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Húsz-huszonöt éve fényképezem Budapestet egy sajátos dokumentarista felfogásban. A 

képeimen, úgy érzem, az ember nagyon fontos szerepet kap, de emellett ugyanilyen fontos a

környezet, a háttér is. Hogy miért a lakótelepeket fényképezem? Mert ahol sok ember él 

együtt, ott élesebben mutatkozik meg mindaz, ami jellemző egy korra. Ha úgy vesszük, a 

régi Budapest is valamikor egyetlen hatalmas „lakótelep" volt.

- Sajátos dokumentarista fölfogást említettél: mi benne a sajátos?

- Mintha filmes lennék, úgy nézem a körülöttünk rohanó életet, és ebben a kavargásban 

próbálok megállítani egy-egy pillanatot. Próbálom kicsit hunyorítva szemlélni a világot, 

kicsivel távol helyezni az embert és magamat a kortól, amelyben élünk. A fénykép, a film 

egyedülálló képessége, hogy meg tudja örökíteni a létezésnek azokat az apró bizonyítékait, 

amelyek aztán a korral együtt elmúlnak. Ezért is nagyon fontos, hogy a képeimen a teljes 

negatívkocka megjelenjen: ugyanis mindig kitöltőm a teljes képmezőt, és nem mindegy, 

hogy mivel.



- Mire figyelsz leginkább?

- Az emberi arcokra, gesztusokra. A képeimet úgy is fel lehet fogni, mint egy különös 

portrégyűjteményt. De mondom, a kordokumentálás miatt az sem mindegy, hogy milyen 

környezet veszi körül ezeket a portrékat. Nem vagyok „vadász” típus; nem teleobjektívvel, 

„lesből” fényképezek, hanem nagylátószögű objektívekkel. Ennek az a következménye, 

hogy a háttér nem mosódik el, és hogy szó szerint karnyújtásnyira kell közel mennem az 

emberekhez, akiket fényképezek.

- A modelljeiden nem érződik semmiféle idegenkedés az arcukba bámuló objektívből: 

mintha csak a szomszédaidat, ismerőseidet fényképeznéd. Te is köztük, lakótelepen élsz?

- Nem; Pest egyik külvárosában, a város szélén lakom. Gyerekkoromban egyébként egy 

bányásztelepen laktunk, a Bakonyban, de az más volt: tíz ikerházból állt az egész telep. De 

hogy miért nincs az emberekben idegenkedés velem vagy a kamerával szemben? Talán 

azért, mert igyekszem magam maximálisan elfogadtatni abban a környezetben, ahol 

fényképezek. Azt hiszem, szót tudok érteni az emberekkel. Nincs ennek különösebb titka: 

néhány emberi mondat kell hozzá csupán. Annak pedig, hogy tényleg szinte belelógok az 

arcukba, megvan az az előnye, hogy így minden apró szemvillanást érzékelek: érdemes-e 

belemenni egy helyzetbe, vagy jobb visszahúzódni. A fotográfus egy kicsit pszichológus is.

- Nem érhetnek meglepetések?

- Ritkán, de azért előfordult, hogy egy ártalmatlannak látszó szituáció végül balul végződött,

különösen mostanában. A romló életkörülmények miatt egyre idegesebbek az emberek, és a 

sajtó, a tévé eldurvult hangja és „leleplező” képei miatt gyanakodnak, ha kamerás embert 

látnak. Pedig én tényleg jó szándékkal járok a világban.


