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- Létezik-e olyasmi, amit a világon úgy tartanak számon, hogy magyar fotográfia?

- Nem létezik, és ez elég nagy baj. Valamikor a harmincas-negyvenes években volt olyan, hogy magyar

vagy magyaros fényképészeti stílus (és ennek megvoltak a térségben a maga megfelelői), de mára ez 

teljesen eltűnt Azért lenne jó, ha létezne magyar meg kelet-európai fotó, mert az egész világ afelé tart, 

hogy a fényképet rögtön valamire fel kell használni Régebben a fényképezés arról szólt, hogy valamit 

meg kell örökíteni. A fotózás szellemi tevékenység volt, az ember a saját örömére fényképezett.  Ez ma 

már nem kell senkinek. Pedig itt Kelet-Európában (és mindazokon a helyeken, ami nem Amerika) 

valamit még meg lehetne menteni a fényképezés eredeti érteiméből.

- Az előbb a magyar hagyományt említette: mi volt ez?

- A harmincas-negyvenes évek Magyarországán léteztek fotósklubok, hat-nyolc színvonalas szaklap 

jelent meg, és olyan emberek, mint Dulovits Jenő, Gyulai Ferenc és mások egymásul versengve 

készítették a jobbnál jobb képeket, melyeket rendkívül színvonalas nemzetközi pályázatokra küldtek 



be. Ezek az emberek képeslapokat is készítettek, dolgoztak lapoknak is - de a fényképezés alapjában 

véve a hobbijuk volt. Ez az, amit ma már nemigen lehet megcsinálni; egyszerűen nincs rá idő. Kettős 

lélekkel, egyfajta skizofréniában élünk.

- Mire gondol?

- Avedon portréalbumaira, például. Mindegyiknek a bevezetője azzal kezdődik, hogy a pacák a saját 

lelkiismeretét nyugtatgatja: miközben profi, reklámfotózásból él, lefényképezte ezeket az embereket is, 

mert hát valamit azért kell csinálni, csodálatosak a portréi egyébként. Vagy hogy a magam példáját 

említsem: régebben angolt tanítottam, fordítottam, ebből éltem, és emellett fényképeztem. Ma már a 

fotózásból élek, és emellett próbálok albumot kiadni, kiállítási anyagot összehozni, magamnak és az 

örökkévalóságnak.

- A fényképész státusúnak megváltozása, gondolom, összefügg a fényképezés tömegessé válásával.

- Így van. A fénykép elvesztette a varázsát, használati tárgy lett. A Porst, a Kodak meg a Fuji 

milliószám ontja a fényképet. Van ebben jó is, persze, de azért elképesztő változásokat hozott. Ráadásul

beköszöntött a digitális korszak. Nagyon utálom a digitális technikát, pontosabban azt, hogy ezzel a 

fényképezés végképp csakis és kizárólag a pénzről szól. A fénykép nem önmagáért készül, hanem hogy

rögtön és azonnal valamire felhasználódjék, a képipar kívánalmainak megfelelően.

- Nem lehetséges, hogy mi itt Kelet- Európábán a korábbi meg a mostani technikai elmaradásunkból 

erényt kovácsoljunk? Hiszen itt még tömegkultúra például a fekete-fehér fényképezés, amit Nyugaton a

fotósok mostanában kezdenek újratanulni. Kihagyhatnánk egy-két vargabetűt.

