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Beszélgetés a fotográfiáról Sz. S. 50. születésnapja apropóján

A beszélgetés ötletgazdája és szervezője Szilágyi Sz. Gábor volt

Az alábbiakban annak a beszélgetésnek a szerkesztett változata olvasható, amelyben hat fotográfus – 

Benkő Imre, Drégely Imre, Kerekes Gábor, Pácser Attila, Szilágyi Lenke és Vékás Magdolna – 

értékeli Szilágyi Sándornak a fotós közéletben betöltött szerepét. Hogyan került ide, és mit vállalt föl? 

Az elmúlt 10 évben Saci e számára merőben új területen is karakteres – jóllehet nem egyöntetűen 

támogatott – figurává nőtte ki magát. A beszélgetés során több olyan kérdés felszínre került, amely 

általánosságban szól fotográfiáról, a fotó és a fotósok mai elfogadottságáról, problémáikról és azok 

lehetséges megoldásairól.

Megismerkedés

Vékás Magdolna: 1990-ben vagy 91-ben indult a Tégy a gyűlölet ellen mozgalom. 

Tüntetéseket szerveztünk, és Sacihoz fordultunk mint a demokratikus ellenzékben 

megedződött emberhez, hogy milyen hatóságokkal mit kell egyeztetnünk, ugyanis nem 

szerettük volna, ha formai okokból belénk kötnek. Később egy ideig nem találkoztunk, aztán 

egyszerre csak úgy bukkant fel, mint aki a fotóval foglalkozik.

Pácser Attila: Nekem virtuális a vele való első találkozásom, hallottam ugyanis a Repülő 

Egyetemről, de csak később tudtam meg, hogy ezt ő szervezte. ’82-ben viszont volt egy 

egyszámos popújság Poptika címmel, annak kapcsán találkoztunk. Aztán a 90-es évek elején 

néhányszor összefutottunk, és mindig kérdezett valamit a fotóról. Egyszer feljött hozzám, 

akkoriban, amikor a népszabadságos fotósinterjúkat készítette, és nem sokra rá hozta azt a 

füzetet, amiben Ansel Adams zónarendszerének elveit foglalta össze. Engem nagyon 

meglepett ezzel, mert addig úgy tűnt, mint akit érdekel ugyan a fotó, de inkább csak 

kedvtelésből. De Adams azért is vált számomra különösen érdekessé, mert korábban volt már 

a kezemben a könyv, és kérdeztem is azoktól, akik tudtak angolul, hogy mi ez a fénymérési 

technika. Mindenki azt állította, valamilyen átlag fénymérés, nem érdekes – és olyan fotósok 

mondták ezt, akik olvasták a könyvet. Saci viszont, és ez különösen fontos, egyből kiszúrta, 

hogy a fotó lényege a fénymérés. Ez valószínűleg abból a képességéből is fakad, hogy jó 

szervező, és azonnal a közepébe nyúlt, pár éves fotós múlttal a háta mögött. Akkoriban 

egyébként a saját gépét kereste, és abban is abszolút profit szeretett volna venni. Ez úgy 1995 

körül lehetett.



Drégely Imre: Én először egy kiállításmegnyitón hallottam Saciról, a Bolt Galériában, Hajdú 

Jóska és Bozsó András beszélgettek róla. Kérdezték, hogy engem is megkeresett-e már. 

Akkoriban készítette ugyanis a népszabadságos sorozatát. Mondták, nagydumás a pasas, 

nemrég kezdett el a fotóval foglalkozni, kívülről áll a dologhoz, de nagyon tud mindent, 

nagyfilmes gépben gondolkodik, nagyon tudományos, a szakmát is megtanulta, de még nem 

nagyon fényképezett. Amikor aztán megkeresett, a Nyúl utcában laktam, a Solt Ottíliáék alatti

lakásban. Volt egy üveg likőröm, megittuk, megbeszéltünk sok mindent, és abban maradtunk, 

hogy folytatjuk majd. Beszélt a múltjáról, arról, hogy megszakította az akkori barátainak egy 

részével a kapcsolatot, és pár éve a fotóval foglalkozik.

