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[Sze: Egy, kettő, három...  

Saci: Jó lesz, szerintem.  

Sze: Jó?]  

  

Saci: Na, és akkor tehát úgy nézne ez ki, hogy…  

Sze: Ezt…  

Saci: Dokumentarizmusnak hívtam el ezt.  

Sze: Igen.  

Saci: És akkor itt nálad, látod, itt szerepel ez a Madártenyésztő. Na, erről például, van 

olyan… Erről adtál képet, szerintem.  

Sze: Adtam képet, adtam képet.  

Saci: Ez megvan. Na most erről mit kell tudni? Ez honnan van ez az ember? Vagy…?  

Sze: Ez, kérlek szépen, az akkori Rudas László, mostani Podmaniczky utcában volt 

egy ilyen állatkereskedés. Én a közelben laktam, és mivel engem borzasztóan érdekeltek a 

halak, a madarak, a mit tudom én, mindenféle állat: voltak halaim, madaraim. Ezért én 

lejártam ehhez az emberhez, és ez az ember engem közel engedett magához. És megengedte, 

hogy ezt lefényképeztem, ez volt az első díj…  

Saci: Igen, ezt…  

Sze: …amit valaha is fotográfiában nyertem, ez a Fotóművészek Szövetségének a 

negyedéves pályázatán nyert díjat.  

Saci: Így van, így van.  

Sze: És az óta is nagyon szeretem ezt, ezeket a képeket.  

Saci: És jól érzékelem, hogy ez téged itt nem, mint szociológiai probléma érdekelt, 

tehát ez nem szociofotó, na. Ezt akarom…  
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Sze: Nem szociofotó. Én a szociofotótól mindig távol tartottam magamat. És amit még 

el akartam neked mondani, nem tudom, hogy most mondjam el, vagy pedig később. De hát 

teljesen mindegy, mert…  

Saci: Mindegy.  

Sze: Mert végső soron ezt te úgyis…  

Saci: Nem, ez csak háttéranyag.  

Sze: …háttéranyagként használod. Tehát, amit mi ott, a hetvenes években, illetve a 

nyolcvanas évek elején, közepéig csináltunk, hát alig egy tucatnyian, ami képeket mi 

csináltunk, azt nekünk nem tisztünk megítélni, hogy annak milyen értéke van, illetve 

mennyire értékálló.  

Ami viszont egyértelmű, és én erre nagyon büszke vagyok, és büszkék lehetnek a 

Dokumentum-csoportnak a tagjai, hogy sikerült keresztül vinni azt a hihetetlenül kemény 

ellenállást, ami a hetvenes években, a magyar fotóművészetben, hogy úgy mondjam, 

uralkodott.  

Ugyanis a magyar fotóművészetet, bocsánat: a magyar fotóművészet alatt a fotó-

zsurnalizmust értették. Na most, én ezzel nem akarom degradálni a fotó-zsurnalizmust, mert 

szükség van rá, de nem tartom művészetnek. Nem tartom kreatív, innovatív művészetnek.  

Saci: Persze.  

Sze: És ha valamit sikerült elérnünk, például a Dokumentum-csoporttal, a Jokesszel, a 

Vetővel, a Birkás Ákossal, a Tordi Gyurival, a Bakossal: az az volt, hogy egyszerűen fórumot 

kapott, és elismerést kapott az úgynevezett – most nem tudok, erre nincs magyar jó szó –, a 

photography as fine art. Tehát ami most már teljesen evidens, és teljesen különvált, hál’ 

Istennek a fotózsurnalizmus, és a… ez a bizonyos fotóművészet, vagy szépművészeti 

fotóművészet.  

Na most, ez biztos, hogy ebben mi úttörők voltunk, ez tuti. Ez tuti, és az, hogy ez 

létjogosultságot nyert, a nyolcvanas évek közepére, ez biztos, hogy annak a tíz-tizenöt 

embernek köszönhető, akik akkor, hogy így mondjam, összetartottak, és egymás után 

csinálták a kiállításokat.  

Saci: Ez biztos így van.  

  

[Saci: Várj egy picit, János, mert ezt…  

Sze: Igen.]  
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[Saci: Elnézést, csak a mikrofon rosszul volt beállítva. Na.]  

  

Saci: Ez egészen biztos, hogy így van, tehát, hogy az a fajta fotóművészet, amit ők 

annak neveztek, és…  

Sze: Azt áttörtük.  

Saci: És ez, amit így lehet mondani, hogy a fotográfia mint képzőművészet, ez két 

külön dolog.  

Sze: Így van, két külön dolog, és ezt nekünk, azt hiszem, hogy sikerült áttörni.  

Saci: Ez abszolút így van. Ez abszolút így van. Na, visszatérve, hogy itt egész 

egyszerűen csak a madár-szereteted vagy nem tudom én, mi, vagy volt ezen túl valami?  

Sze: Nem, ez az ember közel került hozzám, és én is közel kerültem hozzá.  

Saci: Aha.  

Sze: És én megtiszteltetésnek vettem, hogy közel engedett magához, egyszerűen 

engedte magát lefényképezni. Ez egy borzasztó magányos, egyedül élő ember volt, egy ilyen 

borzasztó szakadt üzlethelységben. Mai napig meg tudom mutatni, hogy melyik volt az az 

üzlethelység. Most már valami egészen más van benne, valami krómozó műhely vagy mit 

tudom én. És engem ez érdekelt.  

Na most, nem mondom azt, nem zárkózom teljesen el, hogy nem volt egy ilyen 

szociografikus attitűd ezekben a képekben. Engem ennek az embernek a borzasztó 

magányossága érdekelt, és ugyanakkor az állatszeretete. Ugyanakkor van még egy képem, 

amit most szeretnék majd neked megmutatni, amit a Tizenhárom Szerencsés év katalógusban 

már szerepeltettem, ami az én életemben egy fontos képnek tartom, a Munkásszállás. Ahol 

ezek a borzasztó kiszolgáltatott, már akkor perifériára került, azt hiszem, hogy 

Jászszentandrásról származó munkásokat én lefényképeztem, valahol az első kerületben, a 

Várban, egy ilyen borzasztó szakadt munkásszálláson, egy ilyen teljesen abszurd módon, 

egy…  

Saci: Ja, az egy halszem.  
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Sze: Ashai… Így van, egy Ashai Pentax halszem objektívvel, egy 35 milliméteres 

halszem-objektívvel.  

Saci: De már ugye 6×7-es ez?  

Sze: Hát, 6×7-es, az már halszem.  

Saci: Tudom.  

Sze: Száz… 145 fokos volt, vagy nem tudom, még annál is nagyobb. Lefényképeztem, 

mert ez a… Én nem állítottam be őket, de ez a merev tartása ezeknek az embereknek, és 

ugyanakkor ezek a… ez a hihetetlen kiszolgáltatottságnak a sugárzása, ez engem nagyon 

megfogott. És nem csak képileg fogott meg, hanem talán lehet, hogy szociológiai 

szempontból is.  

És a másik képem pedig az Állapot, amit a Kincses Károly a Fotográfiai Múzeum 

számára megvásárolt, ahol egy ilyen idős, teljesen elesett ember neki van támaszkodva a 

falnak, és két oldalról a Walt Disney figurák támadnak rá, hogy úgy mondjam, szimbolikusan, 

természetesen.  

Tehát ez a három képem volt, a másik pedig: volt, van két kedves képem, ami egész 

korai képem, az első években készítettem. Sőt: három. Az egyik az a Mosoly 1, a másik a 

Mosoly 2.  

Saci: Nem ismerem.  

Sze: A másik pedig a Városlakó. Én a Városlakó képpel Lengyelországban nyertem is 

egy díjat, egy nemzetközi pályázaton. A Mosoly 1, Mosoly 2, az számomra egy, inkább egy 

emlék. Mindegyiket Budapesten készítettem, a Ceglédi úti dzsumbujban, amit most már 

lebontottak. Nem is tudom, mi lehet a helyén. A másikat pedig Szlovákiában csináltam, ez 

egy ilyen fura, groteszk formájú, fiú gyerek az egyik, a másik pedig egy ilyen sátáni vigyorú, 

de ugyanakkor rendkívül szánalmas középkorú embernek a fényképe.  

Múltkor, azt hiszem, beszéltem erről neked, ez nem csak vizuálisan, hanem… Most 

látod, itt beugrik a szociológia mégis, beugrik. Van egy kedves képem, amit most elhoztam 

neked megmutatni, de valószínű, ismered: a Fiúportré.  

Saci: Hogyne.  

Sze: Van egy ilyen…  

Saci: Mutasd.  

Sze: Igen, igen. Na most, ennek az volt a jelentősége, nem csak az, hogy ez egy, az én 

értékeim szerint egy fontos és szép kép számomra, hanem ez egy fiatal proli-gyerek, aki a 
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Csepeli Vasműben dolgozott. És én nem azt akartam csinálni – és most itt nem akarok 

neveket mondani –, amit az akkori, hogy úgy mondjam, fotóművészek, a…  

Saci: Jó, szóval amit a Féner, igen, jó, mondjad!  

Sze: …a fotózsurnaliszták csináltak, hanem egy fricskát akartam adni nekik. Be is 

tiltották a kiállítást. Ugyanis én oda elmentem, ezt a gyereket teljesen véletlenül valahogy 

megismertem, és elmentem, és adtam neki egy fényképezőgépet a kezébe, és mondtam neki, 

hogy én kimegyek oda – engedélyt szereztem –, és fényképezek a munkakörülményei, a 

munkamiliőjében, és ő is ugyanezt fényképezze le. És a kettőt együtt állítjuk ki. Na most, ezt 

nem engedték meg.  

Saci: Ez megvan még ez valahol?  

Sze: Micsoda?  

Saci: Ez a sorozat.  

Sze: Részben megvan.  

Saci: Hú, ez nagyon érdekel.  

Sze: Részben megvan.  

Saci: Tehát az ő felvételei is megvannak?  

Sze: Meg, részben megvannak, igen.  

