma. Tehát korábban eszköz, használod, és 

mint hogyha ezekben a képekben úgy jönne elő – de lehet, hogy ezt csak belemagyarázom, 

hogy…  

J: Hát, lehet, hogy belemagyarázod, de ugye, kurva sokat használtam vakut. Tehát 

mint eszközt; baromi minimális eszközök voltak ott. Ott volt egyszer a gép, annak a zárja, a 

fény, amivel, a nélkül nem működik, a fény. Meg mindig vittem a vakut magammal. Tehát…  

S: Nem tudom, én úgy érzékelem, meg…  

J: Ez egy érdekes dolog volt különben. A…  

S: Ez a Katapult.  

J: Szóval, amikor ez készült, tehát így egyes képek készülésének az állapota, ez olyan 

kibaszott erős volt, hogy a kép azt hozza be. Azt az állapotot. A kép csupán dokumentuma 

annak az állapotnak. És akkor tudom, hogy ez a hihetetlen erős szellemi állapot, ezt a 

könyvemben is írtam ezt, ahogy… hogy… Akkor Revox magnóm volt különben, állandóan és 

iszonyat elvont zenéket hallgattam. Tehát ilyen Ligeti, meg ilyen, már akkor is Miles Davies, 

meg ilyenek.  

És akkor maga az a zene, főleg a Ligetinek vannak ilyen – meg John Cage –, aminek 

ilyen hihetetlen véletlenszerű dolgok, és akkor úgy érzed, hogy baszd meg: hát így működik a 

világ! Hogy hallgatod, hallgatod, és akkor teljesen váratlanul… Nem a dallam a lényeg, nem 

a történet a lényeg. A történet az baromi változó, attól függ, hogy mikor és honnan nézed, 

ugye. Hogy ugye, történik egy dolog, innen nézem, mikor nézem – onnan nézem, mikor.  
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És tulajdonképpen nem az a lényeges, hanem hogy… Nem a történet a lényeg, hanem 

az, hogy egyszerre érezd át azt, hogy egyszerre történik minden. Erről szólnak ezek a zenék, 

hogy hihetetlen mélyen érzed azt, hogy semmiről nem szól, de a Mindenség van benne. És 

nincs benne dallam, nincs benne az a hagyományos, amiről azt gondolod, hogy az a zene. 

Lófaszt! Nem az a zene! Hogy az igazán jó zenében semmi, nem attól lesz zene, hogy dallam, 

hanem hogy egyszerre ott van, baszd meg, valami hihetetlen erővel, és akkor az az állapot, az 

tulajdonképpen vizuálisan is mozgatott. És erre kurvára emlékszem, hogy ez például, egy 

ezüst fólia, alumíniumfólia-galacsin volt.  

S: Tényleg? Tehát egy… aha!  

J: Ez. Ez is, és egy fekete fólia. Tehát minimál eszközök voltak: akkor a fólia, a géz, 

ezek alapvető képzőművészeti anyagok voltak.  

S: Ja, ja.  

J: Hihetetlen mennyiségű géz meg fólia, meg mit tudom én, milyen dolog jött létre. A 

’82-es első és utolsó New Wave Fesztiválnak a színpadképét meg a plakátját én csináltam, ez 

a kép van rajta. Annak például, az egész fekete, nem is tudom, ilyen mezőgazdasági fólia, 

vagy mi a faszom volt, és ezüst sprayvel voltak ráírva a zenekarnevek, meg a…  

De ez megint olyan, hogy így a levegőben volt, mint egy sztenderd anyag. És 

tulajdonképpen ezek a sztenderd anyagok lettek lefényképezve, hogy egy fekete fólia, ez. 

Hogyha most nincs ennyire kikeményítve, hanem el van lágyítva, akkor tulajdonképpen 

látszik, hogy ez egy fekete fólia, amin megcsillan a fény. És akkor ez meg egy ezüst galacsin 

volt. És végül is egy szar Prakticával – Praktica LRC-m volt.  

S: Nem olyan szar az! Te, de és a… Ez most egy kicsit megdöbbentett engem, hogy 

ezt te egy új hullámos ügynek gondolod?  

J: Nem.  

S: Szerintem se.  

J: Nem, a… hát ez hányban volt?  

S: ’80-ban.  

J: ’80-ban, az új hullám akkor még…  

S: Hát, születőben volt.  

J: Hát már Nyugaton nem, mert Nyugaton már a punkon túl voltak, a hetvenes évek 

végén.  

S: Na, igen.  
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J: Hanem Magyarországra későn érkezett még. Tehát itt ’82-ben még dübörgött az 

Axe, meg a mit tudom, a faszom tudja, milyen zenekarok voltak, amit tulajdonképpen új 

hullámosnak mondtunk akkor. Tehát ezek a képek, én ’80-ban még nem találkoztam a magyar 

új hullámmal.  

S: Nem is volt, szerintem. Már zenében. Zenében biztos nem. Ez a Fénysebesség. 

Tehát ide is bejön, tulajdonképpen ez is a…  

J: Önarckép. Ja.  

S: Na, de itt is bejön tulajdonképpen az idő, mint probléma, nem?  

J: Szerintem itt az egész, az akkori, mit tudom én, öt évem, ’78-tól ’83-ig, ez 

körülbelül öt év. Pontosan öt év. Leszámítva a… mert azért akárhogy nézzük, ez Az 

esetlegesség lehetősége, ez a csípőből lövöldözés sorozat, egy ugyan teljesen más, mint ezek a 

képek. Tehát ez inkább a dokumentarista fényképezésnek a nem tudom, micsodája. De 

valahol szellemileg, meg filozófiailag ez valami hihetetlen felszabadító volt. Tehát én 

onnantól kezdve aztán a fotográfiát soha többé nem láttam úgy, mint addig. Onnantól kezdve 

szép fokozatosan el is vesztettem a hitem a képben.  

S: Ezt most az egészet nem értem.  

J: Ráadásul olyannyira, hogy ráadásul akkor még ezt fokozta az, hogy ugye, a videó-

art – ezt már mondtam –, hogy egy felszabadító hatással volt. De nemcsak a fényképezésre, 

hanem én akkor a Megyei Moziüzemi Vállalatnak voltam a propagandistája, aztán, mit 

tudom, osztályvezetője. Gyakorlatilag az összes Magyarországra bekerült filmet meg kellett 

néznünk. Tehát vetítésre jártunk a MOKÉP-hez: iszonyat mennyiségű filmet láttam. És az 

iszonyat mennyiségű film hatására pontosan, egy idő után láttad azokat a paneleket, amiket a 

filmművészet használt. Tehát ugye, ez egy szakmai betegség, hogy nézel egy filmet, már a 

szereposztás első három percében megmondod, hogy ez milyen lesz ez a film, baszd meg.  

És tulajdonképpen vizuálisan egy olyan felfokozott vagy túlfűtött állapotban voltam, 

ilyen iszonyat mennyiségű kép, mozgófilm, videó – gyakorlatilag a videó-művészet teljes 

élvonalát, ami a világban történt, azt ismertük. De ez egy baromi szűk kör volt, mondom. 

Ezek tulajdonképpen ilyen különböző csatornákon kimentett anyagok voltak. De a képekben 

viszont, amit fényképeztél, abban valamilyen áttételes módon megjelent. Tehát valahol 

nem…  

S: De hogy tud megjelenni, hát itt te maga mondod, hogy az mozgókép, ez meg 

állókép. Hát az nem jön össze!  
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J: De olyan szempontból, hogy használt egy csomó eszközt, olyan eszközt, ami a 

videó-művészetben újra lejátszott eszközök. Például ez az áttűnés. Most ez egy nagyon 

alapeset, ez az áttűnés. Hát csináltak… hát akkor is volt áttűnés, hát a fénykorát érte a 

diaporáma! Az is az áttűnésről szól. De a filozófiájában nem változtatta meg a fotóról vagy 

fényképről alkotott nézetedet vagy felfogásodat. Én meg úgy érzem, hogy azok a képek, amit 

az úgynevezett mediális fotográfia művelt, azok viszont megváltoztatták vagy ostromolták a 

határait a fotográfiának, az addig kialakult határait. Tehát ilyen szempontból viszont, amiről 

az előbb azt mondtad, hogy minden új médium felszabadítja a korábbit: igenis, hogy [a videó-

art] a fotográfiát bizonyos mértékig felszabadította.  

De mivel jár ez a felszabadítás? Nem azzal jár, hogy most akkor minden fasza, 

ugyanolyan a világ, mint eddig volt, semmi nem változott! De megváltozott – és ebben 

vannak fájdalmas változások is. És az egyik ilyen fájdalmas változás volt az, hogy ezek után a 

munkák után én soha többet nem tudtam már egy úgynevezett fotóművészeti alkotásra úgy 

nézni, mint addig. Mert már nem azt jelentette.  

S: Jó.  

J: Mert számomra – most nem akarok… mondhatnék magyar neveket is, de ugye itt 

már annyi háború meg félrehallás, félreértés volt, hogy… De most akkor kimondom: 

számomra ezek után a munkák után egy Féner-kép már soha többé nem azt jelentette, mint 

előtte. Én megnéztem a Féner kiállítását, még mielőtt bekerültem a Stúdióba. Még a hetvenes 

évek közepén voltak a nagy kiállítások a Munkásmozgalmi Múzeumban, meg mit tudom én, 

hol. Pontosan nem tudom, de most mondom, ez az Olajbányászok, a Vasöntők, a mit tudom 

én, micsodák, lehet, hogy később, de…  

S: Nem, nem, nem.  

J: Ez az úgynevezett hivatalos szocio-vonal vagy szociofotó. Na most, én megnéztem 

ezeket is. De amikor túl voltam ezen a fajta gondolkodáson vagy képalkotáson, akkor 

onnantól már azok a képek, amit akkor láttam, már nem ugyanazt jelentették. És egyetlen egy 

olyan kép se, ami abban a stílusban és felfogásban készült, akkor és az óta, ma vagy tegnap, 

vagy holnap fogják fényképezni, akkor se azt jelenti már. És ilyen értelemben mondhatom 

azt, hogy részben egy ilyen kiábrándultság-szerű, részben egy ilyen hitevesztettség, részben 

egy… És akkor tettem is le a fényképezőgépet, végérvényesen, ’84-ben. Hogy tulajdonképpen 

elvesztettem azt a hitet, hogy a fénykép azt a jelentést, amit – ezt most kurva nehéz 

megmondani, vagy megfogalmazni –, de… Mert durva.  
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S: Mondjad durván.  

J: Hát, most már nem tudom durván mondani. Ezt próbáltam leírni egyébként a 

könyvemben, már nem emlékszem pontosan, ez hogy volt megfogalmazva. Mert ráadásul, 

akkor ennek volt egy ilyen misztikus felhangja, hogy ez egy ilyen álom után történt. Aztán 

ennek az álomnak még voltak folytatásai, még a könyvem után, hogy volt egy hihetetlen erős 

álmom – ’84 körül volt ez –, amikor egy ilyen város, egy ilyen lepusztult városban, zuhogó 

esőben egy rakás gyerek volt szanaszét a városban, és egy ilyen hihetetlen lehangoló, de 

valami bődületesen erős érzés, valami olyan, ami…  

 [J: Lehet, hogy ezt az egészet ki kéne vágni egyébként…  

S: Jó, akkor hagyjuk.]  

 J: Annak idején a fiataloknak ez a szocio-vonala, meg az egész szemlélete, ez 

viccesen arra volt kijátszva, hogy minél lepusztultabb valami, minél elkeserítőbb és 

szomorúbb, annál gyönyörűbb. Vizuálisan is. Annál gyönyörűbb gondolatilag, és annál 

izgalmasabb volt képileg is. Na most: ez a fajta izgalom tűnt el számomra akkor. És az a 

röhej, hogy ezt a bizonyos álmot a faterom a kilencvenes évek, vagy a 2000-es évek elején, 

tehát már az után, hogy én megírtam a könyvemet, ő írt egy könyvet. Ő leventefogságban volt 

vagy hol, Németországban. És leírja az egyik lebombázott városban, mikor a leventéket 

végighajtották ott, végigmentek a városon, és megdöbbentően ugyanaz volt a látvány, amit 

leír. Hogy ott, a lebombázott városban, a romok között, a gyerekek keresgélik a játékaikat, 

meg ilyen érzelmes izé, meg… És akkor egyszerűen megdöbbentem: hogy a francba [van], 

hogy vannak ilyen át…? Hogy nem is konkrét képek, hanem vizualizált érzések vagy nem is 

tudom, micsodák. De ez mégis képileg van valahogy, mert le tudod írni, hogy mit; nem látod, 

mert nem valóságos kép, de le tudod írni. És hogy ezeket át lehet örökölni, vagy át lehet adni? 

Vagy ez hogy a picsába, hogy ugyanaz?  

És akkor tulajdonképpen itt jön az, hogy ugyan felszabadítja minden új médium a 

korábbi médiumokat valamilyen formában, de ugyanakkor meg is fosztja valamitől. De hogy 

mitől fosztja meg? Hogy számomra a fotográfiát ettől a hittől fosztotta… fosztódott meg ’84-

ben, hogy a fotográfia… tehát számomra totál érdektelen lett a klasszikus fotóművészetnek a 

kilencven százaléka. Kurvára nem érdekelt. Egyszerűen nem érdekel, hogy ilyen öregasszony, 

meg olyan szociofotó, meg ilyen munkás, meg olyan háború. Kurvára nem érdekel, baszd 

meg! Mert a világnak valahogy ez [csak] egyfajta nézete. Maga a lényeg, ami mozgatja a 

dolgokat, az valahol ott van mindenben, mindenhol, éppen ezért sehol. Megfoghatatlanul. És 
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az egyes dolgok, amiket kiemelsz, azok mindig [csak] egyfajta nézetét vagy egyfajta 

időpillanatát jelentik – de nem a lényeget magát!  

Mi a lényeg maga? Azt a Jóisten tudja, nem tudom. De ezek a részigazságok már 

kurvára nem érdekelnek. És a fotóművészet, sajnos, ezekről a részigazságokról szól. Ilyen 

értelemben számomra kurvára nem érdekesek. És mondhatnék – most megint nem mondok –, 

kurva nagy életműveket, amik totál érdektelenek számomra. Egyszerűen nem érdekel, hogy 

most ott egy szomorú anya zokog a meghalt férje koporsója fölött, keresztben gyönyörűen 

komponálva. Kurvára nem érdekel. Most ez így baromi kegyetlen!  

S: Nem, én…  

J: Mert a lényeg nem ebben az egyszeri, egy pill… ebbe bele van sűrítve egy dolog. 

De már nem érdekelnek ezek a szeletek. És ilyen értelemben hagytam abba a fényképezést 

akkor, hogy ezek a szeletek – bármennyire is bonyolultan tudtam megfogalmazni –, akkor 

ezek már szeleteknek tűntek. És ezek a bizonyos szeletek, akkor, a saját szeletem is, 

érdektelenné váltak. Tehát nem csak a fotó, a klasszikus fotóművészet, hanem a saját…  

S: Experimentális…  

J: …túlbonyolított szeleteim is érdektelenné váltak. Na most, amikor ’99-ben újra 

elkezdtem ezeket nézegetni, vagy hogy mi a fasz volt az – bocs, hogy ilyen csúnyákat 

mondok…  

S: Nem érdekes. Mondom, hogy ez nem…  

J: Akkor tulajdonképpen azzal a… az a kívülállás erősödött meg bennem, ami végig is 

izgatott, azzal a kívülállással láttam még inkább másként az egészet meg magamat, az akkori 

magamat is. Viszont az a kép, ami akkor, mint egy objektiválódott állapot, ha azt most, mint 

egy tárgyat kezeled, mint egy tőled független tárgyat – „nem én csináltam: találtam” –, ha azt, 

mint egy tárgyat kezeled, akkor azt újra behelyezheted a saját mostani szellemi teredbe.  

S: Ja, ez biztos így van.  

J: És vagy hozzáadsz valamit, vagy nem. Na most, ez megint, hogyha vizuálisan, 

vizualizálni akarom, akkor ez megint egy áttűnés. Egy áttűnéses dolog.  

S: Igen.  

J: Hogy tulajdonképpen a különböző időállapotokat, a különböző idősíkokat áttűnés-

szerűen vetíted egymásra. És akkor ez által sűrűsödnek, vagy kioltják egymást, vagy 

fölerősödnek, vagy a mit tudom én. De egy új állapotot rögzítesz megint. Most ez vagy 

érdekes, vagy nem érdekes. Ha érdekel, akkor csinálod. Ha nem érdekel, akkor le van szarva. 
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Tehát, ilyen szempontból, szerintem, akkor sokkal nagyobb kényszer volt bennem valamiért, 

mint most, mert akkor ez egzisztenciális dolog volt: az, hogy ki vagy, és hogy mi az 

identitásod, meg mi az állapotod; ki vagy te, hogy látod kívülről magadat, meg a világot? 

Akkor az létkérdés volt.  

S: Mert?  

J: Nem tudom. De akkor az lét… A fényképezés akkor, számomra, ’78-tól ’84-ig 

egyszerűen létkérdés volt. Semmi nem volt a világon fontosabb ennél, mint hogy tisztázd 

azokat a dolgokat, amik izgatnak. Most már egy totál más állapot van. Nyilván öregebbek 

vagyunk most már… Akkor még tág volt a világ, most már csak szűkül a világ, ilyen 

szempontból, hogy…  

  

[S: Na, figyelj ide. Szusszanjunk egyet! Jó? Mert lesz egy csomó kérdésem.  

J: Még? Plusz?  

S: Hát hogyne! Hát miért?]  

  

S: Na. Most már másnap van. Hogy… figyelj ide. Most az az igazság, hogy igazából 

most a képekről dumáltunk, de szerintem lehet, hogy majd vissza is megyünk egy picit. De 

hogy a pályádról, meg valahogy úgy az életedről kellene egy kicsit dumálni. Jó? Tehát 

például – mert azt tudom, azt elmondtad –, hogy… Na. Hát kezdjük ott. Mikor születtél? Hol?  

J: ’52. augusztus 30, Devecser.  

S: Devecser. És hogy…  

J: Nem laktam ott sose, Kolontárban laktak a betelepített a nagyanyámék, meg a 

szüleim, és ugye, Devecser járási székhely volt, ez öt kilométer Kolontártól, és ott volt 

kórház. Tehát ennyi közöm van Devecserhez.  

S: Te, és így szociológiailag, papád, mamád, mit tudom én, mivel foglalkozott?  

J: Amikor én születtem, azt mondom, mert aztán utána egy kicsit kikupálódtak. 

Amikor én születtem, akkor gyári munkás volt a faterom. Vagy villanyszerelő? Nem tudom. 

Aztán később gépipari technikumba jártak az anyámmal együtt. De akkor, ugye, az ötvenes 

években Ajka dinamikus, szocialista, fejlődő város, és beszippantotta ott a környék összes 

munkaerejét. Így aztán a faterom a Timföldgyárban dolgozott, villanyszerelőként. Az elején 

az anyám is, és akkor Fehérvárról a VIDEOTON kitelepített oda egy gyáregységet, ami 

baromira fölfutott.  
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S: Aha.  

J: Potmétereket gyártottak, meg már komplett nyomtatott áramköröket. És az anyám 

már az indulásnál ott volt, tehát ő már Fehérvárra járt be. És akkor tulajdonképpen ott kezdett 

el dolgozni a gyárban, de ott aztán pillanatok alatt beszippantotta a mozgalom, és a 

szakszervezetben, azt hiszem, a gyárnak az SZB, függetlenített SZB-titkára lett. 

Természetesen belépett a pártba. Ahogy ez annak idején a szocialista városok élték, 

átköltözött a család Ajkára.  

S: Aha. Te, és ilyen, hogy te egyedüli gyerek vagy?  

J: Nem, van egy öcsém. Az hét évvel fiatalabb.  

S: Aha. És ő mit csinál?  

J: Hát ő egy elég… erről én nem szívesen beszélek.  

S: Nem, nem, nem kell részletesen. Szociológiailag érdekel csak, hogy…  

J: Abszolút szociológiai kategória, mert ő egy eléggé lezüllött. Őt talán egy kicsit 

jobban segítették, mint engem. Mert engem tizennyolc éves koromban elzavart az anyám 

otthonról.  

S: Igen?  

J: Elég nyomatékos dolog volt az életemben, mert nem voltam hajlandó beleállni ebbe 

a szocialista kisvárosi lét… Hogy engem igazából az elektronika érdekelt. Föl is vettek a 

Kandó… Hol volt a Kandó? Budapesten volt a Kandó?  

S: Ott volt olyan.  

J: Engem a, tehát a gyengeáramú dolgok érdekeltek.  

S: Az ott van a…  

J: És aztán végül is nem mentem el erre a főiskolára, mert összerúgtam a port a 

családdal vagy az anyámmal. Mert ő úgy képzelte, hogy majd én a VIDEOTON-ban fogok 

karriert befutni – én meg kurvára nem úgy képzeltem el. De akkor már például, ugye, 

megfertőződtem. ’69-ben még középiskolába jártam, akkor már én az Ifiparkban, ott 

törzsvendég voltam a Sakk Matt, meg a KEX, meg a… Még most is elmondom, hogy mi volt 

a heti program az Ifiparkban, ’69-ben. Tehát akkor már baromira érdekelt a zene.  

S: Aha.  

J: Már a fényképezés is érdekelt, hiszen akkor nekem már volt laborom otthon. Tehát 

én tudtam nagyítani. Zenit, a Zenit-R fényképezőgépem volt. Előtte volt egy Szmena-8, de 

amikor Szmena-8-am volt, már nagyítani akkor is tudtam.  
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S: Aha.  

J: De akkor még nyilván tök más…  

S: De az honnan jött például, a fotó?  

J: Hát az ugye, hogy hogy alakulnak ki a hobbik! Hogy a szomszédban – Ajkán 

baromi sok helyen laktunk –, és a nagyanyámnak a szomszédjában lakott egy Országhy 

László nevű pasi, akinek a hobbijában benne volt a rádióamatőrködés is, meg a fényképezés 

is.  

S: Aha. gh-val írja, nem?  

J: És így… Országh László, azt hiszem.  

S: Országh?  

J: Országh vagy Országhy, ezt nem tudom már pontosan. És akkor én átjártam hozzá 

gyerekként, az ő bütykölésébe teljes gőzzel belekértem magam, és mindent akartam, amit a 

pasi. Tranzisztoros rádiót csinálni például. Ő csinált tranzisztoros rádiót. És akkor kezdtem el 

tulajdonképpen komolyabban foglalkozni a dolgokkal, mert ugyan már előbb, csöves meg 

detektoros rádiót már csináltam, de tranzisztor – az akkor még egy hihetetlen csoda volt.  

S: Aha.  

J: Japán zsebrádió. És akkor a pasinak volt, rendszeresen átjártam úgy esténként, és a 

fotó… neki volt laborja. De volt laborja a nagybátyámnak, aki pap volt. Ő is csinált képeket. 

Szóval ezek a dolgok ott egy gyereknek, azok hihetetlen misztikus dolgok voltak. A rádió is, 

meg a fotólaborban, a sötétben maszatolni.  

S: Hát, meg az, ahogy előjön! Szóval most ne haragudj, csak tegnap, amiről 

beszéltünk: digitális meg nem digitális. Szóval azt az élményt, amikor a vegyszerben így 

fokozatosan jön elő a… szóval…  

J: De azt meg se kell várni! Már a szaga fantasztikus!  

S: Gyönyörű! Gyönyörű! Hát gyönyörű! Na, jó, mindegy. Ez csak egy zárójel. Te, 

és… tehát ott csípett meg a darázs. Jól van.  

J: Na most igen, ez baromi furcsa, a gyerekkorban lévő darázscsípések, azok mindig 

ilyen emlékezetes… Más szempontból viszont, pontosan azért, mert hogy a családi élet, az 

elég botrányosan zajlott, ugye, már Kolontáron, mivel, ugye, a sváb faluba betelepített 

felvidéki család ellen fordult az egész falu szinte. És érdekes volt a családnak a házasság 

folytán való beépülése a faluba. Mert az anyám testvére elvette az apám húgát. Tehát ilyen 

nagyon erős dac izében volt a két család. És tulajdonképpen az ottani ilyen kisebbségi 
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problémák miatt, tulajdonképpen úgy a család élete egy pokol volt. A sváb kitelepített, saját 

házából kitelepített sváb tulajdonos, és az oda betelepített felvidéki magyar közötti háború, 

ugye, az megpecsételte az egész gyerekkort. Na most, ehhez még hozzájárult az, hogy ugye 

egy ilyen megfélemlített, vagy nem is tudom, milyen családon belül minden feszültség a 

duplájára növekszik, és úgyis kitört a nagyanyám meg az öregapám között is. Például volt 

olyan, amikor már Ajkára átköltözött a család – de ezek nem publikus dolgok!  

S: Persze, persze, persze!  

J: Átköltözött a család, akkor az én gyerekkoromban számtalanszor volt, hogy az 

öregapám, aki nem tárgyalt a családdal, az külön kiköltözött a nyári konyhába, és a 

nagykéssel zavarta a családot, az apámat meg a… Tehát totál, tehát teljes botrányos volt a… 

És ugye, én a nagyanyám pártján álltam – a nagyanyám, az totál elkényeztetett engem –, és 

gyakorlatilag én a nagyanyámmal voltam dacszövetségben.  

S: Na, de várjál. Mik voltak a frontvonalak? Mert ez most így…  

J: A frontvonalak, azok részben a családon belüli. Hát szerintem, az öregapám az egy 

idegbeteg pasi volt, tehát ez a Dombai vonal – az anyám az Dombai Magdolna –, a Dombai-

vonalból volt egy csomó defekt. A felvidéki vonalon belül. A nagyanyám az lengyel-magyar, 

Polyáknak hívták, tehát ő is egy nemzetiségi, ezen a vonalon belül. A Jokesz-vonalon belül 

pedig állítólag – hogy ez igaz, vagy nem igaz –, az pedig egy görög-örmény kereskedő-vonal, 

a Jokesz. És a nagyanyám vonala, a Kneisz, az meg sváb-német, aki alig tudott állítólag 

magyarul, amikor ő, tehát ott mindenki németül beszélt, sváb-németül. Tehát tulajdonképpen 

egy ilyen mix. Nemzetiségi mix, amiben mindenki hozta a maga vérmérsékletét és vonalát, és 

ez önmagában egy gócpontja volt a dolgoknak.  

Na most, akkor ahhoz, akkor ehhez jött tulajdonképpen ez a felvidéki sváb botrány, a 

ki-, illetve betelepítés miatt. Plusz, az Ajkán a felfutó szocialista városban, ugye, ez az 

ideológiai métely, az teljesen elvitte az anyámat, aki belépett a pártba, ellentétben az apám 

vonalával, akinek a bátyja katolikus pap volt.  

Na most, a családon belül az anyám, aki ugye, karriert fut be szocialista városban, az 

szembekerül ideológiailag a családdal, a családon belül a konfliktus forrása pedig a gyerek 

nevelése. Hogy az most a gyerek az úttörőben legyen, a KISZ-ben, meg a karrier vonalán, az 

öreganyám meg, aki meg egy vallásos, és minden nap templomba járt, az meg pátyolgatja az 

unokáját, és nevelgeti a… Jóravaló gyereket akar. Na, szóval ez a konfliktus alól aztán 

számomra egy menekülési forrás volt ez a hobbi. Részben a rádió, meg részben a nagyítás, 
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meg a fotó. Tehát az, hogy a családban milyen konfliktus folyik, abból kimenekülsz, hogyha 

bemész a hobbidba.  

S: Ja.  

J: Na most, ilyen formában nekem már gyerekkoromban mind a kettő, a rádiózás is, 

meg a fotózás is, is egyfajta ilyen menekülési út volt, ahol körbezártad magad vele, és akkor 

le van szarva.  

S: Ja, ja.  

J: És az az érdekes, hogy később is ez úgy felváltva jött, tehát az egyikből a másikba 

való… Úgy emlékszem rá, hogy hónapokig, vagy akár évekig elmélyültem az egyikben, a 

másik takarékon volt. Majd utána abba mélyültem. Tehát tulajdonképpen én ilyen dupla 

váltógazdálkodás-szerűen menekültem hol ebbe, hol abba.  

 S: Na jó, egyébként van rokonság a két szakma között, hogy úgy mondjam. Mert 

hullám – hullám, nem? Csak az egyik fény, a másik…  

J: Ja! Há, egyébként aztán később, amikor ilyen erősítő- meg mit tudom én, mi 

építéssel foglalkoztam, most az, hogy egy erősítőben, ugye, hogy mindig megváltoztatsz 

valamit, az micsoda elképesztő módon változtatja meg a hangot vagy a hangzást, ilyen 

szempontból, azon kívül, hogy hullám–hullám, azon kívül is van valahol összejátszás a két 

dologban.  

S: Persze.  

J: Meg ráadásul, ugye reprodukció mind a kettő valahol, tehát mind a kettő hasonló 

dolgot csinál valósággal.  

S: Így van. Ha hiszed, ha nem: erről is írtam már. Majd átküldöm.  

J: Igen? Hol?  

S: Átküldöm majd.  

J: Az érdekelne, hogy…  

S: Azt nem is tudom. Lehet, hogy nem jelent meg, csak megírtam? Erre most így nem 

esküszöm meg. Na, mindegy. Te, figyelj ide, és még mindig így a szociológiánál maradván, 

hogy azért a felmenőidről – tehát mondod, hogy az apai ág, az a Jokesz, ez egy ilyen örmény-

görög kereskedő volt – de hogy mit lehet még tudni így a családról?  

J: Nem tudom. Ezt sem tudom, hogy ez egy igaz-e. Hát, ezt én a nagybátyámtól 

hallottam, ő foglalkozott – a paptól –, aki foglalkozott ezzel úgy, hogy hogy’ került ide. 



Jokesz – 30 –  
  
  
Egyáltalán, mit jelent az, hogy Jokesz, görögül van értelme állítólag ennek a szónak, nem 

tudom. Engem igazából olyan nagyon nem érdekel.  

S: Nem foglalkoztál…  

J: De pont most a temetésen beszéltünk, az egyik rokon, hogy jött ott egy másik pasi, 

hogy ezzel foglalkoznak, hogy a családfájukat kutatják az Interneten, meg a mit tudom én, 

hol. És őszintén – kérdeztem –, hogy ez most miért kell? Hogy ettől mi változik meg? 

Megváltozik az identitása, hogy most tudja, hogy… És tulajdonképpen, ugye, azt kutatja, 

hogy a különböző, ahogy most számodra nyilvánvaló, hogy más a hozadéka a felvidéki 

ágnak, meg más a sváb ágnak, hogyha ezt most mélyebbre ásol, akkor ezt így részletezni 

tudod, hogy honnan hoztál, benned, a génjeidben, vagy mit tudom én, hogy miben hogy 

működsz.  

S: Hát, így van. Na, ja. Jó. És akkor ott elakadtuk, hogy a… Hogy mondtad? A 

mamádnak mi volt a neve?  

J: Dombai volt az anyám.  

S: Ja, Dombai. De hogy, az rendes i-vel?  

J: Az rendes i-vel volt.  

S: Tehát nincs ilyen nemesi vér.  

J: Nincs.  

S: Aha.  

J: Hát, én jártam ott kinn, amit elvettek házat tőlük, ugye, egy pakkal lehetett átjönni, 

nem tudom, hogy volt ez a kitelepítés, hogy be a vagonba, aztán…  

S: Nem, mert gyalog jöttek, szekérrel.  

J: Hogy tulajdonképpen aztán őközöttük itt volt valamiféle összetartás. Tehát abban a 

szétszóródott rokonságban is, ugye, emlékszem, voltunk Porva-Cseszneken, Gödöllőn volt a 

Berta-család rokonsága.  

S: Ja, hogy a család az nem egy helyre került, hanem…  

J: Nem, hanem a rokonság szűkebb, vagy tágabb… Tudom, Porva-Cseszneken a 

nagyanyám anyja, a dédnagyanyám lakott. Én voltam is nála, tehát ismertem. Tulajdonképpen 

az ő összetartásuk, az nagy valószínűséggel hasonló lehetett, mint minden kisebbségnek, aki 

bekerül egy nagyobb darálóba. Ilyen dac-szövetség szerű.  