Szilágyi Lenke: Ha már itt tartunk, Sacit közülünk én ismerem a legrégebb óta, a nyolcvanas 

évek elejétől kezdve. Sokszor láttam egy sovány, hosszú hajú srácot, tudtam, hogy ki ő, de 

nem lettünk bemutatva egymásnak. Amikor aztán elkezdett a fotóval foglalkozni, közös 

társaságokba kerültünk, és egyszer elkezdtünk beszélgetni egymással, mint akik már régóta 

ismerik egymást. Saci mozgalmi múltja, szervezői képessége áttevődött a fotós közéletre. 

Nekem korábban nem ért össze ez a két dolog, de most már igen.

Kerekes Gábor: Engem 1995 körül keresett meg egy Szilágyi Sándor nevű pasi, hogy szeretne

interjút készíteni velem. Ez a már említett népszabadságos sorozat volt. Ő nagy formátummal 

dolgozott, de volt Leicája is. Nálam azonban ez a két dolog soha nem fért össze: vagy nagy 

formátum, vagy Leica méret. Adott egy Ansel Adams füzetet is. A módszert magát, már nem 

tudom, honnan, de ismertem. Készített egy interjút velem, aztán egy ideig nem jött, később 

viszont megint megkeresett, tanácsokat kért.

Néhány szó Ansel Adamsről és a fénymérésről

V. M.: Nagyon fontos volt, hogy megjelent ez a füzet, bár tudni kell, a fotósok jelentősebb 

része ehhez a módszerhez túlságosan kapkodós. Nem hajlandóak igazán foglalkozni a 

fényméréssel, mert közben elszáll a témájuk. 

P. A.: Amikor én elkezdtem fényképezni, a fotósok véleménye általában az volt, hogy egy-két

blende nem számít. Aztán hamarosan rájöttem, hogy dehogyisnem számít, a fotó egyik 

lényege pont ez! És amikor megjelent ez a füzet, a fiatal fotósok vették, sőt, szó volt arról is, 



hogy a Sós megjelenteti még egyszer. Ma már, hogy rajta van az interneten, nem érdekes, de a

megjelenés után még másolta is, akinek nem jutott. 

Sz. L.: Én a filmes munkák során jöttem rá, hogy kellene fénymérést tanulni. Egyszer 

dolgoztam egy stábbal, és megkérdeztem az operatőrt, mivel erős napsütés volt, hogy mire 

mér fényt: árnyékra, fényre vagy a kettő közé? Erre rám nézett, és azt mondta: te vagy az első 

fotós, aki ezt egyáltalán megkérdezte!

Benkő Imre: Ennek az egész fénymérés problémának a nagyfilmes fényképezésnél van inkább

jelentősége. Nekünk, akik kisfilmre dolgozunk, nem azt mondom, hogy nem érdekes, de nem 

olyan döntő kérdés.

P. A.: Sacit a kezdet kezdetétől az épületfotó érdekelte, azzal akart foglalkozni, sokat 

kérdezgetett róla, és azért is jutott végül a síkfilmhez, hogy lehessen például perspektívát 

korrigálni. Ez az épületfotó esetében döntő kérdés. Csak azért mondom, mert így talán 

érthetőbb, miért is foglalkoztatta ennyire a fénymérés és a nagyformátumú technika.

Galériák Budapesten a 90-es évek elején

P. A.: Korábban volt egy állami galéria, ami a fotóval foglalkozott, a Fotóművészet című 

újság és a Fiatal Művészek Klubja. A 90-es évek elején aztán megjelent néhány galéria, 

amelyik elkezdett ténylegesen csak a fotóval foglalkozni.

K. G.: Korábbról indul a történet. Már a 80-as években működött például a Liget Galéria, 

igaz, nem csak a fotóra koncentrálva…

Sz. L.:… és ott volt még a Bercsényi 28–30., a Galéria 11 is.

