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Moholy-Nagy és Munkácsi. Többen, mint bármelyik más 
országból. Nem is olyan régen, 1998-ban pedig a nagy 
elismertségnek örvendő újságíró és képszerkesztő, 
John G. Morris fogalmazott így: „A fotóművészet olyan 
szakma, mely láthatólag fekszik a magyarok természe-
tének.” Ha látná a remekül összeállított Körmendi-Csák 
20. századi Magyar Fotográfiai Gyűjteményt, kétség kí-
vül meg lenne erősítve ezen véleményében.

A Magyar Kapcsolat anyagának kutatása során szá-
mos olyan tényezőre lettem figyelmes, amely ezekre a 
fotográfusokra jellemző. Kezdjük mindjárt azzal, hogy 
bárhol is telepedtek le, azzal kellett szembesülniük, 
hogy egy olyan nyelvet beszélnek, amelyet a finnen és az 
észten kívül más nyelvhez szinte semmilyen hasonló-
ság nem fűz. Cornell Capa (Robert Capa öccse, és a new 
york-i Institute for Contemporary Photography alapító 
igazgatója) állítása szerint részben az „hajtotta a foto-
gráfia felé”, hogy Magyarországon született, „egy olyan 
apró országban, ahol a világon sehol máshol nem érthe-
tő nyelven beszélnek”. Amikor a McCarthy által fémjel-
zett antikommunista időszakban nyomozás folyt Robert 
Capa ellen, ő pedig azt mondta az FBI-nak, azért lett fo-
tográfus, „mert ez állt legközelebb az újságíráshoz egy 
olyan ember számára, aki nem beszélte az ott haszná-
latos nyelvet.” Arthur Koestler író, aki élete legnagyobb 
részét az Egyesült Királyságban töltötte, így vallott: „A 
magyarok az egyetlenek Európában, akik nem állnak 

sem nyelvi sem egyéb rokonságban senki mással. Ők 
tehát a legmagányosabbak az egész kontinensen. Ez ta-
lán magyarázattal szolgál létezésük sajátos intenzitá-
sára. Kreativitásuk, megfelelni vágyásuk reménytelen 
magányosságukból táplálkozik. … Magyarnak lenni va-
lójában nem más, mint egy kollektív neurózis.” 

Az elszigeteltség érzése bizonyára sok hazáját elha-
gyó magyart motivált arra, hogy a fotográfia vagy egyéb, 
nem verbalitáson alapuló médium (pl. zene vagy festé-
szet) segítségével fejezzék ki magukat. Amikor Munkácsi 
az első híressé vált divatfotóját készítette New Yorkban 
a Harper’s Bazaarnak, modelljét kézjelekkel instruál-
ta. Kertész sosem tanult meg igazán sem angolul, sem 
franciául, azaz egyik ország nyelvén sem, ahol Magyar-
ország elhagyása után élt. Így volt ezzel Robert Capa is, 
aki újságíró kollegái szerint egy érdekes keveréknyelven, 
‘capául’ beszélt. Noha Kertész rendkívüli elismertségre 
tett szert a 20-as 30-as évek Párizsában, mégis mikor 
New Yorkba érkezett, elkészítette azt a híressé vált fotót, 
amelyen egy bodros kis felhő eltűnik egy rideg felhőkar-
coló mögött. Az elveszett felhő (1937) címet adta ennek 
a fotójának. „A kép készítésekor nagyon magányosnak 
éreztem magam. A felhő nem tudta, merre tovább.” 

Mielőtt Európából New Yorkba költözött, mint meg-
annyi emigráns fotográfus, Kertész is mindig jó időben 
volt a jó helyen. Vegyük például a szürrealizmust. Noha 
a fotográfiát általában realisztikus médiumnak tartják, 
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A magyar fotográfiával először – a nyugaton 
élők többségéhez hasonlóan – egy, a két világ-
háború közt emigrált alkotón keresztül talál-
koztam. 1979-ben a brit Arts Council kétszáz 

nyomatot felsorakoztató kiállítást szervezett a londoni 
Serpentine Gallery-ben az akkor 85 éves André Kertész 
(szül. Kohn Andor) munkáiból. A katalógus megírásá-
ra én kaptam felkérést. Olyan szerencsés helyzetben 
voltam, hogy New Yorkba utazhattam, és több órányi 
interjú anyagot rögzíthettem Kertésszel a BBC ottani 
stúdiójában. Ahogy személyes történetéről és művé-
szetének alakulásáról mesélt, bennem egyre tisztábbá 
vált a meggyőződés, hogy úttörő jellegű és nagy hatású 
alkotói stílusának gyökerei a több mint ötven éve hátra-
hagyott hazájából eredeznek.

Londonban aztán tovább kutattam Kertész történe-
tét, és hamar rájöttem, hogy rajta kívül is hallatlanul 
sok magyar származású van azon 20. századi fotográ-
fusok között, akik nagyban hozzájárultak a médium – 
és azon belül is a riportfotó – történetének alakításá-
hoz. A legfontosabbak közt említhetjük Brassaït (szül. 
Halász Gyula, Brassó), Cornell Capát (szül. Friedmann 
Kornél, Budapest), Robert Capát (szül. Friedmann End-
re, Budapest), Lucien Hervét (szül. Elkán László, Hód-
mezővásárhely), Moholy-Nagy Lászlót (szül. Weisz Lász-
ló, Bácborsód) és Martin Munkácsit (szül. Mermelstein 
Márton, Kolozsvár).

És ez a lista még nem teljes. Számomra azonban az 
ő munkásságuk kutatása jelentette a magyar fotográfia 
iránt azóta is tartó szenvedélyes érdeklődésem kezde-
tét. 1987-ben összeállítottam a The Hungarian Connection 
(Magyar Kapcsolat) című, a riportfotó eredetét vizsgá-
ló kiállítást, amelyben komoly hangsúlyt helyeztem a 
magyar fotográfusokra, képszerkesztőkre, valamint a 
képes sajtóra. Az eseménynek a szintén általam alapí-
tott és igazgatott brit National Museum of Photography, 
Film & Television (mai nevén National Media Museum) 
adott otthont. 1989-ben aztán elhoztuk ezt az anyagot 
Budapestre, a Műcsarnokba, ahol is a fotográfia 1839-
es párizsi bemutatkozásának 150 éves évfordulója al-
kalmából rendezett ünnepségek keretében láthatták.

Robert Capa szavai, miszerint „nem elég, ha tehetsé-
ges vagy, magyarnak is kell lenned” iróniával fűszerezve 
idézik egy másik híres magyar, Alexander Korda filmpro-
ducer (szül. Kellner Sándor, Pusztatúrpásztó) mondását: 
a filmkészítéshez „nem elég, ha magyar vagy, tehetsé-
gesnek is kell lenned.” Bár meglehet, hogy Capa csupán 
viccelődött, abban, amit mondott, határozottan van va-
lami. Ez az ország, amely legalábbis az első világhábo-
rú óta nem túl nagy lélekszámú, mégis meglepően sok 
nemzetközileg elismert fotográfust adott a világnak. Már 
1931-ben a brit Modern Photography szaklap által össze-
állított és a világ száz legjobb fényképét tartalmazó lis-
tán szerepelt nyolc magyar fotográfus, köztük Kertész, 

Stalter György  Más Világ, Tólápa I., 1982
György Stalter  Another World, Tólápa I, 1982

Korniss Péter  A miskolci állomáson, 1988 (Vendégmunkás című sorozatból)
Péter Korniss  At the Miskolc Railway Station, 1988 (From the Guest Worker series)
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mosan került bemutatásra a Magyar Kapcsolat anyag-
gal, csak épp a korábbi generációk alkotóit volt hivatott 
bemutatni, és amelyet szintén jómagam válogattam és 
állítottam össze.

Benkő egyik védjegye,  hogy dokumentálta a szovjet  ha-
talom magyarországi végóráit. Figyelemre méltó könyve, 
az 1996-ban megjelent Acélváros a 19. század közepe óta 
jelentős ipari központként funkcionáló észak-magyaror-
szági Ózd hanyatlásának nyolc évét mutatja be az állami 
irányítás után magánkézbe kerülésen át a csődig.

A Körmendi-Csák 20. századi Magyar Fotográfi-
ai Gyűjteményben szereplő alkotókra jellemző, hogy 
ehhez hasonló, intenzív és nagy lélegzetű projektekre 
szánták rá magukat. Benkő például huszonhét éven át 
fényképezett ikertestvéreket mielőtt, 2008-ban megje-
lentette az Ikrek című albumát. Féner Tamásnak töb-
bek közt a romák életéről közölt átfogó fotóesszéje is 
ennek a hagyománynak a szellemében született. Féner 
bízott abban, hogy ez a fajta társadalmilag érzékeny fo-
tográfia – amelyet egyébként csak a 70-es évek végén, 
a politikai enyhülés éveiben ismerhetett meg a nagy-
közönség – szembesíti majd a politikusokat a magyar 
társadalom problémáival. Később Stalter György és 
felesége, Horváth M. Judit ehhez hasonló szellemben 
járták az országot jó tizenöt éven át, és fényképezték 
a nehéz sorban élő roma közösségeket az apró vidéki 
településeken, a város szegények lakta negyedeiben. A 

munkájuk eredményeképpen létrejött Más Világ című, 
1998-ban megjelent album revelatív erejű.

Ennek a fotográfiai megközelítésnek kiemelkedő 
képviselője Korniss Péter. A vendégmunkás című soro-
zata a 70-es és 80-as években, több mint egy évtizeden 
át dokumentálta egy vendégmunkás könyörtelenül ke-
mény, mindennapi robottal telő életét. A férfi minden 
héten vonattal ingázott észak-kelet magyarországi 
otthonából, hogy a Budapesti Gázműveknél dolgozzon 
a megélhetésért. Életművében azonban a legátfogóbb 
riportsorozata, amelyben Korniss a Kolozsvártól negy-
ven kilométerre fekvő szülővárosa, Szék életét fényké-
pezte. Az 1998-ban megjelent Leltár című könyve igen 
figyelemre méltó, harmincegy évnyi időszakot fog át. A 
Táncházban című híressé vált képét 1967-ben, első ha-
zalátogatásakor készítette: „Azon az estén határoztam 
el, hogy megörökítem a hagyományos paraszti világot 
és annak letűnését. Azóta életem részévé vált ez a vé-
get nem érő téma.” Ezt magam is igazolhatom, ugyanis 
2012-ben én is Kornissal tartottam Székre.

A mindennapi élet részletekbe menő dokumentálá-
sának igénye természetesen nem kizárólag a magyar 
fotográfusokra jellemző, de erősen jelentkezett azon 
emigránsok körében, akik már sosem térhettek visz-
sza szülőföldjükre –azért, mert az egykori kultúra és 
az akkori emberek, tehát a gyökereik addigra már nem 
léteztek. Korniss még csak tizenkét éves volt, amikor 

a szürrealisták felismerték, hogy általa hihető módon 
helyezhetők egymás mellé egyébként együtt tipikusan 
nem előforduló tárgyak.

A fotográfia újszerűsége révén könnyen kapcsoló-
dott az új irányzatokhoz, mint pl. az új tárgyiasság (Neue 
Sachlichkeit), az új látás (Neue Sehen), a humanizmus, a 
vorticizmus, a futurizmus, a modernizmus, a kubizmus, 
a konstruktivizmus, a szürrealizmus vagy épp a dada. A 
Berlinben és Párizsban letelepedő magyar fotográfusok 
– és velük együtt az egyéb kelet-európai országokból 
vagy épp az Amerikai Egyesült Államokból érkezettek – 
lényegében jelen voltak ezen mozgalmak születésénél, 
amely segítette őket abban, hogy kitörjenek az általuk 
művelt médium, látszólagos prózaiságából.

Bár a második világháború nem gyakorolt Magyaror-
szágra olyan hosszú távú és traumatikus hatást, mint az 
első, ettől függetlenül visszavonhatatlanul átformálta 
mind a lakosságot, mind az egykor kulturálisan virágzó 
fővárost. A háború után a szovjetek által kontrollált ál-
lamhatalom a művészetek terén kizárólag a szocialista 
realizmust (közkeletű nevén a szocreált) támogatta. A 
fotográfiát a két háború közt nagyban előrevivő fotóklub 
mozgalom és a független újságírás drámai hanyatlás-
nak indult. Az 50-es években a fotóstúdiókat is álla-
mosították. Míg a nyugatot a fotográfia, a galériákban 
rendezett kiállítások, a képzett és jól értesült kritikusok 
iránti növekvő kereslet, valamint egy bővülő műtárgy-

piac jellemezte, addig Magyarországon mindezek nem 
voltak jelen. Jól érzékelteti az államhatalom képalko-
tásra gyakorolt befolyását, hogy az 1956-os forradalom 
ismertté vált fotódokumentumai közül egyet sem ma-
gyar fotográfus készített. Noha ebben az időben olyan 
magasan képzett fotográfusok dolgoztak az egyetlen 
magyar hírügynökségnek, a Magyar Távirati Irodának 
(MTI), mint Gink Károly, Rév Miklós vagy Vadas Ernő.

Először a 70-es években mutatkozott növekvő ér-
deklődés az „oknyomozó szociofotó” iránt, és ezzel 
együtt megjelentek a különálló képek helyett a fotó-
esszék. A következő évtizedben enyhült a Magyaror-
szágra beáramló információ szűrése is. Ezáltal a fiatal 
dokumentarista alkotók előtt, köztük Bánkuti András 
előtt is, mindaddig teljességgel elérhetetlen lehetősé-
gek nyíltak meg. Bánkutinak a magyar fotográfiában 
játszott szerepéhez tartozik többek közt az is, hogy egy 
ideig a Mai Manó Ház igazgatójaként, illetve hosszú 
évekig a Fotóriporter szerkesztőjeként dolgozott. Az, 
hogy édesanyja orosz, hozzásegítette ahhoz, hogy el-
készíthesse mélyreható sorozatát a Szovjetunióban élő 
emberek életéről. Ezekből a képekből állította össze az 
Emberek című könyvének anyagát. 

Benkő Imre – azon tíz fotográfus egyike, akiknek a 
munkái szerepeltek a National Museum of Photography, 
Film & Television Hungarian Photographers Today (Mai 
Magyar Fotográfusok) című kiállításán, amely párhuza-

Benkő Imre
Szovjetcsapatkivonás, 
Hajmáskér, 1990
Imre Benkő
Soviet Troop Withdrawal, 
Hajmáskér, 1990

Bánkuti András  Alkony, Moszkva, 1990
András Bánkuti  Dusk, Moscow, 1990
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gyed évszázadra koncentrálok, amely során a kiváló és 
úttörő szellemű magyar fotográfusok világszerte részt 
vettek a fotó médiumának alakításában.

A kutatás rendkívül izgalmas időszakában – melynek 
nagy részét a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum 
anyagának tanulmányozásával töltöttem – természete-
sen találkoztam a húsz évvel korábbi kiállításra beválo-
gatott alkotók azóta készült munkáival is. Nagy megelé-
gedéssel nyugtáztam, hogy Urbán Tamás az 1995-ben 
kiadott, és húsz év hét sorozatát összegző Fotóriportok 
című könyvének tanúsága szerint tovább folytatta neve-
lőintézetekben, börtönökben, kórházakban és gyermek-
otthonokban készített tiszta és erőteljes fotóesszéit.

Örömömre több olyan kiváló fotográfusra is figyel-
mes lettem, akiknek az anyagait a 80-as években nem 
láthattam. Egyikük volt Balla Demeter, akinek Ádám és 
Éva című alkotása, ez az idős meztelen nőt és férfit áb-
rázoló, könyörtelenül nyílt, de ugyanakkor empatikus 
kép erőteljes jelenlétével uralta a kiállítást záró termét. 
Haris László munkássága nyilvánvalóan az avantgarde-
hoz sorolandó, és történetesen a Szemtanúk kiállításra 
kiválasztott, igen emlékezetes képe is a Törvénytelen 
avantgarde címet viseli. Kerekes Gáboréhoz hasonlóan 
Haris képei is rendkívül kontrasztosak, absztrakcióba 
hajlóak. Látszik, hogy mindkettőjükre hatott Lőrinczy 
György Magyarországon 1972-ben kiadott New York, 
New York című nagy hatású albuma.

Már említett okokból kifolyólag a Szemtanúk kiállí-
táshoz válogatott anyagot 1989-el zártam. A Körmen-
di-Csák 20. századi Fotográfiai Gyűjtemény a magyar 
fotográfia rendkívüli történetét egy pár évvel tovább 
szövi (egészen pontosan 2000-ig), és nyolc olyan fo -
tográfust foglal magába, akiknek a munkái rám az új -
donság erejével hatottak. Alig várom, hogy láthassam 
mind az ők, mind az ebben a világ színvonalú gyűjte -
ményben szereplő többi alkotó nyomatait. A digitá-
lis fotográfia forradalma óta a kortárs alkotók egyre 
ritkábban készítenek míves nyomatokat – legyen szó 
nyugatról (különösen az Egyesült Államokban) vagy 
keletről (itt főként Kínára és Japánra gondolok). Ezen 
országokban alkotó fotográfusok már nem érzik szük -
ségesnek a vegyszerek és a sötétkamrák használatát, 
illetve a kurátorok, szerkesztők vagy a kiadók mun -
káját. Jómagam ugyanakkor kellőképpen régi vágású 
vagyok ahhoz, hogy a kézi nagyítások továbbra is lázba 
hozzanak. A magyar fotográfusok ezen gyűjteménybe 
készített nyomatai és nagyításai pedig igen figyelemre 
méltó darabok.

Ezen a kiváló kiállításon és azt kísérő, példa értékű 
katalógusban – a gyakorlott és nagy tudású kurátorok 
keze nyomán – olyan alkotók láthatók, akik minden te-
kintetben kivételes elődeik nyomdokaiban járnak. Te-
gyék ezt minél tovább, és szolgáljon a magyar fotográ -
fia számomra is minél több kellemes új felfedezéssel! 

hátrahagyta Erdélyt. Magyarország történelme mindig 
is viharos volt, amelyet politika és a kultúra terén is 
hatalmas változások követtek. Ennél fogva még a fia-
talabb magyar fotósgenerációk is jelentősen megvál-
tozott társadalmi és kulturális közegben élnek ahhoz 
képest, amibe beleszülettek. Ansel Adams, a remek 
amerikai fotográfus így fogalmazott: „Fényképezéskor 
nem csak a fényképezőgépet használjuk. Ilyenkor elő-
hívódik az összes könyv-, film- és zenei élményünk, és 
az összes ember, akit szerettünk.” Ezt a remek meglá-
tást kiegészíteném azzal, hogy „az ország, ahová szü-
lettünk, és a nyelv, amelyet beszélünk is előhívódik.” 
Megeshet, hogy az 1989 előtt született magyarok nem 
fogják tudni felfedezni valódi gyökereiket.

Addigra, amikor az 1987-es budapesti kiállításaim-
hoz végeztem kutatómunkát (nagyrészt a Magyar Fotó-
művészek Szövetségének gyűjteményében), a fotográfi-
át végre felsőfokú intézményekben is elkezdték oktatni 
Magyarországon. A Hungarian Photographers Today 
anyagába már magabiztosabb, kevésbé gátlásos hangú 
alkotók munkáit is be tudtam válogatni. Ekkorra a kép-
zőművészeti fotó és a konceptuális fotó is virágzásnak 
indult. A kutatásból megszületett kiállítás természete-
sen magába foglalt dokumentarista alkotókat – Féner 
Tamást, Korniss Pétert és Urbán Tamást – de már olyan 
fotográfusokat is, akik egyértelműen képzőművészeti 
galériák falára szánták a munkáikat – Kerekes Gábor 

és Török László munkái is bekerültek a válogatásba. A 
legtöbb, általam kiválasztott alkotónak (akik közül csak 
négyen nem szerepelnek a Körmendi-Csák 20. száza-
di Magyar Fotográfiai Gyűjteményben, mely részemről 
egyben a gyűjtemény kiváló minőségének elismerése) 
ez volt az első Magyarországon kívüli bemutatkozási 
lehetősége. Öt évvel a kiállítást követően Kerekes Gábor 
egyike lett azon harminc európai fotográfusnak, akiket 
jelöltek a brit National Media Museum ICI díjára, illetve 
a Fox Talbot Díjra, és akinek egy munkája ezáltal a mú-
zeum állandó gyűjteményébe került.