Saci: Az nagyon érdekel.  

Sze: Igen. Nem tudom, mi van ezzel a fiúval. Érted, tehát az, hogy hogy van valakinek 

erkölcsi mersze arra, hogy fogja a kis motoros Nikonját, érted, beül az autójába, elmegy 

Csepelre, lefényképezi a munkásokat. Vagy akár elmegy a cigányok közé, a putri közé, és 

lefényképezi. Utána hazamegy, lefürdik, lezuhanyozik, odaadja a laboránsának az izét, a 

negatívot, és akkor azt mondja, hogy hát kérem szépen, ez a valóság, nem ez a valóság. Az a 

valóság, aki ezt megéli.  

Saci: Na jó, de hát te sem élted meg igazán, nem?  

Sze: Hát, én magamat járattam le, ezzel a paralel kiállítással, én magamat járattam le 

azzal, hogy én azt mondtam, hogy az az autentikus. Nem az, amit én csinálok.  

Saci: Járattad volna le, hogy ha… Ja, de ez kint volt, csak leszedték?  

Sze: Nem, nem. Nem engedték már, akkor zsűrizni kellett, tudod? És már a zsűrinél 

megakadt.  

Saci: Mondván, hogy ez nem fotóművészet?  

Sze: Nem, nem, abszolút politikai okok miatt. Abszolút. Abszolút politikai okok miatt.  
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Saci: Van ennek valami dokumentuma, te?  

Sze: Van valahol, igen.  

Saci: Mindenre ezt mondod, de aztán végül nem hozod nekem.  

Sze: Hát figyelj ide, én mindent a Kincsesnek odaadtam.  

Saci: Hááát, akkor…  

Sze: Például odaadtam, amit a Dokumentumot betiltották.  

Saci: Igen. Azt odaadtad?  

Sze: Odaadtam. Ott van nála, az eredeti végzése a Fotóművészek Szövetségének is. 

Mostanában halt meg, egy ilyen nagy, langaléta hapsi volt, pécsi fotográfus, fotóművész.  

Saci: Tudom, a…  

Sze: Vencsellei? Vagy… Nem. Nem tudom, nem tudom.  

Saci: Igen, valami ilyesmi neve volt.  

Sze: Na. Hát ő forszírozta ezt, és ő tiltatta be.  

Saci: Aha. Igen.  

Sze: Akkor a paksit ugyanúgy betiltották, a Dokumentumot.  

Saci: Igen.  

Sze: Azt a Jokesz, gondolom, elmondta neked.  

Saci: Hát csak félig el, de igazából egészen másokról jól elbaszdmegeztünk, az az 

igazság.  

Sze: Szóval…  

Saci: Nagyon szépen beszélt rólad viszont.  

  

  

(VOICE002.MP3)  

  

Saci: Azt akartam kérdezni, hogy ez viszont számomra…  

  

[Saci: Most már forog, csak mondom, a tisztesség kedvéért.  

Sze: Igen.]  

  

Saci: …hogy végül is egyikőtök se mondta el, hogy mi a franc volt. Tehát nekem úgy 

áll össze a kép, hogy ’81-ben megnyertetek ott valami KISZ-díjat.  
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Sze: Így van.  

Saci: És még be is jelentette, hogy jaj, de jó, mert most már sokkal nagyobb 

volumenben, nem tudom én, mi, folyhat a dolog.  

Sze: Hát…  

Saci: És akkor megvolt a ’82-es, és akkor ott véget ért. És én, megmondom őszintén, 

azt, hogy itt valami, egyáltalán valami összefüggés van, azt az Önkioldó kiállításnak az 

előszavában, a Beke egy félmondatában benne van, hogy a Dokumen… ez tulajdonképpen a 

Dokumentumok által elkezdett dolgok folytatása, amelyek sajnálatos kicsinyes veszekedések 

miatt nem folytatódtak. Valami ilyesmi.  

Sze: Igen. Saci, ez következőről volt szó. Az Önkioldót, azt a Kincsesnek 

köszönhetjük, mert ez Gödöllőn, akkor a Kincses volt a gödöllői Művelődési Háznak az 

igazgatója.  

Saci: Igen.  

Sze: És ezt ő hozta össze, ő hozta fedél alá. Itt következőről volt szó: a Jokesszel volt 

egy hallgatólagos… A Jokesz nekem soha nem volt barátom. Egy nagyon közeli ember volt, 

akinek én nagyon tiszteltem a munkáját, és egyfelé mentünk a fotográfiában. Nekem barátom 

soha nem volt.  

Saci: Hát, bocsáss meg, hogy a szavadba vágok. Ő azt mondja, hogy ha Pesten járt, 

mindig nálad aludt, tehozzád…  

Sze: Hát, az egy más dolog! Ne haragudjál.  

Saci: Hozzád cipelte fel a csajokat.  

Sze: Hát ez más, ez így volt, hát abszolút ez így volt, oda-vissza, vice versa így volt, 

hogy ő hozzám cipelte a csajait, én meg hozzá cipeltem a csajaimat – azért, mert, mit tudom 

én, buliztunk. De nem azért, mert nem volt kégli, hanem azért, mert mit tudom én, nagyon 

szívélyes kapcsolatban voltunk. De nem voltunk barátok. Szóval, énnekem a „barát” fogalom, 

az egy más kategória. Magasabb kategória.  

Saci: Jó, rendben van.  

Sze: Na most, erre ő se tartott igényt, meg én sem. Hogy úgy mondjam: harcostársak 

voltunk.  

Saci: Aha!  



Szerencsés folytatás VIII. 24. – 8 –  
  
  

Sze: Érted? Harcostársak voltunk, és valóban, volt neki egy rendkívül aranyos 

nagymamája, akit én nagyon-nagyon szerettem, és volt egy barátnője, a Manó, aki elég sok 

képnek a modellje.  

Saci: A Méri? A szőke Méri?  

Sze: Nem. A Manó. Az előző, az előtte levő.  

Saci: Igen?  

Sze: Akivel én a mai napig tartom a kapcsolatot, szóval telefonkapcsolatot, 

nyilvánvalóan. Valami ötven éves. És hát, mi jól elvoltunk. Jól elvoltak a csajaink, hát akkor 

én még nem voltam nős, elvoltak a csajaink egymással, mi meg jól elvoltunk. És mondom, a 

Fodor utca, az egy kohó volt, ahol rendkívül sok ember fordult meg.  

Volt olyan hét – ezt csak onnan tudom, mert egyszerűen már, egyszer nem bírtam sem 

energiával, sem pénzzel –, volt olyan hét, amikor a vécében fölragasztottam egy A/4-es lapot 

a falra, és elkezdtem húzni a strigulákat. És huszonhét vendég volt egy héten. Huszonhét 

vendég! Na most, hát ezt, érted, ezt kibírni, hát ez nem. Bár, mint ahogy mondtam neked 

múltkor, hogy az Udo Kier volt ott, akkor ott volt a… többször ott volt a Bódy, többször ott 

volt a Tibor, a Hajas Tibor, hát a Vető meg mindennapos, hogy mondjam, meg a Zuzu 

mindennapos vendég volt. A Bakos Miki szintén. A Kelemen, a festő, néhány szociológus, 

nem tudom a nevét most, valamilyen Hajni, nem tudom. Tehát nagyon sokan jártak oda, sok 

fotográfus járt oda és sok művész. És ez úgy jó volt.  

De hát visszatérve a Jokeszre: tehát a Jokesz, az… a Jokesszel nekem nagyon jó volt a 

kapcsolatom, ez úgy szakadt meg ez a kapcsolat, és most már vált egy ilyen bizonyos fokig 

gyűlöletté – de most már, azt hiszem, konszolidálódott, most már nem gyűlöljük egymást. De 

amikor megrendezte a… megrendeztük a jubileumi kiállítását a Dorottya utcában 

Dokumentumnak, a huszonöt évest, tudod, négy nappal ezelőtt… négy évvel ezelőtt, akkor 

elég komolyan összekülönböztünk, mert ő próbálta magának az egész Dokumentum 

szellemiségét kisajátítani. Ami nem volt így! Mert…  

Saci: Most ő nem így emlékszik vissza. De hát valószínű, ez kellett hozzá, ez a pár év.  

Sze: Volt egy munkamegosztás köztünk, egy hallgatólagos munkamegosztás, egy 

nagyon harmonikus munkamegosztás. Ugye, ő Veszprémben élt, én Pesten. Veszprémben a 

nyomdai nexusai alapján igyekezett kinyomtatni az újságot – ámbár, egyszer volt olyan, hogy 

elkobozták a teljes anyagot. Nem tudom, tudod-e? A rendőrség.  

Saci: Igen, azt mondta.  
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Sze: Tehát a Jokesz azért ott nagyon tartotta a hátát, és a helyi kapcsolatait abszolút 

mértékben fölhasználta arra, hogy a Dokumentum megjelenjen. Én viszont inkább a szellemi 

részét csináltam, a szerkesztési részét, mert mondjuk, ismertem a Lugót, ismertem a Bekét, 

ismertem a mit tudom én, kicsodát. És azok, amik a Dokumentumban megjelentek, cikkek, 

azokat gyakorlatilag mind én válogattam ki.  

Tehát itt volt egy olyan munkamegosztás, hogy ő inkább a dologi részét csinálta, én 

inkább a szerkesztői, szellemi részét. És ezen végül összevesztünk. Összevesztünk, mert ő azt 

érezte – volt egy kisebbségi érzése –, hogy én őt ki akarom a Dokumentumból túrni, illetve…  

És mivel akkor, azokban az években neki semmi más kapaszkodója nem volt a 

fotóhoz, mint a Dokumentum – ugyanis én már akkor a Corvina Kiadónak voltam az 

illusztrátora, tehát baromi nagy, hogy mondjam, státusz-különbség volt köztünk, ő amatőr 

volt, mindig is az maradt, szerencsére –, ezért ő elkezdett engem ilyen ferde szemmel nézni, 

hogy én ki akarom túrni. Pedig én soha nem akartam őt kitúrni, csak helyére akartam tenni a 

dolgokat.  