És akkor tulajdonképpen ennek még volt valamiféle politikai terhe is egyébként. Mert 

azt én rengeteget hallottam gyerekkoromban arról, hogy őket aztán ki segítette, ki nem. 
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Például volt a – járási székhely volt Devecser –, ott a járási pártbizottságon volt egy Rieder 

nevű párttitkár, aki nagyon alájuk nyúlt, és segítette őket. De ez az ügyük, hogy ők például 

visszafogadták a kitelepített sváb családot, aki ugye, aztán utána pokollá tették az életét a 

családnak. Mert mint jövevényeket igyekeztek kitúrni onnan. Ami aztán sikerült is. Tehát az 

öreganyámék aztán kaptak Ajkán egy kis házat ahelyett, amit ugye visszaszerzett a tulaj.  

És ez olyan mértékig folyt ez a levelezés, hogy még a Kádárnak is írtak, a Kádár-

titkárságra, olyan mértékben, hogy a Kádár, mikor Ajkán járt, a hatvanas évek elején 

valamikor, akkor – ez egy jó politikai húzás –, hogy a Kádár rákérdezett, hogy rendezték-e 

ennek a családnak a dolgát, baszd meg!  

S: Tényleg?  

J: Tehát ez. És erre kurva büszke is volt a nagyanyám. És tulajdonképpen ilyen úton-

módon a párt, az ezen a párt-vonalon, a Rieder vonalon, meg az ő tanácsaival írtak nyilván a 

Kádárnak, meg ide-oda, ők aztán új ingatlanhoz jutottak, tehát kaptak egy házat az államtól, a 

kolontári helyett. Azt meg visszaadták a francba a tulajnak, ugye.  

S: Ja.  

J: Hát ugye, érdekes, ebben így mai fejjel már senki nem tudja, hogy mi folyt akkor a 

részletekben, a társadalom izéjében, alul.  

S: Na jó, hát ezek nyilván ilyen finom szerkezetek, igen Jó, még annyit mondtál, hogy 

egy testvéred van, öcséd. Neki mi a neve?  

J: Gyuri.  

S: Gyuri.  

J: Most hallottam, pont a temetésen, hogy valamelyik rádióban volt műsor vele, most 

éppen verseket ír, vagy könyve jelent meg, vagy nem tudom. De ő egyrészt a hajléktalanságig 

süllyedt, pedig neki például, amikor engem elzavartak, akkor, azokban az időkben ő Győrbe 

került főiskolára, amit aztán sikeresen abba is hagyott, a hülye. És még lakást is vettek neki 

Győrben, amit aztán el is játszott valahogy, nem tudom, hogy’ vesztette el.  

S: Na, jó, mindegy.  

J: De ő teljesen el…  

S: De ő milyen? Ő műszaki? Vagy milyen vonalon?  

J: Nem, ő abszolút humán beállítottságú. Már akkor, gyerekkorában zenélt, fuvolázott, 

később zenekarban is játszott. És ez az irodalmi véna is ezek szerint megvan benne.  

S: Jó. Na, oké. Te izé: jó tanuló, rossz tanuló, közepes voltál?  
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J: Mindig nagyon jó tanuló voltam  

S: Jó tanuló voltál. Kitűnő, tényleg?  

J: Általánosban én végig kitűnő tanuló voltam. A középiskolában, ugye, amikor még 

nem nagyon volt abba egy tizennégy éves gyereknek beleszólása, hogy… Akkor 

egyértelműen az a jövőkép volt a nyerő, hogy ugye Ajka egy alumíniummal összefüggő város 

volt. És a nagybátyám, akit most temettünk, tegnapelőtt, ő elvégezte azt az iskolát, ami ez a 

bizonyos Színesfémipari Technikum, ami itt Veszprémben van. És igazából egy kibaszott 

nehéz és összetett iskola volt, mert hogy egyszerre volt vegyész, elektro, tehát villamos, pont 

az alumíniumgyártással kapcsolatban. Tulajdonképpen minden olyasmit meg kellett tanulni, 

ami…  

S: Ami a technológiához…  

J: …ami a technológia része volt, és ez egy nagyon bonyolult technológia a timföldtől 

– mert onnan, amíg timföldet csinálsz, az abszolút vegyészet, onnantól kezdve meg már 

abszolút elektro. És tulajdonképpen, ilyen szempontból, érdekelt is valamennyire. Ezekből a 

tárgyakból végig ötös voltam, vagy még az érettségin is ötöst kaptam, azt hiszem, 

technológiából, vagy elektrotechnikából. És tulajdonképpen ténylegesen érdekelt is. Tehát 

nem volt ellenemre, hogy ide járjak.  

Az más kérdés, hogy ez a humán érdeklődés, ez már iskolában megfertőzött, mert 

ugye, olyan osztályba jártunk, ahol csupa fiú volt – harminchárom fiú –, mivel egyetlen egy 

ilyen szak vagy technikum volt az országban, az egész ország területéről voltak ott. És ugye, 

ennyi mindenféle vidékről összejött, más-más mentalitású ember, az egy érdekes katlan volt.  

Aztán később kiderült, hogy ebből a bagázsból igen-igen kevés: már megőrültek a 

tanárok, amikor negyedikben, hogy ki hova akar tovább menni, mit akar csinálni, hogy senki 

nem akart a szakmában maradni. Az osztálynak legalább a fele humán beállítottságú vagy 

érdeklődésű volt. Így aztán én egy percig nem dolgoztam ebben a dologban. Holott 

ténylegesen a műszaki dolgok, azok mindig is érdekeltek. Tehát a mai napig bármit meg kell 

csinálni, effektíve, két kézzel, vagy erősítőt kell építeni, bármit, ezek mind lekötnek és 

érdekelnek.  

S: Hát, ha jól számolok, akkor ’66-ban kellett, hogy érettségizzél.  

J: Nem, hanem ’71-ben. ’66-tól ’70-ig voltam középiskolában.  

S: Ja!  

J: Jól számolsz, csak…  
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S: Eltoltam, igen. És hogy hívják ezt az isit? Mert ez…  

J: Ez már nem, ez már megszűnt, utána néhány évvel átkeresztelték, akkor 

egyértelműen Alumíniumipari Szakközépiskola lett.  

S: De mi volt?  

J: Eredetileg Színesfémipari Technikum volt.  

S: Színesfémipari Technikum.  

J: Na most, akkor még ezt a technikusi oklevelet az érettségivel együtt adták. Utána 

még megváltozott, utána rá kellett még húzni egy évet vagy kettőt, nem tudom, gyakorlati, 

nem tudom. És csak utána kaptak, azt hiszem, oklevelet.  

S: De ez már téged nem érintett.  

J: Engem nem érintett. Olyan mértékben érintett a technikusi dolog, hogy mivel ugye, 

ilyen technikusi oklevéllel én eleve, az első munkahelyeim, azok mind ilyen kutatóintézeti… 

Az első munkahelyem az a MÁFKI volt, a Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet, 

ahol például gázkromatográfiával foglalkoztam, és ami úgy érdekelt is volna. A 

gázkromatográfia is részben, van köze az elektromossághoz is, illetve annak a kiértékelése, 

hogy mit tudom én, olajpárlatokat vizsgáltunk. Tehát ők azzal foglalkoztak, hogy a különböző 

szakaszokban hogyan párolnak le olajat, és milyen összetevők lesznek. Tehát ezt kellett 

elemezni. Ez például öt kutatóintézet volt, ez a város erre volt ráállva. És ilyen formában így 

nem volt nehéz elhelyezkedni. Az más kérdés, hogy igazából már akkor se…  

S: Mondjad!  

J: Ez a vonal már akkor se kötött le vagy érdekelt annyira, mert egyre inkább… Már, 

amikor idekerültem, már azon a nyáron végigjártam Pesten a Pannónia Filmstúdiótól kezdve; 

akkor a film érdekelt valamiért. Tehát szívesen dolgoztam volna, mit tudom én, a 

Filmgyárban bármilyen… portásnak is elmentem volna. És tulajdonképpen…  

S: Valami ilyen Balázs Bélás19 filmek, ilyesmik?  

J: Nem, a Pannónia Filmstúdióban, ott lett volna, most valami, a felvételhez nagyon 

közeli dolog, most már nem emlékszem pontosan, vagy ilyen kameramani státusz, vagy a 

hang, mert engem az is érdekelt, tehát a hangtechnika is, meg a… Nekem tök mindegy [lett 

volna], csak a felvétel közelében lehessen. És erre lett is volna lehetőség, de ott valami olyan 

elképesztően keveset fizettek volna, hogy nem tudtam volna magamat fönntartani. Hát most 

                                                 
19 A Balázs Béla Stúdió filmjei. 
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albérletet fizetni, meg… És ez így illúzió maradt akkor. És aztán utána kurvára nem volt időm 

sokat gondolkodni ezen, mert akkor a rögtön behívtak katonának  

S: Aha!  

J: És mivel a katonaságnál olyan helyre kerültem, híradósként – hiszen a 

rádióamatőrségből kifolyólag már akkor én első osztályú távírász voltam, mit tudom én, 

minősített. De a lényeg az, hogy a Morse-ábécét akkor már rendesen tudtam döngetni. Tehát, 

amit ott még nyolc hónapig tanultak a seregben, én már eleve úgy mentem oda. És így rögtön 

a seregen belül is vevőterem-parancsnok meg mit tudom én, aztán később híradó ügyeletes 

[lettem]. Tehát az éles vonalba is. Így például a vevőteremben ötven nem tudom hány éles 

vevőirány tartozott hozzám. Tehát az OLP – ez az Országos Légvédelmi Parancsnokságnak – 

ugye, Miskolcon volt telephelye, ezek ugye akkor hadititkok voltak.  

S: Most már ez szerintem…  

J: Meg itt Veszprémben, a sziklában. És gyakorlatilag itt Veszprémben, a sziklában a 

teljesen éles – nem mondom, hogy éles, mert az éles az mindig is vezetéken ment –, de a 

vezeték nélküli összes rádióirány, az hozzám tartozott.  

S: Aha.  

J: Na most, ilyen értelemben én aztán az összes ilyen rádióamatőr buziságaimat ki 

tudtam itt élni. Magyarán: jó katona voltam. Tehát például a második évben valami… 

majdnem kétszáz napot voltam otthon, ebből kifolyólag, hogy az ügyeletbe jártunk, 

huszonnégy órás szolgálatba. Bementünk a sziklába, utána meg haza. Tehát ilyen formában 

számomra a katonaság az egy ilyen teljes Amerika volt.  

S: Tiszta Hawaii, mi?  

J: Pontosan, tiszta Hawaii volt, mert a kutya… tehát mindent elnéztek, azzal, hogy ha 

éles helyzet volt vagy bármi, akkor tudták, hogy ennek a pasinak kell bemennie.  

 S: Jó. És akkor leszereltél, akkor az volt… mikor? ’66… ’68… Mikor voltál katona? 

’68-tól?  

J: ’70-től ’72.  

S: ’70-től ’72. Aha. Te, és ilyenről például – ezt csak úgy megkérdezem –, hogy ’68-as 

cseh… Tehát téged politika egyáltalán foglalkoztatott? Vagy nem foglalkoztál vele?  

J: Hát, a politika közvetlenül nem. Tehát olyan értelemben, akit a politika érdekelt 

akkor, ugye, a politika pontosan azért taszított, mert láttam a családon belül, ahol… hogy az 
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anyámnak az úgynevezett karrierje, ez számomra nem egy őszinte vonal volt. Tehát én ebbe a 

képmutatósdiba már nem akartam beszállni.  

S: Aha.  

J: És nyilvánvalóan éreztem, hogy az anyámnak mik a preferenciái, hogy ha ennyire 

képes elvadulni a saját családjától, a környezetétől, akkor ez nem egy…  

S: Igen.  

J: …járható út. Tehát ilyen… Vagy például, teljesen véletlen maradtam ki a KISZ-ből, 

azt hiszem, még középiskola… Tudod, ilyen piszlicsáré, mert hogy nem érdekelt a, mit tudom 

én, valami volt a tagkönyvemmel, hogy elveszett, nem tudom, mert nem érdekelt. És akkor 

nem voltam benne a KISZ-ben. Hát, az anyám ebből olyan botrányt csinált! Érted, hogy én a 

KISZ… Mert ő látta, tudta, érted, hogy a politika az milyen kurva fontos a karrierépítésben. 

És ő ezt fontosnak tartotta, és mivel engem nem érdekelt, ezért ő egy hálátlan dögnek tartott 

engem. Hogy hiába pofázik nekem, én szarok rá. És akkor ráadásul, ugye, akkor engem 

megfertőzött a beat-nemzedéknek, mint az utolsó tagja, mohikánja. Mert ugye, a koromnál 

fogva a beat-nemzedék az nálam egy néhány évvel öregebb volt. A Nagy Nemzedéknek 

éppen a vége vagyunk. Meg te is.  

S: Hát, igen, ja.  

J: És tulajdonképpen engem még halál komolyan elkapott ez a dolog. Pontosan a zene, 

ami teljesen, itt, mint vidéki gyerek, ugye itt, ebben az osztályban egy olyan közegbe 

kerültem, ahol hát ez egy mindennapos téma volt. Hát most egy konkrét példát mondok. 

Amikor a Led Zeppelinnek a Szabad Európán bemutatták – délelőtt tizenegykor, nem tudom, 

milyen műsor volt – az első albumát, most halál komolyan mondom: a harminchármas 

osztálylétszámból nyolcan jelentek meg az iskolában. Az igazgató lejött, baszd meg, ezt a 

botrányt! Senkinek semmilyen igazolást nem fogadtak el, baszd meg, mert mindenki otthon 

hallgatta a Szabad Európát! Na most, igazából, ugye, ez így röhejesen hangzik…  

S: Nem!  

J: De akkor a beat, meg ez az ifjúsági mozgalom, meg az a kohézió, ami a teenagerek 

között, ez a dac, tulajdonképpen a hatvanas években ezek a beattel kapcsolatos ifjúsági 

mozgalmak – amíg a KISZ rá nem telepedett –, az egy nagyon komoly közösségformáló erő 

volt, ami ugye, szemben volt tulajdonképpen a politikai akarattal valahol.  

S: Persze!  
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J: Na, ezt felismerve telepedett rá a KISZ a hetvenes években. Egyértelműen. És 

akkor…  

S: Korábban már.  

J: És akkor meg is ölte.  

S: Hát korábban már, hát azért indították el a Táncdalfesztivált. ’68-ban.  

J: Igen, de akkor… hát igen. Valahol a polgárjogot, a beat megszelídítése, meg a izéje, 

azzal kezdődött, valóban.  

S: Azt tudom. Ezt én is… Na, mindegy. Nem rólam szól ez a történet.  

J: Bocs! Azért ehhez hozzáteszem, hogy számunkra: jó, voltak azért szekértáborok – 

Illés, Metró, Omega, meg mit tudom én…  

S: Te milyen párti voltál?  

J: Látod, ezt így most nem tudom megmondani, igazából milyen párti voltam. De 

valahol nekem a kedvenc számaim között például nagyon sok Metró volt, Dohányfüstös 

terem, meg az a vonal, ami már nem az a népnemzeti vonal volt, mint az Illésé – most így 

ezzel a népnemzetivel így…  

S: Jó, jó, nem is…  

J: Mert az egy új keletű fogalom. De igazából számunkra már akkor a progresszió volt. 

Tehát azt tudom, baszd meg, amikor én először meghallottam egy Jimi Hendrix-számot, 

számomra a világ akkor megfordult.  

S: Ja.  

J: Hogy azt megmondom neked, hogy most, a mai nap pontosan tudom, még utcakőre 

is, hogy hol hallottam meg a Cigányszemeket először, a kis Néva zsebrádiómon, baszd meg, 

amikor elindul a Gipsy Eyes azzal a szólóval, baszd meg! Vagy amikor egyszerűen nem hitte 

el a közönség, amikor a Radics megszólalt az Ifiparkban.  

S: Ja, ja!  

J: És kerestük, hogy hol a faszban van a magnó, amiről megy a playback, baszd meg, 

mert az nem igaz, hogy ez a pasi ezt lejátssza. És akkor tulajdonképpen…  

S: Igen. Meg amikor nyalta a gitárt.  

J: Ez a fajta zene, ez valahol már független volt attól a beattől, amit beatnek nevezünk, 

mert ez már nem beat volt. Ez már a rocknak a gyökere volt.  

S: Ez rock volt, persze.  
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J: Tehát az a progresszív zene, ami… a Zeppelinnek mi volt a…? A Nagyításban is 

játszott az a csapat…  

S: Ja, a Yardbirds.  

J: Yardbirds például. Tehát mi ilyen zenéket hallgattunk. Például, arra emlékszem, 

hogy az iskolában – ez ugye, nagyon szabadelvű iskola volt. Ez annak az igazgatónak 

köszönhető, aki – Berei Ferencnek hívták –, aki aztán később átkerült ide a városnak a 

tanácselnöke lett. Az a pasi, baszd meg, olyan szabad szellemben tartotta az iskolát, hogy 

egyedül a mi iskolánkban lehetett dohányozni, a harmadik-negyedikeseknek. Sehol máshol, 

semmi iskolában nem lehetett dohányozni. Az iskolán belül ki volt jelölve, hogy itt 

dohányozhattok. Hogy például az iskolában, nagyszünetben ezek a kupak-csoportok, meg a 

izék, hogy akkor még kurva nagy szó volt a tranzisztoros magnó. Laposelem! Hogy például 

teljes Rolling Stones lemezeket meg koncerteket hallgathattál végig a szünetben. Tehát 

gyakorlatilag az iskolában fertőzött meg zeneileg az a progresszív vonal – pontosan, amit 

mondtam, hogy Cream, Jimi Hendrix, hát a Cream ’66-ban alakult –, ’66-tól ’68-ig működött.  

S: Hatvan…  

J: Körülbelül. ’66 nyarán valami blues-fesztiválon tűntek föl, és ’68 valamikor 

oszlottak fel.  

S: Hát utána lett a izé, a Blind Faith.  

J: Igen. Na most, igazából a…  

S: Az ’69-es, azt hiszem.  

J: Kurva sokat számított az, hogy akkor rengeteg zenekar volt. Minden iskolának volt 

zenekara. A mi iskolánknak olyan zenekara volt, amiben a Margit Józsi volt a basszusgitáros, 

a Kormoránban játszik, szerintem azóta is. Magyarországon először ők játszottak Cream-

felállásban: basszus, szóló, dob. Céhlegényeknek hívták őket, és csak saját számokat 

játszottak. Volt hatvan saját számuk. Beszarás, baszd meg! Én a mai napig eldúdolok 

egynéhányat. Azért, mert itt volt ez a Margit Józsi nevű krapek, aki aztán később, rögtön 

utána itt játszott az Esőváróban, azt’ utána átkerült, fölkerült Budapestre, és rögtön bedarálta 

valami komoly… Hát a Kormorán akkor már egy ismert zenekar, tudjuk, hogy mit játszanak. 

De a pasinak az egész itteni működése is egy külön góc volt az iskolán belül, a zenekar körül. 

A zenekar sleppje.  

Tehát tulajdonképpen ez, hogy milyen lesz az ember, az teenager korában dől el. 

Tizennégytől tizennyolc éves kora között amilyen közegbe kerül, amilyen hatások érik, az 
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aztán később visszajön az életében. Hát, számomra tizennégytől tizennyolc éves koromig 

olyan elképesztő dolgok, hatások értek, amik az addigi életemmel össze se hasonlítható. 

Tehát… és olyan erővel, hogy ki is tépett a családból. Tehát az, hogy az anyámmal 

összerúgtam a port, és ő képes volt elzavarni, ez mutatja annak a súlyát, hogy tulajdonképpen 

ezeket a hatásokat én halálkomolyan és élesen vettem. És ugyanakkor ez a tragédiája is az 

embernek, hogy ha ezt túl sokáig komolyan veszed. Mert én túl sokáig komolyan vettem. 

Tehát mindenben ilyen későn érő voltam: kurvára nem érdekelt az ilyen világi karrier, 

hanem… És akkor tulajdonképpen ez végigment a fényképezésben is, ez a fajta mentalitás.  

S: Kurva jó, mert nekem is bizonyos értelemben hasonló az izé… Te, és az mit 

jelentett, hogy elzavartak otthonról? Tehát elmentél Ajkáról, vagy Veszprémbe?  

J: Igen, eljöttem Ajkáról. De ez olyan mértékben zajlott ugye, hogy nekem a családon 

belül a nagyanyám volt a támaszom. A Dombai, a felvidéki. Ő mindig megértette ezeket a 

humán művészi hajlamaimat, mert ő egy népművész volt, mondhatjuk így. Tehát olyan… Egy 

szeme volt világ életében: már gyerekkorában elvesztette az egyik szemét, valami nem tudom, 

mi ütötte ki neki, és egy szemmel hímzett. Olyan hímzései voltak, meg hozta ezt a 

palócvidéki népművészetet, amivel itt teljesen extra volt, Kolontáron is, meg Ajkán is. De ezt 

olyan mértékig, hogy – és ez publikus is volt, tudták róla a városban, rengeteg izét csinált, 

ilyen miseruhától kezdve oltárterítőket, meg akármiket. És minden népművészeti kiállításon 

ott volt. Tehát ő egy megbecsült valaki volt, ilyen formában. És ő megértette ezeket a humán 

beütéseimet, és ő mindig erőt, vagy menekülési izét adott a család elől, vagy az anyámmal 

való háborúban. És tulajdonképpen, amikor az anyám azt mondta, hogy akkor húzzak a 

picsába, mert hogy én nem akarok Ajkán a VIDEOTON-ban dolgozni – megmondtam, 

egyszerűen engem nem érdekel! Inkább elmegyek a francba. És el is mentem a francba, 

beköltöztem itt albérletbe, Veszprémbe. Viszont rendszeresen hazajártam a nagyanyámhoz.  

S: Aha.  

J: És tulajdonképpen, amikor a szüleimmel mi Ajkán – mit tudom én, ez nem túl 

érdekes –, de Ajkán legalább öt vagy hat helyen laktunk, mert az anyám karrierje folytán 

mindig nagyobb, meg szebb lakást kapott, kiutalásra, tanácsi lakást, tudod. És akkor a két 

lakás között mindig visszaköltöztek a nagyanyámékhoz, akkor ott laktunk egy évig, és akkor 

megkapták az új lakást. És tulajdonképpen a nagyanyám, én mindig a nagyanyámhoz jártam. 

Tehát, ha hazamentem, akkor nem a szüleimhez, hanem a nagyanyámhoz mentem. És amikor 

az anyámék elköltöztek Ajkáról – mert a faterom becsajozott, és el kellett menni –, akkor 
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elköltöztek Pétfürdőre, oda mentek dolgozni is, a Nitrogén Művekbe. Én viszont oda már nem 

mentem. Nekem már nem az volt a „haza”. Nekem már ágyam sem volt Pétfürdőn, az öcsém 

ment velük. Én mindig Ajkára jártam, nekem az „otthon” az a nagyanyám volt.  

S: Nagyanyád.  

J: Ráadásul, ez ugye, azért is érdekes, mert Kolontáron, amikor – hat éves koromig 

éltem Kolontáron –, az anyámén ugyan még onnan bejárók voltak Ajkára. De amikor ők 

lakást kaptak Ajkán, én például az első évet jártam Kolontárra, engem a nagyanyám nevelt. 

Tehát én mindig a nagyanyámmal voltam, mert az anyámék azok gyárba jártak, és csak este 

jöttek haza. Tehát ilyen formában ugye, ez a kapcsolat már nagy, felnőtt koromban is 

megmaradt. Nekem ő volt a nevelőm. És akkor itt a városrendezés során elvették tőle azt, 

kisajátították azt a házat, és kapott helyette egy – a tanács épített – egy nagyon kellemes, ilyen 

érdeket téglaházat, és ott kapott lakást. Úgyhogy én ott laktam Ajkán vele. És tulajdonképpen 

egészen addig, amíg meg nem halt.  

Mert aztán öreg korára ő telkesen megzakkant, annyira, hogy be is került az öregek 

otthonába, mert már olyanokat csinált, hogy én elmentem dolgozni, mert már… Tehát már 

agyérelmeszesedése volt, tudod, milyen az ilyen öreg: már nem tudja, mit csinál, elindult 

gyalog, mit tudom, hova. És akkor be kellett rakni, mert azt mondták, hogy ott majd 

vigyáznak rá. Na, ott viszont már nem húzta sokáig. Talán egy évig vagy másfél évig, vagy 

addig se. Nem tudom.  

S: Te, és te például, Pestre nem akartál fölmenni?  

J: De, én, amikor ez a Pannóniás kalandom volt, akkor tulajdonképpen, akkor nagyon 

akartam.  

S: Az mikor volt egyébként?  

J: Hát, az a hetvenes évek legeleje volt.  

S: Hetvenes, aha.  

J: És tulajdonképpen sokáig, mivel ugye, már tini koromban fél életemet, nyarat 

mindig Pesten töltöttem, pontosan emiatt a zenekarok, meg az érdeklődés miatt.  

S: De ott például hol hédereltél?  

J: Hát, például ’69-ben legelőször ezek a zenei hatások, ’69-ben üzemi gyakorlatra 

kellett itt a technikumból menni. Az üzemi gyakorlat pedig valami olyan gyár volt, ami közel 

volt ehhez, amit tanultunk. És ott a Kőbányai Könnyűfémműben voltam egy hónapig 

gyakorlaton, és ott laknak rokonaim, pont Kőbányán. És akkor ott, náluk laktam. És 
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tulajdonképpen az a nyár, a ’69 nyara volt az, ami aztán így totál megmérgezett. Utána meg, 

akkoriban az, hogy csöves vagy, meg a mit tudom én, a Déli pályaudvaron aludtak, minden 

teenager… Ha volt egy koncert, akkor mindig mindenki ott aludt. Vagy Füreden, például, 

azon a nyáron rengeteget voltam Füreden. Ott meg az egyik osztálytársamnak volt nyaralójuk, 

és akkor ott is rengeteget voltam. Füred is egy ilyen baromi fontos hely volt. Hát mondjuk, 

akkor a balatoni nyarak teljesen mást jelentettek, mint ma.  

S: Ja, ja.   

J: Ugye, akkor Budapest leköltözött a Balatonra, Siófokra, Füredre, végig az ilyen 

nagyobb helyekre.  

S: Na, azért lassan így kanyarod – de ez mind baromi érdekes volt –, hogy úgy erre a 

vizualitásra kanyarodjunk rá. Hogy ilyen ügyben is értek nagy hatások? Mert gondolom, a 

következő az, hogy mondjuk, küldesz pályázatra, vagy belépsz itt a fotóklubba, vagy valami.  

J: Ez, ezt én így soha nem is szégyelltem, nem is tagadtam, hogy én tulajdonképpen 

abszolút a mozgalom gyermeke vagyok. Tipikusan…  

S: Mindenki, hát ne hülyéskedj! Hát a Flesch is így kezdte, mindenki így kezdte.  

J: Jó, de például a Vető János nem így kezdte. De lehet mondani egy csomó olyan 

embert…  

S: Nem igaz. A Jánoska is volt tag. Csak hamarabb otthagyta.  

J: Hol?  

S: A MADOME-ben.  

J: Na, de fújd föl! A MADOME-ban mindenki tag volt, aki élt és mozgott. Mert 

egyrészt ott lehetett albumokat nézegetni, másrészt ez a MADOME nem ugyanaz, mint a 

Bakony Fotóklub! Tehát a mozgalmon belül a MADOME az inkább a Szövetséghez… Tehát 

ott a MADOME-ban úgy ment: az öregeknek is volt külön asztala, a fiataloknak is. Az öregek 

asztalánál a Szövetség emberei ültek.  

S: Hát, igen ott átfedés van.  

J: Azért az ott egy… A MADOME egyébként fontos, nagyon fontos, már az én 

pályámban is fontos, hogy én akartam MADOME-tag lenni, és lettem is. Tehát én büszke 

voltam rá, hogy tulajdonképpen itt ugyan a Bakony Fotóklubban, konkrétan aki ezt az optikát 

kölcsönadta nekem, a Marinkay István nevű, nagyon jó nevű amatőr – ő aktfotóban utazott 

egyébként világéletében. Ő egy nagyon jó szándékú, de nagyon naiv amatőr volt, de a maga 

vonalán ő baromi tisztességesen megcsinálta ezeket a beállított, kitekeredett, műtermi, fehér 
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hátterű aktjait. És korrekt, abszolút korrekt mestermunkát csinált. A Lusához20 hasonlított egy 

kicsit a világa. Na most, ő adta kölcsön nekem a… és ő teljesen be volt lelkesülve, érted, hogy 

engem érdekel a fényképezés, és ő a fiatalt bevitte a Bakony Fotóklubba, és…  

S: Ez mikor volt?  

J: Hát, ez olyan ’74-75. Erre nem emlékszem igazán.  

S: Hát ’75-ben nem, hát ’75-ben te már nyersz. Tehát korábban.  

J: Akkor lehet, hogy ’74. Na most, azért mondom, hogy ’75, mert azt hiszem, hogy az 

a… nem tudom, rá van-e írva, hogy hetven… hogy ez mikor készült. Tudom, hogy ezt, 

amikor ezt a sorozatot, ezt úgy tudtam megcsinálni, hogy a barátnőm itt dolgozott ebben a 

bölcsödében, akivel jártam.  

S: Ja, ez a gyerek-sorozat, igen.  

J: Igen. És ez, baszd meg, nincs ráírva! Itt a bölcsőde, az rajta van. De, hogy mikor 

készült, az nincs ráírva. Bassza meg, már nem emlékszem pontosan, de én úgy tippelem, hogy 

ez ’74-75 körül.  

S: Igen, olyasmi kell hogy legyen.  

J: Na most, ilyen szempontból azért számít, mert ott a hónapok is számítottak. Tehát 

ez iszonyat gyorsan lezajlott. Az, hogy én megcsináltam ezt a sorozatot a 29-es optikával – 

előtte fél évvel se vettem a Prakticát,  

S: 29? Nem 28-as?  

J: Nem, a Pentaconnak 29-es optikája van.  

S: Tényleg? Ezt nem tudtam.  

J: Az nekem nagyon sokáig megvolt, úgyhogy ez tuti, hogy ez 29-es, ez viszonylag jó 

optika volt. Tehát a kategórián belül nem versenyzett… Emlékszem, hogy Párizsban, mikor 

jártunk, akkor a Minolta pátyolgatott minket, szponzorált, és adott egy teljes szettet. És abban 

volt egy 28-as optika, a párizsi képek egy jó részét a Minolta 28-cal csináltam. És ég és föld a 

rajzolata! Tehát annyival jobb volt a Minolta mint japán akármiaz NDK optika mellett.  

De számomra ez lényegtelen kérdés volt, hogy ez hogy rajzol. Az optikának a húzása 

akkor elvarázsolt, ennek a kis 29-esnek a minimális húzása, már az földobott engem. Tehát 

tulajdonképpen pont arra játszottam rá, hogy ez egy ilyen gyerekléptékű világ lehet, és 

minden gyereknézetből van. És megcsináltam – ez mondjuk tizenkét kép vagy tizenöt kép 

volt. Ezt rögtön én magam lenagyítottam. Tehát megvolt a Prakticám, énnekem már nem 

                                                 
20 Lusa Vince. 
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kellett tanulni a nagyítást, már mit tudom, mióta volt laborom. És akkor megcsináltam ezt az 

akármit, és megmutattam a pasinak, amikor visszaadtam az optikát: na, ezt csináltam vele. A 

pasi, baszd meg, fölkapta a képet, azonnal telefonált a klubvezetőnek: „menjünk el, te, itt, este 

nyolc óra, de nálam, megyünk a lakásra” – érted. Akkor bevitt, megmutatta: hú, baszd meg! 

Hát nem így fényképeztek az amatőrök. És akkor bevitt a klubba, és akkor itt tulajdonképpen 

egy éven belül az Albertini, már nem tudom, melyik cikkében, valami… a Fotóművészetben 

mutatott be a Tihanyi Lászlóval együtt. Van ilyen?  

S: Igen.  

J: Nagy ember; valami nagyon korán: ’76-ban?  

