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Gulyás Miklós: Keleti pályaudvar, 1991

Gulyás Miklós 1989-ben diplomázott az Iparművészeti Főiskolán, majd az intézmény tanára tett. 

Diplomamunkája egy Budapestről készült, harminc felvételből álló sorozat volt. Az előzményekről 

és a városi riport műfajáról így vall:

- A diplomamunkám előzménye egy féléves riportfotó kurzus volt, melyet Gadányi György 

vezetett; témának a Józsefvárost adta meg, mert mániája a nyolckerület: ott lakik, és szereti 

fényképezni is. Erre a feladatra eléggé beindultam, valahogy ráéreztem a dolog hangulatára.

- Ismeretlen terepen mozgott?

- Tulajdonképpen igen. Bár itt születtem, nem vagyok pesti: a főiskolára Fótról jártam be; 

valamennyire azért ismertem a várost, mert gimibe is Pestre jártam. Négyéves koromtól laktam 

Fóton, a gyerekvárosban, ahol a szüleim pedagógusok voltak. Az intézeti srácok voltak a haverjaim,

szóval már gyerekkoromban találkoztam olyan emberi helyzetekkel, amelyekkel más gyerek 

nemigen; ennek aztán a nvolckerületben sok hasznát vettem. könnyebben ment az ismerkedés. Volt 

például egy érdekes fickó, akiről rengeteg képet csináltam; amikor a képek jöttek ki a szárítóból, 



egy főiskolás társam azt mondja: nézd már, a Marcello Mastroianni! Tényleg úgy nézett ki, csak 

egy kicsit elhasználódott kiadásban: értelmes szemek, borostás arc; kiderült róla, hogy nagy iroda- 

lomrajongó, verseket is ír. A kocsmában, ahol találkoztunk, azt mondta, hogy nyugodtan 

fényképezhetem, de nem ám csak úgy, hanem ő majd közben szavalja A walesi bárdokat, úgyhogy 

ez a vers most nekem megvan fényképen.

- Mutatott egy riportsorozatot a Keleti pályaudvarról; ez is főiskolás munka volt?

- Nem, ez már utána készült, kilencvenegyben, amikor a Keleti környékére költöztem. Fantasztikus 

világ volt itt. Ebben a mikrokörnyezetben nagyon jól meg lehetett figyelni, hogy mennyire 

megzavarodott a víz körülöttünk. Fél évig fényképeztem a Keleti környékét; van róla vagy negyven 

tekercs filmem, ami nem túl sok, de sokszor nem is vittem gépet, csak ácsorogtam, nézelődtem. 

Elég sok minden történt itt; egyszer például megvertek az arabok, pedig speciel ők mint téma 

egyáltalán nem érdekeltek. Véletlenül lefényképeztem az egyikük kocsiját, erre aztán tízen 

körbeálltak, cibálták a gépemet, végül el is vették, a filmet kitépték belőle, engem meg, amikor már 

vérző kézzel kullogtam hazafelé, az egyikük jól tarkón is vágott.

- Nyilván voltak kellemesebb emlékei is.

- Persze! A most közreadott képen szereplő bácsit például nagyon szerettem, A hajót húszezer 

forintért vette, és baromi boldog volt a kisöreg, pedig a pénzért nyilván rendesen megkapálta-

megkaszálta a magáét. Büszkén mutogatta, kérdezte, hogy hova tegye, itt jó lesz-e, vagy vigye 

kicsit arrébb; pont azt a jelenetet sikerült lefotóznom, amikor a zászlót az árbocra kitűzte.

- Megjelentek ezek a képei valahol?

- Egyben, sorozatként még nem; az az igazság, hogy ezt a műfajt soha nem értették. Az újságoknál 

azt mondják: túl művésziek. Ha meg próbálsz valami ösztöndíjat szerezni, hogy összehozz egy 

kiállítást, azt mondják: nem elég művésziek. Akik a bizottságokban csücsülnek, azoknak ez nem 

elég „lila", nincs benne emulziófestés, miegymás. Pedig fontos volna, hogy ne csak a sajtóban 

megjelenő szokvány képek alapján maradjon fenn ez a világ. Én igazából akkor érezném jól 

magam, ha mindig ilyen képeket csinálnék - viszont éhen is döglenék, az is biztos.