Tehát én azt mondtam: hogyha én csinálom ezt, akkor én ezt vállalom, teljesítem, és 

megcsinálom. A másik pedig, amit ő vállal, azt teljesíti és megcsinálja. Tehát…  

  

[Sze: Ugye, mondtam neked, hogy akkora a zaj, hogy…  

Saci: Igen, igazad van.]  

  

Sze: És ezen eléggé rendesen összekülönböztünk. Na most, az első…  

Saci: Te, nem az lehetett benne – bocsáss meg, hogy belevágok a szavadba –, hogy az 

az igazság, hogy a harmadik meg negyedik Dokumentumnál, ott te azért behoztál az FMK-ból 

ilyen fiatal gyerekeket? Akik közül, köztünk szólva, hát a Lenkén kívül, hát nem nagyon 

állták ki az idő próbáját azért az emberek. Hát…  

Sze: Hát, a Bakos meg a Tordi, az szerintem két nagyon jó fotográfus volt. Egyrészt 

elkallódott, mint a Bakos Miki, a Tordi Gyuri meg teljesen profilt váltott, és egészen mással 

foglalkozik. Hát ilyen van.  

Saci: Azt tudom, grafikus lett. Na, de volt például…  

Sze: Hát, nem grafikus: nyomdavezető.  

Saci: Vagy nyomdavezető, hát a izé gyárnak, a Chinoin, vagy mi?  

Sze: Igen, azt hiszem, a Chinoinnak.  
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Saci: Talán. Azt tudom, mert a Bakos Mikivel csináltam interjút.  

Sze: Igen.  

Saci: De hogy a… de volt ez a Burkus például. Hát ez…  

Sze: Hát, a Burkus, az úgy került be az ügybe, hogy mondjam, szóval úgy 

besomfordált közénk. Egy ilyen helyes, kedves fiú volt, érdekes képei voltak, de egyetlen egy 

esetben vett csak részt a Dokumentumban.  

Saci: Hát, azt tudom.  

Sze: Tehát ő…  

Saci: Szóval nem az lehetett egy kicsit – most bocsáss meg –, hogy nem azon 

különböztetek össze – én nem akarom a szádba adni, csak próbálom megérteni.  

Sze: Igen.  

Saci: Hogy te hoztad a, kvázi a sleppedet, hogy mondjam – és szándékosan 

fogalmazok provokatívan –, és mondjuk a Jokesz meg nem érezte, hogy ezekhez neki bármi 

köze van?  

Sze: Nem! Itt egyszerűen… nem! Itt egyszerűen arról volt szó, hogy én budapesti 

voltam, ő meg veszprémi. Budapesten sokkal több ilyen úgynevezett avantgárd fotográfus 

volt, mint Veszprémben. Veszprémben szerintem, egyedül a Jokesz volt.  

Saci: Meg lehet, hogy fotós is.  

Sze: Még fotós is lehet, igen. De hogy ilyen, hogy mondjam…  

Saci: Már fotóművész.  

Sze: Fotóművész, igen. Ezt a szót ne használjuk! Tehát egy, hogy mondjam…  

Saci: Képzőművész fotós. Fotós képzőművész. Hogy hívják ezt?  

Sze: Nem, nem tudom, nincs rá jó magyar szó.  

Saci: De értem, hogy mit akarsz mondani. Ilyen avantgárd fotós.  

Sze: Érted? Megint előjött ez a kisebbségi érzése, érted, hogy én hozom ezeket az 

embereket, és én biztos, hogy azért hozom, hogy őt fölhígítsam, vagy kiszorítsam, vagy 

satöbbi, satöbbi.  

Pedig nem azért hoztam! Hanem azért hoztam, mert a Jokesszal a Dokumentum-

sorozatot egyértelműen azzal a szándékkal csináltuk, hogy egy alternatív fórum legyen.  

Saci: Igen.  

Sze: Tehát nem egy kiállítás-sorozat, hanem egy alternatív fórum. Az is lett, négy 

évig.  
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Saci: Igen.  

Sze: Négy évig, és nekem meggyőződésem, mint hogy, amikor múltkor beszélgettünk, 

szintén, amit fölvettél magnóra, nekem meggyőződésem, hogy a legjobb Dokumentum, az a 

második volt, amikor a Jokesz, a Vető meg én vettünk hárman részt.  

Saci: Hát, mondjuk, az első se lehetett kutya azért!  

Sze: Annak volt egy frissessége, egy megdöbbentő hatása. De a kettes, az erősebb 

volt. Az erősebb volt sokkal, szerintem.  

Saci: Lehet. Ezt nem tudom. Hát azért a Kerekesnek az az anyaga, meg a Jokesznak az 

az anyaga, meg neked is, azt hiszem, akkor ez a parkos anyagod volt talán már.  

Sze: Akkor a parkos anyagom volt, igen. És most nagyon örülök, mert ahogy így 

turkálom a izé, tévédobozokat, megtaláltam három nagyon fontos képemet. Megtaláltam a… 

nem képet, hanem negatívot. Megtaláltam a Napozókat.  

Saci: Hát az, persze, az…  

Sze: Nagyon fontos kép.  

Saci: Abszolút.  

Sze: Megtaláltam az összes Korrelációt – mind a hármat – és megtaláltam még azt a 

Munkásőr-sorozatot, amiről már beszéltem neked, hogy fényképeztem munkásőröket. Látod, 

itt megint visszajön az, hogy lehet, hogy volt itt egy ilyen szociografikus érzékenységem. De 

az is lehet, hogy csak a politikai… hogy mondjam, elnyomás ellen akartam valamennyire így 

prosperálni, hogy ilyeneket fényképeztem.  

Saci: Ja, ja.  

Sze: Érted? Ezt már utólag nem lehet. De én azokat a képeket szeretem.  

Saci: Te, és ’82-ben ez manifeszt… elküldtétek egymást a francba? Vagy ez hogy 

volt?  

Sze: Hú! Ez nem, ez egy nagyon furcsa, egy nagyon bonyolult dolog volt. Nem 

elküldtük egymást a francba, hanem elhidegültünk érzelmileg – mármint a Jokesz meg én –, 

és amellett a Jokesz, emlékezetem szerint gyakorlatilag egy meglehetősen rafinált módon, 

megakadályozta, meggátolta, ellehetetlenítette a kiadását a Dokumentumnak, ott 

Veszprémben. Azért, hogy megszűnjön a Dokumentum, illetve, hogy esetleg ezt ő a saját 

kezébe vegye. Én…  
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Saci: Hát most figyelj ide, hát ő nem csinált. Hát ő nem csinálta, a negyedik 

Dokumentum után nem csinált kiállítást. Ti meg megcsináltátok a Bekével a Csendet, ami 

nyilván a te munkádnak a…  

Sze: Nem Csend; Önkioldó.  

Saci: De az alcíme az volt, hogy a Csend.  

Sze: A Csend, igen. Az volt a…  

Saci: És az a te munkád.  

Sze: Az az én munkám volt, igen.  

Saci: Egy nagyon szép kép-párral, amivel abban az évben, vagy az előtte, a harmadik 

Esztergomi Biennálénak nyerted meg a fődíját, vagy nem is tudom, micsodáját. Emlékeim 

szerint.  

Sze: Igen. Így van. Harmadik Biennálén nyertem el.  

Saci: Tehát annak azért lett Csend a címe, annak a kiállításnak. És ti rögtön a Bekével 

bejelentettétek, hogy ez Dokumen… vagy ez Önkioldó 1, aztán se 2 [tévedés!], se 3, se 

semmi.  

Sze: Igen, de látod! Szóval, most nem akarok magam mellett beszélni, mert nem 

szokásom. De azért is adtuk neki ezt az Önkioldó elnevezést, ami szerintem így legalább 

olyan frappáns, mint a Dokumentum…  

Saci: Persze.  

Sze: …mert nem akartam, a Jokesz felé érzett tiszteletem miatt nem akartam, hogy 

úgy mondjam, elrabolni ezt a nevet.  

Saci: Hát, hogy Önkioldó, ezt nem is…  

Sze: Nem. Nem az Önkioldót, hanem a Dokumentumot.  

Saci: Vagy a Dokumentumot, persze.  

Sze: Érted? Tehát én mondhattam volna azt – ugyanis semmilyen jogi szerződés nem 

volt köztünk –, mondhattam volna azt, hogy „öregem, nézd meg, összevesztünk, én csinálom 

tovább a Dokumentumot, ha nem tetszik, akkor pereljél be”. De én ezt nem akartam vele 

megtenni – emberileg, művészileg.  

Saci: Hát, az nem is lett volna jó.  

Sze: Hát, nem is lett volna jó, így van. Nem is, és ezért lett egy új neve ennek a 

tiszavirág életű kiállítás-sorozatnak a neve, az Önkioldó, mert én a Jokesszal ezt nem akartam 

megtenni.  
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Ő tett ellenem elég sok minden rosszat. Mint például, most már, hogy mondjam, én 

nem vagyok egyrészt egy haragtartó ember. Nem vagyok gyűlölködő. De azt nagyon zokon 

vettem, amikor… nem is tudom, valami ilyen évkönyvben, vagy valahol… Ja, nem! Nem, 

nem! Nem évkönyvben. Teljesen véletlenül a Szövetségben megláttam azt, hogy ilyen Új 

Dokumentum, vagy nem tudom, valami ilyen címen újjáélesztette a Dokumentumot – 

nélkülem. Úgy, hogy nem is szólt. Nem is tudtam róla.  

Saci: Már mikor?  

Sze: Most. Két éve, három éve.  

Saci: Ja, hát az nem érdekes!  

Sze: Hát, de morálisan érdekes. Morálisan érdekes, művészileg valóban nem érdekes. 

Érted? Tehát ő gyakorlatilag ő ugye, azt megcsinálta velem, amit én nem csináltam meg vele 

’82-ben. És én ezt meg is mondtam neki, hogy „ezt, öregem, ezt zokon veszem, és ez 

megbocsáthatatlan”. Úgyhogy itt a vége a dalnak!  