S: Pontosan. Itt van!21  

J: Az, hogy a Fotóművészetbe bekerülsz – egy éve vettem a gépet –, ezek itt már két 

évtizede fényképeztek, a Fotóba bekerültek, akkor már verték a valagukat a földhöz. Vettem 

egy gépet, és már egy éven belül a Fotóművészetben írnak [rólam]. Na most, pont ezt említi, 

hogy ő elment zsűrizni ebbe a sümegi táborba, ahol én minden évben voltam, és ott 

tulajdonképpen tényleg az volt, hogy az egész klub összehordta a képet, és akkor szűkítették, 

szűkítették. Ki volt rakva, egy zsűri ment végig, és akkor maradt tíz kép. Na, és akkor kijött, 

hogy mind a tíz kép az enyém volt, baszd meg! Tehát tulajdonképpen olyan elképesztő 

másfajta szemlélet és látvány volt, ami az én fejemben volt, attól, mint ami itt a Klubban volt, 

hogy itt ez aztán tovább engem kurvára nem is doppingolt. Az, hogy most itt nyersz egy klub-

díjat, az lótúró. És akkor tulajdonképpen ezeknek az öregeknek a tanácsára kezdtem 

küldözgetni ide-oda. Mert már itt a klubban – ugye a Réti az abszolút kontaktban volt az 

összes klubbal. Hát ő felügyelte államilag az összes klubot.  

S: Az egészet, igen.  

J: És ugye, ő lejött zsűrizni.  

S: Hát, és az Albertini volt a beosztottja, a helyettese.  

J: Azt – látod – nem tudtam. De arra nem emlékszem.  

S: Hát először az Albertini.  

J: Ő ugyanott dolgozott?  

S: Hát, aztán az Albertini lett, aztán…  

J: Mert az a Kulturális Minisztériumba került.  

S: Ő elkerült onnan…  

                                                 
21 Albertini Béla: Fiatal fotográfusok. FOTÓMŰVÉSZET, 1976/2.  
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J: A Szalay utcába.  

S: És utána lett a… hogy hívják, a… mondjad már! A Fábián.  

J: Ezt se tudtam, baszd meg! Hogy ők ott dolgoztak. A Réti alatt, ezek szerint.  

S: Abszolút.  

J: Hát akkor tényleg mindenki a mozgalom… a Réti gyermekei vagyunk mind, baszd 

meg!  

S: Ja.  

J: Na, egyébként nem is bánom mert a Rétinek tulajdonképpen, egy bizonyos szintig, 

hihetetlen jó szeme volt. Tehát az öreg, baszd meg, pont az iszonyat nagy rutinja miatt, 

pillanatokon belül megmondta valakiről, hogy az most tehetséges, vagy nem. Ebben iszonyat 

éles szeme volt. Viszont ha sokáig a szárnya alatt maradtál, akkor meg is rekedtél. Tehát 

akkor folyton beleütötted a fejed valamibe, amire ő azt mondta, hogy ez nem, vagy izé. 

Hogyha ezt most sokáig… akkor mindenki ilyen egyen-amatőr lett volna, érted! Mindenki 

ilyen, mit tudom én…  

S: Jó, hát ez…  

J: Munkásábrázolós, faszom tudja, mi lett volna. Most igazából a Réti Palival én itt a 

klubban találkoztam. És akkor ő – hát az egy kurva nagy szó egy vidéki fiatal kezdő 

akárminek –, hogy azt mondja, hogy gyere be hozzám. Na most, gyere be hozzám, azt 

jelentette, hogy fél ország bejárt oda a Corvin térre, vagy hol volt? Corvin tér 8, ugye.  

S: Igen.  

J: És tulajdonképpen az, hogy fölmenni Pestre, a hónod alatt tíz vagy tizenöt képpel: 

ez azt jelentette, hogy kikerültél abból a közegből. Tehát nem kellett itt főnöd a saját 

levedben, hanem kikerültél, tehát egy külső szem mérlegelte tulajdonképpen. Nem a belterjes 

klubtanács döntötte el, hogy te most mit csinálsz, hogy jót csinálsz vagy nem, hanem egy 

külső szem. Na most, az meg aztán, hogy utána kikkel, hogy kerülsz össze barátságba, az meg 

részben a véletlen sors, hogy éppen jó helyen vagy, jó időben. És számomra az egyik ilyen 

mérföldkő, az pont a Szerencséssel való megismerkedésem volt. Tehát a Szerencsés volt az, 

aki a következő lépcsőként kimenekített az amatőrvilágból. Tehát a Szerencsés kapcsolata…  

S: Ezt mondd el, mert ez érdekel engem!  

J: És tulajdonképpen az egész generációm ebben az időben…  

S: A Szerencsés idősebb nálad.  

J: Egy évvel.  
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S: Egy év az csak?  

J: Egy évvel.  

S: Nota bene: ő is él még! Azt tudod?  

J: Igen. Meg is van a kibaszott geci természetünk, mind a kettőnknek, úgyhogy ez egy 

kemény barátság volt.  

S: Na jó, igen?  

J: És akkor…  

S: Na, hogy ismerted meg a Jánost?  

J: A Jánost úgy ismertem meg, hogy… az Albertini volt olyan szempontból még egy, a 

Réti Pali mellett, hogy az Albertini vonala nem m ugyanaz volt, mint a Rétié. Ott az Albertini 

még egy nyitottabb valakinek tűnt, mert az Albertinit érdekelték a szociológiai dolgok.  

S: Abszolút, persze.  

J: És ő ilyen társadalmi dolgokat sokkal jobban és tisztábban látott, mint a Réti. A Réti 

az egy öreg fasz amatőr volt, mondhatjuk így, mert esztétikai szemlélettel… Az Albertini, 

annak az esztétikai… nem annyira pallérozott esztétikai szemlélete mellett viszont volt egy 

nagyon erős társadalomtudományi érdeklődése és vonala. Na most, ez számomra nagyon 

fontos volt, és ebben ő nagyon sok bátorítást adott. Tehát azt, hogy mi az, hogy a szocio-vonal 

vagy szociofotó: ez [nálam] tulajdonképpen az Albertini hatása. És ezt úgy nem is szégyellem 

igazából.  

S: Nem is…  

J: Mert hogy mi hatások érik az embert, azt nála… Ezért vagyok mérges a Kerekesre, 

hogy egy csomó szart ő letagad, meg nem vállal. Miért nem, baszd meg? Hát nem szégyen!  

S: Persze.  

J: Időben ki tudsz-e lépni belőle? Ez a kérdés.  

S: Igen.  

J: És tulajdonképpen az Albertini vonalán kerültem, azt hiszem, valahogy vagy az 

FMK-ba – ez most már nem egészen tiszta előttem, valaki most mondana két szót, lehet, hogy 

rögtön beugrana, hogy hogy volt ez –, de nagy valószínűséggel az Albertini vitt valahogy az 

FMK-körbe, vagy ő…  

S: Hát biztos, mert ő volt a vezetője. Tehát az FMK fotószekciójának – ami szerintem, 

’74-ben alakult –, ennek az Albertini volt a vezetője.  
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J: Akkor egyértelmű. Akkor szerintem, még azt az egy estés kiállításomat is az 

Albertini szervezte oda, nagy valószínűséggel.  

S: Hát, ő nyitotta meg, mindenesetre.  

J: Akkor meg igen. Erre például nem emlékeztem.  

S: Aha.  

J: Hogy én hogy’ kerültem oda. De most így, ennek kapcsán akkor egyértelmű, hogy 

akkor még nem ismertem a Szerencsést. A Szerencsés gyakorlatilag ott kezdett érdeklődni 

irántam, azon az FMK-s bulin. És akkor, igazából, akkor még nem ismerkedtünk meg. 

Számomra a Szerencsés meg a Flesch, ők már szerepeltek valami szentendrei kiállítás 

kapcsán, volt nekik a Kerekes, Flesch, Szerencsés, Montvai. Ez a négy…  

S: Meg még a Horváth Dávid.  

J: Igen! Igazad van. Őnekik, ők már, mint egy ilyen kohézió, valami csoportszerűség, 

ugye, már Szentendrén volt egy kiállításuk, amiről már lehetett olvasni a Fotóművészetben.22  

S: Pontosan.  

J: Na most, számomra, akkor én összeolvastam, tehát annyiból már különböztem az 

amatőröktől, hogy nem a Fotó újság volt számomra szent, már akkor sem! Nagy dicsőség volt 

bekerülni a Fotóba, de oda nem volt nehéz bekerülni, mert a Réti vonal volt. Tehát a Bence, 

Réti, az nem egy annyira különböző világ. És akkor tulajdonképpen az elméleti részét viszont, 

pontosan azért, mert a filmművészet engem kurvára érdekelt, már a Nagyítás óta – azt ’69-ben 

játszották Magyarországon, a Nagyítást.  

S: Bizony.  

J: Tehát onnantól kezdve számunkra a film egy iszonyat fontos dolog volt, és egy 

csomó olyan mintát, képi mintát is kaptál onnan, az amerikai filmek által, amihez úgy, amúgy 

se szakirodalomban, sehol nem jutottál hozzá. Ráadásul ugye, pont jókor, jó időben fertőzött 

meg a Nagyítás, amit, hát én nem tudom, hányszor láttam, baszd meg, de iszonyat sokszor! 

Hát fejből tudom. Még most is van olyan, apám, hogy megnézem DVD-n. És még mindig, 

baszd meg, az a röhej, hogy az a döbbenet a filmben, baszd ki, hogy iszonyatosan szikár, 

egyszerű, szinte már didaktikusan fölépített. Baszd meg, de minden egyes tized-, 

századmásodpercnek jelentősége van! Ez valami iszonyatosan…  

És ráadásul, ugye, a fotóval úgy foglalkozik, illetve a fotót, a fotográfust, aki 

tulajdonképpen abban az időben egy kicsit megtestesítette a szabad értelmiséget, aki a 
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kívülállás volt, abszolút a kamerájával a kívülállás volt, és a médiumon keresztül, hogy úgy 

látod a világot a médiumon keresztül, ahogy szabad szemmel soha. Hogy az a döbbenet, hogy 

a pasi a fotókon keresztül ismeri meg a valóságot. Tehát ez olyan mértékben fertőzött meg 

engem, és olyan iszonyat erőt adott, baszd meg, hogy… Tehát innentől kezdve számomra 

kurvára nem érdekelt a valóság, a világ! Hanem az a médium érdekelt, amin keresztül 

másként látod, és másként… És innen jött az, érted, hogy fényképezzünk másként, mert 

máshogy fényképezve más lesz a valóság, baszd meg! Tehát nem ugyan… nem kell tovább 

hinni abban, ami [van], és beszopni azt. Nem számít a családod, meg a… Le van szarva, 

baszd meg, mert az számít [értsd: a fotó]. És innentől ez halálosan komoly és éles lett, 

annyira, hogy tulajdonképpen ez akár ilyen egzisztenciális szakadékba is taszíthatott volna. 

Miért ne?  

S: Már mire gondolsz?  

J: Hát olyan, hogy éhen halsz, baszd meg. Tehát hogy szerencsétlenként végzed.  

S: Ja. Mhm…  

J: Mint ahogy az öcsémmel ez be is következett. Na most, igazából – a Szerencsésnél 

hagytuk abba –, a Szerencsés, még azon a nyáron, amikor az FMK-ban volt kiállítás, az FMK 

kapcsán, vagy az FMK… igen. Az FMK-nak volt kiállítása Esztergomban. ’76 nyarán.  

S: Így van.  

J: Így van?  

S: Itt van.  

J: Tehát neked ez dokumentálva van. Na, akkor most szépen összeáll a kép! 

Köszönöm, hogy így rávezettél! Hogy ’76-ban nekem, akkor pont az Albertini és az FMK 

folytán, már szerepelt képem az esztergomi kiállításon, és én el is mentem Esztergomba. És 

ott a Szerencsés jött oda hozzám, hogy „Heló, itt vagy, ki vagy, kivel vagy, hogy vagy, mi? 

Majd mi hazaviszünk”. Tehát innen kell. „Maradj itt.” Akkor ott maradtam, és akkor 

ismerkedtem meg tulajdonképpen az egész generációval. Mindenkivel, aki ott számított, mert 

az mind ott volt. És onnantól kezdve aztán a Szerencséssel való barátság, az aztán egészen a 

magánélet apró zugáig elmélyült. Tehát, hogy totál természetesen mindig ott aludtam, a Fodor 

utcába23 fölmentem. Akkor tulajdonképpen azok az összejövetelek, amiket ő ott szervezett, 

ami már aztán egy szűkülő kör volt, mert ott már csak igazából a Flesch Bálint, a Kerekes 

fordult elő, a Beke.  

                                                 
23 Szerencsés lakására. 
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S: De mi ez? Én erről nem tudok. Erről nekem nem beszélt a Szerencsés. Tehát, hogy 

ott volt ilyen házi összejövetelek?  

J: Igen. Tehát ott rendszeresen volt.  

S: De így, hogy mit tudom én, minden hétfőn? Vagy…  

J: Ezt én valahol írtam a könyvben. Erre már nem emlékszem, hogy ez minden… 

Nem. Tehát nem így volt, hogy minden hétfőn, hanem alkalomszerű volt. Tehát, ha volt 

valami buli vagy akármicsoda, egy ilyen akármicsoda, nem tudom; hát szóval nem tudom 

minek nevezni se, hogy ezek mik voltak.  

S: Hát, ilyen szalon. Házi szalon, azt lehet mondani.  

J: Például kurva sokat teáztunk. A Szerencsésnek nem volt bútora, mindig a szőnyegen 

ültünk. Nem volt asztala, meg széke se. Hanem az egész ilyen, kicsit ilyen japános, ilyen 

keleties mit tudom, mi volt. Már a teái, meg az akármicsoda.  

S: Hát, de azt te tudod, hogy ő például, egy ilyen harcművészetet nyomott, már akkor?  

J: Már akkor?  

S: Igen, igen.  

J: Azt nem tudom, hogy akkor-e. Később mindenféle baromsággal foglalkozott. Őneki 

voltak ilyen izéi, amit úgy a fejébe vett, és akkor ilyen marha bizalmasan mondta, hogy ezt 

így, meg úgy, meg amúgy, meg… Tehát ilyen szuggesztív volt a pasi ilyen téren. Az más 

kérdés, hogy volt egy stikkje is. Na most, ez a stikkje volt aztán később, szerintem, a családi 

tragédiája is, hogy van valami – nem egzaltáltság a pasiban –, hanem valami… Hú, nem is 

tudom. Nem is pszichopata, mert ez már durva rá. De hogy valami pszichés problémája van, 

ez tuti biztos. És kényszerképzetei vannak, és üldözési mániája.  

Na most, ez a fajta üldözési mánia viszont kellett ahhoz, hogy ez már a Dokumentum, 

első Dokumentumnál, ennek volt a… Ez így baromi nehéz! Mert ennek nem csak pejoratív 

hatása vagy hangzása volt, ennek az üldözési mániájának. Mert az, hogy a generáción belül, a 

nemzedéken belül is kiválasztódjon egy szűkebb, valamiféleképpen összetartó mag, ehhez 

kellett ez az üldözési mánia. Tehát, hogy leszakadjál, mondjuk, a húsz másikról, aki a 

nemzedéked, ehhez kellett üldözési mánia. Ami generált valamifajta pluszt, hogy mást csinálj, 

vagy máshogyan, vagy mit tudom én, micsoda.  

És az a röhej, hogy a Szerencsés, mert ugye kurva sokat vitatkoztunk… Egyébként 

rendszeresen szembe kerülök mindenkivel a dokumentarizmus értelmezésén. Azért, baszd 

meg, mert pontosan tudom, hogy Magyarországon hogyan jön… hogy Magyarországon kurva 
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egyértelmű, baszd meg, hogy a Szerencsés hozta be! A Szerencsés albumain keresztül, és 

ezeken a Fodor utcai kupaktanácsokon keresztül kezdett mételyezni és terjedni ez a fajta 

dokumentarizmus-értelmezés.  

És ez iszonyatosan összejátszott a Nagyítással. Hogy a Nagyításban hogy jelenik meg, 

egyáltalán, mi az, hogy fotográfia, ez a médium. Ahogy a pasi, ez a Thomas nevű fotográfus 

használta a kamerát, amilyen szenvtelen és érdektelen, érzelemmentes dolgok jöttek ki, még 

abból is, baszd meg – ugye, egyértelmű, hogy egy szocio-albumot csinált. És a parkbeli 

fényképezés, az egy teljesen más: mint egy ellenpólust tette volna oda. Mint egy happy, mit 

tudom én, micsodát.  

S: Ja.  

J: És azon belül találja meg…  

S: A hullát.  

J: …egy teljesen más konfliktust. Vagy egy teljesen más jelenséget, ami teljesen… 

köze nincs, baszd meg, se a szocióhoz, se az akármicsodához! De ugyanakkor, az a… Ez 

valahol, ez így leegyszerűsítve, egy mondatba foglalva, azt sugallja, baszd meg: hogy totál 

mindegy szinte, hogy mit fényképezel, baszd meg! Fogd rá a kamerát bármire, és innen 

származik valahol áttételesen a csípőből lövöldözés is. Hogy nem kell neked belevinni abba 

semmit, baszd meg, se kompozíciót, se sztorit, se történetet. Bőven elég az a paraméter, 

ami… Meghatároztad a filmet, az optikád látószögét, az időt, a távolságot előre beállítod. Öt 

századra állítod, hogy ne legyen elmosódott, mert menet közben… tehát érted, bőven elég ez.  

Ehhez hozzájön az, hogy te kiket választasz ki. Hát ez viszont már egy másik fajta, ez valahol 

szociográfiai meg egy előéleted benne van, hogy téged melyik fajta embertípusok érdekelnek. 

Na most, ez bőven elég. Az összes többit rá kell hagyni a véletlenre. Mert ezen belül ott lesz 

az, ott lesz az ismeretlen, baszd meg! Ami neked is ismeretlen. Előhívod a filmet, baszd meg, 

és megnézed.  

Most, igazából az a probléma – bennem legalábbis, vagy folyamatosan az a probléma 

–, hogy engem addig érdekelnek a dolgok, amíg ahhoz az információhoz hozzá nem jutok – 

és utána kurvára nem érdekel. Tehát nem érdekel a szakmai karrier, nem érdekel; ilyen 

szempontból könnyen hagytam abba, baszd meg, egy év, meg két év pályázás után 

abbahagytam a küldözgetést, egyszerűen nem érdekel. Azt tudtam, hogy én ehhez a bandához 

tartozom, nekünk a saját világunkat kell építeni.  
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Na most, innentől kezdve az is csak addig érdekelt – de most ezért mondtam, nem 

személyeskedni akarok a Benkővel –, de például, ha nem hagyom abba ezt a… addig 

csinálod, hogy ez vagy te, most nekem ez kell lenni, az egy teher, baszd meg! Az, nekem 

most életem végéig így kéne fényképezni, mert akkor csiszolom tökéletesre? Engem kurvára 

nem érdekel. De az a dolog érdekelt, hogy szinte bőven elég az, hogy ha egyetlen olyan képet 

csinálsz, amiben benne van az a dolog a világról, és utána vége, utána… És akkor kezdődött 

ez, hogy utána egy totál mást, a szinopszisokon belül – hét szinopszist csináltam –, az mind a 

hét szinte egy teljesen más.  

S: Ja.  

J: Szinte ellentétes problémákhoz… Ez olyan, mint mikor bekerülsz, baszd meg, akkor 

úgy megőrülsz attól az információtól, ami ér, ennek a médiumnak a segítségével. Ez olyan, 

mint bekerültél, baszd meg, egy gumiszobába, és mint egy hülye, baszd meg, egyik faltól a 

másikig, ott utána fölkenődsz, akkor elindulsz arra, mint a hülye. Tehát ez az egész egy ilyen 

iszonyat állapot volt számomra. És tulajdonképpen pontosan ezért kezdtem el a 

legkülönfélébb… Amire aztán, amúgy nem tudtak vele mit kezdeni. Még a Fábián se tudott 

vele mit kezdeni. Pedig ő szinte elfogultságig tolt engem a kritikáival. És még bizonyos 

mértékig a Dokumentum II vagy III-ban egyszerűen nem tudta hova tenni azt, hogy ezt most 

miért csinálom. Pontosan azért csináltam, mert az egyik fajta úton ért egy olyan dolog, vagy 

szembekerültél egy olyan érdekes problémával vagy információval, ami benne volt egy 

másik, amit egy más fajta kamerakezeléssel tudtál vizsgálni. Tehát, hogy az milyen fasza. Mi 

az?  

Na most, azon belül – ez még lófasz, ettől még lehettél volna huszadrangú senki –, 

hogy most azon belül, hogy te miért olyan embereket fényképezel, vagy van-e annak a 

képnek, annak a médiumot vizsgáló dolognak egyéb más vonatkozása mellette, érzelmi 

töltete: az megint más kérdés. És azt tudják az emberek értelmezni.  

Sajnos, az embereket kurvára nem érdekli, hogy milyen fotográfiai vagy médiális 

problémák vannak. Az embereket az érdekli, hogy érzelmileg tud-e kötődni ahhoz a dologhoz. 

Számára jelent-e valamit. Kurvára nem érdekli [más]… Ezért lehet, hogy félreértetted, hogy 

azt mondtam, hogy nem érdekesek a médiális problémák. Tehát hogyha azt mondod te, hogy 

milyen pluszt adsz annak az embernek, hogy elmondod neki, hogy ez hogy’ működik. Nem 

az! Azt ő kurvára nem érdekli. Ez az alkotók problémája, és az alkotót érdekli. Te meg 
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kielemezheted, de az igazán jó kritika, az nem a közönségnek szól, hanem az alkotónak szól. 

Az alkotási folyamatban vesz részt.  

És ez kurva fontos, ez a kritika, mert te itt érted, számodra itt verbalizálódik az, amit 

vizuálisan érzel, meg agyilag, meg a képeddel, meg az egész folyamattal. Tudod, hogy miért 

csinálod, és hogy most kell kikapnod a hívóból: ezt te fogod verbalizálni nekem, hogy ez mit 

jelent. Te fogod megmagyarázni. Ezért kurva fontos a kritika. És ez a kritika soha nem a 

közönségnek szól, nem a közönségnek magyarázza meg, hogy ez a kép mi. Hanem 

számodra24 verbalizálja, és a te identitásodat fogja erősíteni. Tehát ilyen formában igenis, a 

kritika, az alkothat, az alkotás folyamatának a szerves része.  

S: Éljen a Beke!  

J: A Bekét ilyen értelemben… A Beke viszont ezt túldimenzionálta. A Beke azt hitte, 

hogy ő szarja a világot!  

S: Na!  

J: Mint ahogy szarta is, egy darabig.  

S: Így van. Na várjál, ez egy olyan… Illetve ide-oda csapongtunk időben, hogy azért 

még menjünk vissza egy kicsit! Tehát ’76-ban vagy mikor, megismered a Szerencsést, izé, tök 

jó. És akkor te le is jártál az FMK-ba?  

J: Igen, elég rendszeresen.  

S: De az hogy nézett ki? Hogy fölmentél Pestre, és akkor…  

J: Igen. Most ez; erre igazából, hogy ezek hogy… Nagyjából mind a Sze… Amikor a 

Szerencséssel megismerkedtem, akkor már mindig a Szerencsésnél aludtam. Tehát számomra 

az, hogyha bármi történt Pesten, ilyen szempontból nem vidéki gyerek voltam, hanem 

tulajdonképpen, annak ellenére, hogy vidéken vagyok, vagy vidéken lakok, nekem nem ez 

volt az otthonom sem. Hiszen otthonról elzavartak. Tehát számomra olyan mindegy volt, 

hogy itt alszom, vagy ott alszom. Igazából azért érdekes ez a Szerencsés, azért furcsa, hogy te 

nem… hogy ő nem mesélt erről a Fodor utcai… Lehet, hogy ezt ő nem így látja. Az is lehet 

például, hogy ő ezt nem érzékeli.  

S: Vele én még nem csináltam meg, tehát az interjúnak ezt a részét nem csináltam 

meg, csak ugyanazt, amit veled tegnap. Tehát nyilván a képeiről dumáltunk még csak.  

J: Aha.  

S: Tehát hozzá nekem még vissza kell mennem.  

                                                 
24 Jokesz itt önmagáról, illetve az alkotókról általában beszél. 



Jokesz – 51 –  
  
  

J: Azért fontos a különböző szekértáborok kialakulása, mert minden szekértábornak 

van valami motivációja, hogy ez miért áll össze. Tehát számukra, vagy számomra 

egyértelműen ez a… az a szellemi közeg, amit sehol máshol nem kaptál, semmilyen más 

szekértáborban nem kaptál meg.  

S: Na! Tulajdonképpen az lenne, hogy oké, tehát bekerülsz ebbe a Szerencsés, izé… 

Szerintem, az FMK-nál akadtunk el.25 

J: Igen. Az FMK számomra, tulajdonképpen az FMK-ba való bejárás – most 

függetlenül attól, hogy az Albertini volt a… Kicsit gyanítom, hogy az Albertini, az egy… 

mert ő egy elég vonalas pasi, azon túl, hogy ugyanakkor megvan az ő kis kummogásában a 

pozitív dolog is. De hogy érdekes, hogy pont az Albertini van az FMK-ban. Hogy ő hogy 

került – most azért mindentől függetlenül…  

S: Ezt nem tudom, hogy.  

J: …hogy kerül oda, vagy mi?  

S: Nem tudom.  

J: Mert aztán később mindig gyanús volt ez a vonal. Tehát amihez ő, ugye, főleg a 

szociofotóval mélyedt el teljes mértékben, a kutatásban, de ugyanakkor ami mellé állt a 

mozgalmon belülivagy körüli szociofotó ügyekhez, az már számomra nem pálya. Tehát 

onnantól kezdve az pozitív lökés volt, hogy a klubmozgalomból a szociofotó felé tendáltunk. 

És ő kimondta, hogy ez szociofotó, amit te csinálsz. Ez fontos volt, azért a 

társadalomtudományi vonal itt érintett meg, meg az én érdeklődésem. Tehát, hogy eleve azt 

tisztázd, hogy például mi történik egy szocialista városban, a családodban, meg ez. Ilyen 

szempontból baromi fontos.  

De aztán már, a fotográfián belül ez a szocióvonal számomra teljesen halottá vált. 

Akkor én ezt, el is határolódtam tőle. Ezt nagyon konkrétan le is írtam valahol, most lehet, 

hogy a könyvben benne van. Az egy baromi fontos, az identitásom számára egy mérföldkő 

volt, hogy ezt előre leírtam, és ez tuti, hogy benne van a könyvben. Nem tudom, hova… Ja, itt 

van. Ki is van emelve, úgyhogy sokat nem kell keresgélni. Azt nem tudom, hogy itt már 

kimondom-e, hogy ez nem szoció, de én akkor tudtam, hogy ennek már semmi köze [ahhoz].  

És a másik fontosat meg a Szerencsés tette hozzá, ez a mozgalom szempontjából, az 

egész nemzedéknek a szellemi tendálása, pozicionálása szempontjából kurva fontos, és ilyen 

formában egyébként, a fotótól függetlenül is fontos: az a felismerés, hogy nem a szellemi 

                                                 
25 Közben volt egy telefonhívás. 
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nyomor a rendszer problémája. Nem az a nyomor, nem az a szegénység; nem az, amiben a 

szociofotó kiszemezgetett, meg felmutogatott dolgokat. Nem az a rendszer és a társadalom 

problémája, hanem teljesen más keletű.  

Szellemi síkon van az a probléma. És még csak nem is azt mondtuk, hogy ez 

ideológiai. Tehát számunkra semmilyen politikai motivációja nem volt ennek a felismerésnek. 

Hanem azt mondtuk, hogy a szellemi nyomor a probléma. Tehát nem politikai, nem 

ideológiai, nem… Hanem egy általánosabb dolog. És ezt, a bizonyos szellemi nyomornak a 

megjelenítése egyfajta embertípust testesített meg számunkra. Ami összeállhatott 

arckifejezésben, vagy öltözködésben, vagy mit tudom én, mint jelenség, mint korjelenségben. 

És ezek a…  

S: Ezt most nem értem.  

J: Az a baj, hogy most konkrétan kellene [róla beszélni]. Lehet, hogy – bár mi 

majdnem, hogy egy… mondhatom, egy nemzedék vagyunk –, lehet, hogy ilyen formában ez 

számunkra egy téves akármi volt. De hogy motiváló ereje volt, az tuti biztos. Tehát, hogy 

egyfajta embertípusra fölröhögtél, baszd meg, hogy ilyen nincs!   

Most, például, ami ilyen érdekes: a Kerekesnek a tóparti sorozata,26 ami, az egyfajta. 

Na, de ugyanez az ember felöltözve egyfajta… Nem tudom. Most, ha előszedném azokat a 

régi képeimet, amiket soha nem publikáltam, mert egyéb szempontból nem, de hogy mind 

ugyanazt a fajta öltözködést, ugyanaz a tipikus, volt egy tipikus szocialista embertípus.  

S: Ja: aha!  

J: Érted? És hogy tulajdonképpen ez a tipikus szocialista embertípus, amit kurva jól 

ismertünk; hát a családban is ott van! Hogy ennek a kritikája valahol; hogy mindig erre a fajta 

embertípusra vagy érzékeny. És ez különbözteti meg azt, hogy ha mindent ugyanúgy csinál 

valaki más, minden eszköze, paramétere ugyanaz, ugyanaz a prekoncepciója, mégis másfajta 

embertípusok lesznek az ő képén.  

És tulajdonképpen ilyen szempontból volt fontos az, hogy ez a társadalomkritikai 

beütés; meg az a felismerés, hogy nekünk nem a szegénységgel meg a nyomorral, meg a 

társadalom peremén lévő dolgokkal kell foglalkozni. Hanem a társadalom közepében lévő 

dolgokkal kell foglalkozni, ami tulajdonképpen… Most lehet, hogy a Szerencsés ennek 

                                                 
26 Történet. Lásd Szilágyi Sándor: I.m., 124. 
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hatására kezdett, például, a munkásőrök27… nem tudom. De hogy ez számára ugyanígy fontos 

volt: ez a tipikus szocialista embertípus. Ugye, a munkásőrnél könnyű. Mert az ráadásul még 

ki is akasztja magára.  

S: Most mondd!  

J: „Távol áll tőlem bármiféle általánosítás azoknak az embereknek tudatára, jellemére, 

életére vonatkozóan, akiket közömbös, érdektelen szituációban, egy teljesen esetleges, 

számukra már-már intim pillanatban lefényképeztem. Tudtukon kívül készített fényképeiket 

csupán a kirakós játék képkockáiként használom. Ezekkel a kockákkal rakosgatom ki azt a 

folytonosan változó mozaikképet, amit pozitív vagy negatív értelemben leginkább hatással 

van az én tudati, érzelmi világomra, az én valóságomra, amely éppen úgy része a társadalmi 

realitásunknak, mint az általam lefényképezett emberek valósága.”28  

Tehát valami olyan visszacsatolást érzékeltem ebben a dologban, hogy ezt miért 

csinálom, ami így, leírva, kimondva és odatéve a katalógusba, a magam számára is egy 

tudatosulása annak a dolognak. És innentől kezdve ez egyértelmű, hogy nem az az extremitás 

érdekel, ami a szociofotónak a…  

S: Ez teljesen világos. De figyelj ide. Az, hogy ők nem tudtak róla: nekem valaki 

mondott valami olyat, hogy te egy, mit tudom én, kétkilós kenyérbe raktad bele a gépet, meg 

ez, meg az.  

J: Ilyen izékkel én ugyan nem! Akkor én kurva nagy ember vagyok; akkor már 

mítoszom van, baszd meg! Ekkora baromságot! Nem, ez egy hülyeség!  

S: Aha.  

J: Nem. Egyébként az a röhej, hogy most, ha kimegyek így, mit tudom én – Utcazene 

Fesztivál volt itt egy hétig –, hogyha bemegyek az utcán egy tömegbe, ahol így mit tudom, 

micsoda: ugyanazokat az eszközöket használom. De az a röhej, hogy ezeket az eszközöket 

ugyanúgy használja a Féner, a Benkő. A Benkővel kint voltam most tíz napig Provence-ban, 

és láttam, hogy ő ott hogy’ dolgozik vagy hogy csinálja a képeit.  

Vagy a riporterek jó része [is]: tulajdonképpen ez egy ilyen rejtett kamera-szerű 

szituáció, azzal a különbséggel, hogy amíg a riporter valahol, egy bizonyos ponton, megáll 

ebben a folyamatban, én mindig igyekeztem a képbe drasztikusan belemenni. Szóval nem 

tudom máshogy fogalmazni, hogy belemész a képbe. Hogy kívülálló vagy, és mint egy 

                                                 
27 Szerencsés János ’70-es évek közepén, (a Dózsa György úti május 1-jei felvonuláson készült 
munkásőrportréiról van szó. 
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szenvtelen, oda nem tartozó figura, teljesen fapofával belemész a képbe. Abba a képbe, amit 

rögzíteni akarsz, de te pofátlanul tovább mész azon a határon.  