A huszadik század második felének magyar fotog-
ráfiájával való újabb közeli találkozásom jó húsz évvel 
ezután következett el. Akkoriban két éven át kutattam a 
londoni Royal Academy of Arts által – és története során 
elsőként – kezdeményezett fotókiállítás, az Eyewitness: 
Hungarian Photography in the Twentieth Century (Szemta-
núk: Magyar fotográfia a XX. században) (2011. június – ok-
tóber) anyagához. Ekkorra már több mint két évtizede 
leomlott a berlini fal, és a magyar fotográfia is kezdett 
egyre hasonlatosabbá válni a világ más országaira jel-
lemzőhöz. A globalizáció a művészetre is ugyanolyan 
jelentős hatást gyakorolt, mint az élet más területeire. 
A magyar fotográfia pedig –legyen ez jó, rossz vagy kö-
zömbös hír – már nem volt annyira különleges művésze-
ti kifejezésmód. Ebből kifolyólag úgy döntöttem, hogy a 
kiállítás anyagát 1989-cel zárom, és arra a háromne-

Féner Tamás  Bányász ebéd, 1973 (részlet a Sihtán című fotóesszéből)
Tamás Féner  Miner’s Lunch, 1973 (part of the photo essay Sihtán)

Urbán Tamás  D.F., a Pillangó 2. 1989/90
Tamás Urbán  F.D., The Butterfly 2. 1989/90
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gary, including Kertész, Moholy-Nagy and Munkácsi – 
more than from any other nation. As late as 1998, the 
distinguished American journalist and picture editor 
John G. Morris wrote that photography is ‘a vocation 
that seems to come naturally to Hungarians’. Were he 
to see the brilliantly assembled Körmendi-Csák 20th 
Century Hungarian Photography Collection, he would 
surely endorse that verdict.

Researching ‘The Hungarian Connection’ made me 
aware of a number of factors which characterised this 
distinguished group of photographers. For one thing, 
they all found that, whichever country they finished up 
in, they spoke a language which had little in common 
with any other except, perhaps, Finnish or Estonian. 
Cornell Capa (Robert’s younger brother and founder/
director of New York’s Institute for Contemporary Pho-
tography) said he was partly ‘driven towards photogra-
phy’ by the fact that he was ‘born in Hungary, a small 
country where a language is spoken that no one else in 
the world understands’. Robert himself told the Ameri-
can Federal Bureau of Investigation, which investigated 
him during the McCarthy anti-communist era, that he 
became a photographer because ‘it was the nearest 
thing to journalism for anyone who found himself with-
out a language’. The author Arthur Koestler, who spent 
much of his life in Britain, wrote: ‘Hungarians are the 
only people in Europe without racial or linguistic rela-

tives in Europe, therefore they are the loneliest on this 
continent. This … perhaps explains the peculiar intensity 
of their existence … Hopeless solitude feeds their crea-
tivity, their desire for achieving … To be Hungarian is a 
collective neurosis.’ 

This sense of isolation surely motivated many Hun-
garians who left their homeland to express themselves 
in photography – as well as such other non-verbal me-
dia as music and painting – rather than words. When 
Munkácsi took his famous first fashion photograph for 
Harper’s Bazaar in New York, he spoke no English at all, 
and had to instruct his model by means of hand ges-
tures. Kertész never really mastered French or English, 
the languages of the two countries in which he lived af-
ter leaving Hungary; nor did Robert Capa, who spoke a 
mixture known among his journalist colleagues as ‘Ca-
panese’. Even after Kertész arrived in New York, having 
made a huge artistic reputation in Paris in the 1920s 
and 1930s, he took a photograph of a tiny, fluffy white 
cloud disappearing behind a stark skyscraper. He called 
this ‘Lost Cloud (1937): ‘What I felt when making this 
photo was a feeling of solitude – the cloud didn’t know 
which way to go.’

Before leaving Europe for New York, Kertész, like so 
many of these émigré photographers, seemed always to 
be in the right place at the right time. Take Surrealism, 
for instance. Though photography is generally thought of 

L ike most people in the West, my first encounter 
with Hungarian photography was with the work 
of one of the many émigrés who left the coun-
try between the first and second World Wars. 

In 1979, the Arts Council of Great Britain mounted an 
exhibition of two hundred prints by the then 85-year-
old André Kertész (born Kohn Andor in Budapest) at 
London’s Serpentine Gallery, and commissioned me to 
write the catalogue. I was lucky enough to be able to 
travel to New York and take Kertész into the BBC studi-
os there, recording several hours of interview with him 
over two days. As he talked about his background and 
artistic development, I slowly perceived that the roots of 
his pioneering and influential style lay in his native land 
– although he had left it over fifty years earlier.

Back in London, I continued to research the story 
of Kertész and realised that he was only one of an ex-
traordinary number of important 20th century photog-
raphers who were originally Hungarian, and who had 
done so much to shape the history of the medium, es-
pecially of photojournalism. Some of the most famous 
were Brassaï (born Halász Gyula in Brassó), Cornell 
Capa (born Friedmann Kornél, Budapest), Robert Capa 
(born Friedmann Endre, Budapest), Lucien Hervé (born 
László Elkán, Hódmezővásárhely), László Moholy-Nagy 
(born Weisz László, Bácborsód) and Martin Munkácsi 
(born Mermelstein Martón, Kolosvar).

This list is by no means exhaustive. But exploring the 
works of these and others was for me the beginning of 
a continuing fascination with Hungarian photography. In 
1987, I curated ‘The Hungarian Connection’ – an explo-
ration of the origins of photojournalism, with a strong 
emphasis on Hungarian photographers, editors and il-
lustrated press. This was at Britain’s National Museum 
of Photography, Film & Television (today called ‘The 
National Media Museum), of which I was the founding 
Director. The exhibition came to Műcsarnok, Budapest, 
in 1989 as part of the celebrations of the 150th anniver -
sary of the first public announcement of photography in 
Paris in 1839. 

When Robert Capa said ‘It’s not enough to have 
talent, you also have to be Hungarian’, he was mak -
ing ironic play with the words of another famous Hun-
garian, the film producer Alexander Korda (born Kel-
lner Sándor, Pusztatúrpásztó): ‘It’s not enough to be 
Hungarian to make films. One also has to have talent’. 
But, if Capa’s words may have been said at least partly 
in jest, they have more than a germ of truth in them. 
For what has been a small nation, at least since its 
defeat in the First World War, Hungary has produced 
a surprisingly high number of internationally known 
photographers. As long ago as 1931, the British jour -
nal Modern Photography’s list of ‘The World’s Hundred 
Best Photographs’ included eight names from Hun -

Balla Demeter
Ádám és Éva, 1984
Demeter Balla
Adam and Eve, 1984

Török László  A család, 1972
László Török  The Family, 1972
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cording the death of Soviet communism in Hungary. His 
remarkable 1996 book Acélváros (Steel Town) charts the 
eight years’ collapse from state control to private own-
ership and bankruptcy of the northern city of Ózd, which 
had been an important industrial centre from the mid-
nineteenth century, 

It is characteristic of a number of photographers in 
the Körmendi-Csák 20th Century Hungarian Photogra-
phy Collection that they have been willing to dedicate 
themselves to such intense and searching long term 
projects. Benkő, for instance, spent twenty-seven years 
photographing sets of twins before publishing his book 
Twins (Ikrek) in 2008. Tamas Féner’s lengthy study of the 
life of the Roma and other similar essays were in the 
same tradition. Féner hoped that such socially aware 
photography, which could only be shown in public after 
the political thaw of the late 1970s, would make politi-
cians face problems in Hungarian society. Later, György 
Stalter and his wife Judit Horvath made similar jour-
neys throughout Hungary for fifteen years, photograph-
ing deprived Roma communities in small towns and in 
city slums. Their resulting book¸ Más Világ (Other World), 
published in 1998, is a true eye-opener.

A supreme example is Péter Korniss. His series Ven
dégmunkás (The Guest Worker), made throughout more 
than a decade in the 1970sand 1980s, recorded the daily 
grind and unremittingly tough life of a migrant worker 

who took the train every week from his home in north-
ern Hungary to Budapest, there to earn a living working 
for the gas company. The period during which Korniss 
documented the Transylvanian village of Szék (Sic) – just 
forty kilometres from Kolozsvár (now Cluj Napoca), the 
city where he was born – is perhaps the longest of all. 
His 1998 book Inventory covered a remarkable thirty-one 
years of work, his famous ‘At the Dance House’ having 
been taken there on his very first visit in 1967: ‘This was 
the night when I decided to start photographing the tra-
ditional peasant world and its disappearance. Since that 
day it has been a never-ending project in my life’. And 
so it has, as I can personally testify, having travelled to 
Szék with Korniss in 2012. 

This urge to document life in detail is of course not 
unique to Hungarian photographers, but it was particu-
larly strong among those émigrés who could not return 
to the places where they were born, because the cul-
ture and people there – that is, their roots – no longer 
existed. Korniss left his native Transylvania when he 
was only twelve years old. Hungary has had so cheq-
uered a history, with violent swings in politics and cul-
ture, that even the younger photographers living there 
today inhabit a markedly different society and culture 
to the one in which they were born. The great American 
photographer Ansel Adams once wrote: ‘We don’t make 
a photograph just with a camera, we bring to the act 

as a realistic medium, the Surrealists found in it a con-
vincing way to juxtapose objects one would not expect to 
be seen together. The very novelty of photography meant 
that it went well with other new developments – Neue 
Sachlichkeit (New Objectivity) and Neue Sehen (New 
Vision), humanism, Vorticism, Futurism, modernism, 
Cubism, Constructivism, Surrealism, Dadaism, and so 
on. The Hungarian photographers who settled in Ber-
lin or Paris – along with others from Eastern European 
countries and the United States – were there virtually 
at the beginning of all these movements, which helped 
them to get away from the apparent literalness of their 
medium.

The Second World War did not have quite such trau-
matic long-term consequences for Hungary as the First, 
but it nevertheless changed the face of the nation and 
its once culturally powerful capital city for ever. After 
the war, the Soviet-dominated state encouraged only 
Socialist Realism in the arts. The driving force of pho-
tography between the two world wars – camera clubs 
and independent journalism – declined dramatically. In 
the 1950s, even photography studios were nationalised. 
The gradual growth in interest in photography in the 
west , and of gallery exhibitions, informed critics, and 
an increasingly widespread sales market, had no par-
allel in Hungary. So tight was government control over 
picture-making that none of the known photographs of 

the 1956 Revolution (the brief three weeks when a popu-
lar movement briefly overthrew the government before 
being defeated by the Soviet army and its tanks) were 
taken by Hungarian professionals. Yet at the time such 
highly professional photojournalists as Károly Gink, 
Miklós Rév and Ernő Vadas were working for Hungarian 
news agencies. 

It was not until the 1970s that the interest in inves-
tigative social documentary photography grew, and the 
preference for picture essays over single photographs 
became an accepted norm. In the next decade, restric-
tions on the flow of information into Hungary eased, giv-
ing such young documentary photographers as András 
Bánkuti hitherto unavailable opportunities. Bánkuti’s 
contributions to Hungarian photography have included 
being for a time director of the Mai Mano House and, 
for a longer period, editor of the journal Fotóriporter. 
His mother was Russian, which made it easier for him 
to make a penetrating series of life in Soviet Russia, a 
selection of which was published in his book Emberek 
(People).

Imre Benkő – one of ten photographers included in 
the exhibition ‘Hungarian Photographers Today’, which 
I selected and curated to show at the National Museum 
of Photography, Film & Television alongside ‘The Hun-
garian Connection’, and was about photographers of 
earlier generations – actually made a speciality of re-

Kerekes Gábor  Óriáskerék, 1978
Gábor Kerekes  Giant wheel, 1978

Horváth M. Judit  Más Világ, Boldva, 1996
Judit M. Horváth  Another World, Boldva, 1996
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I also discovered, happily, a number of excellent 
photographers I had not seen in the 1980s. One was 
Demeter Balla, whose Adam and Eve, an unflinch-
ing but sympathetic portrait of a naked old man and 
woman, exerted a very powerful presence in the exhi -
bition’s final room. László Haris’s work is more obvi -
ously avant garde and the memorable picture I chose 
for Eyewitness is indeed called Unlawful AvantGarde. 
Haris’s photographs, like those of Gábor Kerekes, with 
their stark black and white contrast and elements of 
abstraction, show that they had learned lessons from 
György Lőrinczy’s influential book New York, New York, 
published in Hungary in 1972. 

For the reasons I have explained above, my selec-
tion of photographs for Eyewitness stopped at 1989. The 
Körmendi-Csák 20th Century Photography Collection 
brings the remarkable story of Hungarian photogra-
phy a few more years up-to-date (to 1995), and includes 
eight photographers whose work is new to me. I much 
look forward to seeing their prints – as well as all the 
rest in this world-class collection. Since the digital rev-
olution in photography, fine photographic prints by con-
temporary photographers are becoming increasingly 
unusual – in both the west (especially the United States) 
and the east (notably China and Japan). Photographers 
in these countries no longer feel the need for chemi-
cals, darkrooms, curators, editors or even publishers. I 

am sufficiently old-fashioned to still love prints – those 
produced by Hungarian photographers for this signifi-
cant collection being impressive examples. 

The photographers in this excellent exhibition and 
exemplary catalogue – clearly chosen by someone with 
a practised and expert curatorial knowledge – follow in 
the footsteps of their distinguished predecessors. Long 
may they continue to do so, and long may Hungarian 
photographers keep opening my eyes! 

of photography all the books we have read, the movies 
we have seen, the music we have heard, the people we 
have loved’. To those perceptive words, we can surely 
add ‘the country where we were born and the language 
we speak’. Maybe no Hungarians born in Hungary be-
fore 1989 can ever really rediscover their roots. 

By the time I researched my 1987 exhibitions in Bu-
dapest (mostly in the collection of the Association of 
Hungarian Photographers), photography was at last 
being taught in institutions of higher education for the 
first time, and I was able to select work which was be -
coming less inhibited, more confident, for ‘Hungarian 
Photographers Today’. Even artistic and conceptual 
photography had begun to flourish. The resulting ex-
hibition did of course include documentarists – Tamás 
Féner, Péter Korniss and Tamás Urbán – but also pho -
tographers who clearly intended their work to be seen 
in art galleries – Gábor Kerekes and László Török. For 
nearly all the photographers I selected (of whom only 
four are not also in the Körmendi-Csák 20th Century 
Hungarian Photography Collection – a tribute to the 
Collection’s quality), this was their first-ever showing 
outside Hungary. Five years later, Kerekes was one of 
thirty European photographers nominated for the Na-
tional Media Museum’s ICI Photography Awards and 
Fox Talbot Prize; he thus has a photograph in the mu -
seum’s permanent collection.

My closest experience of Hungarian photography 
in the second half of the twentieth century came more 
than two decades later, when I spent two more years 
researching the first photography exhibition ever origi-
nated by London’s Royal Academy of Arts, Eyewitness: 
Hungarian Photography in the Twentieth Century (June – 
October 2011). By then, the Berlin Wall had been down 
for over twenty years, and Hungarian photography had 
grown more and more like that of other countries. Glo-
balisation had affected the arts as much as it had other 
elements of people’s lives, and Hungarian photogra-
phy – good, bad or indifferent – was no longer quite so 
unique an art form. For that reason, I decided to end 
the exhibition in 1989, and to concentrate on the three 
quarters of a century when its brilliant and pioneering 
photographers had helped to shape the medium all over 
the world.

During that fascinating period of research, mostly 
in the collections of the Hungarian Museum of Photog-
raphy (Magyar Fotográfiai Múzeum) in Kecskemét, I of 
course saw newer work by photographers I had chosen 
over twenty years earlier. It was very pleasing, for in-
stance, to see that Tamás Urbán had continued to make 
direct and hard-hitting photo-essays in Borstals, pris-
ons, hospitals, children’s homes and the like until at 
least 1995, when he published a twenty years’ collection 
of seven of these in Photo Essays (Fotóriportok). 

Benkő Imre Kerkuska Anikó és Erika, Budapest, 1992 
Imre Benkő Anikó and Erika Kerkuska, Budapest, 1992

Haris László
Törvénytelen avantgarde,1971
László Haris
Unlawful Avant-Garde, 1971 
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Talán maga az Isten is…

BALLA

Balla Demetert éppen harminckét éve ismerem. Még 
szeretnék, mondjuk, tizennyolcat, csak azért, hogy 
szép kerek számokkal rukkolhassak elő 2031-ben, 
amikor az ismeretségünk ötven, ő száz, én meg, hagy -
juk is mennyi, de szintén nagyon sok leszek. Ebből a kis 
matematikából nem akarok máshová kilyukadni, mint 
arra, hogy Döme most nyolcvankét éves, és az Isten él-
tesse sokáig! 

Az olvasók azon része, kiknek részeltetett Balla De-
metert személyesen és közelebbről megismerni, az tud-
ja, a többiek meg higgyék el nekem: Ballát hétköznapi, 
szimpla embernek nevezni butaság lenne, és nagyfokú 
tájékozatlanságról, ember-nem-ismeretről tenne ta-
núbizonyságot az, aki mégis ezt mondaná. Ha – tegyük 
fel – a középkorban élt volna, akkor egyike lett volna a 
hit nevében harcba induló keresztes lovagoknak, vagy 
tagja az ugyanazon hit nevében másokat máglyára kül-
dő inkvizítoroknak. De sejtésem szerint öregebb korá-
ban ő sem kerülte volna el a máglyát. Éget, vagy égetik, 
ezek a szélsőségek igencsak jellemzők voltak rá. De 
szerencsénkre kortársunk ő, a huszadik század gyer-
meke, ezért sem páncélos lovag, sem csuhás szerzetes 
nem lett belőle, csak Művész. Annak viszont korántsem 
középszerű. Ma már inkább csak szemlélődik, emléke-
zik, macskákkal, a kutyájával és kevés megmaradt hoz-
zátartozójával osztja meg gondolatait. Van mit. Történt 
vele egy s más, s az mind nyomot hagyott benne. 

A Szentes környéki tanyavilágban gyerekeskedett 
Demeter. A tanya, ahol született, még áll, mint ahogy 
élnek még a születése után anyja által ültetett vadgesz-
tenyefák is. A tanyától légvonalban, alig 2-3 kilométer-
nyire lakott Koszta József festőművész. Az ő tanyáját 
már rég szétverték. A kis Balla fiú a Központi Reformá-
tus Népiskolába járt Szentesen, aztán a kunszentmár-

toni Állami Polgári Fiú- és Leányiskolában folytatta ta-
nulmányait 1942-1946 között. Ha emlékszik még erre az 
időszakra valaki, éppen zajlott a második világháború. 
1944 októberében lőttek a városból ki és be, hullottak a 
bombák, átvonult egy vagy több hadsereg az utcákon, a 
fiatal nők bekormozott arccal igyekeztek nem feltűnni 
egyik megszálló hadsereg a női nemre kiéhezett ka-
tonáinak sem. Hát, nem volt egy nagyon gyermeknek 
való időszak, annyi biztos… Ilyenkor kamaszodni, az 
azért valami, nyomot hagy az emberben. Miként ben-
ne is. Túlélte ugyan, de ennek az időnek köszönhetően 
csomósodtak össze szájában a szavak s lett beszédhi-
bássá, de nem hibás beszédűvé. Dadogása megnehe-
zítette számára, hogy szavakba, szépen és érthetően 
tagolt mondatokba, jól artikulált előadásokba öntse 
gondolatait, ezért keresett mást, jobbat, neki valóbbat. 
Így talált rá a képes beszédre, a fotográfiára. Itt viszont 
már egyáltalán nem dadog, nincs szemernyi beszédhi-
bája sem, aki figyel rá, az kristálytisztán érti. Még ak-
kor is, ha gondolatai gyakran korántsem egyszerűek. 
Bonyolult érzések, sejtések, hitek, remények, szűkölő 
félelmek és féktelen örömök, haragok és csalódások 
fogalmazódnak meg bennük a fény-kép-írás nyelvére 
lefordítva. „Soha nem volt gondom az életben, hogy így 
beszélek. Nem tudok hazudozni, valami nagy ívű dumát 
elmondani, hogy elkábítsam az embereket. Ha az em-
ber keveset beszél, akkor nincs is annyira szüksége a 
hazudozásra. Nagyon szeretett Ancsel Éva. Mikor talál-
koztunk, kérdeztem tőle: mondja, Éva, mikor fotogra-
fálhatom le, és közben gondolkodtam azon, hogy ezt az 
előnytelen megjelenésű nőt, hogy fogom tudni lefotog-
rafálni. Olyan volt, mint egy kis vakond, a föld fölött. De 
az írásait fantasztikusan szerettem, mindet olvastam, 
Belülről kifelé sugárzó személyiség volt. Hallgattam 

Balla Demeter: Ádám és Éva, 1984, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Demeter Balla: Adam and Eve, 1984. gelatin silver print, 60 x 50 cm
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a rádiót egyszer, mondták, hogy meghalt. Pedig nem is 
mondta, hogy súlyos beteg.” (Beszélgetésem Balla De-
meterrel 2004. kézirat) Ezt mondta nekem egyszer, nem 
is olyan nagyon régen Demeter. És Ancsel Éva? Olvasom 
a Százkilencvennégy bekezdés az emberről könyvét. (Kos-
suth, 1988) „Mondják, az ember beszélő állat. Szerintem 
inkább dadogó állat. Legalábbis valahányszor valóban 
mond valamit, akadozik és dadog. A dadogás csodála-
tos. Igazuk volt azoknak, akik démonok által megszállt 
különös lényeknek tekintették a dadogókat. Akiből, úgy-
mond, dől a szó, az nem beszél, csak viselkedik. De nézd 
a dadogót – míg ő kínlódva keresi a bujkáló hangot, mi 
tanúi lehetünk egy gondolat születésének, láthatjuk va-
júdni nemcsak a szájat, hanem az arcot.” 