Saci: Na, jó. Figyelj ide. Szerintem menjünk, térjünk vissza. Ja, de. Jó ezt értem, és 

miért nem lett, az Önkioldónak miért nem lett folytatása?  

Sze: Azért nem lett folytatása, mert egyrészt a Kincses elment.  

Saci: Nem ment ő el, hát ne viccelj már! Hát ott voltak végig, nyolcvan… tán ’88-ig, 

vagy meddig ott voltak.  

Sze: Nem, ő már nem. Ő itt dolgozott a…  

Saci: Ne mondd már, hát ott volt a hogyhívjáknál, hát ott voltak a Flesch Bálinttal, 

meg a Vékás Magdival, meg a többiekkel.  

Sze: Ki?  

Saci: Ott voltak a hogyhívjákok, ezek a…  

Sze: Hol?  

Saci: Gödöllőn. Ott voltak ezek a fotótörténeti táborok, ahol kezdték ezek a…  

Sze: De mi köze a fotótörténeti tábornak egy kortárs művészeti kiállításhoz?  

Saci: Semmi, csak azt mondom, hogy ott volt a Kincses, mert hiszen ezeket a 

táborokat csinálta.  

Sze: Akkor nem adott rá pénzt, vagy nem tudott szerezni rá pénzt. Szóval, ez valahogy 

elhalt. Amellett, őszintén bevallom, hogy az is beletartozott, hogy nekem meglehetősen 

megduzzadt a professzionális… hogy mondjam, a tevékenységem. Amellett megnősültem. 

Tehát ez egy picit lehúzta az energiámat. Tehát a szabad kapacitásaimat, érted?  
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Saci: Na, jó. Na, figyelj ide. Térjünk vissza a képeidre. Tehát én ezt gondoltam. Tehát 

jól sejtem, ugye, hogy neked itt tulajdonképpen, én úgy érzékelem, hogy ebből a képsorból 

igazából ez a legkedvesebb – nekem. Nem véletlen egyébként: ez a legnagyobb. Hogy az a 

kedvesség, ahogy ez a… hát, nem túl szép férfi ezzel a galambbal, szeretettel.  

Sze: Igen, így van.  

Saci: Jól látom ezt?  

Sze: Jól. Jól. Egyetértek veled.  

Saci: Jó.  

Sze: De ezt, mindenképpen, arra szeretnélek kérni, hogy hoztam most néhány képet, jó 

néhány képet, hogy a – ezt lehet, hogy kár mondanom, mert nagyon precízen és, mint ahogy 

tegnap mondtam, nagyon precízen és alaposan csinálod a munkádat, és írod a könyvet –, hogy 

feltétlenül mindenhol utaljál arra, hogy ez egy képsornak egy képe.  

Saci: Persze!  

Sze: Érted? Szóval hogy…  

Saci: Mondani se kell.  

Sze: …ez nem egy nem egy szuverén kép, hanem egy képsornak az egy képe.  

Saci: Mondanod…  

  

  

(VOICE003.MP3)  

  

Saci: Ebben a, tehát ez alatt a címszó alatt, tehát, hogy Expresszív dokumentarizmus, 

én ezt a könyvedből vettem ki, ez a…  

Sze: A katalógusomból, igen.  

Saci: A katalógusodból.  

Sze: Igen, ezt a képet nagyon szeretem.  

Saci: Én is. Hogy, megint csak azt látom, hogy ezen a kisfiúnak ez a tétovasága, 

szóval, hogy egy ilyen jövőbe vetített dolog. Szóval, ezt sem látom én szociológiai, 

szociográfiának.  

Sze: Nem tudok rá mit mondani. Valóban így van, hogy ambivalens teljesen. Én 

nekem ez esztétikailag, vizuálisan is egy kellemes kép számomra, de azért van valamiféle 

ilyen attitűd benne, mert ez május elsején készült.  
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Saci: Igen, igen.  

Sze: Ez a Csizma téren.  

Saci: Igen.  

Sze: A Felvonulási téren, és ez, megnézed külön-külön az összes embert, ezt a kopasz, 

proli hapsit, a gyereket, ezzel a tétovaságával, ahogy nagyon jól mondtad, hogy tétova. Akkor 

ez a bugyuta felvonuló, akkor ott a katona, aki azt sem tudja, hogy hol van, meg mit csinál, 

szóval ez…  

Saci: Hát, meg azt nézi…  

Sze: Meg a zászló.  

Saci: Meg azt nézi, hogy most akkor te mit fényképezel itt, hogy mi van?  

Sze: Hát, azt nem hiszem, hogy azt nézte.  

Saci: Hát, azért nézd meg, ezek nem nagyon jóindulatú arcok itt.  

Sze: Nem, szerintem, ez az ember…  

Saci: Nem?  

Sze: Nem, szerintem ez a nagyapja lehetett ennek a gyereknek, ez valami vidéki, vagy 

pedig valami ilyen külvárosi munkásember, aki ott tévedésből felvonult, szóval ez. Nagyon 

élveztem, mert én legalább három vagy négy ilyen május elsejét így végigfényképeztem, a 

Leicával, és…  

Saci: Ja, Fotóakciók, az lenne a következő, hogy mondtad, hogy te a Bikiről csináltál 

képeket.  

Sze: Igen.  

Saci: Találtál ilyet?  

Sze: Hogyhogy találtam?  

Saci: Találtál most nekem ilyen negát, mert mondtad, hogy a…  

Sze: Hát nem találtam negát, hanem eladtam a Ludwig Múzeumnak.  

Saci: Ja, az a Ludwignál van.  

Sze: Igen, a Ludwignál van.  

Saci: Aha, és ott Verát kérdezzem?  

Sze: Igen, a Verát.  

Saci: Jó. Akkor ő…  

Sze: Illetve a Vetőt, mert a Vetőnek grátisz neki ajándékoztam az összes Bikiről 

készült képet.  
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Saci: Jó, megkérdezem.  

Sze: AVetőtől, igen.  

Saci: A Panni tud erről, ezekről?  

Sze: Persze, nagyon jó a kapcsolatom vele.  

Saci: Szuper. Na, a következő az, kérlek szépen egy olyan… Tehát, én ilyen blokkokat 

csinálok, tudod?  

Sze: Igen.  

Saci: Tehát lesznek ilyenek, hogy Fotóakciók, lesz ilyen, hogy Szekvenciák, ezek 

téged nem érintenek. Lesz ilyen, hogy Térkonstrukciók, itt a Tímárnak a…  

Sze: Igen.  

Saci: Meg a Hámos Gusztinak az összes, ismered azokat.  

Sze: De volt egy izé, volt egy nagyon érdekes, ezt a figyelmedbe ajánlom. A Tímár 

a… hú, hogy hívják? Fotóriporter volt az IM-nél, és most a rendőrségnél dolgozik a…  

Saci: Ja, Urbán?  

Sze: Urbán. Az Urbánnal hárman csináltunk egy performance-t, amikor a Farkas 

Bertalan, Farkas Bertalan? Igen, nem tudom…  

Saci: Az űrhajós?  

Sze: Igen. Az űrhajós, megjelent Füreden, mert ünnepelték. És ott csináltunk egy 

performance-t, és egy hajszálon múlott, hogy a NBH nem tiltotta be, és nem zavartak el, és 

nem bilincseltek meg minket, egy hajszálon múlott.  

Saci: NBH?  

Sze: Nemzetbiztonsági Hivatal.  

Saci: Ja, NBH, aha.  

Sze: Ez egy nagyon érdekes, emlékezetes dolog volt, és az Urbán ezt végig 

dokumentálta.  

Saci: Tényleg?  

Sze: Igen, igen, ez egy nagyon jó akció volt.  

Saci: Hát, ez most már nekem nem fog beleférni. Na figyelj ide! A következő, ahol te 

szerepelsz, az, van egy ilyen rész, ahol azt mondom, hogy Városvíziók, itt lennének a 

Kerekesnek ezek a képei.  

Sze: Igen.  

Saci: Akkor a Horváth Péternek ezek.  
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Sze: Igen.  

Saci: Tehát.  

Sze: Látom. Nem kell, látom, persze.  

Saci: Ja, jó. Pácser Attilának, őt nem tudom, hogy őt mennyire ismered.  

Sze: Ismerem, persze, jól ismerem Pácser Attilát.  

Saci: Képzeld el, ugyanarra az ORWO-filmre, mint a Kerekes, ugyanarra, ugyanakkor 

csinált ő is ilyen, nagyon érdekes. Hát, kiált persze a tehetségbeli különbség, azért a Pácser 

nem egy Kerekes.  

Sze: Hát, a Kerekesnek az akkori képei, azok zseniálisak voltak, a mostanit, azt 

abszolút semmire nem értékelem.  

Saci: Igen, ezt már beszéltük, ebben nem értek egyet veled. De ez mindegy. Akkor itt 

vannak a Jokesznek ezek a…  

Sze: Igen.  

Saci: A csípőből lőtt…  

Sze: Igen, képei.  

Saci: …dolgai. És akkor itt jönnél te nekem vissza, ezzel a bizonyos sorozatoddal.  

Sze: Igen.  

Saci: És én nagyon szeretném, én itt ezeket a képeket válogattam ki, hogy ezekről egy 

picit beszéljünk, jó?  

Sze: Jó. Ennek megvan a negatívja.  

Saci: Az nagyon jó, az nagyon jó, de ennek egy kópiáját nekem lereprózta a Bakos 

Miki egyébként, ami a izénél van.  

Sze: Igen, tudom. Török Lacinál, igen.  

Saci: Töröknél.  

Sze: Igen, mert én a Pajta Galériának ajándékoztam.  

Saci: Igen, igen, igen. Úgyhogy ez tulajdonképpen megvan, de megnézzük. Az jó, 

hogyha nega is van, mert lehet, hogy arról jobb minőségben lehet.  