D. I.: Aztán a 90-es évek elején megjelent a Bolt. Eleinte tisztázatlannak tűnt, hogy csak 

kiállítóhely vagy kereskedelmi galéria is akar lenni. Korábban ugyanis a galériák nem 

kereskedelmi céllal működtek.

K. G.: Miután kiderült, hogy a Bolt kereskedelmi céllal működik, a hazai viszonyokat 

figyelembe véve észszerű döntés volt, hogy nemzetközi porondra lépjen. Bár meg kell 

mondjam, ehhez Detvay Jenő, a galéria vezetője az én kapcsolataimat használta fel. Mégis 



fontos volt a jelenléte, mert sokan jutottak így ki Brüsszelbe, majd később Lyonba is. A 

lényeg azonban az, hogy innentől a nemzetközi színtér okán egészen más minőségű helyzet 

állt elő, elkezdték a fotót mint műtárgyat kezelni itthon is, ami ma már evidensnek tűnik, de 

akkor nem volt egészen az. Saci ekkoriban kapcsolódott a történetbe, elég sokat 

konzultáltunk. Visszatérve Detvayra: meg volt híva az első New York-i kiállításra, amit 

valamiért visszamondott. Amúgy szerintem abban hibázott, hogy kizárólagosságot akart 

mindenkitől, aki vele kapcsolatban áll. 

New York

V. M.: Azt hiszem, Saci akkor szembesülhetett azzal, hogy az Egyesült Államokban milyen 

jól megy a fotó, és milyen sok fotós galéria van ott, amikor a 90-es évek legelején kint járt. 

Ott találkozhatott Ansel Adams képeivel is eredeti nagyításban, és biztos vagyok abban, hogy 

onnan ered a fotó iránti érdeklődése is. Mindenesetre bármikor is történt a fotóval való igazi 

találkozás, érzéke volt hozzá, hogy kiválassza a legnehezebb dolgot. A platinotípia, amivel 

elkezdett foglalkozni, az egyik legőrültebb és legdrágább technika. Nem véletlen foglalkozott 

ezzel Magyarországon olyan kevés ember. Egyszer be akartam szerezni egy anyagot, aminek 

kálium-platin-klorür a neve, és a platinotípia alapanyaga. Felhívtam a vegyszergyárat, 

kérdeztem, van-e nekik ilyen, iszonyú csönd volt a telefon másik végén, majd azt mondta egy 

hang, hogy a nemesfém vegyületekkel a Magyar Nemzeti Bank foglalkozik. Jót nevettem, de 

őket nem hívtam fel. Később kiderült, ez az anyag csak Amerikából szerezhető be.

K. G.: Rátérve a New York-i kiállításokra, a szervezési rész Sacié volt, de rám bízta, hogy 

kiket válogassak ki, és milyen koncepcióban. Ő évenként ismétlődő programot tervezett, és e 

szerint három felvonásban öt-öt embert vittünk ki. A három program: a művészi fotó, a 

szociografikus-dokumentarista fotó és az alternatív technikák, a kiállítások címei pedig 

sorrendben Take Five, Kind of Blue és Light as a Feather voltak. Én azt mondtam, hogy ez a 

három téma lefedi a kortárs magyar fotó törekvéseit, és ehhez kiválasztottuk azokat az 

alkotókat, akik a legjobbak az adott területen. A program igazi jelentősége az volt, hogy a 

kiállítás mellett tizenöt magyar fotográfus eljutott a tengerentúlra, kapcsolatokat épített, ami 

másképp nemigen történhetett volna meg. Ráadásul nem kis sikert arattunk, vásárolták a 

képeket, és fontos volt, hogy megjelenjen egy tradícióiban erős, de újnak számító fotográfia 

az Egyesült Államokban.



