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Pácser Attila végigfényképezte a hetvenes-nyolcvanas évek avantgárd személyiségeit és 

helyszíneit. Neki Budapest mindenekelőtt a rock and roll, a buli, az éjszaka. Legalábbis ez volt 

valamikor, hajdanán.

Budapestnek a hetvenes évek végén és a nyolcvanas években, a politikai háttér ellenére, 

nagyon jó hangulata volt. Voltak még helyek, ahova el lehetett járni. Ha egy lánnyal 

fölmentél a Várba, mondjuk a „Takonyba", a Fekete Hollóba, akkoriban még ki tudtad fizetni 

a kólát meg a sört vagy vodka-tonikot; ma már be se merem tenni a lábam. Pesten ott volt a 

Balettcipő, a Vén diák és persze a legfontosabb: az FMK, a Fiatal Művészek Klubja, az 

akkori szellemi élet erjesztő katlana. Itt mindig történt valami, amiért érdemes volt lemenni: 

kiállítás, előadás, vetítés, buli. Aztán mehettél még lejjebb, az alagsorba, a kocsmába, az 

emberek közé. Mindenki ismert mindenkit; a kiállításmegnyitókon névsorolvasást lehetett 

volna tartani. A klub meghatározó volt a kommunikáció miatt. Mindenkinek járt az agya, 

mindenki keresett valamit. Volt miről beszélgetni olyan emberekkel, mint Lengyel András, 

Tolvaj Ernő, Károlyi Zsiga és a többiek.

- Miért volt ez annyira fontos egy fotográfusnak? Az ember azt hinné: a fényképezés magányos

műfaj.

- Igen, de nem mindegy, hogy mi zakatol a fejedben. Akkoriban elég sok érzékeny könyv 

jelent meg: Boris Vian, a Zabhegyező, Susan Sontag, Márquez; ezekről érdemes volt eszmét 

cserélni a többiekkel. Ami pedig a fotót illeti: én elég hamar túlestem a „mész az utcán, 

találsz valamit, lefényképezed" című fejezeten. A fotóból, az állóképből valami nagyon fontos 

hiányzott nekem: az idő. Aztán egy véletlen kapcsán rájöttem a megoldásra. Egyik reggel 

azt láttam, hogy galambok búgnak a villanydróton. Csináltam róluk egy sorozatot, 

megnagyítottam, a képeket egymás mellé raktam, és máris megvolt, amit kerestem: az idő. 

Később megtudtam, hogy ezt úgy hívják: szekvencia. Erről és más művészeti problémákról 

is rengeteget beszéltünk a barátaimmal. Nekem ez volt a főiskolám.

- Minderről nagyon határozott múlt időben beszélsz.

- Igen, mert eltűnt a klub, és vele mindaz, amit ez a közeg jelentett. Ma egyre kevesebb az 

olyan kiállítás, ahova érdemes elmenni. Az emberek megfáradtak, állandóan panaszkodnak. 

A város elszociosodott.

- Ezt hogy érted?



- Ma már nem lehet városképet csinálni, mert óhatatlanul szociofotó lesz: lerobbant épületek 

előtt szuperautók, maga a megtestesült ambivalencia. Vagy vegyük az Operaházat: ezt se 

lehet lefényképezni, mert körbe van véve kocsikkal, autótalapzaton áll az egész épület. És 

persze mindenhova belóg a reklám, nem tudod kikerülni.

- Miért baj ez?

- Mert elviszi a fotót. Egy fényképen a részletek határozzák meg az egésznek a jellegét, a 

hangulatát, a mondanivalóját. A mai Operáról készült kép a körülötte parkoló kocsikról szól.

- Nem is fényképezi már a várost?

- De igen, csak most a képzőművészeti oldaláról közelítek hozzá: igen szép látvány például 

egy leomló fal, amit utólag megszínez az ember. Sokat gyalogolok, főleg az ügyintézések után, 

hogy kiszellőzzön a fejem. Eddig ugyanis az volt a módi, hogy már az ajtóból kirúgtak. Ma már 

meghallgatnak, csak a végén mondanak egy törvényt, ami után mehetsz kifelé; ennyi a változás.

Ilyesmiken tűnődöm, és jólesik egy kis kikapcsolódás, valami megnyugtató látvány.

- Éjszakai utcaképeket sem készítesz már?

- Miről készítenék? A múltkoriban lementem a Picasso Pointba: sehol semmi. Két-három 

asztalnál üldögéltek néhányan, halotti hangulatban. Régen egy ilyen helyen élet volt. Ma 

meg semmi. Nekem a városból ma ez hiányzik a legjobban: a szellemi nyüzsgés.