Sze: Te, hát ez nagyon jó egyébként.  

Saci: Na, először megmutatom, melyikben…  

Sze: Jó.  

Saci: Illetve az egészet.  

Sze: Ez a Korreláció 1.  
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Saci: Korreláció 1, nem ez a 3-as.  

Sze: Akkor 3-as, mindegy, jó, mindegy a sorrend.  

Saci: Most mindegy. Ennek nem tudom, mi a címe.  

Sze: Ez a Medence.  

Saci: Medence.  

Sze: De ezt nem…  

Saci: Én ezt nagyon szépnek tartom, emiatt a kis tengely, világtengely kimozdulása 

miatt.  

Sze: Igen.  

Saci: Ez beleillik ebbe a finom, csendes…  

Sze: Igen. Ez a Medence 2, ezt megvásárolta a Kincses.  

Saci: A Kincses, igen.  

Sze: Tehát nála ez megvan.  

Saci: Kétszer volt, de az mindegy.  

Sze: Igen, ezt…  

Saci: Ez a Margit-szigeti.  

Sze: Ezt nagyon szeretem, igen.  

Saci: Ugye, ez a Margit-szigeti?  

Sze: És ebben az a döbbenetes, hogy itten két vízszint van.  

Saci: Igen, igen.  

Sze: Tehát ez a döbbenetes benne, plusz a padon ülő alakok.  

Saci: Igen, igen, én ezt megfigyeltem, hogy a…  

Sze: Igen?  

Saci: Hogy mindig odaraksz ilyen izéket. Akkor…  

Sze: Na! Ez van meg, megtaláltam a negatívját.  

Saci: Ez nagyon jó.  

Sze: Ez egy fontos kép.  

Saci: Ez mitől kvadrát?  

Sze: Tessék?  

Saci: Ez mitől kvadrát? Mitől négyzetes kép?  

Sze: Hát, így vágtam.  

Saci: Ja, de így vágtad, szóval nem a Hasselblad, vagy…  
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Sze: Nem, nem, nem, nem, nem, nem.  

Saci: Akkor ez, ami így…?  

Sze: Ez a Hajas.  

Saci: Ez a Hajas, ez az Emlékmű.  

Sze: Igen. Ez az Emlékmű, igen.  

Saci: Így van. És ez pedig…  

Sze: Ez a Hatalom.  

Saci: Na, én ezeket a…  

Sze: Ez a Hatalom, ez a Legfőbb Ügyészségnek az épülete.  

Saci: Igen, igen. Na, én ezeket a képeket gondoltam belerakni ebbe a sorozatba, és 

engem igazából…  

Sze: De van még egy kép a Korrelációban, és az jó lenne, hogy ha Korreláció, mivel 

én ezt egy fontos munkámnak tartom, mind a három benne kéne, hogy lenne.  

Saci: Hát…  

Sze: A többinek esetleg a rovására.  

Saci: Jó, meglátjuk, jó.  

Sze: Mondjuk, például, itt van az, amit mondtál, ez, ez, igen. Hogy ezt én nem tartom 

olyan nagyon fontosnak. Most múltkor azt mondtad, illetve tegnap azt mondtad, hogy tizenöt 

kép.  

Saci: Nagyjából.  

Sze: Hát, ez körülbelül hét vagy nyolc. Tehát akkor azért én még kutatnék.  

Saci: Persze, persze.  

Sze: És ebből három vagy négy képet azért mutatnék meg, mert… amit például 

említettél, hogy van az a bizonyos Fali történetek.  

Saci: Igen, az nincs most itt.  

Sze: Az nincs most itt, az máshol lesz?  

Saci: Az egy másik blokkban lesz.  

Sze: Másik blokkban lesz. Ja, értem, ja hát akkor, akkor…  

Saci: Azért mondom, hogy blokkonként megyünk.  

Sze: Jó, akkor…  

Saci: Na, térjünk vissza ezekre a képekre!  

Sze: Jó.  
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Saci: Hogy tulajdonképpen ez egy sorozat? Vagy nem sorozat? Ha sorozat: mi benne a 

közös? Én érzek benne valami közöst, csak nem akarom a szádba adni.  

Sze: Csak a Korreláció a sorozat, a többi pedig egy módszer, egy megközelítés. Volt 

egy nagyon nagy tudású és a fotográfiáért nagyon sokat tevő kurátor, a John Szarkowski, a 

Museum of Modern Art fotográfiai szakosztályában, New Yorkban. Aki azt mondta, és ez az 

egyik Dokumentum-cikkben is benne van, amit én a mai napig egy abszolút alapigazságnak 

tartom a fotográfia szempontjából, hogy van az úgynevezett „mirrors and windows”, tehát a 

tükör és az ablak. Tehát, ha valaki úgy fényképezik, hogy mintha egy ablakon keresztül látna 

valamit, az egy dolog. Valaki viszont úgy fényképezik, hogy magát, a maga életét, a maga 

mentalitását, a maga habitusát, a maga bajait, a sorsát, az örömeit fényképezi le, úgy, hogy 

megkeresi hozzá azt a vizuális megfelelőt.  

Én az utóbbihoz tartozom, úgy gondolom. Tehát én soha nem úgy fényképeztem, soha 

– kivéve a professzionális munkámat –, soha nem úgy fényképeztem, hogy megláttam, és 

lekattintottam. Hanem kigondoltam, és megkerestem. Marha nagy különbség! És a Jokesz is 

így csinálta, hogy kigondolta és megkereste. És ezért is fényképeztünk lényegesen 

kevesebbet, mint mondjuk, más, aki meglátta. Mert, hogy mondjam, hát az embert érik 

vizuális élmények is, azt sokkal könnyebb, úgy érzem, sokkal gyakrabban tud az ember 

exponálni, mint hogyha valakiben valami megérik, érzelmileg vagy vizuálisan, és ezt, ha 

meglátja abban a bizonyos szituációban, vagy akár megrendezi azt a szituációt, akkor 

exponál.  

Saci: Ez így van. Te, a Szarkowskinak ezt a munkáját ismerted már akkor?  

Sze: Melyiket?  

Saci: A Szarkowskit, akit idéztél az előbb.  

Sze: Igen, ismertem már, a Dokumentum, azt hiszem, a Dokumentum 2-ben talán, vagy 

Dokumentum 2, vagy Dokumentum 3-ban idézve volt ő.  

Saci: Erre most…  

Sze: Meg a Klaus Honef, aki megint egy nagyon nagy ember volt, és nagyon nagy 

hatással volt ránk. Meg a… hú! Teljesen elhallgatott, nem tudom, lehet, hogy már meg is halt, 

a Ralph Gibson, akinek nagyon-nagyon szerettük a munkáit. Tehát gyakorlatilag ez mondjuk 

azért nagyon jó volt, mert például a Lugosi, a Lugo, az nagyon jól fordított angolból, tehát ő 

nagyon sok olyan angol cikket, illetve tanulmányt lefordított nekünk, barátságból, amire 
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akkor nekünk nem nagyon volt pénzünk. Tehát mi nagyon jól informáltak voltunk. Rengeteg 

jó, szép fotóalbumokkal rendelkeztünk, amit kölcsönadtunk egymásnak, nyilvánvalóan…  

Saci: Hát, leginkább te rendelkeztél.  

Sze: Hát, inkább én rendelkeztem, igen, mert én elég sokat jártam külföldre. 

Elmondhatom magamról, hogy például a Diane Arbusnak az első albumát én hoztam 

Magyarországra, és én ismertetettem meg mindenkivel, senki nem tudott róla.  

Saci: Tényleg?  

Sze: Igen, senki, igen.  

Saci: Ez melyik album volt, a halála utána, ami…?  

Sze: A halála után, ami megjelent, a ??? kiadónál, Franciaországban, igen.  

Saci: Aha.  

Sze: Igen, senki nem tudott róla, és ez egy akkora hatással volt ránk, és hát…  

Saci: Az ’72-ben.  

Sze: Én ’73-ban voltam először Franciaországban, és ’72-ben jelent meg a könyv, így 

van. És aki még nagyon nagy hatással volt ránk, rám: a Sudek, tehát a…  

Saci: Az öreg Sudek.  

Sze: Az öreg Sudek, tehát a cseh Sudek, nem az angol Saudek.  

Saci: Nem a Saudek. Az is cseh.  

Sze: Nem a Saudek, igen, hanem a Sudek.  

Saci: Én nem keverem össze!  

Sze: Sudek és az A???  

Saci: A???. Hát, A parkok esztétikájában ez teljesen egyértelmű, az benne van. Nem 

ugyanaz! Nem ugyanaz, de benne van.  

Sze: Nem ugyanaz, mert én a magiszteri fokozatomat ebből csináltam, kint az 

egyetemen, A parkok esztétikájából.  

Saci: Igen?  

Sze: Igen. Ezért kaptam meg…  

Saci: Később…  

Sze: Ezért kaptam meg a megbízást a Képzőművészeti Alaptól a Loire menti 

kastélyoknak az elkészítésére.  

Saci: Aha. Ezt nem tudtam. Aha, ez jó.  

Sze: És az egy nagyon jó könyv.  
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Saci: Ígértél egy, hogyhívjákot, egy dokumentumot is, arról az iskoláról nekem.  

Sze: Igen, azt még nem találtam meg.  

Saci: Nem is kerested szerintem.  

Sze: De kerestem.  

Saci: Kerested?  

Sze: Kerestem, csak módszeresen keresem, mert egy hónapban körülbelül egy 

tévédobozt tudok átnézni, az egyéb dolgaim miatt. De oda fogom neked adni, oda fogom 

neked adni.  

Saci: Sajnálnám…  

Sze: De lehet, hogy most, mivel most már honosítani nem kell, mert nem lett 

honosítva, mert baromi macerás volt, de lehet, hogy fogok írni az iskolának, illetve a 

jogutódjának, hogy küldjenek belőle egy diplomamásolatot, mert itt a jó Isten tudja, hogy hol 

van.  

Saci: Hát, de egyébként az mindentől függetlenül, az jó. Na várjál!  