B. I.: Kerekes Gábor volt a művészeti vezető, és én nagyon megtisztelve éreztem magam, 

hogy bekerülhettem erre a kiállításra. Mint dokumentarista fotóst, aki a világnak inkább a 

szegényebb, keleti felét jártam, nagyon izgatott, hogy ha kikerülök New Yorkba, a két világ 

közötti hidat valahogy felépítsem. Korábban nem volt bennem arra vágy, hogy odamenjek, de

a lehetőség lázba hozott, és arra koncentráltam, hogy elkészítsek egy sorozatot. Ezért is 

maradtam még ott a hivatalos programok után dolgozni. A kiállítás sikerét egyébként jól 

jellemzi, hogy a New York-i Public Library vásárolt a Lenke és az én képeimből, és ezen túl 

sikerült is egy sorozatot készítenem, amit aztán itthon Ajkán és a Nyitott Műhelyben 

kiállítottam Szigetek címmel. Ez az anyag válogatás volt a budapesti Hajógyári Sziget és a 

New York-ban, Manhattanben készült képekből. Mind a három New York-i kiállítás nagyon 

gondosan előkészített út volt, fél évig készültünk a kimenetelre. Mindhárom csoport 

múzeumokat és galériákat látogatott, és épp akkoriban, amikor mi a második csoporttal kint 

jártunk, tüntették ki Cornell Capát, és részt vehettünk azon a fogadáson is, amit ez alkalomból

a főkonzulátus szervezett. Ez tehát mindent összevéve nemcsak kiállítás, hanem a szó szoros 

értelemben tanulmányút is volt. De hogy ne csak a New York-i kiállítást említsem, 1999-ben 

ugyancsak Saci mutatta be az angol Reportage magazinban az ózdi sorozatomat. Az ő 

írásaiban számomra mindig is az volt érdekes, hogy másképpen látta és tudta megítélni a 

különböző műfajok teljesítményeit. Ez már önmagában is figyelemfelkeltő dolog. Olyan 

keveset tudunk beszélni a fotóról, főleg mi, akik benne vagyunk. Megcsinálunk valamit, és 

kíváncsiak leszünk arra, hogy mások mit látnak benne. Saci számomra fontos dolgokat vett 

észre például az ózdi sorozatomban.

V. M.: Nekem azon kívül, hogy fantasztikus élmény volt kint lenni, mindig a World Trade 

Center elleni támadás jut az eszembe. 2001. szeptember 18-án nyílt volna a kiállítás, ki volt 

nyomtatva a meghívó és a katalógus, de miután szeptember 11-én megtörtént a támadás, 

mindannyian tudtuk, hogy nem fogunk utazni. Értelme sem lett volna, de egyébként is 

napokra leállt a légi közlekedés. A kiállítás végül 2002 tavaszán nyílt meg. 

Technikai perfekcionizmus, kameraszintaxis és a fotográfia határai

K. G.: Saci mind műszaki, mind technikai értelemben tökéletesen felkészült lett. Esztétikai 

értelemben pedig olyan dolgokat vett észre, amiket észre kellett venni. Világos helyzetet 

teremtett maga körül azzal, hogy megvont egy cezúrát: idáig tart a fotó, és innentől kezdődik 

valami más.



P. A.: Én vitatkozom azzal, hogy meg lehet-e húzni egy ilyen vonalat, de az ő véleményéhez 

ez ügyben legalább igazodni lehet.

Sz. L.: Mi is keveredtünk már vitába, mert Saci az analóg fekete-fehér fotó mellett tette le a 

voksát, szerinte az a fotográfia. Szerintem inkább arról van szó, hogy a fény keresztül megy 

egy lyukon, és azt valahogy rögzíteni kell. Hogy hogyan, az mindegy – ezt ma már nem csak 

kémiai úton lehet. De attól még az is fotó. Hogy ez műtárgyként hogyan tárgyiasul, az persze 

már más kérdés, de attól még fotó.