És akkor ezeknek a modelleknek a megközelítése is ilyen drasztikusan történt 

tulajdonképpen, hogy az X, először érzékeled az X modellt, azt az embertípust, aki téged 

érdekel. Tehát azt már kilövöd kétszáz méterről. Azt már érzed, baszd meg, hogy ez az a 

figura! És akkor tulajdonképpen keresi az ember a bajt. Azt a szituációt, hogy akkor 

belemegyek, keresem, mintegy véletlenszerűen, mondjuk, föllököm, vagy akármicsoda. 

Tehát, hogy olyan közel kerülsz hozzá…  

S: Effektíve volt ilyen?  

J: Nem effektíve, hanem… Tehát nem azt a konfliktust, hogy most valami konfliktus 

jöjjön létre. Hanem, ha belemész abba a szituációba, hát olyan közel kell, a nagylátszög miatt 

már olyan közel kerülsz hozzá, amire ő betölti a képet, hogy az ő… Van ez a proxemika 

tudomány, amikor az ő személyes, intim körébe, terébe belekerülsz. Tehát ez ráadásul szinte 

mindig működött ezeken a képeken, hogy belekerültél abba: hát egy csomó képen látszik, 

hogy rád néz. De mivel a kamera lent van, ezt úgy látszik, hogy nem a gépbe néz, hanem ő 

belenéz valahogy, én tudom, hogy ő a szemembe néz, szemkontaktusunk van. És ez a 

szemkontaktus fönn van [tartva] még abban a pillanatban is, amikor az exponálás van. Ugye, 

nem egyszer van az, hogy ő akkor hirtelen lenéz, mert szól a zár.  

S: A zár, aha.  

J: De akkor már késő: megtörtént a dolog. Utána kikeveredsz a szituációból, mintha 

tök véletlen elsült volna a géped. Közöd nincs hozzá! De az, hogy amíg ezt megközelíted, 

amíg bemész abba a képbe, amit rögzíteni akarsz, az ilyen szempontból egyfajta nagyon 

tudatos, felvett magatartás. Most, hogy ezt hogy cifrázod, hogy…  

S: Jó, hát…  

J: …elrejtetted a szatyrodban, ez lényegtelen. A gépet soha, ilyen szempontból soha 

nem szégyelltem, hogy van egy bizonyos helyzet; általában attól függ, milyen gép, hogy 

bele… az objektív beleillik-e ebbe a vájatba, vagy nem. Vagy teljesen máshogy: minden 

gépet máshogy kell fogni ilyen szempontból. A Prakticának egyébként nagyon jó volt az, 

hogy így elöl volt ferdén a zárja, mert hüvelykujjal lehetett [exponálni].  

S: Igen.  

                                                                                                                                                         
28 Jokesz Antal: A preparált idő nyomában. Művészetek Háza – Prospektus Nyomda, Veszprém, 1999, 16. 
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J: Az egy nagyon jó, ilyen szempontból jó fogású gép volt. A Nikon FM-2 az más 

volt, meg azt már akkor motorral használtam. Az is egy kibaszott: az az egyik legjobb gép a 

világon. Az FM-2, azt iszonyatosan szerettem. Sajnos, a képeim többségét a Prakticával 

csináltam. Tehát, mire az FM-2-m lett, addigra már a probléma elméletileg nem igazán 

érdekelt. Mert hiába volt kurva jó gépem…  

S: Na, tehát például az Elegancia, meg szóval ezek a képek, ezek így készültek, 

nyilván.  

J: Ezek abszolút így. Tulajdonképpen az Eleganciával abba kellett volna ezt hagyni. 

Mert az a probléma, ami akkor előjött, a véletlenszerűségnek az a… Anyagbeszerző voltam, 

azt hiszem, hogy a VIDEOTON-nál.  

S: Mondd még egyszer, mert ez nincs rajta! Tehát, hogy az Eleganciát, azt…  

J: Azt Szombathelyen csináltam. De egy csomó képet csináltam [akkor ott]. Tehát 

gyakorlatilag három vagy négy olyan helyszín van, ahol töményen lezajlottak ezek a dolgok, 

akár egy-egy tekercsen belül. Szombathelyen több kép készült, amelyikben Az esetlegesség… 

Tehát ott elkap egy olyan érzés, vagy mit tudom én, egy olyan állapot, amikor iszonyatosan 

érzed ezt a dolgot. És akkor sorban jön. Akkor majdnem mindegy, hogy… akkor majdnem 

minden képen ott van.  

Az Elegancia azért volt érdekes, mert számomra ez a belógó kalap: azt nem is 

érzékeltem a negatívon. Tehát nem vettem észre. Én már attól beszartam, hogy az a nő ott áll, 

úgy áll ott. Egy abszolút tipikus, olyan mértékben tipikus, vagy úgy működik ez a nőci, még 

így harminc év távlatából is, hogy a Pőcze29 mesélte el, hogy ott ebből a színezett képből: 

szóval elmondta, hogy kik vették meg, és miért vették meg.  

 S: Na, szóval, hogy az Elegancia.  

J: Ugye, tulajdonképpen, amikor kihúztam a negatívot, akkor már az egész 

szombathelyi… tehát akkor már tudtam, hogy ez kurva jó, baszd meg! És a nagyítás során 

láttam meg a kalapot, ami egy plusz volt: tulajdonképpen egy olyan dolog felé néznek és 

koncentrálnak, ami nincs a képen. És a szemizéjük [kontaktusuk] oda fókuszál. Na most, a 

Pőczére visszatérve: hogy olyan emberek vették meg a képet, és olyan visszajelzést mondtak 

– az egyiket egy külföldi ürge vette meg, aki vendégállásban van itt, tehát majd megy haza: 

azt mondta a pasi, hogy olyan töményen benne van az egész korszaknak az egész… Tehát 

csomó olyan dolgot vetít bele, amit így…  

                                                 
29 Pőcze Attila, a Vintage Galéria vezetője. 
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Nem amiatt jó számomra a kép. De hordozza. És tulajdonképpen ezeknek a képeknek 

az a plusz töltete, az tulajdonképpen az igazi, echte, a klasszikus fotográfiának [a hozadéka]: 

hogy semmit nem csinálsz, de ott van az aurája a kornak. Na most, hogy ez miért van benne, 

vagy hogy ez most speciális, vagy nem speciális? Mitől speciális? Az öltözéktől, a figurától 

speciális? A nézőponttól? Vagy a faszom tudja, mitől?  

Ezt tulajdonképpen az Elegancia után, ezt az egész szart abba kellett volna hagynom. 

És hogy ez tovább készült, annak egyszerűen olyan prózai oka volt, hogy a Stúdióban30 iksz 

mennyiségű képet kellett leadni. Tehát akkor a reszli is belement. Ezért nem mindegy, hogy a 

szinopszisból mi van publikálva! Tehát annak egy része nem egy tudatos, vállalt dolog, 

hanem az az elszámolás miatt van ott.  

S: Ja.  

J: Na most, a véletlen viszont, onnantól kezdve… tehát kihegyezetten erre állt rá most 

már rá az agyam. Hogy a véletlen. Hogy mitől valóságszerű egy kép? Az a kép mitől lesz 

valóságszerű, amit egyébként beállítasz? Mert abban viszont a Hajas volt: egy csomó mesteri 

dolgot baromira megragadott; hogy annak a képnek is egyetlen valósága van, amit beállítasz. 

Azt’ vagy eltalálod, vagy elkapod, vagy nem. Ha elkaptad…  

S: Te őt ismerted egyébként?  

J: Én vele úgy személyesen, tehát én nem voltam; de a baráti köre… A Vető Jánossal 

beszélgettünk. Mert a Vető János, ugyanúgy, mint ahogy most te azt mondod, hogy egy 

nemzedék, meg te is: a Jánoskával is. Ugyanúgy járt a KEX-re, a mit tudom én. Tehát 

ugyanaz volt a gyökér.  

S: Ja.  

J: És tulajdonképpen így ez a nemzedék félszavakból megérti egymást. Mondasz egy 

félmondatot, és pontosan tudja a másik, hogy miről szól. És a Jánoskával lehetett így beszélni. 

A Biki az egy totál más szint volt. Ha a Jánoskával beszélgettünk, szóba se került a Hajas.  

S: Tényleg?  

J: Tehát nem kellett a Hajasról [beszélnünk], vagy nem ez volt téma közöttünk. 

Hanem pontosan az, hogy ugyanúgy félszavakból értettük, hogy mit tudom én, mi mit jelent. 

Vagy hogy baszta el a KEX-képeit. Vagy úgy röhögtem, hogy hát… Mert ugye, hogy őneki… 

Ő már fotográ… vagy más fényképezett, és hogy ő hogy került kapcsolatba a Baksával, meg 

mit tudom én. És hogy ő elbaszta a képeket a mosásnál. Elbaszta. És akkor így röhögve 

                                                 
30 Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója. 
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mondtam: „Hát, öreg, nekem megvannak, amiket te elbasztál, úgyhogy ne…!” Más kérdés, 

hogy én akkor teljesen más motivációval fényképeztem KEX-en, tehát nem azzal a művész-

tudattal, hogy mit tudom én. Hanem egy teljesen más szituáció volt. Mindamellett azt a képet 

bármikor vállalnám. Csinálhattam volna tegnap is.  

S: Ja, ja. Vissza is… Na, figyelj ide. Szerintem jussunk el a hogyhívjákig, a… tehát 

van az FMK.  

J: A Szerencsésen túl vagyunk.  

S: Hát, Szerencsésen szerintem nagyjából igen.  

J: Annyiban nem vagyunk túl, hogy abban a pillanatban – csak ezt már nem tudom 

megfogalmazni, de lehet, hogy ehhez egy más nézőpont kéne, mert hogy túl belül vagyok –, 

hogy abban az időszakban polarizálódott a nemzedéken belül, ezen a generáción belül is, 

azokat már nem nevezném szekértábornak, hanem… még csak nem is érdeklődés. Az már 

sokkal inkább volt egzisztenciálisan is polarizálódás, hogy olyan állásba vagy olyan 

szituációba kerültél, ami már meghatározta azt, hogy hogyan fogsz fényképezni utána. Mert, 

mit tudom én, laphoz kerültél, mert ide kerültél, vagy oda kerültél.  

Számomra azért maradt a végéig a fotográfia a kívülállás, mert hogy soha a büdös 

életben nem kellett egy fillért keresnem a képekkel. Tehát számomra – nem is voltam 

budapesti, tehát nem kerültem olyan szituációba. Egyszer ajánlották fel a Magyar Ifjúságnál 

(mikor vagy a Stalter vagy a Horváth Péter ment el, nem tudom), hogy menjek el a laphoz. És 

akkor ez nagyon, majdnem egy hónapos morfondírozás volt, hogy fölrúgjak-e itt – mit tudom 

én, hol dolgoztam akkor –, és menjek el? Ja, igen, a moziüzemnél dolgoztam, számomra az 

egy nagyon jó állás volt. Teljesen kötetlen, mindenféleképpen –, hogy fölrúgjam-e ezt, és 

menjek fel Budapestre, kezdjem-e el ezt a dolgot. És akkor én, még egy darabig úgy 

lelkiismeret-furdalásom is volt, hogy elszalasztom ezt a lehetőséget, hogy a szakmán belül 

egyfajta vágányra ráállni. Aztán később kurvára nem bántam meg. Tehát ilyen téren soha nem 

kellett; mindenkivel szemben kívülálló maradhattál. A Szerencsés meg azért volt jó pozíció 

ebben, mert ő ugyan vastagon benne volt a Corvinában, tehát ő a profik profija lehetett ott.  

S: Persze.  

J: Felszereléstől kezdve mindenben. Szemléletben. Ugyanakkor, amiben neki ott 

utazni kellett: a repróban, annak köze nem volt szellemileg ahhoz, ami meg egyébként 

érdekelte.  

S: Így van!  
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J: És ilyen szempontból tudott független maradni. Most, ezen kívül alig tudok olyan 

embert mondani, aki ne fertőződött meg volna valamilyen formában. A Szerencsésnél is 

átkerült egyébként az a hihetetlen professzionális szint a képeibe! Az, hogy ő tudta, baszd 

meg, ő tudott, baszd meg, fényképet csinálni! És ő ezt akkor is tudta, ha munkásőrt kellett 

fényképezni, vagy bármit fényképezett. Az a szakmai igényesség, ami az ő színvonala, az ott 

volt minden szemcsében. És ilyen szempontból értem én azt, hogy te miért helyezed a 

szemléletedben a fotó felől jövő… tehát akárhogy mondod, hogy ez más, mégis csak 

prioritása van annak, hogy ha valaki a médiumot szakmailag mester szinten kezeli.  

S: Persze! Csak ezt mondom! Nem mondok én mást.  

J: Igen, csakhogy ez ugyanakkor valahol iszonyat gátja is tud lenni annak, hogy 

mentálisan túllépjél ezen.  

S: Hát, így van! Így van.  

J: Az egy kurva nagy út, hogy ezt meglépd. Vagy hogy… vagy ebbe már nem is 

mennék bele.  

S: Így van! Na, jó; figyelj ide. Azt én jól látom, hogy tulajdonképpen te a Stúdióba – 

mert szerintem, most az jön, nem? –, hogy te a Stúdióba nem rögtön kerültél be, hanem egy 

évvel később? Tehát én azt hiszem, hogy…  

J: Igen. Számomra, így folyamatában, ez úgy volt, hogy az FMK, az [FMK-

]étteremben lévő találkozók, akkor tulajdonképpen annak kapcsán a Szerencsés-féle 

kapcsolat, ami a magánélet is. Tehát nem csak én jártam: ő ugyanúgy lejárt Ajkára.  

S: Aha!  

J: A lakásomba, ott aludni, hozta a nőjét vagy a… nőjét inkább, mert a feleségétől – 

Szépfalvi vagy hogy hívták? –, attól hamar megszabadult. Ugyanakkor meg az FMK-n túl 

számomra fontos volt a MADOME. Sőt, a MADOME ilyen szempontból azért volt 

fontosabb, mert a MADOME sokkal töményebben fotós hely volt, és a MADOME-ban ott 

volt a szakirodalom. Tehát a MADOME könyvtárba jártak azok a lapok, amiket rendszeresen 

oda följártunk végignézni: az asztalon kinn volt. Ki voltak kérve a izék, és ott egy bizonyos 

társaságban ezek véleményezve és kitárgyalva voltak. És olyan szempontból is fontos volt, 

hogy az előző nemzedéktől való elkülönülés, térbelileg is, az, hogy az ő asztaluk, meg mi 

asztalunk. Hogy „ezek” meg „mi”. Szóval ezek kurva fontos…  

S: Mhm. Te mikor voltál MADOME-tag?  
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J: Hát, látod, azt már nem tudom, pedig a múltkor a kezembe akadt a tag-

igazolványom, és…  

S: Az kurva jó lenne, hogyha azt lefotóznád majd.  

J: Azt nem tudom, hol van. Ezek az ereklyék, például a ’69-es villamosbérletem, 

szerintem, a mai napig megvan, amivel a Budai Ifiparkba jártam, meg a MADOME-

igazolvány.  

S: Aha. Azt keresd már majd elő nekem.  

J: És tulajdonképpen a MADOME ilyen szempontból fontos volt, hogy az legalább 

olyan, ha nem erősebb, szakmailag erősebb kohézió volt, a fiatalok asztala ott, mint az FMK. 

Az FMK-ban már benne volt egy csomó olyan ellenzéki, már politikai vetülete, felhangja 

volt, ami más szempontból volt elkülönítő. Tehát ott kezdhettél ellenzéki lenni. A 

MADOME-ban nem, ott erről szó nem volt, ott szakmailag lehettél.  

S: Aha, és ott…  

J: A Szerencsés ilyen szempontból azért kurva fontos, mert a Szerencsés Fodor utcai 

találkozásai viszont – ez így most kurva nagyképűnek hangzik –, ott viszont valamiféle elit 

kohézió [volt]. Most azért nagyképű, mert érted, most milyen alapon nézed te le X. Y-t. Nem 

nézed le – de soha nem állítasz ki vele. Érted? Nem úgy nem nézed le. Elfogadod, mint 

embert, mint barátot, érted a képeit, értékeled a maga helyén. De te soha nem állítasz ki vele! 

Na most, ehhez még hozzájárult a Szerencsésnek ez a fasz zavartsága, és a mindenkivel való 

ilyen-olyan konfliktusa, meg az üldözési mániája és a kényszerképzetei.  

S: Na, de mi? Hogy őt lehallgatják? Vagy mi?  

J: Nem. Ez nem ilyen jellegű. Ezt kurva nehéz megfogalmazni. De ha beszélsz egy 

csomó emberrel, aki ismeri a Szerencsést, ez elő fog kerülni, hogy miért egy fasz a 

Szerencsés. Mert mindenféle hülyeséget összehord, ami… tehát kényszer… kitalál valami 

sztorit, és azt mondja, mondja, mondja, mindenféle izében. És ez, mint egy hazugság jön le. 

És egy része valóban az is volt. Na most, ezt vagy megtanulod barátként kezelni, és 

elfogadod, hogy egy fasz; itt be, itt ki. Vagy magadra veszed, és utána azt mondod, hogy 

hülye ez a faszi. És a Szerencsésben volt egy csomó ilyen, ami egy kicsit így elidegenítő volt.  

S: Jó!  

J: Hogy képes volt X. Y-nal, mit tudom én, konfliktusba keveredni valami faszság 

miatt. Na most, olyan szempontból viszont mégiscsak fontos, hogy ott, az a szűk kör, aki oda 

is elment, ilyen szempontból beletartozik a Kerekes is, bár, a Kerekes annyira kívülálló volt 
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még tőlünk is, hogy a Kerekesre mindig is mindenki tisztelettel nézett. Még a Szerencsés is. 

Még akkor is, ha lefaszoztuk, mondjuk a [Kerekes] Gábort, hogy mondjuk, ez faszság. De 

ugyanakkor, a kora miatt is, meg mert annyira jól vagy máshogy csinálta azt, amit csinált, 

hogy ez tiszteletet ébresztett. De a tiszteletben az is benne van, hogy mielőtt én ebbe a körbe 

tartoztam, tehát számomra, mondhatom azt, hogy egy jó darabig a Kerekes, mint egy 

példakép [szolgált]. Nem úgy példakép, mint az élsportoló, hogy a példaképed. Nem úgy! 

Hanem pontosan az az őstehetség, és az, amit ő máshogy meg tudott valósítani vizuálisan, 

anyagba tudott önteni, az ébresztette az a izét, hogy: ez, baszd meg, ez kurva jó, amit ő csinál! 

És azon kívül nem is nagyon volt senki. Talán még a Szerencsés, bizonyos képeivel. Tehát 

ilyen értelemben, ilyen magyarországi példakép, akire azt mondod, hogy iszonyat nagy 

hatással van rád…  

S: Meg, gondolom, a Jánoska lehetett még olyan.  

J: Igen, a Vető János, az totál más szempontból. Az meg pont amiatt a lazasága miatt, 

hogy őbelőle meg úgy jön ki, hogy ő, az ő munkássága pedig fölszabadított egy csomó ilyen 

gátat, amire azt mondja, hogy nem kell tovább görcsölni valami dologgal. Vagy ha görcsölsz, 

akkor szar [lesz]. Tehát vagy kijön, vagy hagyjuk a picsába! Na most, ilyen szempontból 

valamennyire a Kerekes is hasonló, mert a Kerekesből is így jöttek ki ezek, baszd meg!  

S: Na!  

J: A Kerekesben volt valami, a kísérletezésnek a… tehát hogy ő, a prekoncepciójában 

benne volt az a fajta kísérletező; a Jánoska totál máshogy. Az nem kísérletezett, baszd meg, 

hanem [úgy] mondta, hogy szerencsétlenkedett. És a szerencsétlenkedése folytán jöttek ezek a 

zseniális dolgok ki. A Kerekes meg nem. Ő nagyon tudatosan csinált egy prekoncepciót: most 

eszerint fogom megvizsgálni a dolgokat. És azt ő végigvitte.  

S: A végére járt.  

J: És amit választott, az érdekes volt, és érdekessé tette.  

S: Igen. Igen.  

J: Amit végig vitt. Ez egy kurva nagy különbség a kettő között.  

S: Ezt én is így látom.  

J: És valahol a Jánoskában ez a szerencsétlenkedés, ez a mentalitás, ez az egész 

létezésében benne volt. Ugyanakkor viszont az identitását ez annyira, olyan mértékben 

fölvállalta, hogy ez egy kurva erős identitássá vált nála ez, hogy végig szerencsétlenkedte az 

egész életét. Úgyhogy most is kérdeztem tőle, itt Füreden, mert itt volt a megnyitón, hogy hát 
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ne haragudjál, nem tudom, mióta… és legalább jó sorod van? Hát – azt mondja – nem! Hogy 

tulajdonképpen most is, hogyha azt… hogy más szempontból nézve, egy kurva nehéz életet él 

kinn. De mégis, ahogy ő ezt ott felfogja, és ott prezentálja…  

S: Ja! Ezt nagyon csípem [benne]. Te, és ha már itt tartunk: a Flesch, a korabeli 

Flesch, az mennyire volt érdekes neked?  

J: A Flesch azért érdekes, mindenki számára érdekes volt, mert az ő zsidósága vagy én 

nem tudom, micsodája, meg a nevelőszülei, ő valahogy extrém volt közöttünk. Valami folytán 

egy hihetetlen gátlásos, félszeg, gátlásos, de baromira tudatos. Tehát, ha valamit kimondott, 

baszd meg, valamit véleményezett, az kurvára helyén volt! És nagyon lehetett számítani arra, 

ebben a körben is, ahol így összejöttünk, hogy ugye, mindenkinek megvolt a maga 

mentalitása. Az ő véleményei, ahogy ezt szikáran elő tudta adni, azokat kurva jól meg tudta 

fogalmazni, röviden, tömören, és kurva jól tudott véleményezni dolgokat, és az mindig a 

helyén volt. Most ehhez hozzá kell tenni, hogy itt nem csak a saját dolgainkat elemezgettük 

vagy mi, hanem ezek, ugye, albumok és tendenciák. És világklasszisok, és mit tudom én, mik, 

amik ott megfordultak.  

S: Ezt akartam kérdezni, hogy… mert, hogy mondod, hogy a Szerencsés hozta az 

albumokat, meg szocio, meg minden, hogy ilyen Arbus, meg ilyesmikre kell gondolni? 

Vagy…  

J: Például ilyenekre is. De például az a fajta amerikai fotográfia, ami – most nem 

konkrétan, most ilyen, hogy Robert Frank album volt, vagy nem volt – mindenféle album, és 

mindenféle folyóirat megfordult [nála]. De mivel kevés volt belőle, ezek iszonyat mélységig 

ki lettek elemezve. És tulajdonképpen az, hogy baromira tudtuk – akkor, az a kör baromira 

tudta –, hogy mi a trend, vagy mi megy a világban. Még akkor is, ha ez tőlünk olyan kibaszott 

messzi volt, hogy még csak addig se jutottál el, hogy ezt majd leutánozd vagy megcsináld. 

Hanem sokkal mélyebben ivódott be. Inkább úgy szemléletben, meg úgy magatartásban 

ivódott be. Nem is: inkább magatartásban. Vagy tartásban. Még jobb, hogy tartásban: hogy 

van tartásod. Mert az több, mint magatartás. Mert az lehet szellemi tartás is, meg…  

És pont ezért mondtam, hogy ez a fajta elit-tudat: hogy te valami olyasminek a 

birtokában vagy, ami nem csak a, mit tudom én, miben ad tartást, hogy most te lenéznél – bár 

nem néznél le senkit. Hanem tudod azt, hogy hol a helyed abban a szemléletben, ami a világ, 

és azt, hogy máshol hogy látják. Meg te hogy látod, mit tudsz megcsinálni, mit csinálhatsz 

meg, mit nem tudsz megcsinálni, vagy nem csinálhatsz meg. Tehát az, hogy pozícionáltad 
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magad szellemileg, ebben a társadalomban, ebben a szakmai környezetben, ebben a haveri, 

ebben a nemzedéki környezetben. És – amennyire információd volt – a világhoz tudtad 

viszonyítani magad. Most ezt aztán tovább nem is érdemes ragozni, mert nincs mögötte 

semmi egyéb más.  

S: Jó; én ezt pontosan értem.  

J: Viszont az, hogy te pontosan tudtad, hogy én ezzel az emberrel a büdös életben nem 

fogok kiállítani, ez meg kurvára érdekel, még akkor is, hogyha ő érdektelen, és nem ismeri 

senki. És ilyen szempontból a Szerencsésnek még volt szeme is, hogy úgy nagyjából – még 

hogyha vannak ilyen Barta-féle melléfogásai, akkor is –, mert a Szerencsés, ahogy hozzám 

odajött, és megismerkedett velem: ő ugyanúgy szipkázta magához azokat az embereket, akit  

mint sleppje, gondolt. Akik aztán kritika nélkül, mondjuk, el is fogadták az ő barátságát. Mint 

ahogy a Kerekesnek is megvolt a maga sleppje.  

Na most, ilyen formában viszont – most persze olyan dolgokról beszélünk, aminek se 

a szakmához, se a mit tudom… –, viszont az, hogy mi hogy alakult ki, ahhoz kurvára van 

köze. És ilyen szempontból azt gondolom, hogy például a Szerencsésnek – nem vagyok benne 

biztos, mert itt emlegetted például a Bakost. A Bakost is a Szerencsés hozta be ebbe a körbe. 

És a Bakosra például én végig kérdőjeles vagyok. A mai napig. Tehát, amiket így ismerek 

tőle, meg amiket csinált: nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk nekem szellemileg túl sok 

közöm van. Úgy elfogadom, hogy a Szerencsés azt mondta, hogy neki van hozzá köze.  

És tulajdonképpen így kezdett a Dokumentum fölépülni és elkülönülni tulajdonképpen 

a nemzedéktől, olyanféleképpen, akár sértődésekig, akár mai napig tartó sértődésekig, hogy 

ugyan a büdös életben ki nem lett mondva, hogy ki miért szerepel ott, vagy miért van 

meghívva. Mégis, azt már a nyolcvanas évek legelején, tehát már a második, harmadiknál 

fölismertük, baszd meg, hogy innentől kezdve bárkit meghívunk, az jön! Tehát nincs, olyan 

már nincs, hogy valaki azt mondja, hogy „veletek nem állítok ki”.  

S: Igen.  

J: Tehát, ha ez így volt, akkor tulajdonképpen mi mondhattuk meg. De hogy ezt ki 

mondta meg, hogy most kivel állítsunk ki: ezt nem lehet konkrétan, mert nem haveri alapon 

működött. Ha le tudtad számítani ezeket a kis hiúságokat, hogy most a Szerencsés behozott 

valakit, mert ő nyalja a seggét. De nem így működött, hogy nyalja a seggét, hanem valójában 

tapogatózás volt. Na most, ilyen tapogatózás, ha nincs, akkor például, nem fedeződik fel 

akkor pont a Szilágyi Lenke.  
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S: Igen.  

J: De… mert ez a rizikó benne van. Volt egy másik, egy nagy melléfogás, a nevére se 

nagyon emlékszem31 – a második vagy a harmadikon volt, a… mindegy, most már nem 

érdekes –, akinek már akkor mondtam, hogy baszd meg, ehhez a faszhoz nekünk semmi 

közünk nincs! De akkor már kész, akkor már ott volt!  

Na most, igazából a szabadság meg ott volt valójában a Dokumentumon belül, hogy 

soha senki nem mondta meg, hogy milyen fajta képet hozzál. Hanem azt mondtuk, hogy amit 

te csinálsz, az érdekel. Itt a lehetőség: azt adsz, amit akarsz, baszd meg! Ha akarsz, egyet, ha 

akarsz, az egész kiállítás rólad szól. És ilyen formában aki meghívódott, az fölvállalta azt a 

közösséget. Tehát ő megnézte akkor, hogy ő mibe lép bele.  

S: Várj! [A felvétel elmentése.] Na. Akkor most a Dokumentum. Miért ez a címe?  

J: Hát, azért ez a címe, mert – lehet, hogy ez az én félreértésem volt –, hogy én akkor 

úgy képzeltem nagy naivan – számomra egyébként megtiszteltetés volt az első 

Dokumentumnál, hogy a Kerekes és a Szerencsés ezt így fölvállalta. Mert amikor volt ez a 

’77-es nagy botrányt kavart aktkiállítás, amit itt kibaszott sokan láttak, akkor az egyetem 

megkínált rá egy évre egy lehetőséggel – vagy két évre –, hogy az aulában csináljak egy 

kiállítást. Na most, Veszprém viszonylatában, a VMK, ahol az én kiállításom volt, a 

Művelődési Központhoz képest az aula az egy baromi nagy tér, és egy kurva nagy lépés. Az 

egyetemen. És akkor én már pontosan azt gondoltam, hogy számomra – na most, itt jön ez, 

amit tegnap gúnyosan mondtál, hogy „az ügy”. Nekem akkor ez ÜGY volt, baszd meg! És 

pontosan azt gondoltam, hogy az a fajta szemléletmód, amiben mi elkülönülünk, próbálunk, 

de szellemileg az elkülönülés már megtörtént, hogy ez képileg is kifejeződjön, vagy hogy 

demonstratív legyen, erre pontosan azt gondoltam, hogy azt a fajta gondolatvilágot, azt ki kell 

rakni. Nem is tudom. Ez soha nem jött elő ilyen beszélgetésen.  

S: Nem baj!  

J: Amennyit így a könyvben leírtam, az is csak arról szólt, hogy mit tudom én, ki volt 

az az öt ember.  

S: Ja. Te, és az egyáltalán honnan jött, hogy te az egyetemtől kaptál egy ilyen 

lehetőséget?  

J: Hát… azért, mert akkor a városban tulajdonképpen eleve önálló kiállítása kevés 

helybéli fotósnak volt. Tehát az, hogy a Művelődési Ház, azért volt egyértelmű, mert ott 

                                                 
31 Burkus Sándorról van szó, aki a Dokumentum 4-en vett részt, 1982-ben. 
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működött a Bakony Fotóklub. Most a Bakony Fotóklubban, ugye, már iksz mennyiségű díjat 

ott pillanatok alatt összeszedtem, meg itt állítottak ki, meg ott, meg amott. Már nem is 

küldtem sehova, mert már nem érdekelt. Viszont itt „az egy szem fotósunkat, aki ennyi izét 

bezsebelt, azt… annak most csinálunk egy kiállítást”. Ott viszont lehet, hogy az is benne volt 

a pakliban, hogy ugye, az egy látogatott kiállítás volt. Hát azért, mert aktokat… Az más 

kérdés, hogy én addigra már kurvára abbahagytam azt az aktfényképezést, ami ott ki volt 

állítva. Most azok az aktok: azokat [már] úgy nem nagyon mutogattam, sőt, szerintem el is 

lett tüntetve az egész kiállítás. De… tehát azok… arról…  

Elmentünk Gyulára, ott ismerkedtem meg a Stalterrel, ’75-ben. Ott szerencsésen 

megdugtam két nőt, mind a kettőről készült egy rakás kép. Az egyik a kukoricásban; most ez 

hihetetlenül érdekli egyébként a köznapi embert. Akkor, ’77-ben még az aktkép is izé volt, 

nem az, hogy ágyban van, baszd meg! Mert akkor az aktkép azt jelentette, amit a Lusa meg a 

Marinkay, aki engem itt fölfedezett, hogy a fehér háttér előtt gyönyörűen… Tehát hogy 

semmifajta szexuális érzés nincs benne, hanem tiszta esztétika. Ilyen nincs, baszd meg! Az az 

akt, amiben nincs szexuális töltet, egy kalap szart nem ér! És azok a képek viszont teli voltak 

szexualitással. Na most, egyértelmű volt, hogy ez egy pornókiállításnak lett minősítve. Nem 

lett betiltva, de ez, mint egy pornókiállítás szerepelt. Na most, ilyen szempontból az, hogy 

kiállítást rendezni az aulában, akkor az egy kurva nagy látogatottságot is jelent egyúttal. 

Miközben engem már kurvára nem az érdekel.  

Viszont az érdekelt, hogy az, ami mint katlanban kiforrt a Szerencsés szűk baráti 

körében, az a fajta fotográfiai szemlélet, az megjelenjen. És akkor ez engem erősítsen, ezzel a 

nem titkolt szándékkal. Na most, az első Dokumentum-kiállítás, baszd meg, fölraktuk, a 

Kerekes nem jött le természetesen, ugye; már akkor ő beépített ember volt, ezek szerint. 

Fölraktuk a Szerencséssel, baszd meg, az aula… jártál itt az aulában?  