Balla Demeter immáron öreg. Aki ránéz, láthatja. 
Megélt nyolcvankét évet, ebből átfényképezett több 
mint hatvanat. Messziről jött, sokat látott, és mindent 
megmutat, amire csak van szemük a látóknak. Talán 
még annál is többet, mert képein nem minden látszik, 
de annál több érződik. A Pálya utca 77-ben lakik. Ba-
rátai, öt macska, egy kutya, kertjében aranyhalak, ma-
darak, fák, és mindezeken túl rengeteg fénykép veszi 
körül. Tételezzük fel, hogy mindennap csak egy tekercs 

filmet használt el aktív korában. Ez esetben hetente 
készített 252 fotót. Havonta ennek megfelelően 1008-
at, évente 12.096-ot, 60 év alatt pedig 725.760 felvételt 
exponált. Ezek nagyobb része meg is maradt szeren-
csénkre. Több mint fél millió kimerevített pillanat az 
időfolyamból, esemény, ember, dolog, táj, miegyéb a 
közös múltunkból! És, ez nem csak játék a számokkal. 
Menjenek el hozzá, nézzék meg archívumát, valóban 
ennyi képe van! Nekem megadatott az a nem minden-
napi szerencse, hogy évek hosszú sora alatt képeinek 
nagyobb részét kezembe vehettem, megnézhettem, kü-
lönböző kupacokba rendezhettem, ezekből kiállításo-
kat, könyveket, katalógusokat szerkeszthettem. Ebből 
a töméntelen képből párszáz beégette magát szemem 
recehártyájára, az eredeti nélkül is bármikor képes 
vagyok felidézni, részletesen elmondani, mi van a jobb 
alsó, vagy bal felső sarkában, melyik miért hatott rám. 

Balla Demeter: Emlék, 1964, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 45 cm
Demeter Balla: Reminiscence, 1964.  gelatin silver print, 60 x 45 cm

Balla Demeter: Egyszerű valóság, 1993 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 50 cm
Demeter Balla: Simple Reality, 1993 
gelatin silver print, 50 x 50 cm
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S ez, ha Roland Barthes teóriáját érvényesnek tekint-
jük, márpedig miért ne, akkor a képek végtelen halma-
zából néhány száz punktum-élmény, néhány száz tű-
szúrás, meghökkenés és figyelemkoncentráció utolér 
mindannyiunkat Balla Demeter jóvoltából. És ez már 
igazán életmű, ezt adta nekünk, ezt hagyja majd ránk, 
ha végleg lemerül oda, ahonnan képeit felhozta.

A jelen kötetben látható művek között akadnak is-
mert, sőt híres képek, és olyanok is, amelyek többeknek 
bizonyára az újdonság erejével hatnak majd. Teszik ezt 
annak ellenére, hogy a szívműtéten átesett, kifelé lá-
tását lassan elvesztő, ám ugyanolyan mértékben a be-
felé látását megnyerő Balla Demeter nyolc-tíz éve már 
nem vesz fényképezőgépet a kezébe. Az igazi alkotások 
ugyanis nem, vagy csak nagyon áttételesen kötődnek a 
mához, az aktualitáshoz, mindegyikük, kimondva vagy 
kimondatlanul, de az örökkévalóságot célozza meg. És 
ki fog majd néhány év, évtized múlva emlékezni arra, 
hogy ma mi van itt, hogy néhány politikai kalandor éppen 

mit művel Magyarországon? Higgyék el, ezek az ő képei 
akkor is pont ennyit vagy még többet fognak jelenteni az 
akkori nézőknek. Ha még lesz szemük. Ha még néznek. 

Balla Demeter nem szeret adósa maradni senkinek. 
Csak a minap, hogy kapott tőlünk egy Kossuth-díjat – 
mert azt, ugye, mi adjuk, még ha a ceremóniára oda-
küldjük magunk helyett a politikusainkat, akiket megint 
csak mi választunk, (mindez kizárólag a miheztartás 
végett) – szóval kapott tőlünk egy magasrangú művé-
szeti elismerést, s most visszaadja nekünk kamatostul, 
a maga módján, albumaival, kiállításaival, képeivel. 

Ő is változott természetesen. Huszonéves korától 
fotóriporter volt, riportfotók ezreit exponálta, jelen 

volt Brezsnyev és Kádár emlékezetes csókjánál, a fel-
vonulásokon, az ötvenhatos forradalom utcai harcai-
nál, közelről látta Vlagyimir Viszockij és Marina Vlady 
szerelmi történetét… Az Ikarus gyári fotósától eljutott 
a Parlamenti patkóig, Nagy Lajos meó-csoportvezető-
től Németh Lászlón, Pilinszkyn át Kádárig és Aczélig. 
Archívuma százezres nagyságrendben őrzi a husza-
dik század második felének fontos és felejthető arcait, 
eseményeit. Maradhatott volna élete végéig nyugdíjas 
fotóriporter, de nem. Közel a hetvenhez, egy szívmű-
tét árnyékában, testi és lelki problémáktól gyötörten 
abbahagyta azt, ami évtizedeken keresztül kenyeret 
és dicsőséget adott neki, s egyre inkább csak a maga 
belső hangjaira figyelve, elkezdte a Titanic képeit fény-
képezni. Akkor még senki, ő sem, más sem gondolta, 
hogy valaha ilyen cím alatt kapnak nyilvánosságot ezek 
a képek. Balla mélyre merült, de nem a sós vízbe, ha-
nem saját élete hetvenvalahány évébe, s felszínre hoz-
ta, s képein megmutatja nekünk azokat az értékeket, 

melyeket csak ő és senki más nem láthatott idáig. És 
már egyáltalán nem érdeklődik a külvilág álságos, ha-
zug dolgai iránt. Rájött, hogy a világ olyannyira vágyott 
egysége, egésze bárhol megtalálható, de leginkább 
magunkban, vagy a minket körülvevő mikrovilágban. 
A figyelme ezért az őt körülvevő emberek, élőlények, 
tárgyak, dolgok által hordozott világegészre, egységre 
fókuszálódott, megtanulta az évek során, hogy a teljes 
mindig fontosabb, mint a rész, az egész, mint a töredék. 
S azt is tudja már, hogy mindenben tükröződik minden, 
és a dolgok összefüggenek, s ha nagy dolgokról akar 
mesélni, nem muszáj nagy szavakat használni hozzá. 
Ha a szerelemről szól, elég két összehajló fát vagy egy 

Balla Demeter: Buja gyümölcsök, 1990 
zselatinos ezüst nagyítás, 58 x 50 cm
Demeter Balla: Lewd Fruit, 1990 
gelatin silver print, 58 x 50 cm

Balla Demeter: Az ebéd vége, 1996 
zselatinos ezüst nagyítás, 57 x 50 cm
Demeter Balla: The end of the lunch, 1996  
gelatin silver print, 57 x 50 cm
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pár levetett női cipőt fényképeznie, ha az elmúlásról, 
ahhoz elég egy furcsán elhervadt virágcsokrot kame-
rája elé rendezni, ha a bujaságot, akkor az egy félbe-
vágott karfiolban is fellelhető. Talán maga az Isten is 
tetten érhető egy tárgyban a kamerája segítségével. És 
ennél csip-csupabb ügyek már nem érdeklik. Csak az 
egész, mindennek eredője. 

Az előbb említett Titanic képei cím természetesen 
teljes mértékben szimbolikus. Pontosan annyira két- 
vagy inkább sokértelmű, mint Balla Demeter fotográ-
fiái, amelyek jelentik önmagukat és utalnak valamire, 
ami nagy valószínűséggel nincs is a képen, csak vala-
hogy eszünkbe jut róla. És ez az igazán fontos és jelen-
tős Balla képeiben. A szemek által nem látható, a csak 
megérezhető, megsejthető, a „semmi ágán vacogó” 
érzékeltetése. Persze azoknak, akik nem fogékonyak a 
világ látható részein túl lévő világra, azoknak ezek csak 
szimpla, lefényképezett tárgyak, megszáradt virágok, 
összeaszott banánok és körték, meztelen emberek, le-
ölt bikák, egyebek. Ők nézzék így. Mert így is szépek, 
esztétikusak, fotográfiailag jól megoldottak, szépen 
komponáltak, jól világítottak…. Akik viszont ezeket a 
képeket inkább arra használják, hogy segítségükkel 
újabb és újabb belső képeket idézzenek fel, akiknek 

egy homokban hagyott nyom nem csak egy fizikai le-
nyomat, hanem annál több, rejtélyesebb, akik a növény 
biológiailag, tudományosan teljesen indokolt porzójá-
ban és bibéjében mélyen erotikus tartalmakat képesek 
felfedezni, akik egy székre vetett kabátban, kalapban 
egy örökre eltávozott ember itt maradt nyomait látják, 
és akiknek erről ráadásul még eszükbe jut Ady Endre, 
a szintén emblematikus költő, s na, legyünk telhetetle-
nek, még asszociálnak Cseh Tamás énekmondó egyik 
dalára is, nos, azoknak, de csak azoknak, nem kell ma-
gyarázni ezeket a képeket. Ha hajlandók követni Balla 
gondolatait, érzéseit, akkor különös utazás részesei 
lehetnek. Az egyik fotó föltesz egy kérdést, a másik 
pedig megválaszolja. A mély, fekete vízen megcsilla-
nó örvénylő fény (Duna), a legfilozofikusabb fotográfiák 
egyike a számomra. Létkép. Kicsi gyakorlással ki-ki 
a kép mélyére nézhet, s bármibe fogadok, hogy nem 
halak, elsüllyedt hajók roncsai lesznek ott láthatók, 

Balla Demeter: Duna, 1965, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Demeter Balla: Danube, 1965. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Balla Demeter: Erdei anyóka, 1959 
zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Demeter Balla: Forest Dweller, 1959 
gelatin silver print, 60 x 50 cm
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hanem a saját, átláthatatlan, folyamatosan örvénylő, 
de mégis csak fényekkel teli élete. Hasonlóan jelenik 
meg szimbolikus fotográfiáin a szerelem (Pár), az öre-
gedés (Ádám és Éva, Múmia) és a halál (Elmúlás, Kas-
sák íróasztala, amelyen ott maradt szemüvege, kalapja 
és a táskarádiója). Képeit nézve, a múltból fölhozunk 
egy-egy személyt, tárgyat, helyszínt, enteriőrt, amely 
szerencsés esetben mind-mind megindít egy gondolat-
sort, képessé tesz bennünket, hogy ne mint műtárgyat, 
ne mint valamit ábrázoló képet nézzük a kétdimenziós 
papírlapot, hanem kerüljünk beljebb, merüljünk mé-
lyebbre. Megerősít ebbéli véleményemben Trencsényi 
Zoltán A ráncba szedett idő című írásában. (Népsza-
badság| 2006. május 4) „Ha azonban érzékenyebb figye-
lemmel nézi valaki Balla Demeter képeit, azokon nem 
fonnyadó gyümölcsöt lát, hanem a ráncba (ráncokba) 
szedett időt, az elmúlást, nem gömbölyödő körtét, ha-
nem színtiszta erotikát, az írók tárgyai között pedig az 
írókat.” Ez a válogatás Balla korai fényképeiből is meg-
mutat néhányat. A Cigánycsalád című képe annak idején 
(1966 októberében, 10. szám 103. o.) megjelent a svájci 
Camerában. A hazai fotós élet egyik korifeusa – tudom 
a nevét, de direkt nem írom le – ezért feljelentette, 
mondván: lejáratja vele a szocializmust. „A szakma pe-
rifériáján éltem a legaktívabb korszakomban” – mondta 
nekem Balla Demeter egy beszélgetésünk során. Élete, 
mindennapjai mindennek nevezhetők, csak nyugodal-
masnak nem. Nagy elkeseredései, nagy nekibuzdulásai 
viszont remek fotók garmadájával gazdagították a ma-
gyar fotótörténetet.

„És az emberek reménykednek, és az anyák szül-
nek – hangzik fel a narrátor hangja Mihail Romm Hét-
köznapi fasizmus című filmjének utolsó részében. Záró-
akkordként egy gyermeket váró fiatalasszonyt látunk 
az egyik képen. Elgondolkodó tekintetében várakozás 
és szorongás, keze rebbenve tapad testéhez. Ez a kép 
Balla Demeter magyar fotóriporter műve. Hogyan ke-
rül a film kockái közé? A kép története különös – kez-
di Balla Demeter. Mihail Romm nem tudta, hogy a kép 
fotográfusa magyar, s ugyancsak meglepődött, amikor 
így szóltam: Engedje meg, hogy bemutatkozzam, mint a 
kép szerzője. „Beautiful” – felelte angolul a szovjet ren-
dező. Megtudtam, hogy egy dán fotóalbumban találta 
meg, egy moszkvai könyvtárban. A képet egyébként egy 
tehetséges művész barátságának köszönhetem. Gyé-
mánt László festőművész feleségét ábrázolja. Erede-
tileg a festőről szerettem volna riportot készíteni. Fe-
lesége hazajött fáradtan, csendesen leült a háttérben, 
az ágy végibe. Öröm és szorongás futott át a tekintetén. 

Úgy éreztem megtaláltam egy örök gondolatot! A film-
ben megjelent kép, amelynek a Várakozás címet ad-
tam, szinte minden fővárosban kiállításra került. Mihail 
Romm azt üzente, köszönjem meg a fiatalasszonynak, 
hogy önkéntelenül is segített kifejeznie a film alapgon-
dolatát, az élet továbbvitelének értelmét. De a riport a 
festőművészről nem jelent meg.” (Fencsik Flóra: Fotó-
riporter a golyózáporban. Esti Hírlap, 1966. nov. 24.) A 
fotót viszont leközölte a Stern, 1965. január 17-i száma, 
s mint tudjuk, ez a vasfüggöny mögül nem kis tettnek 
számított akkoriban.

Balla Demeter fotográfusi életművével megmutatja, 
milyen az, ha egy ember komolyan gondolja a legfőbb 
emberi parancsot: azért élünk, hogy valami nyomot 
hagyjunk magunk mögött, hogy hozzátegyünk valamit 
ahhoz, amit ifjabb korunkban készen kaptunk, hála 
a nálunk hamarabb öregedetteknek. Nem jó öregnek 
lenni – gondolom én – de ha már muszáj, akkor így, 
megbölcsülve, okosakat gondolva, szépeket érezve és 
ezeket ilyen képekbe sűrítve, még valahogy kibírható. 
De nehogy túlságos elfogultsággal vádoljanak, be kell 
vallanom, hogy Balla Demeter mindezen mértéktelen-
nek tűnő dicséretek ellenére is, igen nehéz ember. Ez -
zel persze nincs egyedül. De Balla – a sok, kizárólag 
csak nehéz, és ezért elviselhetetlen emberrel szem-
ben – néhány dolgában párját ritkítóan jó. Például re -
mekül főzött. Vacsoráinak hírértéke volt bizonyos fotós 
körökben. Ezen kívül, betegsége korlátait legyűrve, 
rendkívül kommunikatív lény. Amit gondol, jobbára ki 
is mondja, azonnal és annak, akinek szól, mérlegelés, 
taktikázás nélkül. Nem később és nem másnak. Ezzel 
viszont már sok évvel ezelőtt kivívta e sorok írójának 
rokonszenvét, és persze sok pályatárs haragját. De 
mindezeken felül van még egy rendkívüli tulajdonsá-
ga, kiváló fotográfus. Bajor Nagy Ernő szerint: „Volt az 
életemben egy hónap, amikor naponta szerettem volna 
megfojtani Balla Demetert…. Szibériában jártunk, kö-
zös riportúton. Ha én valakivel beszélgetésbe lendül-
tem, ő bizonyosan elvitte diskuráló partneremet oda, 
ahol – úgymond – a legmegfelelőbbek voltak a fényvi -
szonyok a fotografáláshoz. Ha valahová siettünk, ő út-
közben biztos megállította az autót, mivelhogy menet 
közben valami fontosabbat látott, mint ahová igyekez-
tünk… Ha én egy hegyet messziről néztem, Balla már 
a sziklás csúcsok közelében tűnt föl masinájával... Ha 
elfáradtam, még felvételek végtelen sorához kellett 
asszisztálnom… Egyszer, már az út legvégén, elké-
pesztő magasságban keresett magának jó látószöget 
egy képhez, s én odakiáltottam neki: Mit csinálsz, te 

Balla Demeter: Hát, 1987, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Demeter Balla: Back, 1987. gelatin silver print, 60 x 50 cm
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Balla Demeter: 1956 október 29. zselatinos ezüst nagyítás, 57 x 50 cm
Demeter Balla: 29th October 1956. gelatin silver print, 57 x 50 cm

A portrait of even God himself
I have known Demeter Balla for 32 years. I’m hoping to add 
another 18 years to that, if for nothing else, simply to en-
joy nice round numbers. In 2031 for instance, we will have 
known each other for 50 years, he will be 100 years old and 
I will also be rather mature, but let’s not go into any more 
unnecessary details here.... The point I wished to make 
with this mathematical prelude is that Demeter is now 82 
years old and may God keep him for many more years! 

Those readers who were lucky enough to know Dem-
eter Balla personally know it anyway, and all the others 
should believe me, it would be foolish to describe Balla as 
an ordinary, plain man: to do so would betray ignorance 
and serious lack of insight into human nature. Had he lived 
in the Middle Ages, he would have been among the cru-
saders, taking up the cross in the name of the faith, or an 
inquisitor, sending others to the stake in the name of that 
same faith. At the age he is now, it is likely he would have 
gone to the stake. To burn or to be burnt - these extremes 
are very characteristic of him. We are fortunate that he 
is our contemporary, a true child of the 20th century: he 
became neither a knight in armour nor a cowled monk, 
but merely an Artist. Yet no ordinary one. At present he 
observes, remembers and shares his thoughts with his 
closest family, friends, cats and his dog. Indeed, he does 
have thoughts to share. He has witnessed peculiar events 
and has the imprints of them in him.

Demeter spent his childhood among the scattered 
small farms around Szentes where one can still see the 
chestnut trees his mother planted around the tiny build-
ing which also still stands. Not far from there lived the 
painter Jozsef Koszta, but his farm was demolished long 
ago. First he attended the Central Reformed School of 
Szentes then continued his studies in the State School 
of Kunszentmárton from 1942 to 1946. That was in the 
middle of the Second World War. In October 1944, the city 
was under siege; different troops of soldiers marched 
through the city, and the young girls rubbed grime on 
their faces, hoping not to be recognised. Not an appro-
priate backdrop for either childhood or adolescence. He 
survived, but what he witnessed has left its mark. These 
early formative experiences jumbled up the words in 
his mouth; he developed a speech impediment. Yet the 
meaning of what he had to say remained crystal clear. He 
just needed to find a more appropriate form of expression 
- photography. In this language, he does not stammer; to 
those who take time to look, his communication is crystal 
clear. His thoughts are far from simple, but express com-
plex feelings, intuitions, beliefs and hopes. They translate 
into the photographic medium emotions that range from 
the darkest terror to the heights of ecstasy. “Never in my 
life has it been a problem that I talk like this. I can’t tell 
lies. I am unable to spin some fancy story to lead people 

boldogtalan, leesel?! Ő hidegen válaszolt. Na és? ... Ta -
lán nem kell a kép? Munkamámora, a még jobb meg -
oldás utáni sóvárgása, a maga betegségtől megpróbált 
testét a legkisebb feladatnak is alárendelő konoksága 
végül megértette velem: ami a régi idők tengerészei 
ajkán megszülte a közmondást, mely szerint hajózni 
fontos, élni nem fontos… ez a megszállottság egy fotó-
művész lényét is fölfűtheti (…) Balla Demeter követeli 
magának a sikert. (…) De ő úgy követeli, vagy szomjaz -
za, hogy odaadja érte ébrenléte majd minden percét, 
minden energiáját, fürge szellemének minden lelemé-
nyét. És az ő területére is érvényes, amit az újságírás -
ról már rég elmondtak: itt nem lehet szerencséje az 
embernek.” (Bajor Nagy Ernő: A fotográfus nyugtalan-
sága. Balla Demeter képei Miskolcon. Film Színház Mu -
zsika, 1979. január 27. 10-11. o.)