K. G.: Talált például egy érdekes szót, a kameraszintaxist. Mi történik a fotóapparátuson 

keresztül, hogyan torzít az objektív, milyen a nyersanyag, milyen géppel fényképezel stb.: ez 

a kameraszintaxis. Számomra ebben az az érdekes, hogy Saci ezzel a problémával komolyan 

foglalkozott, és problémává tette. A másik érdekes dolog az volt, hogy elkezdett a kémiai 

dolgok iránt érdeklődni, ami magával vonta az archaikus technikák iránti érdeklődését. Ez 

nem ellentétes a digitális technikával, inkább csak más irányba megy. A digitális technikának 

is megvan persze a létjogosultságra, csak másra való, mint a fotográfia.

P. A.: Az az érdekes, hogy Saci nyilván nem jutott volna el idáig, ha nem mászik bele a 

technikai részletekbe. Ez fontos, mert a magyar művészettörténészek közül sokan 

tudományként kezelik a szakmájukat, de közben nem tudnak megkülönböztetni egy litográfiát

egy rézkarctól. A régi nagy mesterekre jellemző volt, hogy előbb megtanulták a technikát, és 

csak utána tették hozzá a saját művészeti állásfoglalásukat. Saci is a technikánál kezdte, 

közben történész végzettségéhez hűen elkezdett mindennek a múltjával foglalkozni, és ebből 

a kettőből előállt, hogy ma elsősorban fotótörténettel foglalkozik.

Fotográfiai élet itthon

Sz. L.: Az volna a normális, ha egyszerre több ember is beszélne a fotográfiáról, és lenne 

párbeszéd. 

P. A.: Saci verbálisan próbál megfogalmazni valamit, ami legalább olyan nehéz dolog, mint 

képet készíteni. Ráadásul ő mindkét oldalról látja a nehézségeket.

D. I.: A fotográfiai közéletben belenyúlt a méhkasba, és olyasmit csinált, ami 

Magyarországon öngyilkos akciónak tűnik, mert csak megutálnak érte.



Sz. L.: Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy mindenki elmondhassa a saját véleményét, amin 

mások elgondolkodhatnának, és ahhoz igazíthatnák az álláspontjukat. E helyett aki nem ért 

egyet, az a legritkább esetben gondolkodik el, inkább megsértődik. 

P. A.: Inkább az a nagyon nagy baj, hogy a kritikának itthon egyáltalán nincs kultúrája. 

Ráadásul, és ez már a fotográfiai életet érinti, nem lehet tudni azt sem, végül is miért van a 

Fotóművész Szövetség. Szerintem ki kell mondani, hogy kőkemény klikkrendszer van 

Magyarországon.

K. G.: Saci egyik írásában, ami a Beszélőben jelent meg, az NKA fotós kurátorait vonta 

kérdőre. Nem csak az a baj, hogy az átlagéletkoruk hetven év, de egyikőjük sem méredzkedett

meg soha. Nem tanultam tőlük semmit, a fiatalok sem fognak tanulni tőlük semmit, nem 

mennek el fotókiállításokra, úgyhogy felmerül a kérdés, egyáltalán hogyan és honnan 

tájékozódnak?

B. I.: Én magam ebben a kérdésben toleránsabb vagyok, és nem bántottam volna meg néhány 

kollégát. De ha megnézed, ilyen a magyar fotográfiai közélet. Sokakhoz hasonlóan én sem 

vállalnék el pozíciókat, ők viszont, akikről Saci beszélt ebben a cikkében, elvállalták.

Sz. L.: Az eladások körül is nagy problémák vannak. És ennek a közvetítését sem vállalja fel 

senki rajta kívül. Egy képem eladása után a kép árának feléről számlát kell adnom, amivel 

nem is lenne baj, de a számla után még lejön a reklámáfa, amit végképp nem értek. Miért és 

hogyan kapcsolódik a fotográfiai tevékenység a reklámhoz? Ezért van az, hogy ha karácsony 

előtt felhívnak néhányan, és szeretnének képet venni tőlem, sokszor méltatlanul alacsony áron

vagyok kénytelen odaadni őket. 