S: Nem.  

J: Egy márványteknő tulajdonképpen, nagy szocreál oszlopokkal meg akármivel, és a 

teknőben, a márványteknőben paraván három oldal, és a negyedik oldal szabad, ott be tudsz 

menni. Fölraktuk körben, az enyém volt, azt hiszem, baloldalt, a Szerencsésé szemben, és itt a 

Kerekes, vagy valahogy így. Bementél, baszd meg, abba a térbe, és valami elképesztő módon 

működött, baszd meg, ez a három, keresztben! Tehát bekerültél egy olyan térbe, aminek köze 

nem volt Magyarországhoz. Se a szakmához, se a társadalomhoz, se a faszom tudja. De 

belekerültél egy olyan világszemléletbe, ami mindenféleképpen kívülállást jelentett. Kívül 
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vagy a politikán, az ideológián, a szakmán, a faszom tudja. Mindenen kívül vagy. Benn vagy 

ott, baszd meg, és működik, egy külön világ van! Az egyik oldalon ott vannak az emberek, 

baszd meg, a másik oldalon ott van a Szerencsésnek egy teljesen, nem is tudom ezt hova lehet 

tenni, az ősrégi képe, amin volt is ember, a parkos. Emberek egy ilyen teljesen nyugodt, 

happy, de mégis érdekes, különleges világ.  

S: Ja, ahol így hátradőlnek? A Napozók?32  

J: Igen. Tehát van egy iszonyatosan problémás, de már nem szociofotó, ez Az 

esetlegesség lehetőségei, a csípőből lövöldözött, rejtett kamerás, tipikusan szocialista 

embertípus, van egy happy, olyan parkokban, amik valahol nem jellemzők Magyarországra, 

és van egy iszonyatosan rideg gyári világ, baszd meg, és egy iszonyatosan rideg, meszes 

Budapest néz veled szembe.  

S: A Bekét itt ismerted meg? Vagy ez még korábbi?  

J: A Bekét, ha jól emlékszem: a Bekét a Szerencsés-féle összejöveteleken; ott 

találkoztam vele. A Szerencsés nagyon ápolta a Bekével a kapcsolatot; mindenkivel, aki 

számára szellemileg más vagy fölötte volt. És a Beke akkor egy teljesen más mentalitás volt 

még. Akkor még nem volt annyira eltelve magától valahogy. Tehát még érdekesebb volt, 

ami… Itt az első Dokumentumon oda is pörkölt: már az, hogy mondjuk – tök mindegy, hogy 

irodalmi értéke van-e annak –, de az, hogy ő ír egy verset, baszd meg, a barátainak! Akik 

végül is: nem voltunk a barátai, mert hát magánéletileg a Beke nekem sose volt; közöm nem 

volt hozzá.  

S: Hát, nem is lehetett vele…  

J: Ő viszont minket mint a barátokat, mint szellemi közeget vállalt fel. Ugyanakkor – 

nagyon rafináltan – odaírja az első mondatba, hogy a környezettől eltekintve, az, ami 

egyértelműen az Albertinire utalt, és az Albertini bevezetője, aki még ott hadovázik ugyan, 

meg előhozza a dokumentarizmust, meg lágy, meg ilyen, meg amolyan dokument… de ott 

már szellemileg, meg világ… ideológiailag teljesen szétválik a dolog. És az Albertini, az egy 

teljesen mellékvágány, aki már nem vállalható a Beke számára.  

És valahol ez egy kicsit úgy motiválta egyébként a társaságot, az Albertinihez való 

viszony. Ráadásul azért is, mert az Albertini egyértelműen azt a fajta szociofotót kezdte 

kutatni – az, hogy kutatta, az egy dolog, az rendben van –, de hogy erősítette azt a fajta 

                                                 
32 Szerencsés János: 13 év. Esztergomi Galéria, Esztergom, 1984, 22. 
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szociofotó vonalat, ami nekünk már totál idegen volt, és amitől mi távolodni akartunk. Tehát 

így került ki…  

S: Azt az egyet viszont nem mondtad el, hogy miért Dokumentum. Csak annyit 

mondtál róla, hogy azt felvállalták…  

J: Igen. Volt egy illúziónk, hogy semmi más dolgunk nincs, mint pontosan az a fajta 

dokumentarizmus, amelyik szenvtelenül, anélkül, hogy érzelmileg bármit beletukmálnál a 

képbe – a szokásos, amitől jó kép a kép, hogy van története, sztorija, érzelmi, ordítóan érzelmi 

motiváltsága van –, hogy ezeket le kell hántani, és minél inkább a szikárság felé kell menni. 

Tehát a jelenségekhez. Nekünk semmi más dolgunk nincs, mint hogy a jelenséget azzal a 

médiummal, aminek a birtokában vagyunk, és amit uralunk, azt rögzítsük. Semmi más dolgod 

nincs, mert a többi az ott van benne.  

És tulajdonképpen ez, a dokumentarizmus, még így nem is merült fel igazán. Nem volt 

közkeletű ez a dolog, hiába írta az Albertini, hogy dokumentarizmus így meg úgy. Ez onnan 

származik, hogy mi – főleg a Szerencsés – elkezdte nevén nevezni a dolgokat. És 

tulajdonképpen a Dokumentum ez csak egy ilyen izé, hogy mész az utcán, és eszedbe jut. Ez 

csak ennyi – és akkor ez lesz. Slussz.  

S: Neked jutott eszedbe?  

J: Igen. Na most, emiatt volt egy csomó konfliktus a Szerencséssel, mert a Szerencsés 

aztán ki akart ebből menekíteni; abban részben igaza volt, hogy ő hozott be egy csomó olyan 

embert, ami az ő szellemi terméke, hogy X. Y-nal állítunk ki. A legszerencsésebb választás a 

Vető János volt. És az is kurva szerencsés volt, hogy a Kerekest akkor nem hívtuk. 

Tulajdonképpen…  

S: Ezt akartam is kérdezni: miért nem hívtátok?  

J: Mert ebben volt demonstratív [elem] is. Egyébként volt benne demonstráció, hogy a 

Kerekest akkor nem hívtuk.  

S: De mi?  

J: Nem azért, hogy most akkor azt demonstráljuk, hogy ezt mi találtuk ki, vagy mi 

döntsük el. A köztünk lévő rivalizálás nem akkor robbant ki, hanem a negyedik után, a 

harmadik-negyedik…  

S: Már ki között?  

J: A Szerencsés és köztem.  

S: Ja, ti… azt nem tudtam, hogy ti…  
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J: Azért, mert – és ez zavart, erről tud a Kincses egyébként, a Beke is tud róla, ugyanis 

a Beke is benne volt abban a buliban, hogy… tehát most ki kit hagy ki? A Szerencsés úgy 

akarta magáévá… Tehát a Dokumentumot mindenki le akarta nyúlni az idők folyamán, baszd 

meg! Ami tulajdonképpen azért volt fontos, mert tőlünk teljesen függetlenül tudott mítosszá 

válni. Tehát anélkül, hogy mi ebből mítoszt akartunk volna. Semmi mást nem akartunk: 

rögzítjük ezt, és le van szarva. Majd húsz év múlva lesz egy dokumentumod, hogy ez volt 

Magyarország ’78-ban. De a dolog túlment ezen.  

S: ’79, nem?  

J: ’79-ben. Mert a kép, mondjuk, a képeim ’78-asak voltak, a Kerekesé még 

korábbiak, tehát tulajdonképpen…  

S: Nem, az is olyasmi.  

J: Na most, a rivalizálás, hogy most ki kinek a szellemi terméke, és ki a… És a 

Szerencsés demonstratíve, hogy ez az övé, ő úgy akarta lenyúlni, hogy már a Kerekestől 

megszabadultunk, ugye, most ezt így mondjuk, de nem igazán megszabadulás volt. Hanem a 

Kerekes… mi a Szerencséssel baszottul egy húron voltunk, tehát kurvára éreztük egymást, 

mondhatom így. Nem tudom, hogy ő engem mennyire érzett – fölvállalt: ez bőven elég. A 

Kerekes tulajdonképpen valahol – ezt most így a Kerekesnek nem mondanám, meg neked se 

mondom –, a Kerekes tulajdonképpen még, mondhatom azt, hogy akkor megtiszteltetés volt 

számukra. Ugye, nekem, akinek akkor példaképem volt, hogy iszonyat gyorsan, ’76-ban 

robbanásszerűen lettem országosan ismert. Olyan mértékben, hogy – ezt mondjuk, a Horváth 

Péter mondta –, hogy baszd meg, hát – azt mondja –, te egy év alatt lettél itt [valaki]… Más 

ezért tíz évig fényképez. Azért, mert éppen jó helyen, jókor, jó emberrel ismerkedtél, vagy jól 

helyezkedtél, vagy mit tudom én, micsoda.  

A Kerekes nekünk megtiszteltetés volt. És azért volt valahol demonstratív az, hogy az 

elsőre nem [hívtuk]. Részben azt demonstráltuk, hogy elszakadtunk a Kerekestől, érted? 

Tehát a te identitásod szempontjából: elszakadsz a mesteredtől. Ez baromi fontos. Nem azért, 

mert utálod, és nem szereted azt, [amit csinál]. Hanem azt mondod, hogy most egyedül 

csinálod. Érted?  

S: Értem. Oké.  

J: Ugyanakkor viszont a Vető Jánoska azért volt fontos, mert a Vető Jánoska meg egy 

csomó olyan dolgot csinált, ami viszont – itt azt mondom, hogy ő a másfajta szemléletmódot 
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testesítette meg, ő kurvára kilógott mindenhonnan. És a Vető Jánost felvállalni, az viszont egy 

legalább olyan tett volt, mint a Kerekest kihagyni. Érted?  

S: Aha. Abszolút.  

J: És azt, hogy a Vető Jánoskát fölvállalod, és ez a hármas állít ki, ez a Dokumentum 

történetében ez az egyik legfontosabb dolog. A Fábián kibaszottul ráérzett erre: hogy ez kurva 

fontos volt, a Vetőt fölvállalni. És azt a Vető Jánost, aki egy szubkultúrán belül már 

pozícionálta magát, de maga a szubkultúra még nincs tudatosítva nagyobb térben, vagy 

társadalmi vagy szakmai szinten. És azzal, hogy a fotósok, egy kimondottan fotóból, ráadásul 

részben a mozgalomból jött csapat vagy pár, fölvállalja azt, és valahol beemeli a szakmába: ez 

egy kibaszott fontos [dolog] volt. Mondjuk, még akkor is, ha a Jánoskát nem vették föl ide, 

meg oda, meg amoda. De a Vető Jánoska onnantól kezdve egy legális fotográfus volt, nem 

egy hülye gyerek, aki [fotózgat] – érted! Mert addig a Vetőt úgy kezelték, mintegy hülye 

gyereket, aki a hülye haverjait fényképezi. Lófasz, baszd meg! Az egy teljesen más szemlélet, 

meg hiába, a Tímárék mondták, hogy ezeket úgy lopkodja össze a Camerából, meg innen-

onnan. Mert hogy a Camerában vannak ilyen képek. A Flesch is nagyon elítélőleg beszélt a 

Vetőről. De akkor már minket ez kurvára nem érdekelt. Még akkor is, hogyha a haveri körben 

az Iksz ezt mondja. Pontosan tudtuk, hogy ez az ember nekünk kurva fontos.  

Tehát most a Hajassal én ott – mert a Hajastól indultunk –, a Hajassal élőben 

kontaktusba igazán [a Dokumentumon kerültem]. Mert voltam a különböző performance-ein, 

Esztergomban33 is voltam például, és rám nem is volt olyan kurva nagy hatással. Tehát én 

nem voltam úgy elájulva tőle, mint a Szerencsés, aki végigfényképezett egy csomó dolgát, 

meg akármi.  

Engem zavart a csinálás menete. Esztergomban is volt egy: csipeszeket rakott a 

szájára, fülére, mit tudom én, hogyan. És engem zavart, baszd meg, hogy az asszisztáló 

személyzetnek ő parancsokat adott, összeszorított szájjal. Hogy most ezt csináld, meg azt 

csináld. Menj a picsába, baszd meg! Hát énnekem ne kelljen a csinálást [tudnom]: én nem 

vagyok kíváncsi, hogy hogy’ pancsolsz a izével, a nagyítóban; engem a kép érdekel. Ott is az, 

hogy ez működik vagy [nem]… És ez zavart.  

Innentől kezdve ezek az előadói dolgai nem voltak rám olyan… tehát nem ettől estem 

hanyatt. Hanem amitől hanyatt estem nála, azok az iszonyatosan éles, pontosan 

megfogalmazott dolgok, amiket nem a fotográfia kapcsán mondott, de valami iszonyatosan a 

                                                 
33 A II. Esztergomi Fotóbiennálén, 1980-ban. 
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helyén volt ott, azon belül is. És a médiummal összefüggésben. És ez az, ami a Bekét is 

lenyűgözte. Hogy tulajdonképpen a Beke beleélte magát a Bikinek a szellemi világába, de 

olyan mértékig helyezkedett bele, hogy onnantól kezdve már mintegy nem tudott elszakadni 

vagy szabadulni tőle.  

S: Aha.  

J: Számomra viszont bizonyos kijelentései voltak azok, amik iszonyatos erősen 

motiváltak. Tehát most már nem annyira, mert feledékeny vagyok, de állítom neked, hogy az 

összes legfontosabb kijelentését, baszd meg, fejből tudtam idézni! Mindent. Amit itt 

Veszprémben mondott ’80-ban; igen, ’80-ban volt itt, a Vető kiállítása kapcsán, és volt egy 

közönségtalálkozó, ami annak a közönségtalálkozónak – azt én vettem föl magnóra, vagy én 

is írtam át –, baszd meg, minden mondatát a Hajas hangsúlyával tudok mondani meg 

értelmezni! Mert olyan iszonyatosan fontos volt még az a hangsúly is, ahogy mondta. Ahova 

kitette, baszd meg, a hangsúlyt, hogy egyszerűen döbbenet volt.  

Na most, ezen túl nekem semmilyen kapcsolatom nem volt vele. Tehát nem érdekelt, 

meg nem is voltam a közelében, meg semmi. Hanem, amit mondott és leírt a Vető kapcsán, 

meg a médiumra, a mi médiumunkra vonatkozóan, a Vető kapcsán nyilatkozott meg 

leginkább, azok iszonyatosan a helyükön vannak. De úgy vannak a helyükön, baszd meg, 

hogy előre, még a digitális korszakra is érvényesek, baszd meg! Az összes.  

S: Így van egyébként.  

J: Na most, az, hogy ő milyen képeket csinált, a csinálás, ahogy zavart, hogy most 

idesziszegem a izének, hogy „ide tedd a csipeszt”, ez a csinálás egy jó adag képében is zavart. 

Az, hogy ezeket az eseményeket rögzítették, ahogy a Jánoska azt rögzítette, azt mondhatom 

azt, hogy azt elfogadom, érzem, tetszik. De ami az a maga… akkor úgy mondom, hogy – 

másik szinten –, hogy a narrativitását elfogadom, de a retorikája az zavar. Tehát azt a pozíciót, 

ahonnan rögzíti, és ahogy – az „ahogy” már nem –, ahonnan rögzíti, az a pozíció és az a 

szemlélet, azt érzem és elfogadom. De ahogyan ez ki van mondva, ott már zavar egy csomó 

dolog. Ezt nem tudom máshogy fogalmazni.  

S: Jó, értem, hogy mire gondolsz. Te, és a Dokumentumnak miért nem lett folytatása? 

Mert az nekem eléggé elképesztő volt, hogy azt hiszem, pont az utolsó Dokumentumban írod, 

vagy valahol nyilatkoztad, hogy kurva jó, mert megkaptatok valami KISZ-nagydíjat, és most 

már lesz…  

J: Igen, azt kicsináltam . 
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S: …lesz pénz, meg nem tudom, mi. És…  

J: Azt a harmadikban kaptuk meg, azt a pénzt. Azt abban a pillanatban vissza is 

vonták, mert rájöttek, hogy miről szól. Én itt kétlaki játékot játszottam. Nekem ebben a 

városban – ugye, én nem budapesti voltam, az ellenzék az Budapesten működött –, Veszprém 

az egy kihelyezett tagozattá vált, azzal – és nem… ugyanilyen volt a Balatonboglár is. Még 

volt néhány. Amit Budapesten nem lehetett megcsinálni, mert a figyelem központjában volt, 

azt elvitték vidékre – ahol nem volt annyira érdekes. Az más kérdés, hogy aztán itt, mire 

észbe kaptak, már eltelt három év. Tulajdonképpen én itt jóban voltam a helyi KISZ-

bizottsággal. Itt volt a Szekeres Imre KISZ-titkár. Nekem a párizsi kiállításomat a Szekeres 

Imre nyitotta meg mint megyei KISZ titkár.  

S: Tényleg?  

J: Igen. Őt iszonyatosan lebaszták másnap, mert azt mondták, hogy egy ellenzéki 

gyűlésen lépett fel, baszd meg! Ez minket kurvára nem zavart, tehát ez az ő problémájuk volt. 

Viszont, ahogy én azt a balatonfüredi újhullámos akármit a KISZ lapjában hoztam le, nekem 

baszd meg, itt… Állítom, hogy most kevesebb cikket tudnék elhelyezni a helyi sajtóban, mint 

akkor. Tehát most a cenzúra nem úgy működik, mint akkor. Akkor, ha kijátszottad az X 

embert, az X elvtársat – a helyi újságban Kovács József párttitkár volt a főcenzor –, minden 

cikk átment rajta. Amit ő nem értett, vagy problémás volt, az nem jelent meg. Nekem például 

megjelent olyan kritikám a helyi Bakony Fotóklubról, ahol benn jártam a párttitkárnál, és 

megmondtam neki, hogy szerintem ez ezért fontos. Most neked alkalmad nincs, hogy bekerülj 

a szerkesztőségbe, érted! Hát egyszerűen még olvasói levelet se tudsz elhelyezni, baszd meg, 

ha nem akarják!  

S: Persze.  

J: Akkor viszont ki tudtad játszani a saját szavaikkal; a saját fegyverükkel tudtál 

mozogni, mert hát szocialista demokrácia van, népi demokrácia van, baszd meg, a dolgozó 

véleménye, az szent!  

S: Ja, ja.  

J: Most tulajdonképpen a KISZ-díjat azt a… nem is tudom, azt megpályáztuk, és annyi 

pénzt jelentett volna, hogy a nyomdai költségre [elég lett volna] – akkoriban olyan 

harmincezer forint volt, az iszonyat nagy pénz volt. És visszavonták. A pályázatot elnyertük, 

és azért vonták vissza, mielőtt megjelent volna, pont azért, amiért a pályázatot megkaptuk, 
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mert azt írtuk bele, hogy a szakmai, az amatőr és a profi kategóriáktól függetlenül, mi 

bizonyosfajta szemléletbeli dolgokat akarunk megjeleníteni.  

Erre megadták a pénzt, majd ugyanezzel a – ez meg is van, ez a levél, egyébként 

valahol, ez egy baromi fontos dokumentum, hogy miért mondják le. Meg az a levél is 

megvan: egy helyen tiltották be a Dokumentumot, Paks vagy nem is tudom, hol, egy pécsi, 

Szász János nevű faszkalap, él a mai napig. Kapott egy életmű díjat a Szövetségtől, akkor 

majdnem pofán vágtam ott, hogy ennek a fasznak adnak életmű díjat, de mit tett ez az izéért? 

Bármiért? Hogy ő megfúrta, és tulajdonképpen…  

S: Én úgy tudom, hogy ez a paksi volt.  

J: A paksi volt betiltva, ott nem kerülhetett falra, és ez a faszi tiltotta… tiltatta be, 

valamilyen… az a levél is megvan.  

S: Hát, az köllene!  

J: Ezek már ideológiai szempontból fontos, tehát ezek kívül esnek a szakmán.  

S: Nem baj, akkor is kellene. Azt ásd már elő!  

J: És az a levél is fontos, amiért visszamondták, mert paradox módon, azzal a 

szöveggel, amire kaptuk a dolgot, azért nem támogatták, mert hogy ez professzionális 

művészeket is, és hogy arra nem vonatkozik ez a KISZ mit tudom én, micsoda, érted.  

S: Aha.  

J: Tehát, hogy te… És itt mindig a profik voltak a veszélyesek. Mert egy amatőröst azt 

ki lehet csinálni a munkahelyén keresztül. Egy profi, aki szellemileg független, az már egy 

más falat. Úgyhogy ezt azért nem kaptuk meg, és akkor a negyedikre – ezt már tegnap 

elmeséltem, ezt a rendőrségi hercehurcát.  

S: Igen, de nem volt magnó.  

J: Hogy a lefoglalás, hogy itt tulajdonképpen a pártbizottságon volt vita, hogy azért 

nem akarták, nem javasolják ennek a katalógusnak a kiadását, mert hogy papírhiány van. 

Brosúrára sincs papír, nem hogy művészeti célra! És akkor az egyórás vita után, ugye, 

számtalanszor, tízpercenként valaki azt mondja: be van tiltva, nincs betiltva, be van tiltva, 

nincs betiltva. Jó, akkor heló, megyünk. De mire kiértél a nyomdába, addigra ki volt baszva 

az anyag, mondván, hogy ezt nem vállaljuk. Nincs rá gép, akármi, teljesen mindegy, nem 

kellett indokolni. És akkor utána vittük el a már negatívon lévő anyagot levilágítani lemezre 

egy másik, környékbeli falusi nyomdába, ami az elkészülés után fél órával jelent meg – amire 

mi elhoztuk –, utána fél órával jelent meg a rendőrség, hogy ez az anyag lefoglalásra fog 
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kerülni. És akkor a Dokumentumot értették alatta. Miközben valójában a rendőrségi vonal 

nem a pártbizottsági vonal problémája volt. A rendőrségi vonal a Fényképművészeti Lapokat 

kereste, amit szintén itt, a Szalai… Hogy hívták a fotós srácot? A Szalai?  

S: Melyik?  

J: Nem. Szalai… Meghalt az a srác, akinek a Bán András csinálta a kiállítását. Itt 

Veszprémben.  

S: Ja, a Szalai Tibor.  

J: Szalai Tibor.  

S: Ő építész volt. Ő eredendően építész volt, csak…  

J: Na, hát akkor így került a negyedik Dokumentum a rendőrség elől fél órával 

szétterítésre.  

S: És miért hagytad abba? Vagy miért hagytátok abba? Vagy mi?  

J: Na most, a negyedik Dokumentum ugye arról szól – ez már a mi csatánk, már 

számtalan vitánk volt egyébként a harmadik-negyedik alatt a Jánossal, de akkor már ebbe 

magánéleti dolgok is. Ugye, őneki akkor már, azt hiszem, már akkor voltak ilyen családi 

zűrjei. Tehát magánéletileg a barátságunk is eltávolodott egymástól. Ő viszont emiatt a 

szakmai vagy nem tudom, milyen féltékenység miatt valójában a Dokumentumot akarta 

lenyúlni. És ebben valahol partnerre talált néhány emberrel, mert meg akarták csinálni azt a 

kiállítást, ami tematikusan az élességről szólt volna – ami egy nagyon érdekes probléma. 

Tehát ugye, itt bizonyos, itt már tematizálódott volna, lehet, hogy ez egy érdekes, újabb 

korszaka lett volna a Dokumentumnak, hogy tematizálódik valami.  

S: Tehát ez lett volna az ötödik?  

J: Igen, és…  

S: De amikor azt mondod, hogy „ők”: az mit jelent?  

J: Azt jelenti, hogy abból ő ugyanolyan demonstratívan nem hagyott volna ki engem, 

mint ahogy kimaradt korábban valaki. Akkor nem azért demonstratívan, hogy szabadulni 

akar, hanem úgy, önállósodni akartunk, hogy ez a Kerekes nélkül van. Most valójában ezeket 

azért nem szívesen mondom, mert ezt én ugyanígy nem mondanám el a Kerekesnek. Érted. Ez 

most egy bizalmas beszélgetés.  

S: Ebben nincs bántó, szerintem.  

J: Most a…  

S: Ezt komolyan mondom!  
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J: Az ötödik Dokumentum viszont a tőlem való függetlenedés, és valójában a 

folyamatnak, a mítosznak a lenyúlása lett volna. És a probléma ott keletkezett, hogy a 

Dokumentum elnevezést azt egyértelműen én adtam. Tehát ezt már nem csinálta meg a János, 

hogy Dokumentum 5 néven – vagy ebbe már nem ment bele valaki, akiről én nem tudok. Erről 

lehet, hogy a Kincses többet tud, vagy a Beke többet tud. És találtak ennek egy találó 

elnevezést egyébként – de az a kiállítás se jött létre.  

S: Na, várjál. Hát ők ’83-ban meg… Tehát ’82-ben volt az utolsó Dokumentum, és 

’83-ban csinálták meg a Csend…  

J: Ez nem az lett volna. Lehet, hogy abból származott, de most nem ugrik be. Lehet, 

hogy mire befejezzük, beugrik a neve. Vagy Önkioldó lett volna…  

S: Önkioldó! Bocsánat, az.34  

J: Azt megcsinálták?  

S: Meg.  

J: Jó. Na, az lett volna a Dokumentum 5, de a Dokumentum 5-öt… tehát az, hogy 

Önkioldó kiállítás volt, arra az ember nem emlékszik. Tehát nem lett a mítosz része. A mítosz 

az egyértelműen a Dokumentum volt, és megkockáztatom, hogy a Dokumentum azért lehetett 

mítosz, mert olyan szerencsésen állt össze, hogy ha ezt tudatosan csinálod, akkor nem jött 

volna így létre. Tehát kibaszott fontos volt, hogy a Kerekes ott volt az elsőn. Mert ő 

megtestesítette egy nemzedéknek, mint példaképe, mint… érted! Nem véletlenül ő a fő 

kiátkozandó bűnös most a szakma szemében! Tehát valójában lehet, hogy nem jött volna 

létre.  

S: Jó.  

J: Mint ahogy például, csináltak ők kiállítást a nálam nagyobb emberek, én akkor 

mindegyiket nagyobb embernek éreztem, a Montvaitól kezdve. A Montvainak a hihetetlen, 

bár szakmailag, a szakma nem nagyon vette be, de ezeket a nagyítós, én ugye, mutattam, hogy 

érzékeny voltam a szemcsézetre. A Montvainak az a fajta kiteljesedése, ami a kép 

felnagyítása, a szemcsézete és struktúrájának az elemzése, az számomra egy baromi fontos 

elméleti kérdés volt. Tehát én tiszteltem emiatt. Nem a képei, hanem a… Ismered azt?  

S: Nem ismerem.  

J: Ez egy nagyon fontos dolog volt.  

S: Hát, most már nem hiszem, hogy már utána megyek…  

                                                 
34 A kiállítás címe helyesen: Önkioldó/Csend. 
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J: A Fotóművészetben publikálódott egy nagyon hosszú cikk.  

S: Én azt nem…  

J: Ennek utána lehet nézni, ez a hetvenes években lett valahol publikálva.  

 

 [ telefon]  

  

J: A mítosz, azt kellene, ugye tetten érni. Ez kurva nehéz.  

S: Hát az is kell, meg a másik, hogy szerintem ne aggódjál, mert például ez, hogy a 

Kerekest ki akartátok hagyni, ebben nincs semmi bántó, szóval én ezt abszolút…  

J: Azért nincs semmi bántó, mert a kellő pillanatban visszahívtuk.  

S: Persze.  

J: Hát a negyedikben ott volt, mi nem tagadtuk meg őt.  

S: Persze, persze. De…  

J: Akkor nem kellett.  

S: De azért mondom, hát ez teljesen hitelesen benne van. Na, a paksiról vagy bármiről 

adtál nekem dokumentumot?  

S: Nem, de azt most nem is fogok adni, mert ahhoz jobban el kell mélyedni. Tehát itt 

van egy olyan szeméthalmaz, amit minden átpakolásnál pakolok, és egyre jobban, mintha 

összekevernéd a kártyákat. Tehát az, hogy most a képek között megtaláltam két levelet, az tök 

véletlen.  

S: Aha. Tedd már meg, hogy majd ezeket föltúrod, de mondjuk, egy olyan három 

héten belül! Tedd már meg! Nagyon fontos lenne.  

J: Ja, jó, persze. Beszkennelem, azt’ elküldöm.  

S: Az a jó. Vagy egy CD-re rámásolod, és föladod, az is jó.  

J: Azért, ez olyan szempontból fontos, hogy nyomokban…  

[S: Várj egy picit, mert nem tudom, hogy nyomom-e. Ja igen, mehet!]  

J: Azért volt fontos, mert nyomokban, mert ott volt az, ami baromi megtisztelő volt, én 

nem ismerem, meg nem is tudom, hogy ő mennyire ismeri a magyar fotót, a Simon 

Mihálynak a kutakodása a magyar fotóban. Ő írt valami könyvet.  

S: Igen.  

J: Ha jól tudom, és ő azt mondja…  

S: Ez egy elég rossz könyv egyébként.  



Jokesz – 75 –  
  
  

J: Mindegy, van benne egy csomó kép. Ezt mondtam neked is: olyan mindegy, hogy 

mit írsz, ember nem fogja elolvasni! Hanem milyen képanyag van benne. Végiglapozod – ez 

jó. Hogy ő azt írta, hogy a demokrácia alapjait, hogy a rendszerváltás nem most, ’89-ben volt, 

hanem a rendszerváltásban úgy benn van a budapesti ellenzéknek a tizenöt- vagy húsz éve, 

baszd meg, ott benne van mindegy egyes szakmának, minden egyes területnek a maga első 

lépése. A rendszerváltásban benne van az, hogy a Vető Jánoska a haveri körét fényképezi.  

S: Abszolút!  

J: Azzal a szemlélettel, a dokumentarizmusban… A dokumentarizmus ott kezdődött, 

baszd meg, még a Kerekes Gábornál. De a még inkább a dokumentarizmus egyik 

leggyönyörűbb magyarországi példája Hámosnak a külvárosi villamos-sorozata.35 Tehát 

tulajdonképpen az, hogy ezért tiszteletreméltó az, amit csinálsz meg amit a művészettörténet 

csinál vagy próbál csinálni, hogy hogy’ értettem ezeket a dolgokat. Tehát hogy kénytelen 

vagy leásni apró munkával, baszd meg, egyes embereknek a magánéletének a titkaiba, ott 

fogod tetten érni, baszd meg, az egész össztársadalmi… Hogy hogy’ áll össze, hol kezdődik.  

És tulajdonképpen a Dokumentum ilyen szempontból azért volt fontos, és a mítosznak 

egy része is, hogy itt a szakmai, itt valahogy szerencsésen társult a szakmai elkülönülés, a 

médiális elkülönülés, a szemléletbeli elkülönülés már egy magasabb szinten, valamiféle 

szellemi elkülönüléstől és kívülállástól.  

S: Te Jokesz, ne haragudj, hogy megakasztom, de én nem értem! Hát akkor vettek fel 

téged is, meg szerintem a Szerencsést is, ’78-ban a Stúdióba, attól akartatok el…? Vagy ez 

nem volt jó? Vagy ez…  

J: Nem, ez ilyen szempontból, a mélyére kell ásni! Ilyen szempontból az sem igazán a 

valóság színtiszta része, amit a Féner mond, hiába ő klükkölte ezt össze. Az, hogy ott – ez 

most nem a mi fényezésünk –, de én azt mondom, hogy a dolgok addigra megtörténtek. Tehát 

amire a Stúdió indult, a dolgok addigra megtörténtek, mégpedig a Szerencsés Fodor utcai 

lakásán történtek meg, a haveri, a magánéleti körökben történtek meg. A te identitásodban 

történt meg,36 hogy te kifényezted magad, és azt mondtad, hogy te most már pontosan tudod, 

hogy ide soha többet nem küldök, ezzel soha többet nem állítok ki, az, ami engem érdekel.  

Tehát igen, az, hogy az egyes művészeknek, mint művésznek az identitása már 

kialakult addigra, mégpedig olyan mértékben alakult ki, hogy nem tudtak téged kihagyni. 