Berta Bulcsú mondta a székesfehérvári kiállítása 
megnyitóján: „Balla Demeter a közbeavatkozó, lefojtott 

indulatok szorításában élő, szépségkereső, kitárulkoz-
ni vágyó művészek csapatából való, velük érkezett és 
megy tovább a palakék horizont felé. (…) A tájra, az ar-
cokra nem a gép mered hideg optikájával Balla kezéből, 
hanem egy érző, gondolkodó ember szeme” (Útközben. 
katalógus, Székesfehérvár, 1978.) És bár már aktívan 
nem fényképez egy ideje, a magyar fotográfia ügye 
cseppet sem közömbös számára. Olyat tett, amit még 
senki a pályatársai közül. 1999. március 18-án magán-
vagyonából Demeter-díjat alapított mindazok számára, 
akik önzetlenül tettek és tesznek a hazai fotóművé-
szetért. A díjat öttagú kuratórium ítéli oda. Hetvenedik 
születésnapján, 2001. május 4-én adták át az elsőt. E 
sorok írója nagyon büszke, hogy őt tisztelte meg a díj-
jal. A következő évben a Franciaországban élő Zaránd 
Gyula, a harmadikban Haris László kapta meg. És en-
nél többet már ehelyt Balla Demeterről nem tudok, és 
nem is akarok mondani.
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astray. And if you don’t say much, the less you rely on 
lies. Eva Ancsel really loved me. ‘Tell me Eva, when can 
I take your picture?’, I asked her while I was thinking how 
I might photograph such an unfortunate looking woman. 
She was like a little mole out of her hole, but I adored the 
way she wrote. I read all of her work. She had this radi -
ance about her, an inner beauty. The other day I was lis-
tening to the radio and they announced that she died. She 
never told me she was that ill”. That is what Demeter told 
me not too long ago. And this is what Éva Ancsel wrote, I 
suppose about him, in her book 194 Paragraphs About Man 
(Kossuth, 1988). “They say men are speaking animals – 
stuttering animals, I think. At least every time he says 
something, it comes to a halt and stammer. Stuttering is 
wondrous. The ones who regarded stutterers as unique 
creatures possessed by demons were quite right. Who-
ever speaks volumes does not say much; he just behaves 
in a verbal way. Yet with the stutterer, as he painstakingly 
searches for every sound, we stand witness to the birth 
of thought. 

Demeter Balla is an old man now. That is obvious at 
first glance. For over 60 of his 82 years he has been tak-
ing photographs. He came from far away, has seen a 
lot, and will show us anything we have the eye to see. 
Perhaps even more than that, since in his pictures not 

everything is displayed, but rather alluded to. He lives at 
77 Palya Street with five cats, a dog, goldfish in his gar -
den, birds, trees surrounding him and naturally many, 
many photographs. Let’s suppose he has only used 
one roll of film per day in his active years. That would 
mean 252 photos each week, accordingly 1008 a month, 
12096 a year, i.e., 725760 shots shots in 60 years. Luckily 
enough, the majority of them has survived. That adds up 
to well over half a million frozen moments of the cease -
less flow of time, events, people, things, landscapes and 
the like from our shared past. The numbers mean lit -
tle in themselves. Go and visit him; look at his archive 
and you will find that it does indeed include that sheer 
volume of images. Over the years, I have had the great 
good fortune to hold most of these images in my own 
two hands, pore over them, and sort them into different 
sets to form exhibitions, books and catalogues. A couple 
of hundred of the half-million are forever burned into my 
retina, so that I can summon them back; even without 

Balla Demeter: Agónia, 1991, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 50 cm
Demeter Balla: Agony, 1991.  gelatin silver print, 50 x 50 cm

Balla Demeter: Glenn Gould emlékére, 1984 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 50 cm
Demeter Balla: In memoriam Glenn Gould, 1984 
gelatin silver print, 50 x 50 cm
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the original, I can still describe in detail what is in the 
bottom right or top left-hand corner, what impression 
I gained from which one. And if we consider the theory 
of Roland Barthes valid - and why should we not? - we 
will find a couple of hundred punctum experiences, sev -
eral hundred pinpricks, moments of amazement that 
have totally captured our attention. They jump out at us 
from a vast library of images thanks to Demeter Balla. 
Its importance and significance is that it adds up to an 
oeuvre, a lifetime’s work that we will inherit when he 
finally sinks from where he has kept submerging with 
his pictures.

The images presented in this book are a selection of 
some of his best known, even famous, works and there 
will be photographs that will be published for the first 
time on these pages. This shows how much there is still 
to look forward to even though Demeter Balla has not 
taken a single image for the past 8-10 years due to heart 
surgery and the fact that he is slowly losing his vision 
but gaining more and more insight. True works of art 

are never, or only very loosely, tied to the present. They 
all aim for eternity. And who will recall in a few years or 
decades what is happening here today, what kind of po-
litical adventurer does what with Hungary. But trust me, 
his pictures will still have meaning, even more meaning 
perhaps. If the beholders will still have eyes. If they will 
still be able to see. 

Demeter Balla does not like to be in debt to anyone. 
Not long ago, we presented him with the Kossuth Prize 
– which we give to him even though it is our politicians, 
who we also choose (just to be clear), who present it to 
him in a ceremony – this highest form of recognition for 
artistic work: he repaid us generously with his images, 
books, exhibitions.

He has changed a lot since his early twenties, when he 
worked as a photojournalist. He was present at the kiss 
of Brezhnev and Kadar, on the processions, on the street 
battles of 1956; he observed the love affair of Vladimir Vy-
sotsky and Marina Vlady from up close. Starting out as an 
industrial photographer of Ikarus buses, taking pictures 
of factory foreman Lajos Nagy; he got to the Parliament, 
photographing the political elite of the day, Kadar and Ac-
zel, and the greats of the Hungarian literary scene, like 
Laszlo Nemeth and Pilinszky. His archives present us 
with remarkable and forgettable faces and events alike of 
the second half of the 20th century. He could have retired 
a photojournalist, but he didn’t. A few years shy of 70, in 
the shadow of a heart operation, burdened with troubles 
of the body and soul and more and more in tune with his 
inner voices he started photographing the pictures of the 
Titanic. Back then nobody, not even him, would have pre-
dicted that these images would be exhibited under that ti-
tle. Balla dived deep, not into the salty water but deep into 
his own seventy-some years to bring to the surface and 

to show us the treasures that no one knew about before. 
At this point he had no care for the fake and deceitful 
things of the world. He ealised that the wholeness of the 
world can be discovered anywhere but mostly within us or 
around us. His attention therefore shifted to the people, 
animals and objects around him, who posses the unity 
of the world. It became clear to him that all is reflected 
in all, and everything is interconnected, and that great 
stories can be told without big words. When he wants to 
talk about love, he presents it through two trees lean-
ing against each other, or a pair of sandals abandoned on 
the floor. Mortality can be conjured through a dry bunch 
of flowers, lewdness through a cauliflower cut in half. A 
portrait of even God himself can perhaps be captured in 

Balla Demeter: Pár, 1985 
zselatinos ezüst nagyítás, 47 x 60 cm
Balla Demeter: Couple, 1985 
gelatin silver print, 47 x 60 cm

Balla Demeter: Ágy, 1978 
zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 60 cm
Demeter Balla: Bed, 1978 
gelatin silver print, 45 x 60 cm
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for anything less: he thrives for completeness, to trace 
all back to its great origin.

The title Pictures of the Titanic is, of course, symbolic. 
In its ambiguity it portrays as many layers as a photo-
graph by Demeter Balla. It holds both its basic meaning 
and an allusion to something that may not even be present 
in the picture. It leaves it to our minds, on seeing it, to in -
fer the meaning. And that is the real importance and sig-
nificance of Balla’s images: to make directly visible that 
which cannot be seen through our eyes. It makes us per-
ceive by intuition or conjecture things that are ‘trembling 
upon a branch of nothingness’. For those who cannot see 
beyond the visible world, these are simply objects, dried 
flowers, shrivelled bananas and pears, nudes, slaugh-
tered bulls, and so on. They should look at them for their 
beauty, their perfectly executed photography, fine com-
position and lighting. In others, they will invoke more and 

more inner pictures, reveal transposed meanings in a 
footprint in the sand as something more mystical than a 
physical imprint, convey the deeply erotic message in the 
botanically perfect stamen and stigma of a flower, imply 
the mortal remains of a departed one through a hat and 
coat cast down on a chair. Such viewers will also remem-
ber End re Ady, just as emblematic in his poetry. I even 
hazard to say they will link it to one of the songs of Tamás 
Cseh, a contemporary bard. And to them I need not ex-
plain anything about these pictures. Those who are will-
ing to follow the thoughts and emotions of Balla embark 
on a unique journey with him. One photograph will pose a 

question, while the other presents the answer. The light 
that illuminates the deep, dark abyss on the night water 
(Danube) is the most philosophical picture for me. An im-
age of existence. With a little practice, one can learn to 
go under in that image, and I bet you anything that it won’t 
be fish or broken boats that you will discover, but those 
dark yet shining matters of our very lives. Love (Couple), 
aging (Adam and Eve, Mummy) and death (Departing, The 
desk of Kassak with his glasses, hat and radio) appear in 
a similar fashion in his symbolic photographs. Looking at 
his pictures, we bring up a person, an object, a setting, 
an interior from the past and these, if we are lucky, will 
lead us to a flood of thoughts. It empowers us to look be-
yond the piece of paper which represents certain things 
in two dimensions, and to dig deeper, to try to reach the 
core. This approach of mine seems to echo in an arti-
cle by Zoltán Trencsenyi, “The wrinkled up time”. “If one 
observes Balla’s photographs with sensitive attention, 

one will see beyond the soggy fruit and see the wrinkles 
of time, one will recognise the purest form of eroticism 
in a gently curved pear, and observe the writers them-
selves in a few abandoned objects that belong to them”. 
This selection shows a few of Balla’s early works, also. 
His piece entitled, The Gipsy Family (October 1966, volume 
10, p. 103) was featured in the Swiss Camera. One of his 
prominent contemporaries, whose name I know, but will 
withhold, denounced him, claiming that he has purposely 
misrepresented Socialism. “I had to work on the periph-
ery throughout my professionally most active years”, 
Balla told me once. His life was anything but peaceful. 

Balla Demeter: Torzó, 1984 
zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 45 cm
Demeter Balla: Torso, 1984 
gelatin silver print, 60 x 45 cm

Balla Demeter: Legyen meg a te akaratod 6. 1987  
zselatinos ezüst nagyítás, 58 x 50 cm
Demeter Balla: Thy will be done 6, 1987  
gelatin silver print, 58 x 50 cm
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Balla Demeter: Nyomok 1. 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 50 cm
Demeter Balla: Imprints 1, 1994.  gelatin silver print, 50 x 50 cm

This unrest, this tension made him produce great many 
influential images for Hungarian photography.

“And people hope, and mothers give birth”, closes the 
narrator Mikhail Romm’s film, Triumph Over Violence. The 
final image shows a pregnant woman, her gaze expect-
ant but also anxious, her fragile hand as if glued to her 
ripe body. This image was taken by Demeter Balla, the 
Hungarian photojournalist. How did it make it to the sil -
ver screen? “This image has a unique story”, Balla told 
me. Mikhail Romm did not know that the photographer 
of the image was Hungarian, and he was very surprised 
when Balla said, “Let me introduce myself. I guess you 
already know my photograph”. “Beautiful”, said the Rus-
sian director in English, who had apparently found the 
picture in a Danish book in a Moscow library. I have to 
thank one of my very talented artist friends for the im -
age, though. The woman captured in  the portrait is the 
wife of László Gyémánt, the painter. Originally, I was to 
photograph the painter. His wife came home, she was 
tired, sat down quietly at the end of the bed. Joy and anx-
iety shone in her eyes, and I thought I found one of those 
eternal thoughts. This image, which I titled “Expecting”, 
was used as the last frame of the movie, and was ex -
hibited in almost every capital city. Mikhail Romm asked 
me to thank the young woman in his name, for she had 
embodied the basic notion of the whole film: the continu-
ation of life. The photo-report of the painter was never 
featured, but the image of his wife was printed by Stern 
on 17 January 1965, and that was no ordinary matter be -
hind the Iron Curtain.

Demeter Balla, with his life’s work, shows us what it 
means to follow the highest of human callings. We live 
so that we can make our mark, so that we can contribute 
to what we were given when we were young, to honour 
the generations before us and speak to the generations 
that are to follow. I suspect it is not great fun to be old, 
but if one has to be, I am sure that having that wisdom, 
those bright thoughts, those kind feelings compressed 
into such images makes it acceptable. But before I could 
be accused of being biased, I will admit that Demeter Bal-
la is a difficult man. He is not alone with that of course, 
but unlike those who are just difficult and therefore un-
bearable – he excels in several things. He is a great chef, 
for instance. His dinner parties were legendary in cer-
tain circles of photographers. And even though he has 
a speech impediment, he is a very communicative man. 
What he thinks, he will say out loud, directly to the per -
son to whom it’s intended, not later and not behind his 
back. I always liked him for this quality, but many were 

angry with him because of this frankness. And last but 
not least, he is a great photographer. As Erno Bajor Nagy 
put it, “There was a whole month in my life when I would 
have liked to strangle Demeter Balla every single day. We 
were together in Siberia on a work trip. While I was in-
terviewing someone, he was sure to drag them away to 
where the light was just perfect for a picture. When we 
were running late for somewhere, he always had to stop 
the car for something that needed to be photographed 
and had to be handled as a priority over our appointment. 
When I was looking at the majesty of a mountain from 
afar, he was there on the rocky peak taking pictures. 
When I told him I was exhausted, he still made me assist 
him with a seemingly endless shoot. One day toward the 
end of our trip, when standing at a dizzying height, he was 
looking for the right angle, and I shouted at him: “Are you 
mad? You could fall!” he answered coldly: “So what? We 
need the picture, don’t we?” The euphoria of his work, his 
striving for an ever better solution, his utter dedication to 
the smallest task, made me understand the old saying 
of sailors: to sail is necessary; to live is not. This level 
of possession can describe a true photographer, too. (...) 
Demeter Balla demands success for himself, he thirsts 
for it rather, but in a way that in return for this success 
he is prepared to offer his every waking moment, all his 
life-force, all the cunning of his spirit. What is true of 
journalism stands for photography, too. You can’t make it 
on luck. (Erno Bajor Nagy: “The restlessness of the pho -
tographer. Demeter Balla’s images in Miskolc”, in: Film 
Szinhaz Muzsika, 27 Jan. 1979, vol. XXIII, pp. 10-11)

Bulcsu Berta said, on opening his exhibition in 
Szekesfehervar: “Demeter Balla is guarded by intrusions, 
repressed passions, a seeker of beauty, coming from a 
group of artists wishing to expose, going towards the ever 
bluer horizon. (...) His subjects, objects and landscapes 
do not look into cold lenses of a machine, but open up to 
his thoughtful and gentle eyes. (On the Way. Catalogue, 
Szekesfehervar,  1978.)  And  even  though he  no  longer  takes 
pictures, Hungarian photography is as important to him 
as ever. He has made a step utterly unique even among 
his collegues. On 18 March 1999, he founded the Demeter 
Award from his own funds for those who advance the art 
of photography in Hungary. The first award was made by 
the 5-member board of trustees on his 70th birthday, 4 
May 2001, and the writer of these lines was most honored 
to receive it. In the second year, it was awarded to Gyula 
Zaránd, who lives in France and the third to László Haris. 
That’s all, and I cannot and will not write anything further 
about Demeter Balla on these pages.
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BÁNKUTI

Kicsoda ez a Bánkuti András? Soroljam? Fotóriporter. 
Képszerkesztő. Fotórovat vezető. Két fotós szakmai lap 
főszerkesztője. Fotós és újságírói szakmai szervezetek 
elnöke, titkára. Tanár. Kurátor. Műgyűjtő. Két lány apja. 
A barátom. 

Ha nem írnék többet, egyetlen mondatot sem, tán 
ez is elég lenne. Másoknak feleennyi sem jut mindeb-
ből. De ha gondolják, az utolsó kettő kivételével a többit 
részletesebben is kifejtem.

Muzeológusként megszoktam, hogy az ember a ki-
jelentéseit, állításait minden esetben bizonyítani köte-
les. Kivételt nem ismerek, tehát most majd nekem is 
feladatom lesz ez. Életrajzából nyilván kiderül, hogy 
fotóriporterként elég sokra vitte, ha az összes kitünte-
tését kitűzné a mellére, zakója hasonlítana egy szovjet 
tábornok ünnepi egyenruhájához. Csak néhányat mon-
dok: a Sajtófotó Nemzetközi Nagymestere 1983 óta. 
Nyolc évvel később az Interpress Foto pályázatán és a 
budapesti Fotó Világkiállításon nagydíjas. 1993-ban Ba-
logh Rudolf-díjat, valamint Pulitzer-emlékdíjat kapott, 
a Magyar Sajtófotó pályázat több díjának is tulajdonosa. 
Három évtizedes fotós pályafutása során megörökített 
eddig szinte mindent, a színházi és táncfotótól a moszk-
vai puccsig, a bőrfejűektől a Mátyás téri prostituáltakig. 
És még nem hagyta abba, tehát mondhatni, mindent 
lefényképez és lefényképezett, amit lehetett, s néhány 
olyat is, amit nem. Képei a jobb hazai és a külföldi la -
pokban jelentek meg, például az Új Tükörben, a Magyar 
Szemlében, az akkor még nem ilyen Magyar Hírlapban, 
a Reformban, a HVG-ben, a The New York Timesban, a 
The Guardian-ban, de dolgozott az amerikai Black Star 
fotóügynökségnek is az 1990-es évek elején.

Rendelkezik valamilyen képességgel, amivel mi töb-
biek nem. Ő oda vágyik a fényképezőgépével, ahonnan 

szinte mindenki más inkább csak menekülne. Nem tö-
rődik nagyon a komforttal, a létbiztonsággal, megy, ha 
mehet. Hogy ez valójában mit jelent, kérdezzék meg a 
feleségét. Én már megtettem. Bánkuti pedig így mesé-
li el az egyik történetét: „Engem ma is az úgynevezett 
fejlődő – valójában persze éppen hogy fejletlen – or-
szágok érdekelnek legjobban. Ezek pedig nem a köz-
biztonságukról híresek. A legizgalmasabb emlékem 
Moldáviához fűződik. Függetlenné váltak ugyan, de az 
ottani orosz lakosság nem akart Romániához tartozni, 
és a tiltakozásuk meglehetősen parázs hangulatban 
zajlott. Akkoriban, 1992-ben a Köztársaság hetilapnál 
dolgoztam, szerettem volna nekik riportot készíteni a 
Dnyeszter-menti országról. Elutaztam, örömmel fo-
gadtak, egy ukrán tévéoperatőr társaságában kocsiba 
szálltunk, és katonai kísérettel elindultunk a harcok 
színhelyére. Menet közben észrevettem az út men-
tén egy érdekes szobrot: egy orosz pionírt testesített 
meg, kezében békegalambbal, viszont a fejére egy ro-
hamsisakot húzott – nyilván viccből – valaki. Átvillant 
az agyamon, hogy ez voltaképpen tökéletesen kifejezi 
az állapotokat. Megállítottam az autót, de abban a pil-
lanatban, amikor kiszálltunk, golyózápor zúdult ránk, 
méghozzá egy légvédelmi géppuska ontotta a tüzet. 
A sofőrnek azonnal eltalálták a lábát, körülöttünk fü-
tyültek a lövedékek. Elég rémisztő érzés fogott el, éle-
temben először voltam eleven célpont. Viszonylagos 
szerencsénkre a szobor egy kis dombon állt, berohan-
tunk mögé, így legalább fedezéket leltünk. A sofőrt si-
került magunkkal vonszolnunk, ám az autónkat szitává 
lyuggatták a lövöldöző moldáviai románok. Jó órán át 
dekkoltunk ott, amikor végre az oroszok meghallották 
a fegyverropogást, és egy páncélozott járművet küld-
tek értünk, majd némi golyóváltások után kimentettek 

Bánkuti András: Egykori Gulag, Kazahsztán, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 55,6 x 48 cm
András Bánkuti: Gulag in Kazakhstan, 1989. gelatin silver print, 55.6 x 48 cm
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bennünket. Ez volt a legkeményebb helyzet, amibe 
belekeveredtem.” (Markovics Ferenc: Legyen más és 
több… Beszélgetés Bánkuti Andrással Fotóművészet, 
2004. 1-2. 18-32. o.)