K. G.: Ha én ellenzem is, hogy olcsón add a képeidet, az biztos, hogy két piac van: egy itthoni

és egy nemzetközi. Én itthon sem vagyok hajlandó áron alul adni a képeket, mert ami olcsón 

megy el, az úgy tűnhet, hogy keveset is ér. Az már a kép és a műtárgy alábecsülése.

A kortárs fotográfia képviselete

K. G.: Mindenesetre tény, hogy hiányoznak az olyan kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező 

emberek, akik el tudnának érni dolgokat. Az én korosztályom, azok, akik ma pozícióban 



vannak, nem tudják megfelelően képviselni a szakmát. Ráadásul ilyen a világon nincs, hogy 

egyetlen szervezet képviseli az egész magyar fotográfiát a reklámtól a természetfotón át a 

művészeti fotográfiáig.

P. A.: Persze, de ennek a káosznak az oka a dolgokhoz való hozzáállásban is keresendő. 

Tőlünk nyugatabbra például megmaradtak az őskori fotók, nem dobták ki, és sokszor csak 

jelképesen, de egy darab papírnak is értéke volt. És ezt nem csak egy hivatal gondolta 

fontosnak, hanem általában az emberek. Magyarországon a legnagyobb probléma, hogy a 

zseb és a fej valahogy nincs együtt. Saci ezért is fontos szereplő, mert közvetíteni próbál a 

kívülálló néző és a készítő között.

B. I.: Az én műfajom olyan, hogy kívül állok a galériás ügyeken. A könyveim által vagyok 

képviselve, és ezeket veszik is. Bár ebből bevételem nincs, elismertséget ez jelent. 

Ugyanakkor többször megkerestek már külföldről is, hogy vennének tőlem képet, de mivel 

nem vagyok üzletember, és nem is nekem kéne ezzel foglalkoznom, végül sokszor úgy járok, 

hogy nem sikerül eladnom őket.

Kiútkeresés

P. A.: Sacival egy baj van, hogy egyedül van. Ha lenne öt-tíz hasonló ember, akkor mindjárt 

pezsgőbb lenne a helyzet.

D. I.: Gondolkodásában túl zártkörű ez a szakma, és sokszor kicsinyes viták zajlanak.

B. I.: Több ember kellene, aki képviseli a fotográfiát. A dologban csak az az ellentmondás, 

hogy a különböző fotográfus csoportok sokszor nehezen viselik, ha valaki hozzájuk képest 

valami egész más gondolattal jelentkezik. Remélem azonban, hogy mindez talán generációs 

probléma, és pár év múlva a fiatalok képesek lehetnek ezen változtatni.

P. A.: Saci magának adott feladatot azzal, hogy felvállalta a kortárs fotó képviseletét, és 

szerintem mindenkinek meg kellene találnia a maga feladatát. Magánfeladatok vannak tehát.

K. G.: Nem érzem ma a fiatalok részéről azt az érdeklődést, ami például minket jellemzett 

annak idején. Hiányzik a kontinuitás. Én még elmentem fotósokhoz, lestem a gondolataikat, 

ma viszont ilyesmit nem tapasztalok. Úgy érzem, hogy a generációk közt nem jön létre 



párbeszéd. Nekem furcsa, hogy nem mutatkozik igény arra, hogy a mesterektől tanuljanak 

valamit.

B. I.: Mégis nagyon számít az alkotói példamutatás. Szerintem sokan lettek fotográfusok a mi 

tevékenységünk – sokszor ugyan csak áttételes – hatására. Lehet, hogy mi csak kezdőpont 

vagyunk, de egy új generáció számára ez lehet a kiindulópont. Engem sokan megkeresnek a 

fiatalok közül, bár elismerem, hogy sokat számíthat a műfaj is. Úgy érzem, az a műfaj, amivel

például én foglalkozom, nem egy lezárt irány, és folytatható. Azoknál, akik komolyan 

gondolják a dolgukat, érezhető az érdeklődés. És minden generációnak kihívás, hogy a saját 

korának aktuális módon meg tudjon felelni. Igazán fotográfussá válni mindig folyamatot 

jelent, amihez idő kell.
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