  

  

(VOICE004.MP3)  

  

Saci: Ilyen értelemben én ezt mégiscsak…  

Sze: Az aktképeimről ne beszéljünk?  

Saci: Egyelőre ezekről beszéljünk, jó? Majd mindjárt megnézzük.  

Sze: Ja, jó.  

Saci: Te, szóval azt nem is tudom már, ki, tán a Hajdu írta meg, azt hiszem, a Hajdu, 

hogy ez természet ugyan, de ember teremtette természet. Tehát, hogy a filozófiájában ez egy 

fontos momentum. Ez így van? Vagy?  

Sze: Ezt nem értem pontosan, a kérdést.  

Saci: Tehát, hogy te természeti környezetet mutatsz ugyan…  

Sze: Igen.  

Saci: Mert, hogy növényeket…  

Sze: Igen.  

Saci: De ezek kultúrnövények, hogy úgy mondjam. Tehát…  
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Sze: Igen, ez egy ürügy. Abszolút így van, ez egy ürügy, ez egy ürügy. Ürügy egy 

bizonyos hangulatnak a kifejezésére, ürügy arra, hogy egy formát, egy alakot, egy padon ülő 

párt, egy úszó embert, vagy bármi mást úgy ábrázolni, hogy a környezete – mivelhogy 

mindenki környezetben él –, a környezet az, csak egy ürügy. Az csak egy, lehet azt mondani, 

hogy egy háttér, érted? Egy paraván.  

Saci: Most vitatkoznék veled, a te képeiden ez nem háttér, hanem főszereplő. Nagyon 

sok…  

Sze: A környezet? Lehet, hogy főszereplő, de az is lehet, hogy csak tálalja a fő, rejtett 

téma felé a gondolkodást, mert itt, itt megint nem az a lényeg, ennél a képnél, amit most 

látunk a monitoron, hogy ennek a fiúnak, ez a kicsit suta, ilyen kimenő – én általában 

szerettem nagyon a kimenő képeket, a kimenő embereket a képeimből. Sok, sok képemben 

van ilyen. Hogy miért van? Azt nem tudom, nem is firtatom. De itt összejött egy csomó jó, az, 

hogy ott van ennek a gyermeknek, ennek a fiúnak a kicsit torz, elmosódott, hogy mondjam, 

árnyéka a vízen, látod? Ugyanakkor van egy ilyen nagyon drasztikus móló, és bevallom, egy 

technikai probléma, hogy…  

Saci: Beégett a film.  

Sze: Beégett a film. Így van.  

Saci: Nem baj az!  

Sze: Beégett a film.  

Saci: Nem baj az, egyáltalán.  

Sze: Ami baromi széppé tette.  

Saci: Így van.  

Sze: Beégett a film.  

Saci: Ettől egy ilyen régies hatása lett. Olyan, mint hogyha úgy az enyészet úgy 

kikezdte volna már.  

Sze: Igen, igen, igen. Na most, van egy másik képem, ami ugyanekkor készült, ezt… 

akkor elég jó periódusomban voltam, és szerintem egy olyan három hét alatt csináltam, ezt a 

tíz képet. Nagyon sokat jártam a Margit-szigetre.  

Saci: Ja ez a Margit-sziget?  

Sze: Mind a Margit-sziget.  

Saci: Ja, ez is ott van?  

Sze: Ez is ott van. Mind a Margit-sziget.  
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Saci: Igen?  

Sze: Összes, a medence, minden. Nem, hogy a Margit-sziget, hanem száz 

négyzetméter.  

Saci: Aha.  

Sze: Ott, ahol…  

Saci: Van az a mesterséges tó?  

Sze: Van az a mesterséges tó, igen, és vannak azok a fehér padok. Ott készült a 

Napozó, és mindegyik ott készült. Én oda, az egy misztikus hely volt számomra. Tehát, oda 

én három naponta jártam ki, reggel négy órakor, vagy este hét órakor, évszaktól… Évszak, az 

olyan kora tavasz volt. Ott készült például, a Vihar című képem, aminek szintén megvan a 

negatívja.  

Saci: Igen. Azt ismerem.  

Sze: Amit megint egy jobb képnek tartok, mint amit előbb ott megmutattál, a Medence 

1, vagy Medence 2, most mindegy, hogy milyen sorrendben állítjuk föl. Tehát, akkor nekem, 

hogy mondjam, akkor kiexponáltam magam. Aztán volt, amikor egy fél évig nem nyúltam a 

géphez, hanem gondolkodtam.  

Saci: És mi volt ott a Margit-szigeten?  

Sze: Te, én elég sokat jártam oda biciklizni, a mai napig is járok biciklizni.  

Saci: Ez is egy biciklista. Nem?  

Sze: És megláttam… tessék?  

Saci: Hát, ez egy biciklis nadrágban van, ez a csávó.  

Sze: Lehet, nem tudom.  

Saci: Hát ez a hossz.  

Sze: Nem tudom, én nem ismerem ezt a hapsit, tehát ezt abszolút nem.  

Saci: De hát, ez egy biciklisnadrág, szerintem.  

Sze: Hát, akkor egy biciklisnadrág. Lehet.  

Saci: Meg, meg sportcipőben van.  

Sze: Egy ilyen sportcipő, lehet, nem tudom. Nem biciklitárs volt, az biztos, nem 

ismerem. Tehát, hogy mi vonzott oda, azt…  

Saci: Ja, de, hogy ez nem is egy beállított kép? Tehát nem kérted meg, hogy…?  
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Sze: Abszolút. Nem. Ezt én így láttam meg, nem, ezt nem kértem meg, nem. Egyetlen 

egy kép… két esetben kértem meg embereket, hogy lefényképezzem őket. Az egyik az a 

Munkásszállás volt, amiről beszéltem, a másik meg ez a Fiúportré.  

Saci: Igen.  

Sze: Akivel csináltuk.  

Saci: Meg a madártenyésztő.  

Sze: Hát, meg a madártenyésztő, igen. De az kicsit súrolta még a riportázs, szerintem, 

riportázs kategóriáját, stílusát. De hát az, egy egészen korai képem volt, azt hiszem, hogy az 

1971-es.  

Saci: Igen, igen.  

Sze: ’71-es kép. Tehát ez…  

Saci: Te, és ebben van valami zen filozófia? Vagy az már belemagyarázás? Ebben az 

egész sorozatban. Mert ennek például, nekem, én ezt azért szeretem, és én ezt bele fogom 

tenni, ha a fejedre állsz, akkor is…  

Sze: Nézd: hogy zen-e, azt nem tudom, filozófia mindenképpen van, de nem is 

filozófiának hívnám ezt: koncepciónak. Egy mély, belső érzésű koncepciónak, hogy énnekem 

ezt a képet valamiért akkor meg kellett csinálnom, mert ez a kép, ez a látvány, bocsánat, ez a 

látvány engem megérintett.  

Saci: Ez?  

Sze: Nem, mindegyik.  

Saci: Mindegyik.  

Sze: Mindegyik képemre érvényes, hogy megérintett engem, érted. És amit belülről 

éreztem, az csatolódott a látottakhoz, és akkor én exponáltam.  

Saci: Jó, ezt értem, de hát nagyjából minden komoly fotós így fényképez.  

Sze: És, Saci, figyelj! Hogyha…  

  

[telefon, telefon, telefon…]  

  

  

(VOICE005.MP3)  

  

[telefon, telefon, telefon…]  
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Saci: Igen?  

Sze: Szóval, itten azzal kapcsolatban azt akartam neked mondani, hogy… szóval, ezek 

a képek, és olyan 1996 vagy ’95 között és ’82 között egyszerűen az én életemet valahogy 

vizuálisan megjelenítik. Az én küzdelmeimet, az én problémáimat, az én vizuális 

gondolkodásomat, az én gondolataimat.  

Saci: De hát hogy – most ne haragudjál! Hát mi van ebben küzdelem. Hol? Én nem 

érzem, ne haragudj!  

Sze: Küzdelem?  

Saci: Hát most itt mi? Hát mondjam, hogy semmi.  

Sze: Küzdelem a gondolatokkal. Hát, a Hajdu ezt nagyon jól leírta, hogy itt végső 

soron ráncok, a képből kimenő figurák, a kiürült terek. Ugyanakkor a buja arborétum – mert a 

Korreláció, azt hiszem, most mindegy, hogy hányas számú, azt hiszem, 3-as, ahol van az a 

fehér pad ilyen izével, na.  

Saci: Igen.  

Sze: Hát, az egy összeférhetetlen vizuális látvány. Hogy van egy gyönyörű szép, 

érzékeny, ilyen, azt hiszem, talán ilyen borostyán falevél, és – vagy faág –, és van egy baromi 

drasztikus, durva, fehér napozópad lefényképezve, egy képen. Tehát engem akkor ez fogott 

meg, mert volt bennem valami ambivalencia, vagy pedig valami feszültség, vagy valami 

konszenzusra való törekvés, amit én itt próbáltam realizálni. Mondom, én magamat, én 

mindig magamat fényképeztem, még az aktokban is. Még az aktokban is.  

Saci: Jó, hát ezt úgy el tudom képzelni. Na, jó. Menjünk tovább. Hogy itt…  

Sze: Igen?  

Saci: Itt az miért fontos, hogy két vízszint van?  

Sze: Hát, mert ez engem megfogott borzasztóan, ez a szintkülönbség. Tehát az, hogy 

az egyik az fodrozik, a másik az nem fodrozik, ugyanakkor két… Hát hol látsz te még olyan 

tavat Magyarországon, ahol – vagy akárhol a világon –, ahol két szintben van egy tó? Egy tó 

van a tóban. És ugyanakkor pedig ül hátul két teljesen elidegenedett, magányos ember a 

padon. Tehát engem ez valahogy megfogott. Nem csak emocionálisan, hanem vizuálisan is.  

Egyébként nagyon jók ezek a szkennelések. Szinte föl lehet használni könyv 

formájában.  