Több könyve, és még több kiállítása tanúsítja, hogy 
fotói megérdemelték az odafigyelést. Kézbe lehet 
venni a Szélső értékek 2003-as kötetét, vagy a három 
évvel később kiadott Emberek a szovjet és orosz világ-
ban címűeket. Több száz fekete-fehér és színes fotó 
sorakozik bennük. A bizonyítási eljárásnak immáron 
részemről vége, de ha esetleg jobban hinnének Gera 
Mihálynak, ő ezt írta róla: „Bánkuti Andrásnak remek 
érzéke van ahhoz, hogy az egyszeri esemény lényegét 

megragadva, általánosan érvényes jelképet alkosson. 
Fotóriporteri magatartására jellemző, hogy ezt mindig 
tiszta eszközökkel teszi, magyarán, sohasem ő terem-
ti a helyzetet, hanem csak meglátja és kiemeli. Ebben 
segíti felkészültsége és tájékozottsága, az esetek több-
ségében tisztában van az összefüggésekkel, az ese-
ménynek az adott pillanaton túlmutató súlyával, erre 
összpontosít, ezt akarja a felvételen megörökíteni.” 
(Böngészde Fotó Videó 2003. 9. sz. 20. o.) Gondoljanak 
csak a Kádár temetését a magasból megörökítő képé-
re, amin egy Kádár-szerű, idős férfi kémleli aggódva a 
távoli jövőt. Érzett valamit, amit mi már tudunk. Bächer 
Iván szerint: „Bánkuti, mint napifotós, ott volt az elmúlt 
két évtizedben mindenütt, ahol valami vagy valaki szét-
hullott, szétvált, egyesült, kimúlt, föltámadott, utolsót 
rúgott, eltemettetett.” (Napifotós. Népszabadság, 2003. 
nov. 15.) Trencsényi pedig ezt írta róla: „Bánkuti na-
gyon érti ezt a világot (A Szu-t és Oroszországot KK) 
és nemcsak annak okán, hogy anyai ágon erős köze 

Bánkuti András: Bányász, 1990 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
András Bánkuti: Miner, 1990 
gelatin silver print, 40 x 30 cm

van hozzá, hanem azért is, mert gyakran megfordult 
arrafelé –félszázszor biztos volt már a volt Szovjetunió 
különböző területein. Moldáviából lőttek rá géppuská-
val, Moszkvában megkóstolta a szegények kenyerét, 
fotózott olajbányászok között, fényképezett börtönben, 
sztriptízbárban, bolhapiacon, szépségversenyen, föld-
rengés sújtotta területen és politikai zavargásokon.… 
A kötet bevezetőjében Tatyjana Tolsztaja, a mai orosz 
próza figyelemre méltó képviselője azt írja: ’Semmi ér-
dekesebbet, paradoxabbat, ellentmondásosabbat, mint 
az orosz ember, nem ismerek. Oroszország egy hatal-
mas bolondokháza… az orosz világmindenségben nin-
csen logika, az ajtók nem kulcsra, hanem varázsigére 
nyílnak, a lépcsők csak rajzolva vannak, a labirintusok 
sémáját figyelmeztetés nélkül megváltoztatják. Orosz-
ország legjobb útikönyve egy olyan bedekker lenne, 
amit Escher illusztrálna, az útjelzéseket pedig Kafka, 
Beckett és Ionesco állítaná össze.” (Rajzolt lépcsőkön. 
Népszabadság, 2007. június 18.) Ez, az olvasva túlzó-
nak és bombasztikusnak tűnő megfogalmazás Bánkuti 
képein valósággá válik, néha elborzadunk, máskor szé-
gyentelenül röhögünk, máskor meg… Kinek mihez van 
gusztuskája. Az Alkony című képe klasszikussá vált, a 
KGB székházról leereszkedő gigantikus Lenin fej való-
ban ionescoi abszurd, hasonlóan a volt Gulagot felke-
reső túlélők találkozását egykori árnyalakokkal. Hát-
borzongató, miként a földrengést egyedüliként túlélő 
sokember nagyságú Lenin-szobor, vagy a Gorbacsov 
képére játékpisztolyt fogó, de az igazit is szemrebbenés 
nélkül használni képes kissrác fotója.

Még valamiről nem beszéltem. 1979-től hetente 
egyszer vagy többször autóba ült és meg sem állt Győr-
ig, hogy a balett-társulat életéről készítsen fotográfiá-
kat. Sikerült lefényképeznie a táncosokat, kimerülten, 
izzadtan, boldogan és szomorúan, az előadás előtt és 
után, nagyritkán közben is. Ma már ezt mindenki meg -
próbálja, de tekintsenek vissza a mondat elején álló 
évszámra. „Igen, hetvenkilenc óta ’járunk együtt’. Ak-
kortájt alakultak meg, rengeteg fotós rohanta le őket, 
élükön Kornissal és Fénerrel. Kaptam jegyet egyik elő-
adásukra, s bár divatdolognak éreztem a nagy felhajtást 
körülöttük, elmentem megnézni, és nagyon megfogott 
az élmény. Elkezdtem megkörnyékezni őket, s közben 
rettegtem, hogy – látva a tömérdek, megjelent kép-
riportot – nem tudok újat, mást mondani róluk. Ezért 
inkább próbákat fotóztam, ami persze kétszeresen ne-
héz, hiszen egyrészt ezek a szituációk nincsenek bevi-
lágítva, másfelől ez egy hallatlanul intim világ, ahová 
idegent nem szívesen engednek behatolni. Egy darab 

nehezen születik meg, rossz mozdulatok javítása után, 
fáradságosan, sok-sok ingerült vita végén – és akkor 
még ott akar lenni egy szájtáti idegen is? Lassanként 
elviselték, hogy ott lábatlankodok, eleinte még fény-
képezőgépet sem vittem, ismerkedtem velük. Később 
fotózni kezdtem, s legközelebb már képeket vittem és 
szét is ajándékoztam a rajtuk szereplőknek. Mindinkább 
befogadtak, s végül már sok olyan szituációban velük 
lehettem, ahová aligha léphetett volna be más fotós.” 
(Markovics Ferenc: Legyen más és több… Beszélgetés 

Bánkuti András: Alkony, Moszkva, 1990 
RC nagyítás, 30 x 40 cm
András Bánkuti: Dusk, Moscow, 1990 
RC print, 30 x 40 cm
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Bánkuti Andrással Fotóművészet, 2004. 1-2. 18-32. o.) 
A képeket bárki megtekintheti, aki fellapozza a Győri 
Balett címen 1999-ben megjelent albumát. Nézze meg 
Ladányi Andrea vagy az egykori alapító portréját.

Menjünk tovább. Megszállott gyűjtő. Most nem 
részletezem római fibuláit, mécseseit, terrakotta feje-
it, cserepeit, obulusait és más, számomra eddig csu-
pán múzeumokban létező tárgyakat, mert ezek nem 
tartoznak szorosan ide. Bár egy rövid morfondírozást 

talán megérne, hogy a fontos pillanatok után izgatottan 
rohangáló fotóriporter ugyan miért vonzódik ennyire a 
másfél-kétezer éves tárgyakhoz… De ennek megfejtését 
másra bízom. Ám tudatom, hogy legalább három szobá-
nyi fotográfiával foglalkozó könyve, és korabeli újságja is 
van. Hogy szekrényeiben, polcain és egyebütt többtucat 
régi fényképezőgépet tart. De hogy falain, könyvespolca-
in, virágcserepeknek támasztva és más, egyébként mű-
tárgyvédelmileg számomra elborzasztó helyen dagerro-
típiáktól a fotóporcelánig, eredeti Nadar fényképtől Liszt 
Ferenc eddig ismeretlen fotójáig még mi minden rejte-
zik, azt szerintem senki, legfőképpen ő nem tudja. Ezért 
aztán minden látogatásom náluk felér egy fotótörténe-
ti szemináriummal. Ezeknek bizonyításához nem kell 
egyéb, mint egy érvényes beutazási engedély  Budaörsre, 

Bánkuti András: Markó Iván, 1985 
digitális print, 28,5 x 41,5 cm
András Bánkuti: Iván Markó, 1985 
digital print, 28.5 x 41.5 cm

Bánkuti András: Solti György, Budapest, 1985, zselatinos ezüst nagyítás, 20,5 x 17,4 cm
András Bánkuti: György Solti, Budapest, 1985. gelatin silver print, 20.5 x 17.4 cm
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a Bor utca körzetébe, s aztán lehet bólogatni, nem túl-
zott, az igazmondására oly kényes tanulmányíró. Még 
egy. Nem irigy. Bármikor kölcsönad, megmutat, lekö-
zöl a gyűjteményéből bármit, vannak rajtam kívül más 
cimborái is, akiknek észben tartja gyűjtési területüket, 
s ha olyat lát, inkább nekünk veszi meg, nem magának. 
Nem ritkán fordult elő a múltban, hogy megcsördült a 
telefonom, Bánkuti hívott Teheránból, Tallinból, Moszk-
vából és már elfelejtettem honnan, hogy itt áll egy ilyen 
vagy olyan fénykép, fotós tárgy előtt, és mi az, és meg -
éri-e? Ja és még egy, de aztán tényleg abbahagyom. Én 
még embert így alkudni, mint őt, nem láttam, Gyakran 
mentünk együtt az Ecserire, más piacokra, akár még 
Párizsban is, s ha valami megtetszett neki, azt biztos 
megszerezte, És sohasem annyiért, amennyiért az el-
adó felkínálta. Én meg csak álltam ott, néha szerepet 

osztott nekem is, mint szakértőnek, akkor bólintottam, 
vagy ráztam a fejem, de a karmester az Bánkuti volt, 
minden esetben.

De ez nem elég Bánkutinak, mindezeken felül még 
aktív szerepet játszik a fotográfiai közéletben is. És 
nemcsak ma. KISZ vezetőként nem mozgalmi nótákat 
énekelgetett a tölgyfák alatt, hanem barátjával akkor 
még csak Kiss és nem Kuntler Árpival egy újságot pró-
báltak meg összegründolni olyat, ami akkor még nem 
volt, és azóta sem, hiszen csak egy próbaszám bírt be -
lőle megjelenni. Közlök egy részletet a tervből, a szi-
nopszisból: „Egy 70-80 százalékban képre építő, heti 
magazin makettjét szeretnénk megvalósítani. A mai 
hazai sajtóstruktúrából ugyanis hiányzik a képre építő, 
azt jó értelemben használó, a képet tisztelő, szerető or-
gánum, mely tipográfiájában modern tördelési elveket 

Bánkuti András: Punkok, Budapest (részlet a riportból), 1981, digitális print, 43 x 29,5 cm
András Bánkuti: Punks, Budapest, (from the report), 1981. digital print, 43 x 29.5 cm

Bánkuti András: Hajléktalanok a Nemzetközi pénztár előtt, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 16,2 x 23,7 cm
András Bánkuti: Homeless in front of the International Ticket Window, 1989.  gelatin silver print, 16.2 x 23.7 cm
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Mr A.B. In X
Who is this András Bánkuti? Where do I start? Photo- 
journalist. Picture editor. Newspaper editor. Editor-in-
Chief of two prestigious photography magazines. The 
president and chancellor of journalistic and photo-
graphic societies and unions. Teacher. Curator. Art col-
lector. Father of two daughters. My friend. 

Perhaps this would be enough even if I didn’t write 
anything else. Other people don’t get to do half of these 
things. But if you insist, apart from the two other state-
ments, I will elaborate. As a museologist, I know that a 
statement always has to be proved and backed by evi-
dence. And this rule does not allow exceptions, so I shall 
also keep myself to that. From his CV, one could quickly 
establish that he has achieved considerable success as 
a photojournalist. If he were to wear all his insignia at 
once, he would resemble a high-ranking Russian of-
ficer. Just to mention a few: he is the Grand master of 
Press Photos since 1983. Eight years later he received 
the highest award at both the Interpress Photo Contest 
and the World Exhibition of Photography in Budapest. 

In 1993 he received the Rudolf Balogh Award and 
the Pulitzer Prize. His career spanned over three dec -

ades and through these years he captured almost eve -
rything worth capturing from the great moments in the 
word of theatre and dance, right to the Moscow coup, 
from skinheads to the prostitutes on Mátyás Square. 
His images were featured in the best nationally and in -
ternationally renown printed press: in Új Tükör (New 
Mirror), Magyar Szemle (Hungarian Review), Magyar 
Hírlap (Hungarian News), The New York Times, The 
Guardian, but he also worked for the Black Star Photo 
Agency in the early 90s. 

He possesses qualities that others tend to lack. He 
wants to be in places with his camera that others would 
flee. He doesn’t care much for comfort and safety, but 
sets off whenever possible. His wife knows best what 
this is all about; and yes, I did ask her about this. This is 
how Bánkuti recalls one of his stories: Even today, I care 
more about the so-called developing countries. In real-
ity, they are underdeveloped, and this also applies to the 
public safety there. My most exciting memory is from 
Moldova, which was independent at that point, but the 
Russian population did not want to belong to Romania, 
which caused a lot of social tension. 

szem előtt tartva, gyorsan és művészi igénnyel tájé-
koztatná az olvasót a legfrissebb eseményekről.… A lap 
alapszerkezetét elsősorban a mobilitás jellemezné.… 
Munkánkat a KISZ KB kulturális osztályának anyagi és 
erkölcsi támogatásával végeztük.” (Bánkuti András-Kiss 
Árpád: Részlet a Fiatal Fotóművészek Stúdiójának egyik 
szinopszisából Képvilág, 1985. 1. sz. Makett, próbaszám, 
a KISZ KB által szervezett 1985. júniusi Fiatal Művészek 
Fesztiváljára készült) A kevés megjelent lapszám közül 
egyet én is őrzök, kérésre bárkinek megmutatom. 

Azóta is számtalan tisztségének próbál megfelelni: 
miközben tizenöt éven keresztül vezette páratlan fele-
lősségérzettel a HVG fotórovatát, egy általa szervezett, 
mozgatott, kiemelkedően jó fotós csapatot, azonközben 
főszerkesztője a mai napig a Fotóriporter című lap-
nak. Ez hagyján, de mindezeken túl, még a Mai Manó 
Ház egyik alapítója, rekonstrukciójának legfontosabb 
szervezője a kezdetektől mindmáig Kolta Magdolnával 
és velem. Ez immáron másfél évtizednyi idő. Továbbá 
a szakma legfontosabb flottafelvonulásának számító 
magyar sajtófotó kiállítások, és a mindig megjelenő 
sajtófotó évkönyv mozgatója is jó régen. Aki nem hi-

szi, tekintsen ide a polcomra, majd fél métert foglal 
el belőle Az év fotója feliratú könyvsorozat, gerincükön 
az évszám, 1992, 1993, 1994 … és így tovább 2010-ig, 
meg egy Visszapillantás is. Sokfajta zsűri, döntéshozó 
szerv és elnökségek mellett még a Nemzeti Kulturális 
Alap Fotóművészeti Kuratóriumának is tagja volt 1994-
98 között, éppen az indulás éveiben, amikor még hittel, 
reménnyel vágtunk neki ennek a felelősségteljes fel-
adatnak, megteremteni a magyar fotográfia anyagi és 
infrastrukturális bázisát... Erről nem írnék most töb-
bet. A lényeg úgy is az, hogy Bánkuti olyan sajtófotós, 
aki szerepének határait saját munkájánál tágabban 
vonja meg, és mindig az egész fotográfiai szakma ügyét 
tartja szem előtt. Ja, és még egy lényeges dolgot el-
felejtettem. Mindezeket, a Fotóriporter főszerkesztő-
ségét, a Mai Manó Házért végzett dolgait, egy időben 
a ház ügyvezető igazgatását, a sajtófotó kiállítások és 
a Sajtófotó Évkönyvek körüli nem csekély hercehurcát 
ingyen, egyetlen fillér fizetés, költségtérítés nélkül vé-
gezte és végzi. És mindezek ellenére nem bolond, nem 
élhetetlen, csak jó értelemben ügyszerető és megszál-
lott. Ezért a barátom. 

Bánkuti András: Ladányi Andrea, 1983, digitális print, 100 x 72,5 cm
András Bánkuti: Andrea Ladányi, 1983. digital print, 100 x 72.5 cm
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Back then I worked for a newspaper called Repub-
lic and I worked on a report for them about the coun -
tries along the Dniester River. I was paired up with an 
Ukrainian cameraman, and they took us in an army jeep 
to where the fighting was. On our way I spotted a very 
interesting sculpture: it was of a Russian pioneer with 
the white dove of peace in his hands, but someone put 
a combat helmet on his head, just as a joke I guess. It 
struck me that this sums up the whole situation per-
fectly. I stopped the car, but the second we pulled over, 
they opened fire on us. Our driver was shot in the leg and 
there were bullets flying all around us. That was a scary 
feeling. For the first time in my life, I was a living target. 

“We were lucky, because the statue stood on a small 
mound, so we ran behind it to take cover. We managed 
to drag the driver with us, but our car was shot to pieces 
by the trigger-happy Romanians in Moldova. We had to 
wait for a good hour until the Russians heard the gun-
shots and came to pick us up in a bulletproof vehicle 
and after some shooting they drove us to safety. This 
was the riskiest situation in my life”. (Ferenc Markovics: 
“Conversation with András Bánkuti”, in Fotóművészet, 
2004. 1-2. pp. 18-32)

Numerous books and exhibitions prove that his work 
deserves our attention. Take a look at his 2003 book, en-
titled Outer Values or three years later the book People in 
the Soviet and Russian World with many hundred colour 
and black-and-white images. I will not try to convince 
you any further, but you might like to know what Mihaly 
Gera had to say: “András Bánkuti is brilliant at capturing 
the essence of a one-time event, creating a universally 
valid symbol. As a photojournalist, he always uses clean 

compositions, meaning that he never stages a scene, 
but always finds it. He is always prepared and aware 
of the situation, to the extent where he sees beyond the 
immediate and recognises the greater correlations: he 
always strives to capture these in a picture, this being 
his main focus. (“Bongeszde” [Gleaner], in: FotoVideo 
2003, no. 9, p. 20) 

Try to recall his photo of Kádár’s funeral taken from 
above, where he shows an old man in the crowd looking 
much like Kádár himself, looking into the future anx-
iously. As if he had a premonition about something that 
we already know. According to Iván Bächer: Bánkuti, the 
quotidian photographer, for the past two decades has 

been at all the places where someone or something 
was falling apart, separated, united, ended, died, began, 
resurrected, kicked the bucket or was buried”. (“Napi-
fotos” [Everyday Photographer], Népszabadság, 15 Nov. 
2003). Trencsényi had the following to say about him: 
“Bánkuti understands this world (the Soviet Union and 
Russia) through and through. And not just because he 
has bonds there on his mother’s side, but because he 
has visited the various territories of the USSR at least 
50 times. In Moldova they fired at him with a machine 
gun, in Moscow he experienced poverty first hand, he 
worked alongside oil miners, he photographed inside 
prisons, in strip-clubs, at flea–markets, at beauty pag-
eants, he captured the aftermath of an earthquake and 
the epicentre of political unrest. (...)”

In the foreward Tatyjana Tolstaja, a prominent con-
temporary Russian writer wrote: “I do not know anything 
more interesting, more paradoxical, more conflicted 
than the people of Russia. Russia is a great big land of 

Bánkuti András: Tüntetés, Moszkva, 1990 
zselatinos ezüst nagyítás, 22,6 x 29,5 cm
András Bánkuti: Demonstration at Moszkva, 1990 
gelatin silver print, 22.6 x 29.5 cm

Bánkuti András: Tüntetés, Moszkva, 1999 
zselatinos ezüst nagyítás, 18 x 24 cm
András Bánkuti: Demonstration in Moscow, 1999 
gelatin silver print, 18 x 24 cm
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lunatics. (...) In the Russian universe there is no place 
for logic, our doors open with spells of magic instead 
of keys, staircases are drawn with pencils and the con-
figuration of our labyrinths changes without warning. 
The best travel guide to Russia today would have to be 
illustrated by Escher, with travel signs written by Kafka, 
Beckett and Ionesco.” Ionesco”. (“On drawn staircases” 
Népszabadság, 18 June 2007) This description that seems 
so over dramatic and exaggerated becomes a reality in 
Bánkuti’s pictures, where we are sometimes terrified, 
then we laugh, and at other times we... as we please. 

His picture entitled Dusk is a classic piece –of Hun-
garian photography. The gigantic head of Lenin de-
scending from KGB Headquarters is a true Ionescu-like 
absurd, just like the visit of the survivors to the Gulag 
and meeting the shadow figures there. Unforgettable 
and shocking images: the high statue of Lenin, towering 
over the land as the sole survivor of the earthquake. Or 
the little boy with the water gun pointed at the face of 
Gorbachev, his eyes telling us that he would be ready to 
shoot a real gun, too. There is one more thing I need to 
mention. From 1979 on, every week he would get into his 

Bánkuti András: Május elseje, Budapest, 1985,  zselatinos ezüst nagyítás, 16 x 24 cm
András Bánkuti: 1st May, Budapest, 1985. gelatin silver print, 16 x 24 cm

Bánkuti András: A Magyar Demokrata Fórum I. Országos Gyűlése, Budapest, 1989
zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 18 cm
András Bánkuti: At the 1st national congress of the Hungarian Democratic Forum (MDF), Budapest, 1989 
gelatin silver print, 24 x 18 cm
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Icar and drive down to Győr, to document the life of a bal-

let company. He took pictures of the dancers exhausted, 
sweaty, euphoric and melancholic, before and after the 
performance, and sometimes even during. 

Nowadays everyone tries to do “behind the scenes” 
documentaries, but take a look at the year referred 
to at the beginning of the sentence above, “Yes we go 
together since seventynine”. That’s when the Ballet of 
Győr was founded, and dozens of photographers rushed 
there, led by Korniss and Féner. “I received a comple-
mentary ticket to one of their performances and I went, 
but with fairly low expectations, thinking this is all just 
the fashion of the day and is blown out of proportion. 
But the experience captivated me. I started approach-
ing them, all the while being terrified that I would have 
nothing new to show, having seen the extensive cover-
age they had received. So I started to photograph them 
during rehearsal, which was twice as difficult, as they 
were not well lit, and secondly, it was an incredibly inti-

mate world where intruders were not welcome. A per-
formance is very difficult to create: it comes about after 
the correction of many wrong movements and motions, 
tedious attempts and a lot of heated arguments. And 
then there is this outsider with a camera and his mouth 
wide open. It took them quite a while to get used to me, 
first off I wasn’t even allowed to take a camera. I had to 
get to know them. 