                                                 
35 Lásd Csalog Zsolt: Nem akarok művész lenni – mondja Hámos Gusztáv. MOZGÓ VILÁG, 1976/5. 
36 Jokesz itt önmagáról beszél. 
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Tehát nem lehetett megtenni azt, hogy kihagyom a Kerekest, a Tímárt, a Szerencsést; a 

Szerencsés később került be, azt hiszem; de bizonyos kulcsfigurákat, nem azért, mert ő 

annyira jó, vagy mert elismerték volna szakmailag, vagy akármicsoda. Hanem azt mondta, 

hogy ezeket nem, nem lehetett kihagyni. Ugyanis, ha kihagyod, akkor létrejön egy 

nyilvánvalóan eltorzult [valami], amiből kimaradt egy fontos dolog. Na most, én úgy 

gondolom, hogy akkor nekünk még, minket azért trombitáltak oda [a Studióba] bele, ez 

valahol egy nem létező felsőfokú képzés pótlékaként jött létre.  

S: Persze!  

J: Na most, itt tulajdonképpen, ami ilyen nyilvánvaló volt, hogy ezen röhögtünk, hogy 

a Kerekes körmeit levágják azzal, hogy megmondják neki, hogy mi a tuti, ezt ugyanúgy egy 

generációs szemléletre is rá lehetett volna húzni, hogy majd akkor ezeket kordába tartani, 

ellenőrzés alatt tartjuk. Tehát érted, hogy most nem össze-vissza gondolnak akármit, hanem 

majd…  

S: Mutassam meg a szövegemet, amit írtam? Szó szerint ezt írtam.  

J: Ez van?  

S: Ez van. Ugyanez.  

J: Na, de figyelj! Ugyanezt tette a KISZ a beattel. Hát tulajdonképpen, ez a rendszer, 

ez baromi jól bekebelezte azt, amire neki szüksége volt, eszközöket kebelezett be, és ezeket az 

eszközöket a saját céljai érdekében használja fel.  

S: Igen. Na jó, rendben van, de… mert én úgy írom, és úgy látom, és ez most 

tulajdonképpen, én néha, mindegy, most lehet, hogy hülyeséget csinálok, én néha azért 

hülyébbnek tetetem magamat, mint amilyen vagyok, mert különben nem lesz jó az interjú. 

Tehát, hogy én úgy látom, hogy tehát elindul a Stúdió, tulajdonképpen az FMK-s társaság egy 

magjának a… tehát az volt igazából a kovász.  

S: Igen, az FMK – bocs, hogy közbevágok –, azért fontos az FMK, mert szakmailag az 

FMK fotószekciója volt az első olyan nyilvánvaló, ami egyértelműen ideológiailag problémás 

volt. Ott koncentrálódott az, ami ideológiailag problémás volt.  

S: Igen, igen.  

J: És nem csak a fotóban.  

S: Így van. Na, de az a lényeg, hogy elindul a Studió. És akkor tulajdonképpen, azt 

lehet mondani, hogy egyszer csak emberek ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy jaj de jó, 
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megvan a Stúdió, izé, akkor ott elkezdődött az Esztergomi Biennálé ’78-ban, ugye, 

elkezdődött ’79-ben a Dokumentum, elkezdődtek a Bán Andrásnak a különböző vállalkozásai.  

Tehát úgy érzékelem én, és szerintem ez így is volt, hogy oké, most akkor lett egy ilyen 

félhivatalos valami, ez a Stúdió, de hogy, tehát mint hogyha ilyen autonómabb ügyeket 

akartatok volna. Tehát nem tudom, hogy volt-e ilyen, tehát nem azt akarom mondani, hogy 

Stúdió-ellenes éle, mert ez így hülyeség…  

J: Nem, az az igazság…  

S: De hogy annak egy szűkebb… mert hogy…  

J: Jól látod így kívülről: nagy kupac krém, mint ahogy most ugye tisztáztuk azt, hogy 

ezeket az embereket nem azért vették föl, hogy, hanem addigra ezek a dolgok kialakultak, 

tehát ezeket az embereket nem lehetett kihagyni. Most az, hogy Stúdiónak mi volt igazából a 

történelmi szerepe. A történelmi szerep az volt, hogy jóllehet, ezeket az amúgy kissé 

ideológiailag és szakmailag, meg formailag – akkor ugye még főleg forma-tartalom, ott 

tartottunk még –, a forma-tartalom kérdéseiben ezeket formailag zavarosnak érezzük, ugye, 

meg tartalmilag is kicsit problémás, de főleg formailag. Ezek formailag jöttek, formai 

dolgokba kötöttek bele: a fekete keret37 mint kulcskérdés. Tehát ez több évig tartó dolog volt, 

a fekete keret kérdésében kötözködni. Ja, most így utólag egyszerűen nevetséges az egész. 

Vagy a nagy látszögben kötözködni: hogy az most miért, hogy az nem természetes látószög, 

meg a mit tudom én, milyen faszságokat lehetett belemagyarázni a nagy látszögbe.  

Most igazából a Stúdiónak a szerepe, ugye, részben a kordában tartás, a bekebelezés, 

ugyanakkor az ellenőrizhetőség is. Ugyanakkor szakmailag volt valamiféle konfrontáció már, 

ugye a hivatásosok és a nem hivatásos gárda között, mondjuk így: az amatőrök között. Az 

egésznek a faramucisága ott jött ki, hogy fordítva sült el a dolog. Tehát ezek az iszonyatos 

nagy és konstruktív, mondhatom azt, hogy – nyugodt lélekkel mind a két tábor azt mondja –, 

hogy ezek konstruktív viták voltak, amikor a szinopszisvitákon38 egymásnak esett a 

nyilvánvalóan kettészakadt szakma.  

Hogy ebből mi ugyanúgy profitáltunk, de nem, a dolog ott sült el fordítva, ha most 

megnézed történetében, hogy akkor most ki kit kezdett el lenyúlni: hát minket nyúltak le, 

baszd meg! Nem mi nyúltuk le az ő eszközeiket, lófaszt! És ezért bosszant az, hogy most 

föltalálják a dokumentarizmust, és most végiglapozom a Benkő Imre albumát, ilyen képeket, 

                                                 
37 A fotósok egy része – a fénykép dokumentum voltát hangsúlyozandó – ragaszkodott/ragaszkodik a 
negatívszélek meghagyásához a képen. 
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képek tömkelegét már nem nagyítottam le, mert már nem érdekelt az öregasszony a kirakat 

előtt, csípőből lőve, ferdén. A Benkő albuma tele van ezekkel.  

S: Na, figyelj ide! Még egy dolgot akarok kérdezni, hogy – mert én ezt nem tudom. 

Tehát, hogy a szinopszis az végül is mi volt? Konkrétan mi volt? Tehát neked volt egy 

ötleted, hogy meg akarsz csinálni valamit, akkor ezután mi történt?  

J: A szinopszis, hát ezt lehet, hogy pontosabban elmondaná a Féner, baszd meg, mert 

ugye ők találták ki, vagy a Stúdió titkár. A szinopszis számunkra azért volt kurva fontos: 

egyrészt kénytelen voltál a gondolataidat összeszedni, ez kurva fontos, baszd meg! Tehát nem 

a nagyvilágban lődörögtél…  

S: Na, de írásban be kellett adni?  

J: Így van.  

S: Aha.  

J: Pontosan azért, mert előre meg kellett fogalmazni, hogy mit akarsz csinálni. Na, ez 

rákényszerít egy szellemi tartásra, tehát most tudatosul benned, hogy mi a faszt akarsz 

csinálni.  

S: Igen. És kellett valami mutatványképet adni?  

J: Így van. Nem. Akár adhattál, de nem [kellett]: bőven elég volt az, hogyha leírtad.  

S: Az, hogy…  

J: Így van. Na most, az más kérdés, hogy ezt meg lehetett csinálni szellemileg 

igényesen, vagy meg lehetett csinálni három sorban odavetve.  

S: Jó, hát teljesen mindegy.  

J: Most én azért voltam…  

S: De várjál, várjál, várjál, mert még, még… és… De ezt odaadtad a Stúdió 

vezetőségének?  

J: Így van, és te azt mondtad, hogy ezt szeretnéd csinálni, és ezt elbírálták.  

S: De kik? A vezetőség – tehát a művészeti vezetőség…?  

J: Erre konkrétan már nem emlékszem.  

S: Vagy pedig már magát a szinopszistervet is megbeszéltétek a tagokkal? Vagy azt 

nem?  

                                                                                                                                                         
38 A Stúdióban úgy kaphatott valaki támogatást a munkájára, ha leadott egy szinopszist.  
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J: Nem, nem! Te a tagságtól teljesen függetlenül, az ötletedet leírtad, hogy ezt akarod 

csinálni, és erre ennyi pénz kéne. Valójában szerintem, ezt azért csinálták, hogy fölfelé 

felmutassák azt, hogy dolgozunk.  

S: Igen. Jó, hát akkor…  

J: Érted, tehát, hogy anyag készül, mindegy hogyan, de készül anyag, és erre 

támogatást kaptak. Na most, te leírtad, beadtad a Stúdió titkárnak. Most, hogy volt-e 

Stúdióvezetőség? Nagy valószínűséggel volt.  

S: Hát, mindig volt titkár, meg volt egy művészeti vezető.  

J: Így van. Na most, a Szövetségnek a kontrollját a titkár jelentette, hiszen ő elnökségi 

tag39 volt, neki elszámolni kellett, hogy mit végzett a Stúdió.  

S: Igen.  

J: Szakmailag, szellemileg, mindenhogyan. És tulajdonképpen az, hogy ki milyen 

szinopszist írt, ugye, ez részben mentalitás kérdése is, vagy tudatosság kérdése. Én ott 

játszottam ki az egészet, hogy azokat a szinopszisokat, amiket én beadtam – ez most szakmai 

titok, nem publikus –, de egy része már kész volt. Tehát mire én, annyira nem kockáztattam 

soha, tehát a problémába való, hogy mondjam, ami érdekelt engem a médiumon belül, abban 

én mindig előbbre jártam, már magamnál is.  

Tehát az egyik dolgot még csináltam, amikor már benne voltam egy másikban, és 

abban már legalább eljutottam mondjuk negyven százalékig, hogy így számszerűsítsem. Ha 

már negyven százalékig benne voltam, akkor tudtam, hogy ebből ki fogok jönni, hogy ennek 

lesz valami, számomra érdekes eredménye. És én akkor írtam meg azokat, ami most így 

utólag kibaszott tudatosnak tűnő szinopszisok, akkor az azért volt már kibaszott tudatos, mert 

amögött már képanyag volt. Tehát, mire én beadtam a szinopszist, akkor már a feléig 

eljutottam a dologban.  

S: Jó, ezt értem.  

J: Tehát nekem azért kellett, mert egyébként önmagában a problémát talán meg sem 

tudtam volna fogalmazni.  

S: Jó, ezt értem. És akkor, amikor elkészült a képanyag, akkor el kellett fogadtatni, 

hogy most megcsináltad, vagy nem.  

J: Na, ezek voltak az érdekesek.  

S: És akkor jött az, hogy azt viszont az egész társaság…  

                                                 
39 Értsd: a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnökségében. 
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J: Így van, akkor jött az, hogy kiraktad a képedet, baszd meg! Na, de ezt már úgy 

csináltad, apám, már úgy írtad a szinopszist, meg úgy csináltad meg a képanyagot, hogy ott 

volt, akiről tudtad, baszd meg, hogy ezt szarrá fogják verni. Ezt – jó, rossz, akármi –, 

rosszindulatúan, az ellenségeid szarrá fogják verni. Tehát ez már mentálisan téged úgy 

gatyába rázott, már a munka idején! Ezért volt baromi fontos a Stúdió, szerintem, mindenki 

számára.  

S: Ezt én is így gondolom.  

J: És ebben a Fénernek az arányérzéke hihetetlen jól működött.  

S: Igen.  

J: Hogy ők ki tudták választani az induló csapatot is, és a felvételnél tudták pontosan, 

hogy kik azok a konfliktust gerjesztő emberek, akár azért, mert bizonytalan az életműve, tehát 

mert még nem, lehet kötözködni, vagy lehet faragni rajta, vagy azért, mert már olyan erősen, 

mint a Kerekes, aki már olyan erősen jelent meg, hogy azt nem tudod kihagyni.  

S: Ja, ja, ja.  

J: Tehát a Gábor mindenképpen ott kellett, hogy már az induló csapatban legyen. És ez 

totál független attól, hogy ő most be volt építve, vagy nem volt beépítve.40  

S: Persze! Megmutatom neked, hogy én milyen szinopszisokról tudok tőled. Látod? És 

itt, tehát van például, az első, ami a te nevedhez tapad, az ’79-ben volt, ’79 márciusában 

kellett elszámolnod vele…  

J: Az esetlegesség lehetősége.  

S: Ez Az esetlegesség lehetősége, így van. Tehát, ez a csípőből lőtt dolog, ez 

harminckét darab fekete-fehér.  

J: Ezt se tudtam. Egyébként most, hogy így mondod, ez egy bekötött, egypéldányos 

album.  

S: Album, aha.  

J: Így van, amiben tulajdonképpen eredeti képek vannak körbevágva, és egy 

összetűzött, akár lapozhatóan, belerakva keménypapírba.  

S: Igen.  

J: Na most, maga a képanyag, mert ugye mondtam, hogy ebbe a reszli is belekerült, ez 

az a sorozat, amiben nem baj, hogy benne van a reszli, a soha nem publikált dolog. Sőt, ez a 

                                                 
40 Kerekes Gábor „Köves Zoltán” álnéven 1975. október 27-től 1981. szeptember 25-ig a BRFK III/III-B. 
alosztály szolgálatában állt mint „tmb.”, vagyis titkos megbízott. 
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kritika egyik tárgya volt, a Beke ezt nagyon jól érezte; ez a három fiatal fotósról egy mit 

tudom én, hol megjelentetett dolgot.  

S: Igen, igen.  

J: Abban egy csomó nagyon helyén van, amit írt.  

S: Az emlékezetről, az a címe.41  

J: Így van. Ott például, nagyon pontosan érzékeli, és ebben tökéletesen igaza is volt, a 

maga képzőművészeti szemléletmódjában, és szemléletében, hogyha analizálok valamit, 

akkor nem hagyhatom ki a tekercs egyéb képeit. Ha az „esetlegesség” a téma, akkor nem 

hagyhatod ki a nem sikerült képeket. Különös jelentősége lesz a jól sikerült képnek, mert 

véletlenül lett jó, de ahhoz, hogy ez mint analitikusan nyilvánvaló legyen, [ahhoz] be kell 

tenned. Na most, én ezt elfogadom, hogy ez mint elméleti felvetés, mint kritika, abszolút 

helyén áll. Csakhogy engem akkor nem ez, nem így érdekelt ez a dolog, hanem baromira 

fontosnak tartottam azt a szociológiai összetevőjét, hogy miért pont azt az embert, tehát, hogy 

ki van a képen. Számomra, mivel a „ki van a képen” egy előzetesen felvett paraméter, hiszen 

akkor nyomod meg a gombot, amikor annak a bűvkörébe érsz, számomra ez sokkal, 

érzelmileg és mindenféle téren fontosabb volt, mint az a szikárság, amivel egy képzőművész 

hozzányúl a médiumhoz, és ő végigviszi a feltevését, mint egy igazolandó [tételt]. Feltesz egy 

elméleti problémát, és válaszként melléteszi szikáran, szárazon.  

Számomra, én ilyen szempontból, ott még abszolút fotós voltam, a hagyományos 

értelemben vett fotográfia, mert én még sokkal inkább fotósként jöttem ebbe a dologba, és 

számomra még ott, ez aztán később egész végig, amikor már ilyen konceptuális, 

konceptualistának mondott sorozatokat kezdtem csinálni, végig kibaszott fontos 

morfondírozási és… ez a belső vívódás, amibe ez a hiperérzékenység, a bizonyos fajta 

szociológiai vagy embertípus iránt. És a konceptuális, a felvett prekoncepció, tehát ez örökké 

vívódásban marad. És ha innen nézed – tehát ez kétféleképpen sülhetett el, akár innen nézem, 

akár onnan nézem: szar. Mert zavar a másik gondolat. De nézhetem innen is meg onnan is 

amúgy, hogyha mintegy igazolt dolgot. Hogy igazolom a prekoncepciónak, a koncepció végig 

vitelét, tehát kijön a sorozatból, és mint egy melléktermék jelenik meg a szociális 

érzékenység. Más szempontból mondhatom azt, hogy szociálisan érzékeny, vagy 

társadalomtudományi szempontból érzékeny dolgok jelennek meg vizuálisan, de nem zavar, 

                                                 
41 Pontosan: Memóriáról – három fiatal fotósról. FOTÓMŰVÉSZET, 1979/4. 
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hogy mellesleg ez egy konceptualista dolog. Na most, ez a vívódás bennem soha nem dőlt el 

igazából.  

S: Nem is kell, hogy eldőljön!  

J: Hogy most én egy, azt mondjam, hogy én mereven ezt csinálom. Egyértelmű, hogy 

afelől a fotós amatőr mit tudom én, mi felől jöttem, amiben egyértelműen az érzékenység, az 

érzelem, a sztori, a mit tudom én megjelenik. Ezen nincs mit tagadni, hogy én onnan jöttem.  

S: Nem is kell!  

J: De nem is, de soha nem tagadtam meg, ilyen formában. Viszont felvettem mellé – 

és ez egy tanult, egy felvett dolog – a konceptet, hogy előre tudod, hogy mit akarsz. Tehát 

felteszel egy prekoncepciót, amibe beleteszed az amúgy meglévő érzékenységedet.  

S: Te olvastál egyébként szociológiát, szociográfiát, tehát ennek az irodalmi részét?  

J: Akkor már igen. A Szerencsés az baromi jó barát volt ilyen téren, mert egy rakás 

olyan… volt olyan, hogy könyveket vett, érted, hogy jött le, és akkor hozott egy könyvet, 

hogy „ezt neked hoztam”. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból érdekelt az a – és nem is 

volt rossz egyébként, abban az időben, az a fajta…  

S: Hát hogy lett volna rossz?!  

J: …megjelenés, mert az kívül esett a hétköznapi ideológián.  

S: Igen. Miket olvastál?  

J: Nem tudom, most ilyen, tehát konkrétan emlékszem a Magányos tömegre.42 Ez még 

meg is van.  

S: Tudtam, hogy ezt fogod mondani! Igen.  

J: Tehát vannak olyan kulcskönyvek, amik abban az időben az értelmiségnek, holott 

én egy, ilyen formában egy ostoba, amatőr, proli fotós, érted! Hogy most mi köze van a 

Magányos tömeghez. Tehát tulajdonképpen a nemzedéken belüli polarizálódás, kiválasztódás 

aszerint is működött, hogy milyen szellemi táplálékod van. Hát az baromi erős motiváló volt, 

hogy mit olvastál vagy mit tudsz a…  

S: Persze.  

J: Na most, ilyen téren, szerintem, a Szerencsés ez a barátság ilyen téren meghatározó 

volt.  

S: És a Beke például, próbált neked, mit tudom én, koncept munkákat [mutatni]? 

Tehát te például a nyelvvel, hogy állsz? Vagy akkor, hogy álltál?  

                                                 
42 David Riesman könyvéről van szó. 
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J: Mondhatom, hogy nem beszélek nyelveket, de egy csomó dolgot megértek, ha 

olvasok, de az ahhoz nem elég…  

S: Jó, mondjad!  

J: Ahhoz nem elég, hogy beszélj. Tehát megszólalni nem nagyon bírok, mondjuk, 

ahhoz képest, hogy nem is tudom, hány, milyen kategóriás diszkós voltam, ott valami 

középfokú angolt kell, azt a izét simán vettem. De ott tulajdonképpen nem gyakorlat, tehát 

most meg kéne, hiába tudom azt érted, hogy most mit jelent az, hogy hány óra? Vagy kérek… 

Nem beszélem a dolgot. De hogyha olvasom, főleg ilyen szakmai dolgokat, akkor ott a, mit 

tudom én, a szöveg iksz százalékát megértem.  

S: Olvastál egyébként ilyen…?  

J: Nem, ha most erre akarsz kilyukadni: nem. A külföldi újságok, tehát a Creative 

Camera, abból is annyit értettem, a cikkekből annyit értettem meg, ami ahhoz elég volt, hogy 

ne…  

S: A képeket tudd.  

J: Hogy ne az ellenkezőjét értsd rajta, érted.  

S: Ja, aha, jó. Tehát a Beke ilyen értelemben nem próbált befolyásolni.  

J: Nem, szerintem a Beke ilyen értelemben…  

S: Senkit.  

J: Így, ahogy most te rákérdezel, ahogy én értem, így nem befolyásolt senkit.  

S: Senkit, így van.  

J: Közvetve igen. Közvetve, emlékszem, a Fotó, nem a Fotó, a Mozgó Világba írt 

cikkére,43 ami ugye, azért volt fontos, mert ha a Beke írt valakiről, azt máshogy kezelték. 

Szakmailag is, a brancsban is, nemzedékileg is. Tehát ez, mondjuk, nevetségesnek tűnik így, 

de most ha rólad írt a Beke egy cikket, akkor bekerültél egy másik körbe. Holott te semmit 

nem tettél érte, egyszer csak azt vetted észre, hogy egyszer csak [ez] egy másik kör. Hogy a 

mit tudom én a, itt volt a Bizottság, fölvettem az akármijüket, koncertjüket, itt a Revoxom 

volt, ugye.  

S: Na!  

J: És akkor a Laca, hogy beszélgetek a Lacával, meg hogy én vagyok a Jokesz. De 

honnan, baszd meg? Hát, merthogy a Mozgó Világ. Tehát aki a Mozgó Világban megjelent, 

ugye. Akkor ráadásul két komplett képsorom is megjelent, az egyik a Beke cikk melletti, az a 

                                                 
43 Beke László: Jokesz Antal fényképei. MOZGÓ VILÁG, 1981/7. 
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fény, a vaku sorozat, a másik meg a számomra sokkal fontosabb, az Idő aszimmetriája című 

sorozat.44 Na most, ez tulajdonképpen meghatározza az identitásodat. Tehát közvetve hat rád 

a Beke, és az ő írási módszerével: azzal, hogy ő kiemel bizonyos dolgokat; mert hogy te most 

kicsit degradálva mondtad, hogy csak fölsorol ezt-azt. Az a fajta leíró kritika, amit a Beke 

nagyon jól művelt abban az időben – az egyik ilyen alapkritikája az esztergomi FMK-

kiállításról írt, hogy Hogyan viselkedjünk a fényképezőgép előtt és mögött című, a 

Fotóművészetben megjelent,45 töményen jó, baszd meg! Az, ahogy leírja a nemzedéknek a 

kiemelt hat emberéről, a kiemelt hat képéről, ahogy az le van írva, az perdöntő, baszd meg! És 

akkor ráadásul mellétettem itt a Hajasnak a Vető-kiállításon felolvasott cikkét, előre és a 

végére, ez úgy komplett, ahogy van, baszd meg!  

S: Tudom, benne lesz. Na, figyelj ide! Akkor menjünk tovább! Azt mondja, hogy van 

olyan, hogy Társadalmunk beérkezett típusai.  

J: Na látod, erre nem emlékeztem, hogy én ilyen címet adtam volna neki.  

S: Bocsánat, rosszul mondtam az előbb, az ’78 szeptemberében kellett leadnod, ezt Az 

esetlegesség lehetősége, és ez huszonöt darab fekete, vagy hogy…?  

J: Nem látom, az…  

S: Van ez a Társadalmunk beérkezett típusai, ez mi a csöcs?  

J: Most ez tulajdonképpen Az esetlegesség lehetőségének a maradéka.  

S: Ja. Aha.  

J: És ez nem fekete kerettel van, ha jól emlékszem, hanem ez ki van vágva, négyzet, 

nem tudom. Tehát itt kifejezetten a konceptualitástól függetlenül, a képen lévő modell szerint 

van strukturálva a dolog. De ez számomra annyira nem érdekes, hogy erre nem is 

emlékeztem, hogy ilyent adtam.  

S: Jó. Akkor volt egy, az még, az ’79 április: Képsorok 1978-ból, Képsorok 1979-ből.  

J: Na most, a Képsorok ’78-ból, ez hányban lett leadva?  

S: Ez ’79 április. És ’79 decemberében egy folytatása, az Képsorok ’79-ből.  

J: Igen, mert ez már Az esetlegesség lehetőségei alatt – erre mondtam azt, hogy én már 

mást, totál mást is csináltam –, tehát akkor már egy beállított… most így konkrétan nem 

emlékszem, hogy ezek melyik képek lehetnek, de nagy valószínűséggel ebben már volt egy 

csomó fény.  

                                                 
44 Jokesz Antal fotói. MOZGÓ VILÁG, 1981/7.  
45 Beke László: Hogyan viselkedjünk a fényképezőgép előtt (és hogyan mögötte). FOTÓMŰVÉSZET, 1976/2. 
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S: Azt nem hiszem, hát az szerintem a Lámpaláz.  

J: Itt egyértelművé válik, szerintem, mert ez időrendben lesz.  

S: Akkor a következő, az a Párizs, az teljesen egyértelmű, abból csináltál is itt egy 

kiállítást, és szerintem…  

J: Nyilván a Személyazonosítás abban az évben készült, amikor a csípőből lövöldözök. 

Tehát, akkor ez a fajta konceptualizmus már érdekelt, a képbe való belenyúlás, a mit tudom 

én.  

S: Tehát ez a Képsorok? Ez nem a Lámpaláz?  

J: Nagy valószínűséggel a Képsorok. A Lámpaláz az megint más. A Lámpaláz az már 

ilyen dupla hármasba összerakott képek, és ott valamiféle mediális történés van mindig a 

képek között. Nem olyan sztori, mint a hagyományos értelemben vett, hanem történik valami 

a fénnyel meg velem, ilyen értelemben van történése.  

S: Igen, hát itt a…  

J: Így van, ezek ’80, ’82, nem tudom. Az az igazság, hogy ez az egész 

problémahalmaz egyszerre volt bennem. Tehát aztán a szinopszis pont arra volt jó, hogy ez a 

katyvasz, ami egyszerre foglalkoztatott, ez szeparálta a dolgokat. És még azt is el tudom 

képzelni, hogy a leadott képsorban át van dátumozva. Tehát, hogy mivel ’79-ben van leadva, 

’79-re van dátumozva, holott a kép már megvolt ’78-ban, vagy… Tehát itt az, hogy most a 

szinopszisban mi van, és mi van leadva, az elszámolási kérdés számomra.  

S: Na, jó. Abból a szempontból nekem mint történésznek fontos, hogy biztos, hogy 

nem későbbi. Tehát érted!  

J: Ennyire nem, le lett adva, hát azt már furcsa lenne visszadátumozni.  

S: Igen. De ez, ez…  

J: De például Az idő aszimmetriájában szerepel olyan, ami ’78-ban már megvolt. 

Tehát ez az egész sor ’78-ban megvolt. Tehát az, hogy a nőt kirángatjuk éjszaka a parkba, és 

akkor ott aztán különféle tortúrák vannak végigélve tulajdonképpen, az a probléma egyszerre 

volt azzal, hogy a csípőből fényképezés. Tehát a ’78 azért kulcsfontosságú év, mert ugyan Az 

esetlegesség lehetőségeivel, ezzel a véletlen bejövésével, az egész szemléletem megváltozott, 

és ami egyébként kurvára nem arról szól, nem a véletlenről szól, mert megkonstruált 

dolgoknak tűnnek, abban mégis ugyanúgy a véletlen az egyik szervező erő.  

S: Világos, ez teljesen rendben van.  
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J: Hát most: hogy lesz a kép? És akkor volt a Hajasnak ez a, ugye ’80-ban mondta ki 

ezt, hogy „a kép csinálja az embert”.46 Ő kimondta, de hát azt akkor már éltük, tudtuk, hogy 

te nem attól, hogy te izé, hanem valami létrejön, és akkor azt fölvállalod. Azt mondod, hogy 

baszd meg, ezt én csináltam! Nem tudom, hogyan, de hát ezt én csináltam. És onnantól 

kezdve ez a helyezet.  

S: Ez a képed, ez viszont nekem nincs meg; úgy értem, hogy a Múzeumban sincs meg.  

J: Mert ez ott készült a nyomdában, tehát ilyen kép nincs. Van, de az nem így néz ki, 

ugyanis, ugye, ez egy mesterséges akármi rajta, ez a [Flesch] Bálintnak egy lenagyított képe, 

az 50×60-as nagy papír, és arra volt tulajdonképpen egy rendesen lenagyított kis kép 

beleragasztva, slussz. Tehát nem belemontírozva, hanem az egyszerűen oda volt 

beleragasztva.  

S: Nem értem most ezt a dolgot.  

J: Ez egy Nikon 24 milliméteressel készült kép.  

S: És ez a te képed.  

J: Az az én képem, a nagy kép pedig, a totál kép, az a Flesch Bálinté, és eddig tart, 

ekkora a kép.  

S: Ja, értem, aha.  

J: És kiállítva ez úgy volt.  

S: És az övé az színes volt egyébként?  

J: Nem, fekete-fehér.  

S: Mert ő csinált színeseket.  

J: Ő akkor már igen, dolgozott színessel. Fordítva volt: nekem voltak színes képeim, 

amik 180-assal készültek, a totálon belül. De ez már a soha ki nem játszott formai 

akármicsoda, ami aztán igazából nem is érdekelt.  

S: Jól van. Na, figyelj ide, azon gondolkodom, hogy van-e még valami, mert úgy 

nagyjából nincsen, szerintem. Hát a munkahelyeidről, van-e olyan, ami olyan fontosabb, hogy 

hol, mi.  

J: Hát, ami olyan fontos, ami igazán fontos, ez a majdnem tíz évig tartó moziüzemi 

dolog, ami a film miatt kurva fontos számomra.  

 S: Ott mettől meddig voltál? Hogy volt ez?  

                                                 
46 „A kép teremti az embert, mert az a késztetés, amely az emberből művészt csinál, nem tudatos.” Vita a 
közönséggel a Dokumentum 2. kiállításon. (Részletek.) In DOKUMENTUM NO 3. A katalógust összeállította: Jokesz 
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J: Most, hogy hirtelen rákérdezel, ’78-ban mentem, azt hiszem, ehhez a céghez, vagy 

’79-ben;47 mindjárt azzal kezdődött, hogy kikértek, mikor Párizsba mentünk.48 És akkor, és 

ahogy megírták a munkahelynek, hogy ezt most látom.  

S: Igen.  

J: Hogy tulajdonképpen ez azért volt fontos, mert ott viszont ez egy megerősítés volt 

számomra, hogy ott szinte azt csináltam, amit akartam. Ez maga a státusz, ez először egy 

ilyen szervezői állás, propagandista volt: úgy vettek fel, hogy propagandista. És már mindjárt 

az elején kitaláltam egy ilyen újságot. Így mai, marketing szemlélettel visszanézve, egy 

komplett marketing tervet tettem le, ami összeállt a filmismertető reklámújságból – Mozihír, 

ez volt a neve –, egy hangos reklám objektumról, egy kocsira szerelt hangosító berendezésről, 

olyan filmismertetést csináltam a Balaton-parti strandokon, ez kurva jó volt, mert mindennap 

el lehetett menni strandolni, az egész parton. Akkor tulajdonképpen egy filmszínház 

előcsarnokban lejátszott hang-spotot jelentett.  

És amikor bejött a videó, az kurva nagy szó volt: így kerültem kapcsolatba, ezzel a 

kibaszott korszerű stúdióval, hogy itt csináltunk először úgy videó-reklámot filmről, hogy 

felvettük a filmelőzeteseket, sőt, azon belül is lehetett össze-vissza vagdosni vagy spotokat 

csinálni, és reklámokat felvállalni, ami a mozi előcsarnokban ment, vagy a film előtt.  

Na most, ez ugye, azt jelentette, hogy egyszerre több médiummal kapcsolatban 

voltál,49 mint egy komplett dolog, ugye, a film-látogatottságot szolgálta, de emellett ugye 

beletartozott a propagandista izébe, hogy megszervezni ilyen munkás filmnapokat. Tehát, 

most egy megyei munkás filmnapokat megcsinálni, az azt jelenti, hogy kitaláltad, hogy 

milyen filmek lesznek azon, milyen brosúrát csinálsz neki. Utána kimentél, és megszervezted 

a szakszervezeti bizottságon keresztül, és mekkora látogatottságot ért el.  

S: Ja.  

J: Számomra ez egy olyan komplex dolog volt, ami úgy érdekelt is, meg le is kötött, 

ugyanakkor meg, ha könnyedén és jól megcsináltad, totál szabad voltál. Tehát volt egy 

kocsid, baszd meg, és azt gondolták, hogy akkor dolgozol, ha nem vagy ott. Na most, beültél 

a kocsidba, azt’ eltűntél a francba! Na most, ugyanakkor viszont iszonyat nagy mennyiségű 

                                                                                                                                                         
A. [Antal]. Mozirota, Veszprém, 1981., o. n.  
47 Jokesz 1979. április 1-től 1990. április 30-ig volt a Veszprém Megyei Moziüzemi Vállalat alkalmazásában. 
48 Értsd: a MFSz kikérte a munkahelyéről. 
49 Jokesz itt önmagáról beszél. 