Saci: Reméljük! Na. Ez?  
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Sze: Igen?  

Saci: Ez ugye, a Napozók.  

Sze: Igen.  

Saci: És…  

Sze: Ez szintén ott van.  

Saci: Ez szintén ott van.  

Sze: A medence mellett, egy húsz méterre.  

Saci: Ebben én érzek valamiféle fenyegetettséget. Van?  

Sze: Mindegyik képben van fenyegetettség, így van. Nagyon jól érzed. Minden képben 

van, minden képemben van fenyegetettség. Most majd megmutatok neked néhány olyan 

képet, amiben aztán komolyan.  

Saci: Na, de mitől van?  

Sze: Hát, ez az én… ilyen vagyok. Ezt nem tudom, mitől van. Ezt verbálisan nem 

tudom megfogalmazni. Ilyen vagyok.  

Saci: Teljesen olyan, mint hogyha bármikor innen a bokorból ráugorhatna valami 

ezekre.  

Sze: Igen. Ez olyan, mint amit a Hajdu nagyon jól megírt – és nem véletlen, hogy 

idézem most már harmadszor vagy negyedszer a Hajdut –, ebben a Tizenhárom Szerencsés 

évben, amit az Esztergomi Balassa Bálint Múzeum adott ki, hogy sem a David C???nek, sem 

pedig a… hú, mi volt ez a film? A Nagyítás című filmben.  

Saci: Igen.  

Sze: Tehát ott is, a Nagyítás című filmben nem a park a lényeg. Hanem az a pici, amit 

kinagyítanak! És az egész erre van kihegyezve. És a pici az az utolsó tizenöt-húsz percben jön 

elő! És az egész film ezt készíti elő, ezt a látványt. Hogy kimegy, és ott is van a parkban – 

ahogy ez a fotográfus jó néhányszor kimegy –, és ott is van a parkban egy valami félelmet 

jósló, félelmetes látvány. Amire nem tud rájönni, hogy mi. És minél jobban kinagyítja a képet, 

annál jobban rájön, hogy valóban jól érezte: mert ott valami történt, ami csak a kinagyítás 

után…  

Saci: Jó, de hát itt nem történik semmi.  

Sze: Hát, itt nem történik, de történhetett volna! Mint ahogy te mondtad most, két 

perccel ez előtt, hogy valaki kibújik onnan, abból a izéből, és mit tudom én, mit csinál.  
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Egyébként ezen a képen engem borzasztóan megfogott ez a bizonyos trapéz alakú, 

hogy mondjam, tetőszerkezet, és ez a hihetetlen kemény, őszi fény, ahol ezek a szintén 

rendkívül magányos emberek, hogy úgy mondjam, napfürdőznek.  

Saci: Igen.  

Sze: És ezt ugyanúgy megcsináltam, ugyanezt a képet a Zsolttal, a Barta Zsolttal.  

Saci: Igen, ezt mondtad már. Na, ennek a Krisztóhoz van köze?  

Sze: Krisztóhoz nincs. Fodor utcához van köze, ez a Fodor utcai kertemben készült. És 

ez, mivel…  

Saci: Ez az Emlékmű.  

Sze: Mivel elmesélték, hogy a Bikit, azt… Ez egy traumatológiai rohamkocsikban 

használatos úgynevezett alufólia, amivel betakarják, becsavarják azt az embert, aki vagy égési 

sérülést, vagy valamilyen nagyon komoly sérülést szenvedett. Ugyanis, a hőmérsékletének a 

tartása az életfontosságú. Na most, én lementem az egyik mentőállomásra, és vittem, mit 

tudom én, kétezer forintért vettem ezt a fóliát. Ez a fólia, ezt a mentők használják.  

Saci: Ja, tehát ez nem egy „talált kép”, hanem te ezt…  

Sze: Nem, ezt én konstruáltam.  

Saci: Tehát ez egy konstruált kép.  

Sze: Igen, és a Bikit ilyenbe csavarták bele, amikor baleset érte. Ilyenbe csavarták 

bele. És volt ez a szörnyűséges, ilyen, beton ilyen bisz-basz, és amellett az a két tuja, és ott ez 

a teljesen, hogy mondjam, groteszk ilyen visszahajlása a bokornak. Szóval, ez engem 

valahogy úgy megfogott, hogy ezt, azt mondtam, hogy énnekem ezt így le kell fényképezni. 

Illetve úgy mentem le a kertembe, hogy csinálok valami olyan képet, ami ezt a tragédiát, hogy 

úgy mondjam, megörökíti. Mert én ezt másnap csináltam, mint amikor megtudtam, hogy 

meghalt a Biki.  

Saci: Hát ide ’82 van írva.  

Sze: Hát, akkor rosszul írtam. Sáros.  

Saci: Igen?  

Sze: Igen. Nem, ez másnap készült.  

Saci: Aha. Jó.  

Sze: Ez másnap készült.  

Saci: Jó. És akkor van a Hatalom. Na most, ezt elmondtad már, hogy ez a… mi is? 

Legfőbb Ügyészség?  
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Sze: Legfőbb Ügyészségnek az épülete.  

Saci: Legfőbb Ügyészségnek az épülete. Na most, ez valami hihetetlen emóciókat 

váltott ki, pozitív értelemben, és én – őszintén szólva –, én nem nagyon értem. Lehet, hogy az 

én…  

Sze: Mármint akkor nem benned, hanem másban.  

Saci: Nem bennem, hanem…  

Sze: Másban.  

Saci: Hanem azt mondom, hogy erről mindenki úgy beszél, mint az egyik főműved, és 

nem tudom, mi még. Őszintén szólva, én nem nagyon tudom.  

Sze: Akkor ezzel nem lehet sokat…  

Saci: Én ezzel nem azt akarom mondani, hogy…  

Sze: …beszélni róla. Én ebben azt láttam meg – nem csak azért, mert ebben az 

épületben van egy elsősorban vádhatóság, és egy egészen más korban fényképeztem –, hanem 

a hatalomnak a brutalitása az oszlop. És a hatalomnak az üressége. Az a felület, ez számomra 

egy szimbolikum volt, érted? Tehát ez nekem olyan mértékben a jognak a rigiditása.  

Saci: De miért? Neked volt valami gondod a joggal? Vagy…  

Sze: Nem. Nem. Mostanában már van.  

Saci: Ja, nem. De…  

Sze: Nem, régen nem, semmi nem volt. Nem. Az útlevelemet elvették egyszer, de 

nem, nincs semmilyen, és egy év után visszakaptam. Semmi gondom nem volt, tehát nem 

voltam börtönben.  

Saci: Ja, nem, hát…  

Sze: Nem voltam elítélve, semmi.  

Saci: Hogy lehetett volna valami ilyen, rendőrök. Tehát nincs semmi.  

Sze: Nem, semmiféle ilyen, hogy mondjam, traumám. Tehát nincs semmi ilyen rossz 

élményem.  

Saci: És a lengyel idők sem játszottak ebben…  

Sze: Nincs semmi, nem, semmi. Nem.  

Saci: Aha.  

Sze: Nem, semmi.  

Saci: Jó. Na. Akkor majd még biztos, amiket hoztál, abból fogunk találni dolgokat.  

Sze: Jó.  
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Saci: Na, a következő énnekem, az – mert csináltam direkt egy ilyet, hogy 

Szobavíziók, mert itt most csak ez a három van.  

Sze: Na, én ezt szeretném, hogyha ez lenne benne.  

Saci: Igen.  

Sze: És ennek megvan a negatívja.  

Saci: Igen. Ez a Fali történetekből ez a…  

Sze: …történetekből a nem tudom, hányas.  

Saci: Nem tudom én. Négyes? Ez a fura madár alakú dolog, ez mi a lócsöcs?  

Sze: Ez egy papírmadár.  

Saci: Ja, papírmadár!  

Sze: Aminek… ami rajta volt a komódomon, és annak az árnyéka. Tehát nem a madár 

van ábrázolva.  

Saci: Azt látom.  

Sze: Hanem az árnyéka, és fölötte pedig egy Magyarország térkép.  

Saci: Egy Nagy-Magyarország, pontosan.  

Sze: Igen.  

Saci: Meg egy ilyen…  

Sze: Hát az hozzá tartozik a…  

Saci: Falhoz?  

Sze: Nem, nem, nem, nem. A térképhez.  

Saci: Ja, az a térkép része?  

Sze: Igen. Hát itt van a térképnek a vége.  

Saci: Ja, értelek. Aha, aha.  

Sze: Itt a térkép vége.  

Saci: Nem látszik. Aha.  

Sze: Ez egy csillár.  

Saci: Ez egy csillár, erről beszéltünk, ilyen gyertyatartók.  

Sze: Igen, ez egy csúnya csillár.  

Saci: Érdekes módon ez is olyan, mint egy madár.  

Sze: Aha.  

Saci: Akkor ezek a fotóid, és annak az árnyéka.  

Sze: Igen, a fotóm, meg a jegyzetek, meg mit tudom én, ennek az árnyéka.  
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Saci: És akkor még volt, ebből még volt az a…  

Sze: Ami, a kibújik a nő az izéből.  

Saci: A pucér seggű.  

Sze: Igen, a pucér seggű nő, igen. De hát azt mondtad, hogy az neked nem…  

Saci: Hát, az nem fogott meg.  

Sze: Igen, ezt tartom a legjobbnak.  

Saci: Azt az elsőt.  

Sze: Igen. Azt az elsőt, igen.  

Saci: Jó. Na most, itt, hogyha jól látom, itt ugyanaz a fenyegetettség van nagyjából, 

mint a…  

Sze: Igen, így van. Nagyon jól látod. Így van.  

Saci: Mi a fasztól érezted te úgy, hogy téged fenyeget bárki, vagy bármi? Mert ezek 

szerint – azt mondod –, hogy konkrét izé nem volt.  

Sze: Nem, ezt rosszul látod. Nem, ezt rosszul látod.  

Saci: Én csak kérdezem. Én nem látok semmit.  