“Then I started photographing them, and after that I 
showed up with the images, giving them to the dancers 
as presents. They gradually accepted me as one of their 
own, and towards the end they let me witness things 
no other photographer could”. (Ferenc Markovics: Op. 

Bánkuti András: Kádár János, 1989 
RC nagyítás, 15 x 19,6 cm
András Bánkuti: János Kádár, 1989 
RC print, 15 x 19.6 cm

Bánkuti András: Kádár János ravatalához sorbanállók, Budapest, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 16 cm
András Bánkuti: Procession of mourners at the catafalque of János Kádár, 1989. gelatin silver print 24 x 16 cm
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cit.) These images can be found in the his album, enti-
tled Győri Balett (Ballet of Győr) which was published in 
1999. Take a look at the portrait of Andrea Ladányi or the 
founder of the company. Let’s continue. He is an ardent 
collector. I will not go into details about his Roman fibu-
las, lampions, terracotta heads, tiles, silver coins, and 
other objects that I have only seen in museums before, 
since these don’t strictly relate to the present subject. 

Although it may be worth a short detour to examine 
why this photographer who chases important moments 
excitedly is so attracted to objects over a thousand 
years old. I’ll let someone else solve that mystery, but 
I do know that he has enough books and magazines on 
photography to fill three rooms. 

I guess no one has an inventory of his eclectic and 
intriguing other belongings that span from dagerro-
types, to original photos by Nadar, to a portrait of Liszt 
formerly unknown to the general public, just hanging 
on his wall, or perched on one of his bookshelves, or 
casually leaning against a pot of flowers - or randomly 
appearing in some other domestic setting that is so in-
appropriate in terms of preservation that the museolo-
gist in me is in complete shock. Every time I visit him, 
it’s like a historical seminar on photography. If you don’t 
believe me, you only have to go to Budaörs, Budaors and 
see for yourself. 

He is also generous. He will lend you anything, he 
will show you all that you want to see, and if a friend is 
a collector and he comes upon a piece that would make 
his friend happy, he will buy it. In the past, he has phoned 
me from Tehran, Tallin, Moscow or elsewhere to tell me 
that he was looking at some photo or object, and would 
and would ask me if that thing was really worth it or of 
interest to me. I have also never seen anyone bargain 
like him. We used to go together to the flea market on 
the Ecseri Road in Budapest, but also to other markets, 
in Paris and other places. If he saw something he liked, 
he would surely get it. And always well below the price 
the seller originally asked for. I was his sidekick. Some-
times he gave me the role of expert, which I played by 
nodding or shaking my head, but it was always Bánkuti 
who pulled the strings. 

But this was not enough for him. He has been an 
active member of the photography scene in Hungary 
since a young age. As a young leader of KISZ (Hungarian 
Young communist League), when others were busy sing-
ing communist movement songs under the oak trees, he 
was busy making plans to establish a newspaper, en-
titled Makett with his friend who then was called Kiss, 

now Árpi Kuntler, which only survived one trial publi-
cation, but I will share their plan with you: “We would 
like to establish a weekly paper 70-80% of which would 
include images. A medium like this is missing from the 
newsstands today, a publication that builds on photos, 
that respects and celebrates them, that with its fine ty-
pography would instantly inform the reader of the most 
current events but with an artistic flair. The basic struc-
ture of the paper would build on mobility. The work was 
performed with the financial and moral support of the 
Cultural Department of of KISZ”. (Bankuti - Arpad Kiss: 
“Excerpt from... Studio of Young Photo Artists”, Kepvilag, 
1981, no. 1. Makett presented at the Festival for Young 
Artists, organised by KISZ)

I still treasure the only published copy of this news-
paper, and I am happy to show it to anyone upon request. 
He always juggles his many responsibilities: he was pho-
to editor for HVG (Weekly World Economy) for 15 years, 
leading an extremely good team of photographers. At 
the same time, he was editor-in-chief of Fotoriporter, up 
to today. He is also a founder of Mai Mano House - the 
House of Hungarian Photography and one of the fiercest 
advocates of its reconstruction from the very beginning, 
along with Magdolna Kolta and myself. This is a period of 
more than 15 years. He was always the moving force be-
hind the biggest press photo exhibitions and the annual 
press photo yearbook publications. If you don’t believe 
me, look at my bookshelf: I have one dedicated just to 
him, a good half metre of shelf space. The Photo of the 
Year series from 1992, 1993, 1994, and so on to 2010. 

In addition to being on many juries and boards, he 
was member of the Curators’ Board of the National Cul-
tural Foundation for Photography 1994-98, right at the 
start when we were full of hopes and faith, and eager 
to face this challenging task and establish the material 
and infrastructural base of Hungarian photography. But 
I would not like to make more comments on that now. 
What matters is that he feels a strong responsibility for 
all his peers and the future of his craft. And one final de -
tail: he fills all his positions pro bono - without pay. And 
not because he is crazy, or unfit for life, but because he 
is absolutely passionate about and dedicated to Hungar-
ian photography. This is why he is my friend.

Bánkuti András: Kárpátalja, 1990 
zselatinos ezüst nagyítás, 22,7 x 16,4 cm
András Bánkuti: Sub-Carpathia, 1990 
gelatin silver print, 22.7 x 16.4 cm
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Szürke fényű csillag

BENKŐ

„Pesten járt néhány esztendeje Josef Koudelka, az élő 
legenda, a legnagyobb fotográfusok egyike... Vége lett az 
előadásnak, s Koudelka lassan kiszabadult a rajongók, 
a kíváncsiak gyűrűjéből... És akkor ez a nagy művész 
kabátja zsebéből előhúzott egy cédulát, s azt mondta, 
hogy ő is szeretne látni valakit. Mi több, beszélgetni 
vele. Ki volna az? - kérdezték a döbbent kíváncsiak. 
Imre Benkő – hangzott a válasz. Aztán találkoztak, és 
persze beszélgettek. Csendben, azok nyugalmával, akik 
nagyon tudják a dolgokat.” (Végh Alpár Sándor: Benkő 
városa a mi városunk. Pillanatok Budától Pesterzsébetig. 
Tűzfalak és roskadt sorsok. Magyar Nemzet, 2004. jan. 
27.) Ez a rövid idézet is felveti bennem a kérdést: ki a 
hazai kulturális, művészeti életben a csillag? A sztár? 
Félek, a választásra jogosult közönség minimum két-
harmada kérészéletű tv-szereplőket, műsorvezetőket, 
celebeket sorolna vég nélkül, s talán egyet vagy kettőt 
a valódi csillagok közül. De lehet, hogy túl optimista va-
gyok… Egyet, kettőt… Arra is nyugodtan mernék nagy 
összegben fogadni bárkivel, hogy a Balázs Béla-díjas, 
Pulitzer-díjas, Eugene Smith ösztöndíjas, Kossuth-díj 
várományos Benkő Imre sem sztár szerintük. Pedig 
szinte minden adottsága megvan hozzá. Elsősorban 
és mindenek felett: tehetséges. Másodjára: rengeteget 
dolgozik és kutyakövetkezetesen járja a maga szabta 
utat. Könyvei, fotóalbumai jelennek meg szép szám-
mal. Kínától Indiáig, Amerikától Esztergomig több száz 
csoportos kiállításon szerepelt alkotásaival. Azoknak 
a tárlatoknak a száma is meghaladta már az ötvenet, 
ahol egyedül az ő nevére jöttek a képekre éhes nézők. 
Két alkalommal – 1975-ben és 1978-ban – aranyérmet 
nyert a World Press Photo pályázatán. Számos jelen-
tős közgyűjtemény és galéria őrzi a fényképeit. Sok jó 
fotográfus vallja őt tanítómesterének, ami nem csoda, 

hiszen 12 éven keresztül, egészen 2000-ig a Magyar 
Iparművészeti Egyetemen a dokumentarista fotográfia 
óraadó tanára volt. Saját stílusa van. Utánozzák. Mi kell 
ennél több ahhoz, hogy valóban sztár legyen? Buta kér-
dés, tudom, ne is válaszoljanak…

Közben meg, mindezeken felül, immáron mindjárt 
hetvenévesen, még mindig kíváncsi. Alig tudok olyan 
sztárfényképészt (csillagfotóst) előszámlálni hirtelen-
jében, akivel olyan sokat találkoznék fotókiállításokon, 
könyvbemutatókon, mint vele. Mások fotókiállításán, 
mások könyvbemutatóján, persze. Sokat tud, s talán 
ezért akar és bír még mindig tanulni. És ez így volt 
egész életében, olvasom az életrajzi momentumait, 
szinte mindenhol ez tűnik fel. Autodidakta volt. A maga 
erejéből… Addig próbálgatta, míg nem sikerült… Elvég-
zett ezt is, azt is, kipróbált ezt is, azt is, csak a tudásvá -
gyától vezérelve. Figyelemre méltó tulajdonság, ezért 
biztos mintának állítanám, miként Urbán Ádám a példa-
képeit soroló, talán még most is látható kiállításában. 
De igazából nem hagyja magát, folyton hátrahúzódik. 
Ha bírna, leginkább láthatatlanná válna, ködsüveget 
nyomna a fejébe, mert valami nagyon hiányzik ebből 
a fényképészcsillagból. Az exhibicionizmus. A magát 
megmutatni vágyás, a feltűnősködés. A melldöngető 
önreklámozás. Ő csak úgy van, dolgozik, csinálja a ké-
peit, tudja a saját értékeit. Mi is tudjuk az ő értékeit és 
még sincs soha a bulvárlapok címoldalán, nem vele csi-
nálnak ifjonc rádiósok, tévések kis színeseket. Szürke 
csillag. Vele fordult elő – kivel mással –, hogy az elmúlt 
dicsőséges évtized nagy helyezkedésében, lapalapítási 
és - megszüntetési lázában a legismertebb fotóripor-
tereink egyikeként, mindenféle díjakkal, kitüntetések-
kel kidekorálva, hirtelen, váratlanul munkanélkülivé 
lett, s maradt is volna sokáig, ha a kollegialitás nem 

Benkő Imre: Csirmaz Miklós villanyszerelő, Ózd, 1989,  zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Imre Benkő: Miklós Csirmaz electrician, Ózd, 1989. gelatin silver print, 60 x 50 cm
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segíti őt ki a nem maga kaparta gödörből. Ez is meg-
érne egy külön történetet, de azt mesélje más. Esetleg 
ő saját maga: „1990-ben megszűnt a Képes Hét. 91-ben 
a párizsi Wostok Press fotóügynökség engem szemelt 
ki magyarországi fotóriporterének. A rendszerválto-
zás idején elég sok olyan riportot csináltam, a szovjet 
csapatkivonulástól kezdve a hajléktalanproblémáig, 
ami most a párizsi archívumban van. Dicsekedhetnék, 
hogy az első pápalátogatásról, az ózdi kohászatról ké-
szült fotóim nagyon szépen jelentek meg, de inkább a 
jó kapcsolat miatt érte meg, ők képviselik a képeimet 
külföldön. Itthon másfél évig nem volt munkám, utána 
jött az Európa, kilenc hónapig, és aztán megint sem-
mi, akkor voltam munkanélküli segélyen majdnem egy 
évig. Rádöbbentem arra, mennyire egyedül vagyok, és 
semmit nem jelent az, hogy valamihez értek, hogy va-
lamit csináltam. Amikor a csepeli munkásokkal együtt 
álltam sorban a munkanélküli segélyért, az elég nehéz 
volt.” (Bacskai Sándor: Az ember dokumentatív ábrázo-
lása érdekel. Beszélgetés Benkő Imrével. Fotóművészet, 
1999. 3-4. sz.)

Benkő klasszikus fotóriporter, abból a fajtából, aki 
valamivel szerencsésebb csillagzat alatt születvén 
most a Magnum vagy a Rappho vagy valamelyik nagy il-
lusztrált világmagazin ünnepelt fotósa lenne. Ő is men-
ne külföldre, százak hallgatnák előadásait, s a végén 
ő is előhúzna a zsebéből egy cédulát, miként tette azt 
Koudelka… Pénze is annyi lenne, mint a pelyva, és bizto-
san nagyvonalúan támogatná a Mai Manó Házat. Ehelyett 
reggelente vonatra száll, döcög két és háromnegyed 
órát, mert egy évtizednél régebben fényképezi Ózdot, 
az Acélvárost. Csinálta már egy ideje, amikor megkap-
ta a további folytatáshoz az Eugene Smith ösztöndíjat. 
És ez nem semmi, ha szabad így mondanom. Abban a 
rengeteg fotóban, amit ott exponált, nemcsak egy gyár, 
nemcsak a magyar szocialista nehézipar totális csődje, 

Benkő Imre: Karbantartók, Kohógázüzem, Ózd, 1989 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Imre Benkő: Maintenance Workers. Gas Plant, Ózd, 1989  
gelatin silver print, 50 x 60 cm

leépülése követhető nyomon, hanem valami több, ennél is 
fontosabb. Talán a dolgozó ember örökös alávetettsége, 
kiszolgáltatottsága, védtelensége a szűkebb és tágabb 
világgal szemben. Vagy más. Pedig Benkő nem szen-
zációkat keresett, hanem pusztán megörökített, mint 
hajdanán a királyok mellé szegődött krónikások. „Ami-
kor a könyv készült, kétszáz tekercsnyi negatívom volt. 
De ez elég tömény anyag, nagyon szigorúan fényképez-
tem, ha reggeltől estig dolgoztam, akkor sem lőttem 
el öt-hat tekercsnél többet. Általában két-három napra 
megyek le, a gyár melletti Kohász szállóban szoktam 
lakni, és volt egy kis támaszpontom is, az Ózdi Vasas 
című újság kis, füstös szerkesztősége, ahol az üzemi 
lapos újságírók segítettek, onnan felhívhattam azt, aki-
től az engedélyeket kellett kérni. 1989-ben megkaptam 
a Kassák Lajos ösztöndíjat, és a bíráló bizottság kér-
te az igazgatót, hogy támogassák a munkámat, akkor 
kaptam egy állandó belépőt. Általában telefonon előre 
elrendeztem mindent, és volt mellettem egy ember, aki 
segített. Akkoriban nem töprengtem annyira azon, mi-
ért is szeretek Ózdra járni. Most már tudom, biztosan 

nagy szerepe van a gyerekkori élményeimnek abban, 
hogy ott kötöttem ki, hogy annyira hatott rám a gyári 
környezet. Nagyon kedvelem ezeknek az egyszerű em-
bereknek a társaságát, valahogy őszintébb, átláthatóbb 
az, ahogy egymás között lerendezik a dolgokat. Amikor 
összeállítottam a könyv anyagát, egy lényeges történet 
lezárult, mert a gyár lelkét, a kohókat, az olvasztóke-
mencéket szétbontották. Most vegetál a gyár, de évente 
legalább egyszer leutazom.” (Bacskai interjúja: i.m. Fo-
tóművészet, 1999. 3-4.)

Bár Benkő életművében a legsúlyosabb elem Ózd, 
azért beszéljünk még a többi fontos munkájáról is. Har-
minc évnél régebb óta próbál valami általános érvényűt 
megfogalmazni Budapestről (Szürke fények), melyről 
ezt mondta: „Nem szeretem a harsogó fényeket, szét-

Benkő Imre: Kőbányai Sörgyár, Budapest, 1985 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Imre Benkő: Kőbányai Brewery, Budapest, 1985 
gelatin silver print, 40 x 50 cm
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szabdalják az arcot, nem lehet az arcon keresztül a kör-
nyezetet tükrözni. A sorozatomat egy elhalt hangra, egy 
sajátos szürke színre alapoztam. Ha nagyritkán álmo-
dom, akkor látom ezt a szürkét, mindenen rajta van és 
mégis minden tisztán látszik. Igazából csak ezt a fény-
hatást szeretem, nagyon sok a rejtett dolog benne.” 
(Pogány Ira: Önarckép. Esti Kurír, 1991. ápr. 5.) A főváros 
fotográfiai ösztöndíjának jóvoltából 2000-2001-ben Bu-
dapestet, a benne élőket, végső soron minket fényké-
pező fotós képeiből készült kiállítás és fotóalbum nem 
véletlenül kapta a Blues (2003) címet. Itt látható fotói 
ezzel a zenei műfajjal tartják a legszorosabb rokonsá-
got. Az ilyenfajta zenéket és a Benkő-féle képeket egy-
ként jellemzi az a finom melankólia, a csipetnyi humor, 
a nyomorúságot überelő humánum, a harsány nagyzo-
lás kerülése, melyek mind a zene, mind a Benkő- lát-
tatta nagyváros sajátossága. Amiképpen az eredeti né-
ger blues dallamvezetése a felhívás-válasz formulán 
alapul, úgy Benkő Imrénél is igen kötött a képek szá-
ma, sorrendje, mérete, formája és elhelyezése. Nincs a 
képein vér, szenzáció, híresnek tartott sztárocskák torz 

grimasza, letolt gatyája, nincs szép színes fénykép ide-
genforgalmilag frekventált helyszínekről, csak fekete-
fehér panorámafotó és fekete kerettel szegett szürke 
fotográfia az ezredfordulós magyar főváros különböző 
pontjairól. Mindegy, hol jár éppen fényképezőgépével, a 
Corvin közben, a Duna Plázában, a Mammutban, a Jó-
zsefvárosban vagy a Hajógyári szigeten, mindig meg-
látja, kihámozza a különféle csomagolások alól az őt 
érdeklőt, a lényeget, azt az életérzést, hangulatot, mely 
sokunk sajátja. Mint ahogyan a blues is nagyon kötött 
formákban szólal meg Muddy Waters vagy John Mayall 
hangszerein, azonképpen nagyon Benkősen szólnak a 
fotói is. Ötezernél több felvételből állt össze a kiállítá-
son és a könyvben bemutatott válogatás. „Három év-
tizede fényképezi a budapesti utcák emberét, a városi 

életformát is, miként a francia Atget fotózta a múlt 
századfordulón Párizs utcáit, külvárosait. Fotós új-
ságíróként nem a gyorshírek foglalkoztatják, nem akar 
könnyed, esztétikailag vonzó vagy szenzációhajhász 
képeket készíteni. Nem az esemény, hanem a történet 
foglalkoztatja”. (Palotai János: A remény és bánat képei. 
Benkő Imre képeskönyveiről. Balkon, 2000. 5. sz.) Van-
nak még kötetei számosan, az említetteken túl, ha va-
laki ezeket a képeit is meg szeretné nézni, vegye meg 
a Blues mellett az Arcok. Sziget fesztivál albumait is. 
Nem kidobott pénz, amibe kerül, garantálom.

Mióta csak ismerem, azóta gyűjti mániákusan az ik-
reket. Nincs olyan ikerszépségverseny, világtalálkozó 
vagy ikres esemény, amire el ne ment volna. Szerintem 
már mindőjüket lefényképezte egyszer, némelyiküket 
többször is, akár tíz év múltával. Kötete is jelent meg 
erről, az Ikrek. 1982-2008 címmel, benne 200-nál több 
fotóval, ami minimum 400 portrét jelentene, ha köztük 
nem lennének hármas, sőt négyes ikrek is. Ennyi em-
berről ennyi érdekes portré, szerintem ezt Benkő Im-
rének találták ki, vagy találta ki saját magának.

Azt hiszem, nincs olyan fotója, melyet sajtóba, közlés-
re, vagy kiállításra odaad, melyen ne lenne olvasható ez 
a szöveg: „A fotók nem vághatók, csak a film szélét jelző 
fekete kerettel együtt nyomtathatók, paszpartuzáskor 
vékony keret látszik!” Erről a csak látszólag formai, de 
igazából nagyon is végiggondolt, szemléletbeli dologról 
a következőket mondja: „A Fiatalok Fotóművészeti Stú-
diójában éreztem rá a dokumentarista fotográfia ízére, 
azóta használom tudatosan a negatív teljes méretét. 
Nekem a film széle hozzátartozik a képhez, számomra 
az a legizgalmasabb játék, amikor a Leica kockán be-
lüli, dinamikus térben a felvétel pillanatában uralom 
a képmezőt. Ezt nehéz megoldani, nem is mindig jön 
össze, de a törekvés megvan. Ha filmszél nélkül, ’ko-
paszon’ látom viszont valamelyik képemet, az már nem 

Benkő Imre: Havanna lakótelep, Budapest, 1989 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Imre Benkő: Havanna Housing Estate, Budapest, 1989 
gelatin silver print, 40 x 50 cm

Benkő Imre: Roosevelt tér, Budapest, 2000 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Imre Benkő: Roosevelt Square, Budapest, 2000 
gelatin silver print, 40 x 50 cm
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az enyém, mert hiányzik róla valami, ami az egészet 
összefogja. Minden fotósnak kialakulnak a saját játék-
szabályai; én minél szigorúbban szeretem a konstruk-
ciót összerakni, bátrabban vágok olyan terekben is, 
ahol klasszikus szemmel illetlenség lenne. Cartier-
Bressonnal értek egyet, ő sem tudja megérteni azt, aki 
„lazán” fényképez, és nem elég szigorú.” (Bacskai in-
terjúja, i.m. Fotóművészet, 1999. 3-4.)