- Ugyan már! Mindenkitől azt hallom: Amerikába kell menni, vagy legalábbis úgy kell fényképezni, 

ahogyan ott, mert az az igazi. Nálunk is megjelent már az első fotóskönyv CD-n. Nincs mese: az 

erősebb felfalja a gyöngébbet. Tíz év múlva azon fog múlni a dolog, hogy lesz-e még, aki fekete-fehér 

filmet gyárt, vagy hogy mi magunk meg tudjuk-e csinálni, üvegre, mint a régiek A digitális olcsóbb, 

praktikusabb, gyorsabb, a képet számítógéppel tetszés szerint manipulálhatja az ember. De hát a világot

soha nem a művészek viszik előbbre, ugyebár, hanem a technikusok: a Sony, a Fuji, a Kodak, az IBM, 

a McIntosh, és persze a hadiipar. Profitot kell termelni, munkát kell adni az embereknek, ezért aztán 

újabb és újabb termékekkel, fejlesztésekkel kell előrukkolni, és eldobni a régit. Ha már itt tartunk: 

nekem mindig lelkifurdalásom van, amikor leöntöm a hívót a csapba, mert tudom, hogy ezzel 

szennyezem a környezetet. De mit lehet csinálni? Igaz, kitalálták már, hogy miképp lehet 

közömbösíteni a fotóvegyszerek hatását - ehhez viszont külön iparágat fejlesztettek ki, ami szerintem 

legalább annyi környezeti kárt okoz, mint az, aminek okán kifejlesztették. Úgyhogy lelkifurdalás ide, 

lelkifurdalás oda, továbbra is leöntöm a csapba a hívót.

- Ennyi skrupulus hallatán eltűnődöm: lehet így egyáltalán fényképezni?



- Hát, azért valahogy tehet. Néhány éve gondoltam rá egyébként, hogy abbahagyom az egészet, 

mindazok miatt, amiről eddig beszeltünk. De úgy vagyok vele, hogy a fényképezés nekem valami 

csodálatos játék, amit nagyon- nagyon szeretek. Kinyújtja a gyerekkort a végtelenségig, mert lehet 

játszani a fényekkel, a filmekkel, az előhívókkal, a gépekkel, a nézőpont kiválasztásával, mindennel. A 

legundokabb reklámban vagy banki évi jelentésben is meg lehet valósítani egy jó képi ötletet. 

Alapjában véve valami régies dolgot szeretnék előhozni a fényképezésemben, mindazt, amit a 

mestereimtől tanultam. Apámnak voltak például festőművész barátai, akiknek a képeit ma már nem 

nagyon szeretem, de sokat tanultam tőlük arról, hogy a művészet valami konzekvens dolog, amit 

csinálni kell, és akkor lesz belőle valami André Kertésztől is iszonyú sokat tanultam, bár egyáltalán 

nem úgy fényképezek, ahogyan ő. Említettem már a hasadtlelkűség okán Avedont. A fotótechnikában 

Ansel Adams nevét említhetem, meg Haris László barátomét; ő egyébként egy nagyon fontos 

dimenziót hozott be a fényképezésről való gondolkodásomba. Amikor 1985-ben elmentem hozzá, hogy

tanítson meg fényképezni, leültetett, hogy rendben van, de beszélgessünk, ismerkedjünk: ki is vagy te 

valójában, A fényképezés ugyanis nem technikai kérdés – Szilágyi Lenke például viszonylag szerény 

technikával fantasztikusan jó képeket készít. Nagyon sokat tanultam Kardos Sanyi amatőr 

fotógyűjteményéből is.

- A sor nyilván folytatható, de mi az, amit megtanult?

 Úgy foglalnám össze: csak a fénykép tudja megőrizni, hogy az adott korban milyen volt egy cipő vagy

cipőfűző, egy lópatkoló kovács műhelye, a szerszámai, egy hentesüzlet, vagy hogy ma épp milyen ing 

van rajtam. A fotó ezt a nagyon fontos és szép tulajdonságát kezdi teljesen elfelejteni, az azonnali 

felhasználás kényszere miatt. Elfelejteni, hogy le kell valamit fényképezni csupán azért, mert az a 

valami soha többé nem fog úgy kinézni, el fog tűnni. A fényképezés voltaképpen a halálról, az 

elmúlásról szól. A fény csinál képet a látványról, arról, hogy ott van valami, ami holnap vagy a 

következő pillanatban már nem lesz ott, vagy nem úgy lesz ott. Mondok egy példát: ősszel lesz egy 

kiállításunk Alionával, a feleségemmel, aki szintén fotós; az lesz a kiállítás címe, hogy Eltűnő 