Jokesz – 88 –  
  
  
filmet láttál, hozzájutottál – amiről beszéltem tegnap – a külföldi anyagokhoz, és mellesleg 

lehetett fényképezni.  

S: Hát, sőt, itt jelentetted meg a Dokumentum újságjait.  

J: Így van. Ráadásul…  

S: Sőt, még a saját…  

J: Így van, mert, hogy addigra már tulajdonképpen propagandaosztály-vezető lettem, 

tehát már a nyomda is oda tartozott. Az ország második videotékáját csináltuk a MOKÉP 

után, onnan került ki a cégem, ami egy hálózatot működtetett, tehát gyakorlatilag ez a mozi 

ilyen szempontból kurva fontos volt. Meg hát a filmnek, ami, mint vizuális információ-

zuhatag.  

Ez után a VIDEOTON-ban dolgoztam még mint anyagbeszerző.50 Az olyan 

szempontból volt fontos, hogy az amatőr koromat ott éltem végig. Ott megint az volt, tehát 

nekem mindig olyan, hogy nem kellett ott ülni az irodában. Ez baromi fontos volt, mert 

például Az esetlegesség lehetőségei, az szinte az összes, az anyagbeszerző utakon készült. 

Szombathelyre is valami faszságért mentünk, amit ott lehet kapni, érted! Akkor úgy szedted 

össze boltokból a cuccokat. Ilyen szempontból azért volt fontos, meg hogy lehetett menni, föl 

Pestre, tehát hetente kétszer voltam, háromszor Budapesten.  

S: Te, és mik… azt szerintem elmondtad tegnap, hogy abbahagytad ’83-84 tájékán.  

J: Hát, az részben az is, azért maradt abba a Dokumentum is, tulajdonképpen akkor 

még azt gondoltam…  

S: Az korábban volt. Tehát a Dokumentum az ’82-ben maradt abba.  

J: Így van, de az, hogy nem volt ’83-84-ben igazából, és hogy én akkor ’84-ben abba 

is… abban közrejátszott az is, hogy ugye lezajlott, vagy lecsengett az a fajta neoavantgárd, 

ami mozgatta ott ezt a közeget. Tehát az a közeg, ami ennek értője volt, akár mint még 

szubkulturális szinten is, ami ezt [életben tartotta]… az úgy addigra lezajlott.  

És ez az egész áttevődött, ez a fajta mozgalmi, mit tudom én, micsoda, a zenébe. Ugye 

akkor robbantak hirtelen Magyarországon: minden fotós zenész lett, baszd meg, hirtelen! És 

tulajdonképpen én meg képileg – ezt tegnap [elmondtam], nem tudom jobban elmondani –, 

egyszerűn számomra többé nem úgy működtek a képek, mint addig. A sajátom sem, tehát 

érdektelenné vált az a fajta [fotó]. Tizen- nem tudom, hány évig, kurvára nem foglalkoztam 

                                                 
50 Jokesz 1974. május 3-tól 1979. március 31-ig volt a Videoton Veszprémi Gyáregység alkalmazásában. 
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vele, hogy egyszerűen nem is értem; járt a Fotóművészet, végignéztem mindig, hogy éppen 

hol tartanak, és ki kinek a sleppje, de azon túl aztán nem [érdekelt].  

És igazából az, hogy ez ’99-ben újra elkezdett valami miatt, az megint az volt, hogy 

[médiumváltás történt], ami annak idején ezt mozgatta; az egy baromi, a médiatörténet 

szempontjából is fontos [dolog volt]. Ugye, mondtad, hogy milyen kurva fontos volt az 

elektronikus kép. Az elektronikus kép, a tévé, a hírtévé: az elsődleges hírforrás már nem a 

nyomtatott sajtó lett, hanem az elektronikus kép, a tévé, meg a… Ez tulajdonképpen bevitt 

egy övön aluli ütést az egész úgynevezett, mondjuk így, dokumentarista felfogásnak is, tehát a 

fotóriportnak is…  

S: Igen.  

J: Tulajdonképpen a kilencvenes évek vége, vagy az ezredforduló, az viszont ilyen 

szempontból megint érdekessé kezdett válni, pontosan a digitális technológia miatt, egy 

újabb, tehát egy újabb fordulatot vett. Más nézőpontba került ismét a fotográfia, és ez valami 

miatt érdekessé vált számomra; nem tudom miért, de valami miatt érdekessé vált. És az is, az 

akkori képeket újra elővéve, nézegetve: azt mondod,51 hogy nem az a hiteles, amit akkor 

annak gondoltál, nem az a valóság, amit akkor, azon a médiumon keresztül gondoltál. Hanem 

ez mindig, az idő folyamán újra és újra, az éppen aktuális, a trenden, topon lévő média 

tükrében újra, és újra, és újra át fog értelmeződni.  

Most pontosan ezt gondoltam akkor, hogy valami miatt átértelmeződik, és 

átértelmezhető szabadon; és azt mondom, hogy attól, mert ott a fekete keret, meg fekete-fehér, 

attól semmivel nem lesz hitelesebb. Fogom, kifestem, baszd meg, és ha azt hitelesre festem, 

az hitelesebb lesz, amit utána még odafestettem, mint az eredeti, annak gondolt 

dokumentarista kép volt.  

S: Világos.  

J: Na most, ezt a Szűcs Tibi, ugyan függetlenül tőlem, és a Tibi nem kritikus meg nem 

akármi, de az ötödik Dokumentumba, az EX-be ezt kurva szépen leírta, hogy az átfestés az 

mi.52 Ezt pontosan megérezte, baszd meg; vagy azért, mert előtte ez így meg lett fogalmazva, 

vagy nem tudom, miért. De az, hogy átfested azt a képet, hogy idézőjelbe teszed azt a 

dokumentarista eszközrendszert – mert semmi más, mint egy megegyezés és eszközrendszer. 

Hogy azt azért tekintem hitelesnek, mert a képi jelek miatt megegyeztünk, hogy most azt 

                                                 
51 Jokesz itt önmagáról beszél. 
52 Szűcs Tibor: Yokumentum. EX SYMPOSION, 32–33., Dokumentum, 2000, 118–119. 
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annak tekintem. De ha idézőjelbe teszed, akkor egy más kontextusba helyezed, egy más 

valóság [lesz], más igazságai lesznek.  

S: Ez biztos, hogy így van. Jó, figyelj ide! És a munkahelyeiden, tehát mondod, hogy 

mindössze tíz évet voltál?  

J: Igen. Utána onnan baromi egyszerű a történet. Én utána… ’89-ben kivált a videó-

részleg az akkor meglévő filmállománnyal kft-be, és annak a kft-nek tagja lett ez a 

Moziüzemi Vállalat, ami eddig a munkáltatóm volt. Én attól kezdve viszont annak a kft-nek 

én lettem az ügyvezetője. Majd szép lassan kivásároltam az egészet. Tehát tulajdonképpen 

aztán a tulajdonomba, vagy a feleségem tulajdonába került, nem tudom, azt hiszem, a 

kilencvenes évek közepére. A probléma az, hogy engem az üzlet soha igazából nem érdekelt, 

meg nem is értettem hozzá. Tehát ez volt egy fasza tízéves kaland, amiben ramattyá ment az 

egész, de hát engem nem érdekelt a pénz ilyen szempontból, hogy kilopjam, meg csalással, 

meg másolással. Nem csaltam, nem másoltam – részben azért, mert a feleségem jogi pályára 

ment, tehát ő itt a bíróságon dolgozik. Egy kicsit ciki lett volna, hogy én meg közben itt a 

bűncselekménnyel másolom a filmeket. Másrészt meg nem is érdekelt. Tehát amíg ment a 

dolog, szerencsésen, jó helyen voltam éppen jó időben, egy éppen topon lévő, felfutó, virágzó 

videó-üzletágnak a legnagyobb megyei hálózata lettem. Én láttam el a konkurenciát is 

filmmel, viszont nem loptam ki azt a pénzt, amit minden más normális vállalkozó. Abban a 

pillanatban először zsebre rakja a izét, aztán…  

S: Igen.  

J: Engem meg kurvára nem érdekelt. Tehát, szépen ellébecoltam, és aztán szépen 

tönkre is ment alattam az egész. Tehát amikorra aztán újra – és akkor hozzáteszem, amikor 

elkezdtem a könyvet írni,53 és akkor újra elkezdtem fotózni, az aztán nem ment, baszd meg! 

Nem lehet egy fejjel ennek a két szemléletnek megfelelni. Nem lehetsz üzletileg sikeres, és 

művészileg is sikerüljön. És aztán ez így szépen tönkre is ment. Most nagy nehezen, talán 

talpra áll, és pont azzal, hogy most viszont…  

S: Most viszont kilopod!  

J: Nem, most már nem tudok mit kilopni, nincs mit kilopni. Addig lophattad volna ki, 

amíg a tékákkal zsebre dolgozol: veszel egy filmet, csinálsz belőle tizet, és akkor kilophattad 

volna. Most már minden számlára megy. Most az önkormányzatnak dolgozom, Internettel 

foglalkozom, tehát tulajdonképpen ilyen szempontból abszolút irigylésre méltó a dolog.  

                                                 
53 A 28. jegyzetben szereplő könyvről van szó. 
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Nincs munkahelyem, itthon csinálom; akkor csinálom, amikor akarom, azt veszek fel, 

akit akarok, én vagyok a szerkesztője, én terveztem. A háttér ember, ő tulajdonképpen, ő csak 

Internet, tehát a dizájn elemeket. Ha a veszprem.hu-ra kapcsolsz, amit ott látsz, baszd meg: az 

utolsó betűig, az rajtam keresztül került oda, az utolsó képig vagy pixelig.  

Na most, innentől kezdve, így irigylésre méltó. A nagy kockázat az, hogy ugyanakkor 

neked ez egy politikai,54 egy hatalmi eszköz, egy média, egy városnak az imázsát megjelenítő 

média, baszd meg, a Veszprém-képet ez sugározza a világ felé. Na most, hogy ez micsoda: 

ebben meg vagy bizalmat kapsz vagy nem. Jön egy másik izé, azt mondja, hogy húzz a 

picsába, fölmondtak – kész, vége.  

S: Igen.  

J: Viszont, pontosan azért, mert a város jelentkezett az Európa Kultúra Fővárosa, mit 

tudom én, milyen pályázatra, itt helyben nem volt olyan ember, aki… egyes szakterületeknek 

mindenki az értője volt. Dolgozott a város, mint a hülye, mindenki megcsinálta a maga izéjét. 

De nem volt egy olyan, aki semmihez sem értett volna, és összerakja. Na most, akkor, amikor 

már kínban voltak, már mindenféle téren kínban voltak, politikailag is, mert az ellenzék 

javasolta, berángatta a csőbe az SZDSZ-MSZP vezetést, viszont ott álltak egy kurva nagy 

anyaggal, és az még nem volt egy pályázat. ?a most, akkor: hogy kell kinéznie egy 

pályázatnak, hát most hogy kell. Mit tudom én, meddig voltam ott a Petrányival a milyen 

kuratóriumban üldögéltem. Most, hogy kell kinéznie egy pályázatnak, baszd meg. Most, meg 

hogy hogy’ kell csinálni egy lapot, baszd ki. Hát, most nekem adsz egy írógépet, egy stiftet, 

meg egy ollót: bármikor bármiből csinálok olyan újságot, ami olvasható lesz. Ezt a Mozihírt 

egyedül csináltam. Én írtam az első betűtől az utolsóig, én találtam ki a címét, én tettem 

nyomdakész állapottá. Tehát nekem, baszd meg, egy újságot megcsinálni! Én csináltam egy 

Skicc című, helyi művészekről kiadványsorozatot, ugyanígy ollóval, stifttel, a cégem 

fénymásolójával, iksz példányban.  

Tehát egy csinálj egy újságot, hát akkor, mikor már kurva nagy kínban voltak, hogy 

mindenkit elküldtem a halál faszára, baszd meg, és a leadás előtti napon, tizenöt példányban, 

digitálisan, kinyomva a kezükbe adtam: basszátok meg a kulturális főváros pályázatot, 

adjátok be! De úgy, hogy az ideológiától kezdve minden meg volt írva, be volt… Most az más 

kérdés, hogy nem nyert; eleve nem nyerhetted meg. Tehát egy hatvanezres város, hát…  

                                                 
54 Jokesz itt önmagáról beszél. 

http://www.veszprem.hu/
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S: Nem biztos az, egyébként. Na, mindegy. Na jó, ezt értem. Még egy vonulat maradt 

ki, és nem akarok ebben vájkálni, csak megint így madártávlatból: tehát ilyen, hogy család. 

Megnősültél, gyerek.  

J: Hát, a kívülállás, az benn van a magánéletben is. Tehát itt, ez kívülről nézve úgy néz 

ki, hogy – ez nem publikus! –, kívülről nézve úgy néz ki, hogy három ember él együtt, 

egymás mellett, és mind a három kívülálló. A feleség, a férj meg a gyerek.  

S: Igen.  

J: Most ez vagy szerencsés, vagy nem szerencsés. De ahhoz, tehát, azt az életformát, 

amit én csinálok, azt nem tudod csinálni normális családban, mert akkor gennyes lesz. 

Viszont valamilyen szempontból talán tiszteletben, de nem biztos, hogy én tiszteletben 

tartom: a feleségem kurva sokat dolgozik, még vasárnap is bemegy a bíróságra, ő bíró lett.  

A lányom viszont reggel bekapcsolja a számítógépet, és este tizenegykor kikapcsolja. 

Most lehet ebbe belevetíteni, hogy ez ilyen káros meg olyan káros. Nem! Ez a médium van, 

ez határozza meg a közérzetedet, a közeget, amiben vagy. Ha ebben otthon vagy, nem tettél 

rossz lóra, érted! A világ egyre rosszabb lesz úgyis, tudjuk. Tehát nem ettől lesz jobb a világ, 

hogy te most a… na mindegy. A magam példáján mondom, hogy én, amiben el tudtam 

merülni, ha hagytak abban, akkor abban elmerültem. Most a lányom tizenhárom éves, és az 

összes osztálytársának ő tervezi a honlapjait. Hát baszd meg, csináld! Nehogy ne csináld! 

Csináld jobban, baszd meg, csináld csak ezt!  

S: Na, de az életműved, már, hogy, csak egyszerűen…  

J: Azt nem tudom már, azt hiszem ’86-ban.  

S:’86-ban, jó.  

J: Na de, mondjuk, így a magánélet, az ugyanúgy a saját faszságom, ahogy a 

magánélet alakult, hogy amikor én harminc- hány éves is voltam? Megismerkedtem a 

feleségemmel, tizenhat éves korában. Tizennégy évvel fiatalabb, és tulajdonképpen ő a 

feleségem.55 Tulajdonképpen elvettem feleségül ’86-ban, mert ő lement Szegedre tanulni, és 

akkor úgy vettem feleségül, hogy – akkor kellett egy hónapot várni a házasulandóknak –, 

hogy én, baszd meg, ha egy hónapot kell várni, az életben nem nősülök meg. Hát egy hónapig 

azzal a tudattal felkelni, érted, hogy már csak egy nap! Hogy ismertem az itteni 

anyakönyvvezetőt, régi kolléga volt, nőci, és akkor mondtam: hát, el tudod intézni, hogy izé? 

Mikor megyek? Mikor nősülök? Hát, mondom, el tudod intézni, hogy ne kelljen [várni]? Hát 

                                                 
55 A falon lévő Era című képre mutat; a képet lásd: Szilágyi Sándor, i.m., 91. 
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persze, hát gyere be hétfőn. És akkor hazajött a feleségem, valamikor izé, mondom: itthon 

leszel még hétfőn? Hát persze, miért? Jól van akkor.  

Akkor bejöttünk Veszprémbe, és akkor elmentünk az egyik haveromhoz: ráérsz 

délben? Rá, persze; jó, akkor menjünk el a [hivatlba], elveszlek feleségül, baszd meg! 

Hozzám jössz? Hát, hülye vagy te! Érted. Hogy ő nem fogta fel. Lehet, hogy ha fölfogja, ő 

sem jön hozzám. Bementünk. Én, baszd meg, még az igent sem kellett kimondani, tehát én 

nem mondtam ki az igent, én nem ígértem semmit, baszd meg, én nem ígérek semmit, ő is 

ennyit, ő sem ígér semmit, jó feleség leszek, ennyi. Kész, megtörtént, aztán visszament 

Szegedre. Ennyi. Tehát ilyen értelemben szexuálisan is totális szabad, együtt jártunk csajozni. 

Tehát most az, hogy ilyen képeket lehet csinálni, vagy… az sem lehet normális családi 

életben csinálni.  

S: Ez egyébként izé, ilyen megint csak ilyen csípőből lőtt dolog, vagy hogy?  

J: Nem, ez kifejezetten; tehát ez sem fotóművészeti célzattal készült, biztos; egy rakás 

képem van abból az időből, de nem csak róla. Tehát ilyen kifejezetten pornográf beütésű 

képek, vagy mit tudom én, maszturbáció, vagy ilyen komplett sorozatok. De ez effektíve úgy 

készült, hogy – ebből egy rakás van –, hogy én hanyatt fekszem a padlón, és akkor a Nikonnal 

csak nyomtam a gombot. Most ő átlépett fölöttem, vagy mit tudom én, van rajta egy ilyen 

lenge ruha, ami…  

S: Jó, szép kép.  

J: Ja, körülbelül ezzel aztán be is fejeződött egyébként. Mert ez ’83-as, ’84-ben volt 

még az a Felszabadulás téri sorozat, aztán…  

S: Ja, igen, az a vak kutya, meg ez a fehér bot, meg a kutya.  

J: Igen.  

S: Ezek. Aha.  

J: De hát az már, mondjuk, egy teljesen más lecsengése volt.  

S: Már, hogy miért?  

 J: …ott ki lett emelve, hogy…  

S: Mármint ez a Felszabadulási? Annak volt valami neve?  

J: Azt hiszem: Felszabadulás tér.  

 [J: Csak kinyitom az ablakot.]  

J: Filozófus, vagy én már nem is tudom, mi volt az Emerson. Ismered?  

S: Melyik Emerson?  
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J: A Ralph Waldo Emerson, azt hiszem.  

S: Nem ismerem. Igen?  

J: Egyszer olvastam egy ilyen kis könyvét, van benne egy kurva jó mondat: hogyha 

megmondod, melyik pártnak vagy a tagja, előbb mondom meg az érveid, mint te magad. 

Hogy ügy, hogy ügyet szolgálni. Hogy azt gondolom, hogy a számomra a saját 

munkásságom, hogy úgy mondjam, nagyképűen, a saját képeim kevésbé fontosak, mint a 

Dokumentumok. Ezt olyan halál komolyan gondoltam akkoriban, hogy talán azért is, azzal, 

hogy abbamaradt a Dokumentum, abbahagytuk, és nem volt késztetésünk, se a Szerencsésnek, 

se nekem, se a korszak nem volt éppen az, vagy levonulóban volt éppen, leszállóban volt 

valami, hogy azon túl nem is tartottam fontosnak a saját munkásságom, saját pályám, a 

szakmai mit tudom én, mi építgetését.  

Hanem az a tapasztalat, amit ezzel az egésszel nyertem, számomra sokkal fontosabb 

volt, és a Dokumentum ebben többet jelentett, mint az egyes Jokesz-képek. Az, hogy egyfajta 

– ez már elhangzott –, egyfajta tartást adott, egyfajta magatartást adott, és egyfajta státuszt 

adott a világ dolgaival szemben. És ezt annak a médiumnak köszönhetem, amit 

fényképezésnek hívnak. Most ez sokkal fontosabb számomra, és ez az igazán fontos minden 

médiumban számomra, hogy egyfajta viszonyulást pozícionál a világ dolgaival szemben. A 

saját létezéseddel szemben is pozícionál. Tehát a saját létezésednek is másfajta értelmet ad.  

S: Ez biztos.  

J: És akkor szinte mondhatom, hogy szinte bármilyen médium, bármilyen médiumnak 

a sajátosságait megismered, akkor megismered valamilyen formában a világ sajátosságait.  

S: Meg hát a korlátait. Rájössz, hogy…  

J: Így van, de a Sartre meg azt mondja, aki egy baromi fontos összetevő volt a 

fiatalkori olvasmányaimban, aki meg azt mondja, hogy tulajdonképpen a korlátaid 

felismerése: a szabadság felismerése.  

S: Hát, igen.  

J: Tehát valahol, áttételesen, fordítva is működik a dolog, és a Dokumentum azért 

fontos számomra, és azért kezdtem el újra föleleveníteni az egészet, hogy egyrészt meg kell, 

rákérdezni arra. Tehát először a Dokumentumot próbáltam feleleveníteni, hogy mit jelent ez 

ma. Erre határozott és pontos kérdést-választ kaptam, baszd meg, ahogy ez lezajlott. És hogy 

mit értelmeznek a Dokumentum alatt. Szóval elképesztő, baszd meg, hogy az a nő, aki 

szervezte a Műcsarnokból a Dorottya utcai kiállítást, azt írja le a mit tudom én, hol, hogy – 
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művészettörténész, baszd meg, a Beke alatt lévő –, és leírja, hogy „a Dokumentum fotósai”.56 

Ő úgy értelmezte, hogy a Dokumentum című újság fotósai csinálták a Dokumentumot. Tehát, 

nem fordítva, hanem – érted! Most ezt leírja, baszd meg, egy művészettörténész. Húsz évvel 

azután.  

És akkor itt döbbentem rá tulajdonképpen, hogy a mítosz az elveszik; egy-két 

generáció után nem fog senki emlékezni rá. Most megcsináltad, ez egy művészettörténet, de 

maga a jubileumi kiállítás: lófasz. Az csak egy szonda volt. Megszondáztad, hogy mit jelent. 

És utána kezdtem újraértelmezni tulajdonképpen az akkori Dokumentum kulcsképeit, és utána 

jött az, hogy akkor most meg kell csinálni az ötödiket, a hatodikat…  

Na most, valójában ott kezdett világossá válni, hogy az a generáció – ugye, azt 

mondtad, hogy a mi generációnk, effektíve a Kerekes és a köre, vagy ez a tíz év, plusz-mínusz 

öt év –, ez tulajdonképpen nem lett elismerve. Nem történt meg a generációváltás, ez kurva 

nagy hiba. Ráadásul, ez a generáció egy olyan kibaszott fontos idő – ez nem, mert ő fontos 

volt –, hanem mert kurva fontos időszakban tette le a maga névjegyét.  

S: Igen.  

J: És ez rányomja a bélyegét az egész elméletre, a fotóelméletre, rányomja a bélyegét 

mindenre, ami ezzel kapcsolatos, és rányomja a bélyegét az új generációk identitására, hogy 

nem tudják, hogy neki van előzménye.  

S: Így van.  

J: Na most, a Dokumentum 5 arra volt jó tulajdonképpen – és ebben a Szűcs Tibinek 

elévülhetetlen érdemei vannak, és a Stúdiójának –, hogy a Tibi kitágította, tehát bevonta a 

Fiatal Képzőművészek Stúdióját, érted!  

S: Igen.  

J: Tulajdonképpen azt a fajta szemléletet, amire te azt mondod, hogy amiről leszakadt 

’57-ben, azt visszahozta a Stúdióba valahol. Ez kurva fontos tett volt, és megpróbálta azt a 

generációt behívni vagy felmutatni, és ezt ő így le is írta valamilyen belső mit tudom én, 

micsodába,57 hogy egyértelmű, baszd meg, hogy ennek a generációnak, amiben most ő 

téblábol, annak a közvetlen előzménye ott lett vége, baszd meg.  

S: Igen.  

                                                 
56 A Dokumentum 20 éves évfordulójára a Műcsarnok által 1999-ben a Dorottya Galériában rendezett kiállítás 
ismertetőjében írta Regős Andrea. 
57 A Szücs Tibor által jegyzett FFS hírleveleihez melléklet, fénymásolóval 200 példányban sokszorosított Első 
kép című periodikában, az FFS és a Vintage Galéria eseményeiről, 1990 körül. 
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J: A nyolcvanas évek elején. És ami utána történt, az valahol már szerecsenmosdatás, 

utánérzés, slepp, lenyúlás ezerszer, baszd meg! Tocsogás egy helyben, tíz éven keresztül, nem 

tudok mást mondani, az egész autonóm riport, az egész Gulyás-féle58 faszsággal, baszd meg, 

a Benkő Imrével, ez mind egy helyben totyogás, baszd meg!  

S: Igen.  

J: És nem tudnak ebből, nem fognak tudni kilépni, baszd meg. És pontosan azok a 

formai közmegegyezéses jelek, képi jelek zárják a börtönébe, amitől nem tudnak 

megszabadulni, mert hogy ha azt elveszed, baszd meg, akkor kész, nincs! Tehát még az a 

közmegegyezés se. Nem tudod értelmezni, mert amúgy meg semmifajta kontextusa nincs már 

meg.  

S: Igen.  

J: Mert az a dokumentarizmus – és akkor visszatérek arra, hogy én hogy értem –, az a 

fajta dokumentarizmus, ami alatt mi a szarkasztikus, rideg, hűvös kívülállást, szemlélődést és 

aztán a médiumon keresztüli értelmezést – amiről a Nagyítás is szólt – értettük, ahhoz az a 

társadalmi közeg kellett. És a világnak az a közege. Az, hogy éppen megszűnt a fotóriport, a 

fotóesszé, kiment alóla a médium, megszűntek a képes újságok. Az egész, minden áttevődött 

az elektronikusra, meg a tévére meg az akármire. És valahol az a dolog magára maradt, 

közegét vesztette, nem volt értelme tovább csinálni.  

Aki tovább csinálja, baszd meg, az tulajdonképpen egy holt közegben [mozog], a 

formai dolgok ismétlésével, a retorika szajkózásával; az értelmét vesztett, sehova nem 

irányuló retorika, képi retorika szajkózása [folyik]: ismétli, ismétli a végtelenségig ugyanazt. 

És az egész ilyen öncélú esztétizálásba megy. Aki tökélyre viszi, a Vancsó59 például, baszd 

meg, tökélyre viszi, de nincs, nulla jelentése van, nincs kontextusa.  

S: Jó, ezt értem. Na, figyelj ide, akartam még valamit mondani ezekről a 

Felszabadulás téri kép. Hogy…  

J: Számomra ott az volt a lényeg, pontosan a – és ez visszacseng, visszajátszik Az 

esetlegesség lehetőségei, amiről ’78-ban, mint kulcs-dolog indult, amikor még lelkesen 

berohantam ugye, mint magatartás, hogy berohansz a képbe, és ott vagy jelen. És ott, belülről 

csinálod, rejtett kamerával, kutatod, baszd meg, a látvány lényegét, vagy mit tudom én, 

micsodát. Az ’84-re egyértelművé vált, hogy kibaszott, totál felesleges futni a világ dolgai 

                                                 
58 Gulyás Miklós. 
59 Vancsó Zoltán. 
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után; nem kell bemenni a képbe, semmit nem kell csinálnod. Mert az esetlegességben az is 

benne van, baszd meg, hogy ha semmit nem csinálsz, és teljesen más prekoncepcióval indulsz 

feléje, más filmet fűzöl be, más nagylátószöget teszel be, más… Megállsz, baszd meg egy 

helyben, a világ [akkor is] meg fog történni előtted. Máshogy, máshogyan, de meg fog 

történni. És az esetlegesség – és akkor visszacsatolok a Bekének a jogos kritikájára, ami 

először elhangzott, ugye, mikor azt mondta, hogy ha most vizsgálok egy dolgot, akkor 

mindent kirakok, és analitikusan mindent végignézek.  

S: Igen.  

J: Ez valahol visszatérés ehhez, visszajátszás, vagy vissza… nem is tudom, rímelés 

erre a fajta dologra. Jó: akkor álljunk meg, baszd meg, ne csináljunk semmit, és akkor 

időnként nyomjuk meg a gombot. Na most, ebben is nyilván vannak kitűzött, előre 

meghatározott paraméterek, hogy hova állsz, tényleg, mi a nagy látószög, minden ugyanúgy 

ki van [gondolva]. Bizonyos elemeket megváltoztatsz, [de] nem változik a helyszíned, hanem 

ugyanott történik minden, ami viszont egy más fajta problémát vet fel.  

Ezt most, hogy mondjam, mert ez meg egy, ez egy nagy ugrás, vagy ez egy évtizedes 

ugrás már, hogy minden megtörténik, részben. De, hogy a minden megtörténésben az is benne 

van, hogy az a minden tulajdonképpen benned is lejátszódik, akár a látvány nélkül [is], a 

médium nélkül. Vagy ha rájöttél arra, hogy a dolog hogy’ működik, akkor magad is 

esetlegessé tudsz… Ez most igen hülyén hangzik, hogy hagyod magad sodortatni; hogy 

semmit nem csinálsz, hagyod magad sodortatni a világgal, vagy nem számít ma az, hogy 

kapcsolódj a világhoz, hanem azt csinálsz, amit akarsz.  

 Most ez így nagyon durván: hogy fogom azt a képet, baszd meg, és azt a párizsi pasit 

oda teszem, ahová akarom, baszd meg; diszkó fény alá teszem. Vagy akárhova, beteszem oda. 

Most az, hogy ez a technológia bármit megenged, az nagyon jól csatlakozik ahhoz, hogy ott 

valami abbamaradt. De az a felszabadultság, ami benned mint magatartásban vagy tartásban 

megjelenik, vagy függetlenedés a világtól, vagy kívülállás, abban az is benne van, hogy ha 

kívül állsz, ha független vagy: azt csinálsz, amit akarsz.  

S: Igen.  

J: Most azt csinálok a képemmel, amit akarok.  

S: Jó. Ez van most.  

J: Azt csinálsz a látvánnyal, amit akarsz.  

S: Ez van most, ezt értem, de a Felszab téri sorozat, az még nem ez.  
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J: Nem – de egy lépcsőfok!  

S: Na, de akkor ezt, mert most hirtelen az elejét, meg a végét mondtad. Pont nem a 

közepét.  

J: Húsz éves ugrással.  

S: Igen. De pont a közepét nem mondtad.  

J: Húsz év közepe: a Felszab térről nem tudok mást mondani, mint azt a belenyugvást, 

hogy fölösleges. Tehát ezt a fölöslegesség érzést, hogy itt állok, nyomom, meg fog történni. 

De ha itt állok, és minden meg fog történni, akkor totál fölösleges rögzíteni. Jó, tehát akkor 

totál fölösleges a világod, mert miről szól valójában? Ugyanarról, hogy a különböző korokon 

keresztül, az éppen aktuális, új médiumokkal újra, és újra, és újra végigéljük az egész 

történetet, baszd meg!  

S: Jó.  

J: És minden nemzedék. Mondhatsz nekik akármilyen okosságot, baszd meg, ő a saját 

médiális közegében újra, és újra, és újra meg fogja fogalmazni önmagát és a környezetét.  

S: Hát, ez a világ rendje – és ez jó is így!  

 J: …metaforikusan elvont baromság, ami…?  

S: Nem, mert ott vannak mellette a képek, úgyhogy teljesen rendben van. Meg hát 

ebből úgyis csak részeket tudok kivenni. Te, nem mondtad el nekem, hogy mettől meddig 

voltál diszkós, vagy mi volt ez?  

J: Az egy érdekes kaland volt! De most ez az: te speciel pontosan tudod, baszd meg, 

hogy a különböző dolgokkal való foglalkozás az valahol összefügg.60 Tehát, hogy én eleve, 

amikor otthonról el akartam szabadulni, akkor én egyértelműen hangmérnök akartam lenni. 

Tehát onnan származik az elektronika meg a zene, meg a mit tudom, mi iránti vonzódás. És 

valahogy a diszkósságba úgy csöppentem bele, mint a videó akármibe, hogy mivel az az 

iroda, aminek a főnöke voltam akkor, az a reklám miatt kapott két kivetítőt. Iszonyatos nagy 

szó volt, baszd meg, ’87-ben, amikor a színes tévé is korlátozva volt, nem hogy kivetítő. És 

akkor volt egy parabola, egy ilyen hajlított, mit tudom, milyen nagy ernyő, kivetítő, kettő a 

cégnél, amit én kezeltem.  

S: Ez a cég, ez a…  

J: Ez a Moziüzemi Vállalat volt.  