Fotográfiai tevékenységének célja: az ember és 
környezetének megmutatásával korképet adni, élet-
érzéseket felvillantani. Klasszikus fotóriporter, műfaja 
a dokumentarista fotóriport. A 70-es években az MTI 
munkatársaként hosszabb ideig az oktatás, a közmű-
velődés, a kulturális élet eseményeinek fényképezé-
sével foglalkozott. Az MTI, vagy hogy is hívják ma ép-
pen, amit csináltak belőle, mindegy is, szóval az MTI 
archívuma sok ezer ilyen fotóját őrzi. Munkásságának 
legfőbb területe a több képből álló, általában fekete-fe-
hér nyersanyagra készült klasszikusan építkező riport. 
Könyvei borítójának majd mindegyikén szerepel a fotó-
esszé műfaji megnevezés és egy tól-ig dátum is. Szinte 
mindig nagyobb egységekben, sorozatokban gondol-
kodik. Egyik hazai klasszikusa a sokféle kezdeménye-

zés után a második világháborút követően, az Egyesült 
Államokban kialakult úgynevezett street fotográfiának. 
A nemzetközi fotós szakirodalom egybehangzó állítása 
szerint Robert Frank személyével, The Americans köny-
vével, kiállításával lett ez a műfaj igazán népszerűvé 
szélesebb körben is, hatása Közép-Európáig, sőt tovább 
is érezhető. Benkővel kapcsolatban okvetlenül meg kell 
említenem, hogy az a közhely, miszerint a street fotográ-
fus három tényező megléte esetén automatikusan meg-
születik, azazhogy van utca, van fényképezőgép, s ez az 
előző kettő egy személy közreműködése következtében 
interakciók sorozatába kezd, nos, ebből még nem kelet-
kezik koherens életmű. Nem elég kimenni az utcára, ott 
járkálni, s ami megtetszik, azt lefényképezni. Az igazán 
jó és neves alkotók képeinek 80 százaléka már készen 
van a fejükben, lelkükben, mielőtt kivonulnak az utcára, 
hogy elképzeléseikhez megfelelő formákat találjanak. 

Nem témákat keresnek tehát, hanem megvalósítják a 
fotográfiával kapcsolatos ideáikat az utcán felbukkanó 
potenciális képelemek segítségével. És ez óriási különb-
ség, mondom halkan és csak zárójelben. Olvassák csak, 
mit gondol erről Benkő? „Ha érdekel egy téma, elég jól 
bele tudom magam ásni. Van, amikor telítődik az ember, 
úgy gondolja, már elég jól körüljárta, nem tud többet 
kihozni belőle, de én, kellő szigorral, mindig éreztem, 
hogy biztosan születik egy még jobb kép; nem könnyen 
adom fel. Nem akarok semmit leleplezni, nem akarok 
turkálni mások privát dolgaiban, senkit nem akarok le-
járatni. Fontosnak tartom, hogy az emberi méltóságot 
adjuk meg a társainknak. De az élet nem laboratóriumi 
körülmények között zajlik, én is tévedtem már.” (Bacskai 
interjúja, i.m. Fotóművészet, 1999. 3-4)

1988 óta különböző ösztöndíjakkal – Eugene Smith 
ösztöndíj, Kassák Lajos Fotográfiai Ösztöndíj, André 
Kertész-, Budapestért- és HUNGART-ösztöndíj – alko-
tott, utazott, a világ több mint 30 országában fényképe-
zett, így Afganisztánban (egy kabuli börtönben, amikor 
szabadon engedték a politikai foglyokat 1980-ban), Kíná-
ban (3 héten keresztül négyezer fekete-fehér és színes 

felvételt készített 1984-ben, majd 2005-ben), Kambo-
dzsában (1983), a Koreai NDK-ban, Kubában a VIT ide-
jén (1978-ban, majd 1985-ben, 1989-ben és 2006-ban), 
Vietnamban (1976 és amikor a két országrész egyesült 
1983), a Szovjetunióban (Szibéria 1978, Moszkvai Olim-
pia 1980, majd 1983, 1987, 1990, 2004), Indiában (1980 
és 2010 ). Az Egyesült Államokban, Franciaországban. 
Nem kritikaként írom ezt, sőt, de tök mindegy neki, hová 
megy, mindenhol benkőimrésen fényképez, mindenhol 
ugyanazt látja és örökíti meg. Utak (2004) című albuma 
jól példázza ezt. Nála nagyobb globalizátort nem isme-
rek, pedig eszébe sem jut ilyennek lenni, ő csak magát 
hozza, ő csak fényképez, ahogy jónak gondolja, bárhol 
van. És hát tehet arról, hogy igazából a világ, a világban 
bárhol élő emberek mindenhol olyan egyformák?

Benkő Imre: Volgográd, Szovjetunió, 1983 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Imre Benkő: Volgograd, Soviet Union, 1983 
gelatin silver print, 40 x 50 cm

Benkő Imre: Szoboröntőde, Kőbánya, 1992 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Imre Benkő: Statue Foundry, Kőbánya, 1992 
gelatin silver print, 50 x 60 cm
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Star with the gray glow
A few years ago, Jozef Koudelka, the living legend, 

one of the greatest living photographers, visited Buda-
pest. After he finished his lecture and the ring of fans 
loosened around him, he pulled out a piece of paper 
from his coat pocket and said that he too, would like to 
meet someone and talk to him. Who would that person 
be, asked the crowd curiously? “Imre Benkő”, he said. 
So they met and had a good conversation, calmly like 
those who understand the most important things with-
out words. (Végh Alpár Sándor: “Benkő’s city is our city”. 
in: Magyar Nemzet, 27 Jan. 2004)

This short extract makes me wonder who the true 
star of our national cultural and art scene is? A celeb -
rity? I am afraid that two thirds of the public would list TV 
actors, news presenters and celebrities and maybe only 
one or two out of the true stars. But perhaps I am too op -
timistic with my guess of one or two. And I would bet on 
large sums that Imre Benkő, who holds the Balázs Béla 
Award, the Pulitzer Prize, the Eugene Smith Scholarship 
and is the expectant of the Kossuth Award, is not a star 
in their eyes. Even though he is in possession of all the 
necessary characteristics. First and foremost, he is tal -
ented. He also works constantly and reliably, consistent 
with his own very high standards. He published several 
books and albums.

From China to India, from America to Esztergom, he 
has taken part in group exhibitions. The number of exhi -
bitions where he was the name attracting crowds hungry 
for photographs was well over 50. He has won the gold 
medal at the World Press Photo Contest on two occa -
sions. His photos are displayed by several state collec-
tions and private galleries. Numerous Hungarian photog -
raphers hold him as their master, which is no surprise, 
since he was a professor at the University of Applied Arts 
in Budapest for a period of 12 years until 2000. He has 
style. People try to copy him. What else does one need to 
be a real star? Silly question, I know, please don’t make 
attempts to answer. 

In the meantime, he is still a very curious person at the 
respectable age of 70. I hardly know any other star photog-
rapher whom I would see as often at photo and book shows 
and exhibitions as him. At the shows and exhibitions of oth-
ers, of course. He knows a lot and perhaps that is why he 
wants to and is able to learn even more. And he has been like 
this all his life. I am reading his memoir, and this thirst for 
knowledge is a definite motive. He is self-taught, and keeps 

on trying until he gets it right. He had a go at this, learned 
a bit of that, purely out of wanting to know. A quest worthy 
of notice. I would definitely bring him up as a good example, 
just like Ádám Urbán does in his current exhibition.

But he avoids the limelight. If only he could, he would turn 
invisible; his hat would be made of mist, because one thing 
is entirely missing from this star photographer: exhibition-
ism. He has no desire to show himself, to claim his fame, to 
promote his talents and achievements. He just exists, works, 
being aware of his own values, just as we are. He is never 
on the cover of glossy magazines, he is not in the colourful 
crowd of young TV and radio presenters. He is a gray star. 
It happened to him that in the big hustle and bustle of the 
glorious past decade where papers were founded and then 
swiftly vanished, he, one of the best known photojournalists, 
lavishly decorated with awards and acknowledgements, be-
came unemployed all of a sudden and would have stayed 
that way if it wasn’t for the solidarity of his peers. This story 
would be worth telling, but let someone else do that.

Perhaps even he himself: “In 1990, the weekly magazine 
Képes Hét closed. In 1991, Wostok Press in Paris approached 
me about signing with them as their photo reporter in Hun-
gary. At the time of the change of regime I took a lot of pic-
tures capturing that era; from the Soviet troops leaving the 
– country to the problem of homelessness – these are all in 
the French archives now. I could brag about the fact that my 
photos on the Pope’s first visit to Hungary, or on the met-
allurgy industry of Ózd did quite well, but they were mainly 
important because of the good relationships that evolved as 
a result. These relationships consequently helped me rep-
resent my photos internationally. I was unemployed for a 
year and a half, then travelled in Europe for nine months and 
then nothing again. I received unemployment benefits for al-
most a year. I had to recognise that I was all on my own, and 
that my knowledge and achievements didn’t mean anything. 
When I had to cue up for benefits with the workers of Csepel, 
it was very hard on me”. (Sándor Bacskai: “I am interested 
in the documentary portrayal of people. Conversation with 
Imre Benkő”. Fotóművészet, 1999, no. 3-4.)

Benkő is a photojournalist in the classical sense, of the 
kind who could easily be the celebrated photographer of 
Magnum, Rappho or some other illustrated global maga-
zine, had he been born under a luckier star. He would be 
travelling to other countries, give lectures to hundreds of 
people and at the end pull out a piece of paper from his 
pocket just like Koudelka did… He would have all the money 

Benkő Imre: Pioker Ignác sztahanovista, Budapest, 1986, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 40 cm
Imre Benkő: Ignác Pioker, stakhanovist, Budapest, 1986. gelatin silver print, 50 x 40 cm
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in the world, and would certainly be a generous patron of 
the Mano - Hungarian House of Photography. But the reality 
is that he gets on the train and travels almost three hours in 
the morning to Ózd, the City of Steel. A city he had been doc-
umenting for over a decade, when he received the Eugene 
Smith scholarship, which is quite something, if I may say. 

In those plentiful images, he captures not only the gradu-
al and total demise of the Socialist heavy industry in Hunga-
ry, but something much more. He documents the universal 
harsh dependency and defencelessness of the working class 
against both their immediate and the global environment. 
Perhaps he captures something else. Benkő never looked 
for the breaking news; he was more like a bard in the serv-
ice of a king. “When the work was published as a book, I had 
200 rolls of film. But this is very intense material; even when 
I was very strict on myself and worked the whole day long, 
I didn’t use more than 5-6 rolls of film. Usually I go down 
there for two or three days. I stay at a small hostel there, 
called the “Kohász” (Metalworker), and I had a small base 
there at the smoke-filled editor’s office of the local paper, 
called Ózdi Vasas (Steel of Ózd ) where the journalists were 
always helpful. I could make phone calls from there to get 
the permissions needed. When I received the Kassák Lajos 
scholarship in 1989, the award committee asked the direc-
tor of the factory to support my work there, thus I received 
a permanent entry card. Usually I would arrange everything 
over the phone in advance, and I always took an assistant 
with me to help out. Back then, I didn’t give it much thought 
why I enjoyed going there so much, but looking back I sup-
pose the impressions of my childhood made it so appealing 
for me to return to the industrial site again and again. I also 
enjoy the company of workers very much. Somehow, the way 
they handle things and deal with each other is much more 
honest and simple. When I edited the images for the book, 
it was the end of a very important chapter, as the soul and 
the beating heart of the factory came to an end. They closed 
down all the smelters and the smelting furnaces. Nowadays 
the factory is in a vegetative state, but I still go down there 
once once year”. (Bácskai: Ibid)

Although the Ózd series is the core of his work, we 
should not overlook his other important projects, either. 
For over thirty years, he has been trying to express some-
thing universal about Budapest in Gray Lights of which he 
said: “I don’t like bright lights. They break the face up and 
stop the face from reflecting the surroundings. My series 
are based on a silent, almost extinct sound in a very unique 
shade of gray. I rarely dream but when I do, in my dream, 
this very gray appears and covers everything, yet every-
thing remains clearly visible. If I am honest, that’s the only 

light effect I really like, with all its hidden qualities”. (Ira 
Pogany: Op.cit.) In 2000-01 he received the capital’s photo-
graphic scholarship which led to an exhibition and a book on 
the people of Budapest, which was fittingly entitled, Blues 
(2003). It is this type of music that his photos really relate 
to. His photographs, just like blues music, are character-
ised by a certain soft melancholy, a bit of urban humour, 
humanity that overcomes poverty, the shunning of boister-
ous bragging, things that are so typical of both music and 
the big city, as seen by Benkő. 

Just as the original black blues, that builds its tunes 
on questions and answers, so does Imre Benkő’s photog -
raphy build on very specific numbers, orders, sizes and 
shapes. There is no blood, high-drama, fake smiles of 
wannabe celebrities, no over-photoshopped tourist im-
agery of the most frequented spots in the city on his pic -
tures. He took only black-and-white panoramas, and gray 
photographs with black frames of the spots of Budapest 
at the turn of the millennium. It does not matter where he 
stands in the city, be it the Corvin köz, the Duna Plaza,  the 
Mammut Shopping Centre or the Hajógyári Island, he rec-
ognises and captures what he thinks matters, the feeling, 
the atmosphere which is so familiar to so many of us. Just 
as the tight beats of the blues played by Muddy Waters or 
John Mayall that have a distinctive style, so do Benkő’s 
photographs. 

There were more than 5000 images to choose from for 
the exhibition and the book. “He has been photographing 
the streets of Budapest, the urban lifestyle and the peo -
ple of the street for more than three decades, just like the 
French photographer Atget did in Paris in the last century. 
As a photojournalist, he does not seek the quick news; 
there is nothing momentary or shallow about his work be -
cause he cares about the story behind the event”. (Palotai) 
He has a good many albums besides those mentioned, all 
of which are well worth buying, such as the Blues, the Faces 
and Sziget Festival. It won’t be money wasted, I guarantee. 

Benkő Imre: Lenin körút, Budapest, 1988 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Imre Benkő: Lenin Boulevard, Budapest, 1988 
gelatin silver print, 50 x 60 cm

Benkő Imre: Gyár út, Ózd, 1989 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Imre Benkő: Factory Road, Ózd, 1989 
gelatin silver print, 50 x 60 cm
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Ever since I’ve known him, he’s always had a deep fasci-
nation with twins, and regularly visits beauty pageants and 
other events dedicated to twins. I reckon that he has photo-
graphed all of them at least once, and some of them once 
again after a decade. This project was published in a book 
called Twins 1982-2008, with over 200 photos, adding up to 
at least 400 portraits, but even much more than that, since 
there are triplets and quadruplets. So many interesting por-
traits of many interesting people – really befitting Benkő. 

As far as I know, there is no photo that he has handed 
over for publication, reproduction or exhibitions that does 
not bear the following tagline: “This picture may not be cut, 
it may only be printed with the narrow black frame, and 
may only be used in a picture framing (mat) with the nar -
row black frame remaining visible!” He gives an explana-
tion to this well contemplated concept that may just seem 
like a matter of vision; “I came to understand documentary 
photography at the Studio of Young Photo Artists, and since 
then I have been using this format, the original size and 
proportion of the negative, intentionally. For me, the edge 
of the image is an important part of the picture, the most 
exciting game being the moment I take the picture and have 
control over the dynamic space in a single frame of the Lei-
ca. It is a difficult challenge; I don’t always succeed, but I 
enjoy trying. The intention is very much there, and that is 
what counts. But if the frame is cut off, and I see the im -

age “bald”, it does not feel like my picture anymore. I feel 
as if the essence holding it all together is missing. Every 
photographer has these self-made and self-imposed rules; 
I like to be very strict with myself when I create a composi-
tion, but I cut spaces quite boldly where a professional eye 
would hesitate to do so. I very much agree with Cartier-
Bresson, who encouraged austerity and could not accept a 
more relaxed approach to photography. (Bács kai: Op.cit.)

His aim with photography is to stand witness to times 
through people and places and to show the moments of life 
through these images. He is a photojournalist in the classi-
cal sense. During most of the 70s, he worked for the Hun-
garian News Agency, documenting the field of education and 
culture in many thousands of pictures that are well archived. 
This part of his work is characterised by reports comprising 
a series of a series of black-and-white. On the cover of most 
of his books, the genre is clearly defined with a photo-essay 
along with the precise date of the work. He tends to think in 
big volumes, to undertake longitudinal projects. He is one 
of the finest representatives of the style of “street photog-

Benkő Imre: Környezetvédelmi tüntetés, Budapest, 1989 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Imre Benkő: Environmental Demonstration, Budapest, 1989 
gelatin silver print, 40 x 50 cm

Benkő Imre: Gorkij Park, Moszkva, Szovjetunió, 1987, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Imre Benkő: Gorky Park, Moscow, Soviet Union, 1987. gelatin silver print, 60 x 50 cm
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raphy” that gained ground in the USA post-WWII, after the 
publication of Robert Frank’s The Americans. 

Three factors are required for the birth of a street pho-
tographer: a street, a camera and a person. But this will 
not result in a coherent body of work; it is not result in co -
herent body of enough to walk on the street and photograph 
anything that comes along. In the majority of In the ma-
jority of cases, true artists will have at least 80% in their 
mind or soul before setting foot outside, and when when 
they do, they know know precisely what they are looking 
for. They are not searching for subjects, achieve the goals 
reflected in their ideas through the potential elements ap-
pearing in any urban setting. This makes a big difference. 
Benko phrased it thus: “When I am interested in a subject, 
I can really dig deep in it. And then one can often reach the 
point where it feels like there is nothing more to be achieved, 
but that is where discipline and drive has to take over, because 
there is always a better image to be taken. So I tend not to 
give up. I never wanted to reveal uncomfortable truths, I don’t 
want to dig in others’ private lives, or capture anything com-
promising. I value human dignity above everything. But life is 
not lived in a sterile laboratory, and sometimes even I have 
crossed that line and made mistakes”. (Bacskai: Ibid.)

Since 1988, he has received many awards and prizes 
– the Lajos Kassák Photography Scholarship, the André 
Kertész and HUNGART Scholarships – and has has trav-
elled and worked in over 30 countries of the world. In Af-
ghanistan, he took pictures of the prison in Kabul in 1980 at 
the time the political prisoners were freed. He also worked 
in China, from where he returned with over 4000 photo-
graphs which he took in just three weeks in 1984, and sub -
sequently in 2005, in Cambodia (1983), in in North Korea, 
in Cuba (1978, 1985, 1989, 2006) during the World Festival 
of Youth and Students, in Vietnam when the two countries 
united (1976 and 1983), in the USSR (Siberia 1978, Moscow 
Olympics 1980, and in 1983, 1987, 1990, 2004), in India (1980 
and 2010), in the USA and in France. It does not really mat-
ter where he goes, because he takes pictures in his dis-
tinctive Imre Benkő way, seeing and capturing things the 
same way everywhere. A fine example of this would be his 
book, Roads (Utak, 2004). He is the biggest globalizer I have 
ever known, not that he would ever aim for this title. He just 
“shows up” and takes pictures. Is he the one to blame for 
the fact that all people and places are so similar through-
out in the world?Benkő Imre: Colabasi, Románia, 1988, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 40 cm

Imre Benkő: Colabasi, Romania, 1988. gelatin silver print, 50 x 40 cm

Benkő Imre: Gábor Áron Ipari Szakmunkásképző Intézet, Ózd, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60  cm
Imre Benkő: Áron Gábor Industrial Vocational School, Ózd, 1989. gelatin silver print, 50 x 60 cm
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A FÉNER 

FÉNER

174 cm magas, kicsit korpulens, ősz hajú, jóságosan 
pislogó ember. Szeme szürke, beszéde hadaró, motyo-
gó. Gyakran ironikus. Ha valaki először találkozik vele, 
azt látja, hogy kicsit meg van illetődve, szeretne már az 
egészen túlesni, nem ott lenni, hagyják már őt békén, 
de egyébként különösebben más nem látszik rajta. Pe-
dig nagyon oda kell rá figyelni, csalóka a látvány. Féner 
elszánt, kitartó, kemény, veszélyes ember. Olyan, aki-
vel számolni kell mindig, minden pillanatban. Mert – 
higgyék el nekem – Féner Tamásnak éppen 21268 el-
lensége és mellette 21267 barátja van. Ez az őt ismerő 
emberek 100 %-a. Vagy-vagy, közömbös nem akad. Va-
lószínűleg, ha nem őriznék a fotómúzeumban – eddig 
megszámolva – 72431 darab negatívját, azt mondanám, 
egész életében csak ellenségeket és barátokat gyár-
tott magának. De nem így van, fényképezett is eközben. 
Gondolják el, minimum 72431-szer emelte egyik sze-
méhez a gépét, hunyorított a másikkal, csavargatta az 
élességállító gyűrűt, mérte a fényt, sasszézott kicsit 
jobbra, kicsit balra, leguggolt, ágaskodott, hanyattfe-
küdt, mikor honnan látszott amúgy féneresen a kép a 
keresőben, majd legkevesebb 72431-szer görbítette be 
az ujját és nyomta meg az exponálógombot. Más is kell 
persze még a jó fénykép készítéséhez, de nem lopom a 
drága idejüket ilyen lényegtelenségek taglalásával.