Sze: Nem azt éreztem meg. Nem, én nem azt éltem meg, hogy engem fenyegetnek, 

hanem a fenyegetettséget akartam szimbolikusan kifejezni. Tehát nem engem fenyegettek.  

Saci: Ja, hogy ez egy általános.  

Sze: Ez általános. Érted? Tehát én ezt magasabb szinte helyeztem, ha úgy tetszik. 

Tehát én nem az én fenyegetett fóbiámat fényképeztem le. Hanem egy fenyegetett hangulat, 

az valahogy vonzott. Nem tudom, miért. Ez nagyon sok képemben előjön, úgy, ahogy 

mondod. És nagyon jól látod. De engem nem nagyon fenyegettek. Mostanában fenyegetnek, 

de akkoriban nem. Hát tök konszolidált és konstruktív életet éltem.  

Saci: Te, és nem lehet az, hogy ott ez a Bódy-féle társaság hülyítettek, vagy beszélték 

tele a te fejedet, hogy itt hol élünk, hogy élünk?  

Sze: Hát nézd, a Bódy az mindenkit tudja, hogy ügynök volt.  

Saci: Hát, azt akkor te nem tudtad.  

Sze: Tessék?  

Saci: Hát, de te akkor te nem tudtad.  

Sze: Hááát… sejtettük.  

Saci: Ne hülyéskedj!  

Sze: De, sok minden… De.  
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Saci: Ugyan  

Sze: Nagyon sokat jártam az FMK-ba. Sejtettük. Nagyon sok apró jele volt ennek. És 

ezeket az apró jeleket az ember a fejében összerakja egy sorba, akkor azért kijön egy 

konklúzió.  

Saci: Na, de hát ilyen alapon az egész FMK-ról gondolhattad azt, hogy…  

Sze: Hát a fele az is volt!  

Saci: Az szerintem…  

Sze: Hát, a fele az is volt!  

Saci: Szerintem az egy rossz arány lenne, nem hiszem.  

Sze: Hát, akkor nem a fele. Hanem mit tudom én.  

Saci: Jó, mindegy. Igen. Akkor minek mentél oda?  

Sze: Mert a Szondi utcában laktam, és ott volt ötven méterre. És amikor 

bableveseztünk, akkor utána nem kellett a buszra ülnöm, vagy mit tudom én, a villamos, 

megihattam két pohár bort, mert nem kellett kocsiit vezetnem – ez ilyen praktikus ok. Meg 

sok emberrel, a Zuzuval, Vetővel ott találkoztam. Vagy például, nagyon kedveltem, és nagyon 

szeretem és tisztelem, nem tudom, hogy a te, hogy mondjam, látókörödbe belekerült-e, mert 

szerintem ő eléggé tevékeny volt a hetvenes-nyolcvanas években: a Díner Tamás.  

Saci: Nem nagyon került bele. Tudom, ki ő. Kis ember.  

Sze: Igen, egy nagyon kulturált ember, és borzasztó groteszk ember, ilyen egyéni bája 

van, nem tudom. De szerintem ő nagyon komoly, sok dolgot, komoly dolgot csinált, a 

hetvenes-nyolcvanas években.  

Saci: Nem ismerem ezeket, megmondom őszintén.  

Sze: A Díner Tomi.  

Saci: Azt tudom, hogy volt kiállítása, például.  

Sze: Nagyon sok kiállítása volt. Most már egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen 

ételfotográfus lett belőle.  

Saci: Igen?  

Sze: Aha. De azt is olyan nagyon jópofán és általam tiszteletre méltóan csinálja, 

hogy… Ez mi? Ez nem én vagyok.  

Saci: Nem, ez a Jánoska. Ez más. Na, itt jössz még elő megint.  

Sze: Az a izé, az a Tóth Gyuri.  

Saci: Melyik? Ez?  
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Sze: Nem, a mellette levő.  

Saci: Ez?  

Sze: Nem?  

Saci: Nem. Ez Stalter.  

Sze: Stalter? Jé!  

Saci: Igen, Stalter.  

Sze: Tóth Gyuri ugyanilyen! Hasonlót csinált.  

Saci: ’76-ban.  

Sze: Jó. Jó.  

Saci: Ez meg ’75-ös kép, kérlek szépen, a Vécsi Attila.  

Sze: Az is teljesen eltűnt.  

Saci: Nagyon jó képei vannak.  

Sze: Pedig jól fotózott.  

Saci: Jánoska. Ezt mindenképpen be akarom rakni a könyvbe. Hát nézd. Jánoskáról 

egy… Hát nem? Ez egy annyira benne van. Nagy franc volt a Jánoska! Na. Itt vannak neked 

ilyen… egyrészt, ami nekem ilyen… erről a múltkor beszéltünk, ezt elmondtad.  

Sze: Itt megvan a izé. Megvan a…  

Saci: A nega?  

Sze: A nega, igen.  

Saci: Az kell. Azt nem tudom, tudod-e, hogy készültek aztán ilyenek, ez például a 

Halas meg az Ujj Zsuzsi ’87-ben.  

Sze: A Halast ismerem, Ujj Zsuzsát nem ismerem.  

Saci: Ujj Zsuzsit nem ismered?  

Sze: Nem.  

Saci: Húha! Az pedig… Meg a, ez meg a hogyhívják, a Lengyel Andris, meg a Pipi.  

Sze: Azt is ismerem.  

Saci: Sarkadi. Ez meg szintén a Halas, a Papp Tamás, tudod, egybe fényképezve.  

Sze: Na, ezt volt egy döbbenetes… igen, amit egymásról exponáltunk, a három… 

igen. Ez egy döbbenetes kép volt, igen, ez Baranyay.  

Saci: Ez nem érdekes. Na. De itt jön be nekem… Ja, várjál, nem is értem. Itt jössz te 

be. Hol vagy? Itt vagy. Két…  

Sze: Megvan a negatív.  
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Saci: Igen. Ez így van, vagy fordítva?  

Sze: Fordítva.  

Saci: Tehát jobbra nézel?  

Sze: Igen.  

Saci: Jó, tehát…  

SZ Itt van, meg is tudom mutatni.  

Saci: Jó.  

Sze: Ez egy testvérpár. A hölgyemény, az gyakorlatilag a menyasszonyom volt. És a 

bátyja.  

Saci: Te, és ebbe mindenféle dolgot bele szoktak magyarázni, hogy ez a genetika 

fenyegetettsége, meg nem tudom én, hogy micsoda. Ez így van? Vagy ez marhaság? Ez 

kétségtelenül nagyon hasonlítanak, főleg a szájuk  

Sze: Hát, meg az orruk, meg a homlokuk. Nem tudom, hogy a fenyegetettség-e. 

Inkább szerintem, úgy látom, hogy ez inkább a genetikának a mélysége, és egyben a sötét 

oldala – hogy úgy mondjam, úgy nevezzem. Érted? Tehát nem fenyegetettség. Ez nem 

fenyegetettség, hanem ez inkább az, hogy vannak kikerülhetetlen dolgok, amiket örököl az 

ember. Részben vagy szomatikusan, vagy elvileg.  

Saci: Aha.  

Sze: És ez szomatikus, egyértelműen.  

Saci: Aha.  

Sze: Ez fordítva van, igen.  

Saci: Nem tudom, miért így van. Ez a izében így van, a Kecskeméti Múzeumban.  

Sze: Hát, igen, hogy úgy…  

Saci: De publikálva fordítva láttam.  

Sze: Egyébként nincs jelentősége.  

Saci: Hát, nem is, akkor már legyen úgy. Te, és a következő, az meg ez a bizonyos 

Csend című képed.  

Sze: Igen.  

Saci: Illetve, pontosabban, ez egy kép-pár, abból…  

Sze: Igen, ez egy kép-pár.  

Saci: Ha jól emlékszem, abból ez csak az egyik darab.  

Sze: Igen.  



Szerencsés folytatás VIII. 24. – 35 –  
  
  

Saci: Ezek ilyen FMK-s kiscsajok egyébként?  

Sze: Nézd csak!  

Saci: Igen, ez a hogyhívják.  

Sze: Nem, kérlek szépen, nem FMK-s kislányok. Hanem ezek az Iparművészeti 

Főiskolára jártak, és ezt a két csajszit a Fákó Árpád szállította nekem. Tudod, ki az a Fákó 

Árpád?  

Saci: Hogyne. Következő kötetemben benne van.  

Sze: Na, a Fákó Árpád szállította ezt a két csajszit.  

Saci: Aha.  

Sze: Mert én találtam egy ilyen baromi lekopott, csúnya, foncsorozott üveget.  

Saci: Igen, azt látom.  

Sze: És mondtam, hogy kellene nekem két ilyen belevaló csaj, egy ilyen durva csaj, 

akit szeretnék ebben úgy lefényképezni, hogy csak a tükörképük látszik. És akkor az Árpád 

azt mondja, hogy „ó, hát én mondok neked – azt mondja –, teli van az osztály ilyennel”. És 

akkor ő… eljött ez a két csaj.  

Saci: Aha.  

Sze: És az volt a fura, hogy a Fotógalériában ez ki lett állítva, és mind a ketten – pedig 

akkor elég komoly áruk volt ezeknek a képeknek már –, mind a ketten megvettek egy-egy 

képet. Mert annyira megérintette őket ez a kép-pár.  

Saci: És egyforma harisnyájuk van? Jól látom?  

Sze: Azt hiszem, hogy igen. De erre már nem emlékszem. Valószínűleg.  

Saci: Nagyon úgy néz ki.  

Sze: Igen, nagyon úgy néz ki. Igen.  

Saci: Aha.  

Sze: Igen. Két punk csaj.  

Saci: Aha.  

Sze: Igen. Igen, én szeretem ezt a képet.  

Saci: Na, én ezeket szere… gondoltam belerakni. De az nem jelenti azt, hogy még 

nem lehet, csak…  

Sze: Majd mutatnék, és akkor…  

Saci: Jó.  

Sze: …ebben a kontextusban megnézed, hogy esetleg mit kell…  
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