Budapest. Arról szól, hogy az ötvenes-hatvanas-hetvenes évek hangulataiból mi maradt meg, illetve 

hogy mit tudtunk ezekből a még meglévő nyomokból lefényképezni. Szemünk előtt napról napra 

tűnnek el a helyek, a tárgyak. amelyek ezeket a hangulatokat még őrzik. Vagy mondhatom a mellettünk

lévő kis üzletet, ahol két év alatt a negyedik váltás történt: volt trafik, élelmiszerbolt, már nem is 

emlékszem, micsoda, nem tudom követni. Ezt is meg kellene csinálni valakinek, a mostani 

átalakulásokat; nekem erre már se időm, se energiám. Meg az az igazság, hogy szeretnék visszatérni a 

portrézáshoz, mert abban otthonosabban érzem magam, mint a külső felvételekben. Képzőművészeket 

szeretnék fényképezni, olyanokat, akiket ismerek, meg az ismertek közül olyanokat, akiket szeretek.



- A közvetlen átalakulások fényképezésétől tudatosan tartja távol magát?

- Az én fényképezési módszereim nem riporteri jellegűek. Fotóztam egyébként a tüntetéseken, még 

nyolcvannyolc-nyolcvankilencben, de nem szisztematikusan. Arra a június 16-ára is, amikor a 

Műcsarnok előtti tér be volt csomagolva, napokat készültünk Alionával meg Haris Laci és Zátonyi 

Tibor barátaimmal; mi voltunk a TIB hivatalos fotósai. Egyébként ekkor történt valami, ami miatt hátat

fordítottam a riporteri fényképezésnek. Amikor bevittem a negatívokat a TIB Corvin téri székházába, 

ahol a szervezés zajlott, egy pillanatra beleláttam a politikába, és láttam azt is, hogy a riportfotózás 

mennyire a politikához kapcsolódik. Ott volt a kezemben a rengeteg tekercs, odaadtam, és azt 

mondtam: itt van, látni se akarom őket, soha többé nem akarok politikai fényképezéssel, 

riportfényképezéssel foglalkozni. Mert valamilyen érdek mindig fel akarja használni valamire a képet, 

legyen az akár a legjobb érdek is, mint ebben az esetben. Ez volt a magyar kalandom a riportfotózással.

Voltak külföldi próbálkozásaim is, mert egy időben külföldön akartam nyomulni. Nem disszidálási 

szándékkal, hanem csak úgy ott lenni egy-két évig, dolgozni, mert hogy milyen jó hely Párizs vagy 

New York. Itt egyértelműen az bizonyosodott be, hogy ha te vagy Zimbabwében a fronton az első, aki 

lefényképezi az eseményt, akkor a tiéd a címlap a Newsweekben és még negyvenhat másik újságban, 

iszonyú gazdag leszel - de ott sem arról van szó, hogy valamit le kell fényképezni, tehát nem maga a 

látvány, a kép számít, hanem a felhasználás.

Ezeknek az élményeknek a hatására kezdtem a fotóipart átlátni, és kialakult bennem, hogy vannak a 

fényképezésnek olyan területei, amelyeket nem akarok csinálni, mert nincs közöm hozzájuk. Egyúttal 

kialakultak azok a területek, amelyeket viszont nagy kedvvel csinálok: a portré, a festményreprodukció 

és az építészet. Elvállalok mást is, mert egyrészt kell a pénz, másrészt vonz a feladatban rejlő kaland, 

harmadszor meg nem szeretek nemet mondani, de alapjában véve az említett területeken szeretek 

fényképezni. Mert mondom: nekem a fényképezés csodálatos játék, kaland, a gyerekkor kiterjesztése. 

Ezért csinálom, és gondolom, az utolsók egyike leszek, aki még filmre, ezüstre dolgozik, papírra 

nagyít, ahogyan a régiek.


