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1979-ben végeztem a Képző szakközépben, majd hosszú ideig nem is fényképeztem a 

magam örömére – emlékszik vissza pályakezdésére Drégely Imre. Aztán 1985-1986 táján 

elkészítettem az: Éjszaka című sorozatot, mely a városról, a sötétségről és a fényről szól. Ez 

volt az első lépésem a kiállítási fényképezés terén. 

- Miért ezt a témát választottad?

- Minden fotós megfényképezi a környezetét valamilyen formában; nekem akkoriban az 

éjszakai miliő nagyon fontos volt. Ugyanis ebben tudtam előhozni á magam számára a 

fényképezés alapkérdését: hogyan lehet valamit a feketéből kirajzolni a fény segítségével? 

A most közzétett kép például egy ufó, mely leszállt a lakótelep közepére; én legalábbis 

annak láttam. Ahhoz, hogy mások is így lássák, hosszú, körülbelül félperces expozícióra 

volt szükség: így értem el, hogy egybefolyjék a körhinta körbeforgó lámpáinak fénye. 

- Meg szabad kérdezni, hogy melyik lakótelepről van szó?

- A kép szempontjából nincs különösebb jelentősége, de elárulhatom: Újpalotáról. Egy évig 

laktam itt, nagyon magasan, a tizennegyedik emeleten. Az Éjszaka sorozat jónéhány 

darabját itt készítettem, mert ez volt akkor az életem, és úgy esett jól, hogy ezt képekben is 

földolgozzam. Mondom, akkoriban az ehhez hasonló fényjelenségek, a vaku éles 

fénypászmája, a bemozdulások, a ráfényképezésben és a kettős nagyításban rejlő 

lehetőségek, látványok foglalkoztattak.

- A szokásos nagyvárosi utcakép, az éjszakai nyüzsgés nem érdekelt?

- Nem, mert ezek a képek, amelyeket megtaláltam vagy előidéztem magamnak, jobban 

visszaadják az akkori érzéseimet és gondolataimat, mint ha csupán magát a „valóságot” 

fényképeztem volna. De szerintem bennük van az akkori Budapest hangulata. Ha nem 

hangzik nagyképűen, azt mondanám, hogy absztrakciókon, szimbólumokon keresztül 

próbáltam visszaadni a város akkori miliőjét.

- Szándékosan mutattad ennyire sötétnek az akkori várost? 

- Igen. A varos ezerféle arcából azt próbáltam megmutatni, amikor a sötétség uralja. 

- Lehet ebbe politikai üzenetet is belemagyarázni?

- A politikát igyekszem tudatosan kihagyni a fényképezésből, mert az esztétikum rovására 

menne. Közvetve persze így is benne van, hiszen a rendszerváltás előtti néhány év 

levegőjében valóban ott volt a Sötétség. Azt remélem tehát, hogy a létérzés szintjén 

megjelenik a képeimen ez a korhangulat: amikor a régi világ a végét járja, de még nincsenek



történések, fordulatok. Furcsa, átmeneti állapot volt ez – de ismétlem: bennem csak a 

korhangulat szintjén jelentkezett mindez, nem közvetlen politikai tartalomként. Ráadásul ez 

a létérzés nem köthető szorosan ehhez a korhoz, de még az én személyemhez sem. 

Amikor fényképezek, mindig az hajt, hogy nem valami társadalomképet kell a képeimmel 

megfogalmaznom, hanem egy huszadik század végi fényképész személyes látásmódját. A 

személyes ugyanakkor nem azt jelenti, hogy privát, hogy csak rólam szól a történet. 

Képzőművészek, filmesek, fotósok: sokan gondoljuk, hogy a posztmodern, sőt, a művészet 

utáni korszakba léptünk. Úgy érzem, nemcsak a magam, hanem sokunk nevében csináltam 

ezeket és az újabb képeimet. 