                                                 
60 Utalás egyfelől a zenehallgatás és a csöves zeneberendezések, másfelől a fotográfia iránti elkötelezettségemre, 
amiről időnként beszélgettünk már Jokesszal.  
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S: Igen.  

J: Amiket bérbe adtunk. Na most, akkor volt a videodiszkó-korszak, amin egész 

Európa röhögött, hogy itt a tévét nézik a diszkóban. Ez viszont egy iszonyat kuriózum volt, 

hiszen itt Magyarországon egyetlen műholdas készülék volt, Dunaföldváron, az összes 

diszkós odajárt cuccért. Minden megyének megvolt az összekötője, odament, fölvette az 

anyagot, hifi sztereó magnóra. Már egy hifi sztereó videó-magnó kurva drága volt, viszont 

iszonyat jó minőségű volt, ugye. Fölvette, és akkor az szétosztódott.  

Na most, a videodiszkókba mi bérbe adtuk a videó-kivetítőt, ami azt jelentette, hogy 

én a kocsiról levittem, telepítettem, aztán végignéztem, baszd meg, amíg ők diszkóznak. 

Tehát én akkor a Ligetit hallgattam, baszd meg, meg Cage-et. Na most, hogy jön ez a Modern 

Talking-hoz! És akkor már a harmadik diszkónál, ilyen tini diszkónál, mikor ott őrjöngnek a 

Modern Talking alatt, meg a mit tudom én…  

A képet én indítottam, tehát a vidéki viszonylatban, sőt, minden viszonylatban 

abszolút profin működött, baszd meg, mert a videó-el is, tehát le volt állítva: takkra indult. 

Tehát már eleve a szalagok úgy voltak összeállítva, hogy le volt keverve a hang, ki volt 

hagyva a kommentár, satöbbi. Tehát ez már profi szinten meg volt csinálva. És akkor már 

kurvára untam, baszd meg! Egyrészt untam azt a zenét, amit ott játszottak, akkor már 

Magyarországon, a Bakai Matyi elkezdte az almádi Panoráma, Pesten a folk vagy nem tudom, 

hogy hívták, az amerikai funkyt. Tehát már az amerikai alapok jöttek. Ezek meg még mindig 

az NSZK, a német diszkónál tartottak. És akkor egy idő után már mondtam a gyereknek, hogy 

„te, tudod mit? Jövő héten én fogom csinálni a zenét” – mondom. Majd hozok ilyen anyagot. 

És akkor kezdtem tulajdonképpen azt a fajta zenét is bevinni, ami engem is jobban érdekelt, 

és szép lassan a pasi kiszorult a diszkóból.  

S: Szegény.  

J: Mert, hogy a videót én hoztam, a zenét én kezeltem, eleve kettévált. A videó már 

valami teljesen más, és a videón el is fogadta a közönség azt, hogy egy más. Mert látta, hogy 

arra hogy’ táncolnak; arra máshogy kellett táncolni, mint a Modern Talkingra. És akkor – ez 

egy, körülbelül fél év alatt volt – a pasit behívták katonának, és onnantól kezdve, baszd meg, 

én játszottam a diszkóban. Na most, olyan szempontból…  

S: De ez hol volt?  

J: Ez Ajkán volt, de ezt a izét telepítettük csomó helyen, tehát vándorként is lehet 

telepíteni.  
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S: Mikor volt ez?  

J: Ez ’86-ban kezdődött, vagy ’85-ben, ’93-ig tartott, vagy ’94-ig? Nem tudom, de 

ezen belül aztán csináltam én háromezer fős gólyabált a [veszprémi] aulában. Szóval, kurva 

nagy diszkókat. És ezek mind baszott profi módon ment, technikailag profi módon megcsinált 

cuccok voltak.  

S: Lehet még a…  

J: Ehhez vettünk abszolút, ezek itt még Regent-en játszottak, mi már PB-hangfalon, 

meg Dynacordon nyomtuk, iszonyat minőségben. A környékben nem volt olyan minőségű 

hang, az pedig kurva sokat számít. Vagy például: mi lemezről játszottunk. Na most, ez egy 

klasszikus, hogy a Madonnának megjelent a nem tudom, melyik lemeze. Fölteszed CD-n, és 

akkor mindenki ül: tara-ra-ra… Ha ugyanazt a számot felteszed bakelit lemezen, fölugrik 

mindenki, mint a hülye és táncol, baszd meg! Most igazából az egész ’93-ig elment, és az a 

váltás, ami megtörtént: az amerikai, de még az amerikai funkyn belül is nagyon nehéz 

dolgokat el tudtam sütni, hogy egyszerűen át lett nevelve két-három generáció. És olyan 

zenék is mentek – mi kurva sokat jártunk a konkurenciához, meg a mit tudom én, minden 

diszkóba bementünk, hogy ő milyen zenét játszik, meg hogyan. Tehát érdekelt ez a rész egy 

darabig. Amikor meg már teher lett, tehát – mert igazából, közben meg ment a jól menő házi 

mozi, harminc tékával –, akkor meg egyszerűen úgy hagytam abba, hogy azt mondtam: „na, 

itt a cucc, baszd meg, mennyit adsz érte? Itt van még két szekrény lemez, vidd a picsába!” És 

egyik napról a másikra véget ért a diszkó.  

S: Ja, ja.  

J: Viszont olyan szempontból meg baromi fontos, hogy a zenét totál máshogy hallgatja 

az ember kilenc vagy nyolc, nem tudom, hány év diszkóval maga mögött. Mert a diszkós 

szétszedi a zenét, máshogy hallgatja; tehát például az, hogy hogyan válogat egy diszkós zenét: 

fölteszed a szalagot, belehallgatsz, két perc után, és baromira máshogy érzed a ritmust. Nem 

tudom, ne is menjünk ebbe bele. Ez egy másik…  

S: Jó, de lehet mondani, hogy a Jánoska61 elkezdett ’80 után zenélgetni, hogy neked ez 

volt tulajdonképpen a…  

J: Nem, nem.  

S: Csak nem hangszeres?  

                                                 
61 Vető János. 
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J: Nem, nem! Igazából semmi köze nincs hozzá. Annak már több köze van hozzá, 

hogy például az új hullám érdekelt. Tehát még mielőtt elkezdtem volna diszkózni, az új 

hullám, sőt a punk jó része is érdekelt, mint művészeti jelenség izgatott. Sőt, végigjártam egy 

csomó olyan koncertet, amik úgy akkor trendik voltak, az URH-tól kezdve a Bercsényibe, 

tehát úgy figyelemmel kísértem ezt a dolgot. A diszkó az más szempontból érdekes. A 

diszkónak hihetetlen fontos szerepe volt a videóklipeknél. Tehát a videóklipekben, baszd 

meg, olyan megoldásokat láttam, mint sehol máshol. Beszarás! Azt a legkorszerűbb 

technológiával a legjobb művészek [produkálták], az kemény piac volt. Ha ott nem tudtál 

valami olyat csinálni, akkor azt nem tudtad eladni. És az MTV-nek a korai adásában – még 

mindig megvannak; sajnos ezek a szalagok már bepenészednek vagy szarok –, de nekem 

hatvan órányi ilyen válogatott klipem van. És azokban, baszd meg, olyan klipek vannak, 

érted: a mai napig referencia, hogy azt hogy’ oldották meg vizuálisan. Milyen trükkökkel, 

vagy milyen… miközben megy a zene, és takkra van vágva; tehát három percben csinálni egy 

tökéletes audiovizuális valamit: az egy mű, baszd meg.  

S: Hát az biztos.  

J: És számomra ez valahol már a filmhez kapcsolódó dolog, a film utáni dolog. Hát, 

ugye, ne felejtsük el, hogy ’80-tól ’82-ig minden, ami a világ videóart művészetében 

megtörtént, az átment rajtam, tehát azt én ismerem. Most ehhez képest egy öt-nyolc évvel 

későbbi, pénzzel alárakott, támogatott: ugyanaz meg van iszonyatosan profi módon csinálva; 

sőt, nem hogy ugyanaz; hogy olyan dolgok, amit maga a technológia hoz, amit nem lehetett 

megcsinálni öt évvel korábban. És ezt nem hülye gyerekek csinálják, mert keményen 

megfizetett, komoly emberek, művészek csinálják, hogy az úgy működjön. Na most, ehhez 

képest ez a fénykora volt a videóklip, hát az MTV is, nem tudom, ’85-86, nem tudom mikor 

kezdett, de lehet, hogy korábban. De ide ugye akkor került.  

S: Igen.  

J: És tulajdonképpen ez egy teljesen új, másfajta médium, ami viszont generációknak a 

vizuális gondolkodását befolyásolja.  

S: Ez biztos.  

J: Sokkal inkább, mint amit a rajzórán tanulsz az iskolában.  

S: Ez biztos, ez biztos. Jó.  

J: Na, hát számomra ilyen szempontból volt fontos.  
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S: Oké. Nézzük át még egyszer a képeket! Tehát ugye, ez a Tükörképem leképezett 

tükörképe.  

J: Ja, ezzel nincs baj.  

S: Ez lehet ’76-os, ugye?  

J: Pontosan, Debrecenben.  

S: Jó, akkor van ez az Önarckép.  

J: Ez benne volt abban a…  

S: Abban a sorozatban.  

J: Ebben a szinopszisban, ez datálva van.  

S: Mutattad. Itt ’78 van írva.  

J: ’78 van. Az lehet, hogy az elszámolás szempontjából ’78-ban.  

S: Aha, és ez melyik sorozat része?  

J: Ugye, ebben van a Személyazonosítás.  

S: Személyazonosítás.  

J: Ez vagy az Önmeghatározásban; egy pillanat, mert a faszom tudja, 

Önmeghatározás, ez a játszóteres volt. És a…  

S: Azt a játszóterest én: szívesen közölnék belőle egyet-kettőt, mert azért a Stalternak 

a izéivel, egy kicsit rá…  

J: Hát, igen.  

S: Nem ugyanaz.  

J: Persze, hogy nem ugyanaz! Na, de figyelj: sosem ugyanazt csinálod, hanem mindig 

átveszel egy magatartásmintát vagy egy médiumkezelési mintát. De nem ugyanaz.  

S: Ja, ja; rakd már azért föl, mert azért nekem még ezek is fontosak lehetnek. Na jó, 

persze, persze. Csak…  

J: Szerintem ez ugyanaz. Nem, nem ugyanaz, mert más a…  

S: De.  

J: De nem, mert… és itt látszik a vaku.  

S: Igen.  

J: Ezek tulajdonképpen kinyitott zárral, vakuval való össze-vissza mit tudom én, hogy 

mik voltak.  

S: És mi is a címe, mit mondtál? Ja, ez az Önazonosítás.  
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J: Össze van baszva. Nem, ez a vége, tehát most már én rájöttem. Ezzel indul; ez nem 

bemozdulásos. Nem tudom az akkori logikámat, de nyilvánvaló, hogy itt nincs vaku a kézben. 

Akkor történik itt valami, most már így utólag zavaros, nem tudom micsoda, és akkor van egy 

elmosódott, ugyanolyan kvadráttal végződik. Most az ennek a sornak a része, de nincs 

belerakva valamiért, de ebből ugye, száz van, viszont itt van ebben.  

S: Igen.  

J: De még mindig nem ez, baszd meg!  

S: De még mindig nem ez. Igen. Önmeghatározás, az a címe?  

J: És lehet, hogy ez kétszer van benne; nem, nem tudom. Magam sem tudom 

kitisztázni a dolgot.  

S: Aha.  

J: Úgy néz ki, hogy ez egy független, ötödik kép.  

S: Aha, jó, mert…  

J: Mert, hogy az…  

S: Annak mi a címe?  

J: Az neked nincs meg? Az érdekes.  

S: Nincs. Annyi van odaírva, hogy Önarckép.  

J: Akkor Önmeghatározás, ha meg Önarckép, akkor legyen Önarckép, baszd meg, 

mert hogy ez mind egy sorozatnak része, és ez egyik sem az. Én szerintem, ez úgy kerülhetett 

valakihez… kitől kaptad-szerezted?  

S: Ez ott van a Múzeumban. Szerintem az Önarckép…  

J: Az is lehet, látod.  

S: Egyszerűen. Na, mindegy; jó.  

J: Tehát ilyen aprólékos izéknek, szerintem, nem sok jelentősége van.  

S: Hát, nekem nem mindegy, hogy mit írok oda. Szóval. Jó, tehát ’78.  

J: Nem.  

S: Most mi nem?  

J: Én nagy valószínűséggel azt mondom, hogy az Önmeghatározás cím jobban illik 

hozzá.  

S: Igen; jó, oké. És mi volt az okosság egyébként, hogy ilyen? Nem tudom: ez nekem 

olyan, mint, hogy ha önmagadat igazoltatnád, vagy nem tudom.  
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J: Nem tudom, szóval ezt nem tudom; nem találok utólag se ezeknek a dolgoknak 

semmi értelmét, hogy ezt miért kell csinálni, miért kellett csinálni. Az biztos, hogy 

iszonyatosan emlékszem, pontosan tudom, hogy hol készültek ezek a képek. Azt is tudom, 

tehát az egész itt van előttem, vagy bennem van. Ezt nem tudom; ezeket a képeket meg kellet 

csinálni valamiért, aztán ezeket nem publikáltam. De túl kellett lenni rajta.  

S: Aha.  

J: És ezt máshogy nem tudom. Ha vizuálisan érdekes, nem tudom érdekes-e ez, hogy 

ezek így most el vannak most el vannak mosódva, hogy itt meg van tekerve, ezt nyilván, hogy 

a csaj tekerte meg a fejen, a gépet, ugye, nyilván ez. Mert a negatív egy az egyben van le… És 

mindegyik meg van tekerve. Olyan, mint hogyha egy zoom, de nem így, sugárban, hanem így.  

S: Igen, elforgatta.  

J: Valamiért. Na most, hogy vizuálisan, hogy egyre közelebb.  

S: Nyitott rekesz?  

J: Nem világos, mert nincs olyan sztorija. Ennek még van olyan sztorija, amit 

belemagyarázol, hogy bizonyos helyszíneken átesel. Itt, a kerítés mögött, van az élőkép, tehát, 

hogy átkerülsz valami… Iszonyat nehéz megmondani, hogy most az identitásodat, mit 

befolyásol az, ahogy ezt itt megcsinálod. Biztos, hogy valamiért meg kellett csinálni, hogy túl 

legyél rajta, majd azon kívül továbbá semmi értelme nem volt. Ez olyan, mint egy skicc a 

festőnek, hogy megcsinálja, aztán az utókor elkezdi mutogatni. Lehet, hogy a pasi kibaszott 

mérges lenne, hogy ezt most miért mutogatják. Mint ahogy én is kurva mérges vagyok 

bizonyos képeknél, hogy az hogy’ került oda, miért kell azt mutogatni.  

S: Jó.  

J: Tudom, hogy a… megvan a Bekének a szövege erről, hogy ő mit mondott, ezt leírta. 

Abban viszont, ahogy a képeknél van bizonyos fajta didaktikusság, a betű szövegében is 

benne van. Tehát egyértelmű, hogy ő ezt pozitívként adja elő, de én már nem vagyok róla 

meggyőződve, hogy ez most számomra nem igazol vissza semmit.  

S: Na. Látod, erre is az van írva, hogy Önarckép, tehát azért mondom, ennek 

nyilván…  

J: De ide is az van? Mert ennek más, Szembesítés volt, azt hiszem, Szembesítés alatt 

futott.  

S: Igen, igen. Azért mondom neked, hogy…  
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J: Ez egy abszolút vállalható. Ez szerintem nem véletlen, hogy például ezt rakták be 

a… Mert ott az egész sorozat kint volt, azt hiszem, az Idő aszimmetriája blokk.62 Ezt 

egyébként a Kerekes intézte, tehát ő küldözgetett ki magyaroktól képeket, és akkor ő kétszer 

is szerepelt benne. Azt hiszem. Pont most kért, hogy a honlapjához ebből másoljak ki valamit, 

mert ez a könyv ez nincs meg neki. Mert a pasi, a szerkesztő, az egyet küldött, hol ennek, hol 

annak. És ugye nekem küldte, és nem a Kerekesnek. A Kerekes valószínű, kapott egy 

korábbit, amiben neki más képanyaga volt. Azért fontos ez a kép, a Preparált idő a 

számomra, meg a párja, a Végső kép, mert ez az egész sorozat úgy kezeli a negatívnak a 

látható vagy érzékelhető, valóságos paramétereit, mint hogyha az egy valóságos tér lenne.  

S: Igen.  

J: És tulajdonképpen itt a keretnek ez a része, aminek nekitámaszkodik ez a nőci. Ezt 

pontosan le is írtam most, de nem emlékszem, hol, valamelyik szövegben benne van.63 De 

erre a Petrányi azt mondta, hogy ez, baszd meg… Mert én ezt úgy éltem meg, hogy ezt most 

le tudtam írni. Vagy a Horányi mondta? Ő volt a szaklektor. A Horányi mondta, hogy, te, 

baszd meg, hát ez a képzőművészetben ez végig a standard, ezt tudjuk. Lehet, baszd meg! Én 

a fotográfiában, ami ugye egy teljesen más megközelítésű dolog, ugye a valóság elemei 

máshogy értelmeződnek és jelennek meg, mint egy rajzon, amit…  

S: Így van.  

J: Na most, számomra az, hogy a médiumnak a narratívája, ami a médium közvetlen, 

látható, megfogalmazható, értelmezhető elemeiből állnak össze, vagy így határozódik meg, és 

a valóság narratívája, ami – mondjuk, paraszti megfogalmazásban – az, amit a képen látsz, 

ami a képen látható személy vagy akármi, valami, elmondtad, hogy mit látsz, az ugyanúgy 

elmondható kép nélkül is a valóságról. Hogy az a narratíva, az úgy keveredik össze a műben, 

és egy olyan új narratívát hoz ki, amikor már nem tudod szétválasztani: akkor működik a kép 

tökéletesen! Amikor nem tudod szétválasztani a médium narratíváját a valóság narratívájától. 

Hanem létrejön a mű narratívája.  

Most hogy ez hogyan jön létre a fotóban sokkal izgalmasabb és érdekesebb, mint hogy 

hogyan jön létre a festészetben vagy a rajzban. Mert a történetiség folyamán a kép valóságát 

nagyon sokáig ugye az emberek a tényleges valóságnak hitték vagy úgy kezelték. És ez egyre 

inkább távolodik el, tehát egyre inkább tisztul le ez a dolog, és számomra ez a sorozat volt az, 

                                                 
62 DuMont foto 4: Fotografie in Europa heute. Köln, 1982. 
63 Jokesz Antal – Petrányi Zsolt: Fotómátrix. CD-Rom. Magyar Fotóművészek Szövetsége – FFS, 2005. 
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amikor tudatosult az bennem – de még leírni, vagy megfogalmazni még nem tudtam, ehhez 

mondjuk húsz évet kellett várni, hogy nyilvánvalóan el tudd mondani, hogy mi történt –, hogy 

akkor egyszerűen: látod, hogy ott vagy egy olyan térben, ami a médium tere. És 

tulajdonképpen, amikor a kép kész van, és te ott vagy abban a térben, az a te fotós 

identitásodat változtatja meg vagy határozza meg, vagy jelez neked vissza, és kurvára 

mindegy, hogy másnak mit jelent. És ilyen szempontból fontos ez a mediális dolog. De 

szerintem ez tényleg úgy van, hogy ez a generáció abban a közegben, abban a kontextusban, 

olyan mélységig, annyira a mélyére ásott ennek, és olyan mélységig eljutott, amihez most már 

nem tudsz mit hozzátenni. Főleg most, hogy már új technológiák, meg… Nem tudsz 

továbbmenni benne. Mert nincs, egyszerűen nincs értelme továbbmenni, mert már nem fogsz 

plusz információhoz hozzájutni, hanem ez csak ragozódik. Most már teljesen más problémák 

érdekesek. Ez is akkor, hogy az idő miatt akkor…  

S: Ez a Preparált idő.  

J: Akkor döbbenet volt számomra, hogy ugye a megvilágítással [éred el], hogy a 

képen mi objektív, mi nem; hogy mi a valóság. Ugyanisha máshogy világítom meg a képet, 

akkor a kockán belül, ahol nem világítod meg annyira, tíz évvel fiatalabb ugyanaz a modell. 

Vagy ez a profilja tíz évvel fiatalabb, mint a sötét, vagy, ha most az időben…  

S: Ezt most nem is értem. Ott volt előtte egy üveg, vagy mi a franc az?  

J: Nem, nem!  

S: Ezt most nem értem.  

J: Hanem ez egyszerűen három fajta expozíció. Ugye, egyszer le van nagyítva: 

beteszem a kockát, amin a nő van.  

S: Igen.  

J: Ami már önmagában szép, hogy itt elmosódott: többszörösen jelenik meg benne az 

idő.  

S: Na, de itt egyszerű, de ez…  

J: Meg az expozíciós idő…  

S: Nem két szomszédos [kocka]?  

J: De, két szomszédos. De különböző idővel van exponálva…  

S: Ja, ja, ja.  

J: Tehát nyilván, hogy ez egy másik, mint az elmosódott idő.  

S: Ja, hogy azt.  
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J: Most ugyanakkor a másik expozíciónál, amikor lenagyítod, az is egy expozíció, 

odateszem ezt a flepnit, egy papírt, kartont, és kétszer annyi időt exponálok rá.  

S: Igen, igen.  

J: Na most, tulajdonképpen akkor négy fajta expozíció jelenik meg egyszerre, és ha a 

végletekig, ha jól eltaláltad ezt: a lét-nemlét, vagy van, vagy nincs.  

S: Ja.  

J: Vagy, ha máshova hangolod, akkor itt az időbeli [változás]: a kora, a nőnek a kora 

más.  

S: Igen.  

J: Nem tudom, de számomra akkor ez egy hihetetlen izgalmas kép volt; most már 

például nem annyira. Ezt is megcsináltam színesben, de ezt nem állítottam ki kiszínezve.  

S: Itt mi történt?  

J: Ez megint más, mert itt tulajdonképpen az az érzeted van, hogy rekonstruálni akarsz 

valamit, de hogy az lehetetlen…  

S: És attól Dekonstrukció.  

J: … hogy nem tudod rekonstruálni, amit itt ugye eleve, itt félben látod, valahol jelzed, 

hogy ez, tehát ez egy jelzés tulajdonképpen ahhoz, ami összeilleszthetetlen; technikailag 

ebből is több készült…  

S: Na, de ezt megint csak fizikailag nem értem, hogy ez… vagy el van tépve?  

J: Az a jó, baszd meg, ha nem érted!  

S: De el van tépve, vagy mi?  

J: Mert ha könnyedén vissza tudsz [menni], hogy az hogy’ készült, akkor azt hiszed, 

hogy érted a probléma lényegét: ja, ezt így csinálod, akkor már értem – holott nem. 

Egyébként fizikailag kurva egyszerű, mert egy rátépett, egy kézzel eltépett, de nem tök 

egyformára van tépve, mert úgy nem sikerült, de nem is baj, mert akkor már túl didaktikus 

lenne, hogyha ez egy egyforma tépés. Hogyha összeilleszted, akkor összeillik, de nem illik 

össze, hanem tulajdonképpen ki van takarva, ennyi. Kibaszott egyszerű. Tehát, ahhoz képest 

ez is sokkal bonyolultabb, a Preparált idő meg végképp sokkal bonyolultabb.  

S: Igen.  

J: De amit már nem is kell továbbragozni; tehát ezt már egy mezei néző messze-

messze nem érti, hogy most akkor itt miről van szó.  

S: Jó. Hát akkor ez meg ugyanaz a izé, papír.  
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J: Ez már egy… Igen, de ez egy utólag, tehát itt két papír, egy papír van. Vagy össze 

van csúsztatva? Már nem is emlékszem, mert itt van egy vonal, ami nincs leexponálva, az a 

fehér vonal; tehát nem, nincs, nem illik pont össze. Ez egyébként már egy plusz, tehát ezt sem 

állítottam ki, ez már egy pluszban készült dolog, ami nem…  

S: De adtál neki címet, alá van írva, tehát ez egy vállalt kép.  

J: Vállalt kép, a szinopszisba be is lett adva, de úgy… sőt ki is lett állítva, de mint 

probléma, ez egy semmi számomra, tehát nem; nem tudom. Hát meg ugyanez benne van a 

Preparált időben, töményen, többszörösen.  

S: Hát lehet, hogy ebben, az Időablakban pont az érdekelt, hogy itt meg egyszerűen 

van benne az, ami ott bonyolultan.  

J: Az, az igazság, hogy itt egyszerűen a nő izgatott.  

S: Jó, hát ilyen is van.  

J: Érdekesnek vagy izgalmasnak találtam azt a nőt akkor; nyilván most megint 

máshogy látom. A Végső kép, az kibaszott fontos, ilyen szempontból.  

S: Erről beszéltünk.  

J: Az Önarckép is.  

S: Ennek írtad a hátuljára ezeket a… itt van, a fekete kerettel együtt.  

J: Hát most képzeld el, hogy ez akkor még annyira nem volt egyértelmű, hogy képesek 

voltak levágni.  

S: Igen, látom.  

J: Pedig ez a, nem is tudom…  

S: Ja, nem, akkor itt van, mégis ez.  

J: Ja, itt van.  

S: Ja, de nincs, nincs, bocsánat. Ez az ajkai kiállításodról lett szerintem ki…  

J: Így van; de ez a kép, ez így nézett ki a valóságban. Tehát semmi manipuláció nincs 

benne, de ez akkor így lett betéve ebbe a katalógusba. És így is nézett ki a kép, szerintem, egy 

az egyben.  

S: Na most, ez nekem nincs meg, ugye ez a kutya meg a vak: ez már a Felszabadulás 

tér.  

J: Így van. Ugye, azt mondtam, hogy nem kell a képbe sztori; itt meg pont azért 

vannak ezek a sztoris képek – ez már például túlságosan didaktikus, a kutya meg a tapogató 
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fehérbot, meg képpárként összeállítva –, hogy nem kell sehova menned: mindenféle sztori 

meg fog ott történni.  

S: Hát tudom.  

J: Meg fog történni – meg össze is tudod rakni.  

S: Igen, de hát itt mondjuk még az is a vicc, hogy ugye egy ilyen képpárt úgy olvasod, 

mintha egy félbevágott egy kép lenne.  

J: Igen.  

S: Holott közben nem. Nyilván, hát látszik a…  

J: Na most, tulajdonképpen semmi más különbség nincs a most digitálisan tovább 

variált – a Pontos idő címet kapta az a képpár, ahol a kutya itt van a pórázzal, a nő itt van, lila 

ruhában, a Pontos idő című pasi itt nézi az óráját, majd a lámpával itt lép ki. Tehát 

gyakorlatilag ez semmi más, mint ugyanannak a gondolatnak a digitális technológiára való 

applikálása. Most ezt lehetne az idők végezetéig szarni.  

S: Persze.  

J: Ráadásul azt még el is lehet adni jó pénzért. Na most, majd egyszer lehet, hogy 

ráfanyalodok, hogy…  

S: Na, ezt meg lehetne kapni valamilyen hordozón?  

J: Szerintem, hogy ha nem kell túl… CD-re akarod rakni?  

S: Nem, nem; ezt nyomtatni.  

J: Akkor meg a izét tudom mondani, hogy megvan, ennek a nyomdai szkennelése 

megvan, tehát ebből át tudom küldeni, 300 dpi-ben.  

S: Az teljesen jó.  

J: Jó? Mert ebben ez szerepel itt. És ez viszonylag jó minőségben meg is van.  

S: Jó, akkor van ez a Fényérzékeny álom, ezt szerintem a izétől megkaptam, ez egy 

abszolút fontos kép. Akkor van ez a Fénysebesség, ez is egy abszolút…  

J: Ezt az egész izét összerakom.  

S: Meg van a Landolás.  

J: Az egy érdekes kép, ugye, mert azt sehol nem vállaltam. Hogy az össze van rakva.  

S: De ne viccelj már! Itt van, szintén aláírva és…  

J: Világ galaxis címmel. Tessék.  

S: És, hogy hívják is, ja, aha, szép! Ja, hogy ez így van egyben?  

J: Ez így…  
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S: Tehát ez így egy mű?  

J: Nem; akkor nem lett összerakva.  

S: Ja, értem.  

J: Ide is írtam: ’95-ben raktam így össze, mert hogy így is működik.  

S: Abszolút.  

J: Pontosan arra izé, hogy abszolút teljesen mindegy, hogy mi volt a kép, vagy a 

sorozat címe, mi szerepelt rajta, annyira egyfajta gondolatvilág körül mozgott az ember, hogy 

szinte mindegy, hogy mit csináltam, mindig ugyanaz jött ki belőle..  

S: Na most, ezt értem, hogy ennek az a címe, hogy Önmegvilágítás, de ennek miért az 

a címe, hogy Önmegvilágítás? Ide az van írva, hogy Önmegvilágítás 2.  

J: Igen, mert akkor ezt úgy képzeltem, hogy ezt párban fog, alul-fölül, képpárként 

jelenik meg.  

S: Ja!  

J: Tehát, inkább úgy, nem is tudom, ez alatt van a másik.  

S: Tehát ez a fölső?  

J: Így van. De nyilván értelmét vesztette, pontosabban, ha ezt a képet is publikálom, az 

csökkenti a Fényérzékeny álomnak a – nem is tudom – a hatását, vagy hogy minek csinálom 

meg még egyszer ugyanazt, egy másik környezetben: nincs értelme.  

S: Melyikre gondolsz? Melyik Fényérzékeny álom?  

J: Erre.  

S: Ja.  

J: Tehát, hogy fölösleges megcsinálni, mert ebben minden sokkal szebben, sokkal 

érzelmesebben, sokkal jobban benne van, mint abban. Mi a fenének kell még egyszer azt 

rosszabbul megcsinálni, érted? Ezért nem lett soha sehol publikálva. Az más, hogy lehet, 

hogy belefér egy szinopszisba, vagy mit tudom én.  

S: Hát nem tudom. Ez nekem, ez a kép itt, ez egy nagyon erős, jó kép, önmagában is, 

tudod? Jó, ezen gondolkodom. Akkor, tehát ez az Önmegvilágítás.  

J: Egyébként, valóban, menjünk oda vissza!  

S: És ott van a csaj.  

J: Mert ez azért rosszabb, mert nincs, nem találódott el a két expozíció, tehát ez, tehát 

nyilván sokkal erősebb, ezt ki kellett játszani, hogy ez a villanás… A villanásnál nem tudtál 
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mit változtatni, mert automatára volt [állítva a gép]. Az expozíciót [az időt] vagy a blendét 

nem sikerült úgy eltalálni, hogy megfelelően kijöjjön a nő is.  

S: Igen.  

J: Tehát ilyen szempontból ez egy nem sikerült kép, a Fényérzékeny álomhoz képest. 

Az megint más, hogy a másik, a B – ez meg önmagában totál mást jelent.  

S: Igen.  

J: Ezt egyébként elvállalnám önmagában.  

S: Tehát ez is?  

J: Csak akkor meg nincs értelme az Önmegvilágítás címnek.  

S: Így van! Hát, pontosabban én ezt nem… mivel itt nem nagyon látszik. Hááát… 

franc sem tudja. Igen, hát ennek, igen, igazából párban van értelme, ez kétségtelen. Na. 

Álomkép korrekció; ez ’82-es, nyilván: ide is van írva.  

J: Ezt csíptem nagyon.  

S: És hogy az lenne. És akkor ebből a Kotta nélkül-ből, lehet, hogy egy lapra ráraknám 

a négyet, vagy nem tudom én, hogy. Van ennek sorrendje?  

J: Hát akkor igen, mert valószínű, hogy ez… ezt nem vettem elő? Mert ez itt van fölül. 

Pillanat. Lehet, hogy ezen van sorrend. Fogalmam sincs.  

J: Fasz tudja; valójában ez mint önálló kép is szerepelt, azt hiszem, valahol.  

S: Tehát a zongorás.  

J: Így van.  

S: Tehát a húszas, igen. És a tizenkilences.  

J: És a párja, ahol másik nézetből látod a zongorát, meg az ő környezetét valahol.  

S: Jó, hát ezen majd még akkor tűnődöm.  

J: Jó, hát én mindenképpen, mint valami, nem is tudom, milyen korai előzmény vagy a 

faszom tudja, mi.  

S: Persze, ez ott szerepel: van egy olyan rész, hogy „indulási oldal”, és van az 

„érkezési oldal”.  