A FÉNER hiteles fényképész-ember. Igazából nem 
a barátok és ellenségek száma, a dicsérő vagy korho -
ló szavak, az ilyen-olyan történetek minősítik őt, ha -
nem a képei. Azok, amiket eddig megcsinált, s azok is, 
amiket még ezután fog. Itt most csak a gigászi Féner-
torta egy szeletébe kóstolhatnak bele. Mi gourmand-
ok, akik végigettük eddigelé a torta sok-sok szeletét, 
állítjuk, hogy egyformán ízletes, bár nagyon eltérő ízű 
valamennyi. 

A Madách Gimnáziumban érettségizett (1957). Első 
fényképezőgépe egy Voigtländer Brillant, melyet apja 
ajándékozott neki. Kamaszként egy másik fotósnak 
készülő barátjával rótták az utcákat, s fényképeztek a 
Rádiónál, a Kossuth téren, a Köztársaság téren, a Kili-
án laktanyánál. Képeit nézve ez nem vasárnapi úri gye-
rekek sétája volt. Majd elfelejtettem, ekkor éppen 1956 
ősze volt. Elmondása szerint úgy élte meg az esemé-
nyeket, mint a gettóban töltött heteket: egy hosszúra 
nyúlt cserkésztábor hangulatára emlékszik, kalandként 
fogta fel azokat a napokat. Csoda-e, ha ezek hallatán az 
ember fia már nem akar annyira kalandvágyó lenni. De ő 
mindezt megélte, befogadta, eltárolta, s most, ahogyan 
öregszik, szépen, lassan, apránként fényképi formában 
feldolgozza az egészet. Volt főúttörő, hivatalosan a ke-
rületi ifivezetők vezetője, 1957-ben a KISZ egyik alapí-
tója. 1963-tól munkásőr. 1967-ben már az MSZMP tagja, 
ugyanakkor pedig a Szentjóbi-féle happeningek, akciók, 
az Iparterv-bulik látogatója, az éppen csak tűrt, és nem 
a támogatott művészek műtermeinek gyakori vendége. 
Kérdeztem, miként fért meg benne mindez egyszerre? 
Mire ő – 1998-ban – csak annyit mondott: erős volt ben-
nem az „ottlenni” igénye, a személyes jelenlét vágya, a 
„történjen valami és ne nélkülem” akarása. S az biz-
tos, hogy az életmű egésze, életének további történé-
sei aligha érthetők meg úgy, hogy ezt nem fogadjuk el 
készpénznek tőle. Később elvégezte a MÚOSZ Újságíró 
Iskoláját, ahol aztán 1979-től fotóriporteri gyakorla-
tot vezetett. Tanított és közben folyamatosan tanult. A 
képes sajtó műfajelmélete című tantárgyat 1992-től az 
ELTE Kulturális antropológia, valamint Média szakán, 
alakította ki, írta meg jegyzetnek. Állt még a katedra 
túlsó oldalán többek között a Kaposvári Főiskolán, a 
Moholy-Nagy Egyetem Továbbképző Intézetében, meg 

Féner Tamás: Labdázó angyal, 1967, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Tamás Féner: Angel playing with a ball, 1967. gelatin silver print, 60 x 50 cm
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még egyebütt is. A Magyar Fotóművészek Szövetségé-
nek tagja (1966-tól), az elnökség tagja, több cikluson át 
(1978 áprilisától 1986-ig) főtitkára. Alapítója, egyik ki-
járója a Fiatal Fotóművészek Stúdiójának, a Fotóművé-
szeti Galériának, a felsőfokú fotósképzésnek. A Stúdió 
Nadarnak is tagja. Sorolom ezeket látszólagos szenvte-
lenséggel, miközben minden intézménynév, dolog mö-
gött regénynyi történet, ismeret, tudnivaló, tény és hal-
lomásból eredő, a valóságtól messzire került sztori áll. 
Remélhetőleg valaki összegereblyézi mindezt, s meg-
írja belőle a huszadik század második felének magyar 
fotó- és társadalomtörténetét. Folytatom. Előadásokat 
tartott Arles-ban a Rencontres-n a magyar fotográfia 
történetéről, vendége volt a párizsi fotóhónapnak 1984-
ben. A Fotóművészet című lap szerkesztőbizottságának 
vezetője (1970-től), majd felelős szerkesztője (1990-ig). 
Most újra fellapozva az akkori számokat látom, hogy 
bizony a strukturalizmusnak, a konstruktivizmusnak, 
a szemiotikának, a modern kommunikációelméletnek, 
a fotóelméleti problémáknak, vitáknak olyan tárháza, 
hogy az ember csak töri a fejét, miként is jelenhettek 
meg ezek a szocreál olyannyira virulens időszakában? 

Szenvedélyes vadász. Lakásának falán agancsok, 
trófeák. Pontosan százhárom. De lehet, hogy már több, 
évekkel ezelőtt számoltam meg, Láng Zsuzsa szerint, 
aki sokáig kollégája is volt a Népszabadságnál: tűzbe 
hozza a kereső, tán mindegy is, puskát vagy objektí -
vet fog a célpontra. Mire ő: „Vadászom, de nem az elv -
társakkal. Az első vadásztársaság, amelynek tagja 
voltam, kizárólag tinnyei, perbáli, piliscsabai bányá-
szokból állt, később egy vezsenyi vadásztársaságba 
jártam, ott csak helyi parasztemberek voltak, most 
pedig Suron vagyok egy vadásztársaság tagja, ahová 
mindössze három pesti jár: egy nyugdíjas Közért-üz-
letvezető, egy egykor a kiegészítő parancsnokságon 
dolgozó nyugdíjas ezredes és én.” (Trencsényi Zoltán: 
A műtárgy nem spekulációra, hanem érzéki élvezetre 
való.  Fotóművészet, 1997. 5-6. szám 8- 11. o.) Ma már 
évente csak néhányszor cseréli fel a fényképezőgép 
keresőjét a fegyver céltávcsövére. Ezért aztán sok 
vadkan, szarvas és őz mondat hálaimát Diána napján 
érette. Nem elég, hogy öli az állatokat, de mindezeken 
túl még fegyvergyűjtő is. Ahogy más lovakat, kutyákat 
tart maga körül a tanyáján, ő nyaralója udvarán egy 
komplett MIG 15-ös vadászrepülőt, egy sportrepülőt, 
egy helikoptert, egy légvédelmi ágyút és még ki tud -
ja, mi mindent tárol, elfelejtettem már, hisz viszonylag 
régen jártam nála. Szalonjában egy Gorjunov géppus-
ka a szófa mögött, megszámlálhatatlan mennyiségű 

fegyver a falakon, szekrényekben. Polcain ugyanakko-
ra helyet foglalnak el a harci eszközökről szóló köny -
vek, mint a fényképezésről írottak. Pedig ez utóbbiból 
igen sok van, tanúsítom. Amikor ezt az írást elküldtem, 
Féner e szöveg első olvasása után, egyebek mellett 
ezt válaszolta vissza: „Örülnék, ha amikor fegyvermá -
niámról írsz, megemlítenéd, hogy ezek kivétel nélkül 
hatástalanított fegyverek. Nem szeretném, ha melléd 
csuknának. Pákozdon, hogy pipifakszoskodjak egy ki-
csit, nem légvédelmi ágyú áll, hanem egy 122-es 38/68 
M tarack. Az is szép.” (emailje 2013. február)

Munkahelyeit még egyszer nem sorolom fel, az 
életrajz pontosan ismerteti, megemlítem csupán, hogy 
alig serdült ifjúként lépett be a sajtófotó ajtaján, s csak 
mostanában csukta be maga mögött ugyanazt. Film 
Színház Muzsika, A Képes 7, Népszava, Griff, Vasárnap, 
Népszabadság Magazin, aztán az MTI elnöki tanácsadó -
ja, könyveinek szerkesztője. Volt. Jelenleg nyugdíjas. 
Mindezek mellett sokat fényképezett, sok kiállítása 
volt, sok könyve jelent meg. Egyenesen következik 
ezekből, hogy érdekli az embereket, érdekli a sajtó -
munkásokat, s hogy ezeknek okán sokan, sokfélét leír-
tak már róla. Jót, rosszat, okosat, butát, ki-ki tehetsé -
ge szerint. A fotómuzeológus hivatalból nem szelektál. 
Mindent elolvas, de persze csak kevés tetszik belőle. 
Munkájáról, pénzkereső foglalkozásáról, a helyekről, 
ahol ez zajlott, azért nem írok már többet, mert sze -
rintem teljes mértékben elválik a fotóriporter Féner 
Tamás és a Féner fotós produkciója. „Amit nem én ta -
lálok ki, az nem érdekel. Most arról beszélek, amikor 
magamnak fényképezek. Ha újságnak készül a kép, 
az munka. Harminc éve nem fényképezek magamnak 
olyat, ami nem érdekel.” (Szarka Klára: Az a dolgom, 
hogy az ellenállást áttörjem. Féner Tamás a portréművé-
szetről, és sok minden másról Fotóművészet, 2002. 1-2. 
sz. 3-17. o.)

Aligha van még egy olyan magyar fotós, akinek mű-
vészi pályája ennyire megfoghatóan, szemmel látható-
an korszakolható, szakaszokra osztható lenne, amelyik 
ilyen következetesen és tudatosan épülne. Ennek okát 
nyilván személyiségében is kell keresni, hiszen elké-
pesztő szívóssággal, monomániásan bírt és bír csak 
egy dolgot fényképezni – mindaddig, míg érdekli. Az-
tán, amikor úgy érzi, kész, mindent elmondott róla, 
amit akart, hirtelen hátat fordít az egésznek, mintha 
már nem is létezne. De lehetetlen nem felfigyelni a lát-
szólag nemtörődöm, cinikus, néha érthetetlenül hada-
ró Féner tudatos életműépítő intellektusára, amelyről 
ezt mondja: „Mióta tudatosan fényképezek, legalábbis 

Féner Tamás: Zsinagóga a ház udvarán, Budapest, 1981, (részlet az  …és beszéld el fiadnak című sorozatból)  
színes nagyítás, 60 x 50 cm
Tamás Féner: Synagogue in the courtyard, Budapest, 1981. (detail …and tell it to your son series)  
colour print, 60 x 50 cm
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a magam számára könnyen áttekinthető és logikus so-
rozatnak látszik, amit eddig csináltam.” (Interjú Féner 
Tamással 2005. Az 1956-os Intézet Oral History Archí-
vumának készítette: Szilágyi Sándor) 

Érdeklődésének középpontjában kezdetben a mű-
vészvilág, azon belül is főleg a balett állt. E témakörben 
készült legjobb fotói, melyeket nem a kiküldött fotóri-
porter, hanem Féner exponált, nem sztárképek, nem a 
sikeres emberek kameranyilvánosság számára kreált 
pózai, arcai, hanem a töprengő, erőt gyűjtő vagy éppen 
kimerült alkotók néha drámai erejű portréi. Tulajdon-
képpen szociografikus munkafotók, amelyeknek ekkor 
még nem kétkezi munkások az alanyai. Többet fényképe-

zett próbatermekben, öltözőkben, mint a színpadokon. 
E folyamat betetőzését jelentette 1972-es, közönségsi-
kert arató műcsarnokbéli kiállítása, melynek egyik fo-
tóján Handel Edit ült egy széken a próba után, tekinteté-
ből, lényéből látszott, hogy teljesen végére jutott fizikai 
és szellemi teljesítőképességének. „Úgy érzem ennél 
drámaibb, bensőségesebb, szebb pillanatot a színház 
nem tud nyújtani. Ez a kép határkő volt számomra.” 
(Féner Tamás: Fénnyel írt vallomások. Lobogó, 1979. máj. 
3. 18-19. o.) Ha megengedhető a fotómuzeológus vélemé-
nye e helyt, ő azt hiszi, hogy ennyire szélsőségesen ta-
lán egyetlen kortárs magyar fotográfus sem polarizálta 
a közönségét, a szaktársait, a kritikusokat, mint Féner. 

„Egyik műcsarnoki fotóját évek óta őrzöm magamban: 
egy angyalt ábrázolt a kép, félrehajítva – földre döntve, 
angyalhoz méltatlan állapotban. A szépség, a művészet 
megalázottságát sugallta. A sutba hajított értelmet, a 
kárba veszett igyekezetet. Reménytelen és szomorú 
állapot volt ez: akkoriban így adhattuk tudtul egymás-
nak, hogy a tisztán megfogalmazott gondolatokra nincs 
szüksége a társadalomnak.” (Fekete Judit: Féner Tamás 
angyalai. Magyar Nemzet, 1992. júl. 28.)  

Két év alatt váltott, eljutott a színházi fotóktól lát-
szólag egészen máshová, szociografikus, társadalmi 
problémákat megfogalmazni igyekvő képsorozataihoz, 
amelyek igazából ismertté tették. Mert lett légyenek 

bármilyen jók művészportréi, színházi és táncfotói, 
csak ezekkel még nem lett volna a Féner. Az 1970-es 
évek elejétől tehát elsősorban szociografikus, feltáró, 
analizáló sorozatokban gondolkozott, s jelölt ki egy sa-
játos irányt a magyar fotóművészetben, amin azóta már 
sokan végigmentek. Határozott – és kinyilatkoztatott – 
társadalomjobbító szándék dolgozott benne. Persze 
nem volt ezzel teljesen egyedül. Ez időszakban diva-
tos irányzatot jelentett a valóságfeltáró tényirodalom. 
Sorra-rendre jelentek meg a Magyarország felfedezése 
kötetei, a Tények és tanúk könyvei, mára hihetetlennek 
tűnő példányszámban. Talán felülről irányított társa-
dalmi szelepként is működtek, ki tudja ennyi idő után 

Féner Tamás: Rabbinikus áldás, 1981, (részlet az …és beszéld el fiadnak című sorozatból), színes nagyítás, 60 x 50 cm
Tamás Féner: Rabbinical blessing, 1981. (detail …and tell it to your son series), colour print, 60 x 50 cm

Féner Tamás: Deutsch bácsi, a sakter, Debrecen, 1981, (az  …és beszéld el fiadnak című sorozatból), színes nagyítás, 60 x 50 cm
Tamás Féner: Mr. Deutsch, the shochet, Debrecen, 1981. (detail …and tell it to your son series), colour print, 60 x 50 cm
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a tutit? Féner ilyen irányú képei mindenesetre meg-
hozták számára az igazi ismertséget, elismertséget. 
Első nyilvánosságot kapott képsora egy cigánytelep 
életét dolgozta fel, akkor, amikor úgymond „Elvtár-
sak! Magyarországon nincs cigánykérdés”. Mint ahogy 
a szegénységről és néhány más dologról sem lehetett 
szólni, de kiállításokat rendezni meg végleg nem. A 
Fénernek lehetett. Milyen áron? Azt valószínűleg csak 
ő és néhány bennfentes tudja, nekem senki nem árulta 
el. Viszont elolvashattam – s ezt mindenkinek ajánlom – a 
Fotó című szaklap ez időből származó szerkesztőségi 
megjegyzését, melyet Alföldi Jenő tulajdonképpen di-
csérő cikkéhez (Alföldi Jenő: Bányászsisak a Várpalo-
tában. Fotó 1976. 4. 146-155. o.) biggyesztettek. „Féner 
ezeken a képeken is a szurokfekete árnyalatokat hang-
súlyozza. Ezekkel – lehetséges – gondolatokat közve-
tít, de furcsa gondolatokat is ébreszt. A sötét múltat, 
a ma már nem mindig tipikust jeleníti meg ezzel, és ez 
az, ami kiváltotta a közönség ellenkezését, egyet nem 
értését. Szerintünk nem a közönségnek kell Féner 
sokszor tévesen ábrázoló művészetéhez felemelkedni 
– ahogyan a Magyar Hírlapban tett nyilatkozatából ki-
érződik –, hanem a művésznek kell több alázattal és 

bizalommal közelítenie a mai valósághoz, mindahhoz, 
ami jellemző dolgozóink mai élet- és munkakörülmé-
nyeire, szociális, kulturális és egyéb ellátottságára. (A 
szerk.)” Másnak ez a néhány sor a karrierjébe került 
volna, a Féner viszont csinálta tovább. Ezt követően egy 
bányászbrigád életét örökítette meg kamerájával, az ő 
kiállítása nyomán elhíresült Cserhalmi-brigádét. Mun-
kamódszerét a szituációba való teljes belehelyezkedés, 
a kapcsolatok, viszonylatok kialakítása jellemezte. 
Gyakran éveket töltött a helyszínen. „Csak ott tudok 
jól dolgozni, ahol az emberek személyes ismerőseim, 
s a jelenlétemben akkor is természetesen viselkednek, 
teszik a dolgukat, ha fényképezőgéppel mászkálok kö-
rülöttük.” (Katona M. István: A katonaélet fotókrónikása. 
Néphadsereg, 1984. szept. 8.) A két sorozat újat hozott 
témaválasztásán, megközelítésén kívül szerkesztés-
módjával is. Soha addig ilyen intenzíven nem foglalkozott 

Féner Tamás: Óbudai Gázgyár, Budapest, 1983/85, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Tamás Féner: Óbuda Gas Factory, Budapest, 1983/85. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Féner Tamás: Óbudai Gázgyár, Budapest, 1983/85 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Tamás Féner: Óbuda Gas Factory, Budapest, 1983/85 
gelatin silver print, 50 x 60 cm
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hazánkban a fotográfia elmélete a képsorok tartalmi és 
formai kérdéseivel, dramaturgiájával. Már Balázs Bé-
la-díjas fotóriporter volt 1976-ban, amikor a volt Mun-
kásmozgalmi Múzeumban falra került az a kiállítása, 
amelyik négy sorozatot mutatott be: a Cserhalmi-brigá-
dot, az Olajbányászokat, a Csepelt, és az Oravecz István 
nyugdíjba megy címűt mutatta be. Megítélésem szerint 
egyike volt ez a magyar fotótörténet viszonylag kevés 
számú klasszikussá vált kortárs kiállításának. Torda 
István írta róla: „Ritkán látni ilyen feszesen megszer-
kesztett képsorokat. Minden képnek feladata van, min-
den felvétel közelebb visz bennünket az ábrázolt világ-
hoz, amelyről így minden fontosat megtudunk.” (Torda 
István: „Én őt dicsérem csak, az élet anyját.” Magyar Hí-
rek, 1976. jan. 31.) Végvári Lajos professzor mást is ál-
lított. „Leelkötelezettművészezte” a Fénert, ami akkor 
persze dicsérő vállveregetéssel ért fel, de – valószí -
nűleg ettől függetlenül – adott összefüggésben igaza 
lehetett. Mint ahogy azt sincs jogom megkérdőjelezni, 
hogy szerinte a Féner alapvetően romantikus alkat, 
gyermekesen kíváncsi, ugyanakkor rendkívüli megfi-
gyelő és elemző. Mindezeket a későbbiekben, változó 
viszonyok között, többször is bizonyította. Képei so-
hasem nélkülözték a spekulatív, elméleti elemeket. 
Munkamódszerét a belehelyezkedés, a kapcsolatok, 
viszonylatok kialakítása jellemezte. Képei, kiállításai a 
maguk idejében meglehetős indulatokat szabadítottak 
fel pro és kontra, de egy biztos: a létrehozott és meg -
mutatott képek önértékén túl meglehetősen sok fotog-
ráfusnak tárta kicsit szélesebbre a kaput, hogy tovább 
egyensúlyozhassanak a tűrt és tiltott témák határán. 
Következő, Tükörrepülés című kiállításának szereplői 
vadászrepülők, Segesdi György szobrász, Bálint Endre 
és Gyarmathy Tihamér festőművészek, Balogh Tibor 
sebész, a Fővárosi Nagycirkusz artistái, a Borsodi Fe -
ketevölgyi Bányaüzem bányászai, a Salgótarjáni Öblös-
üveggyár üvegfúvói, a Pécsi Balett tagjai, a Vígszínház 
Ljubimov rendezte Bűn és bűnhődés előadása, vala-
mint az Operaházban Pártay Lilla és Keveházi Gábor a 
Csodálatos mandarin próbáján. Párhuzamos portrék, 
a nagyon távoli foglalkozásokat, a nagyon különböző 
emberek képeit egy dolog sorakoztatta egymás mel-
lé: a feszült, koncentrált figyelem, s az annak nyomán 
létrejövő kiemelkedő produkció. Ez a szerkesztési elv 
mindmáig feltűnik kiállításain, könyveiben, ismert és 
ismeretlen emberek portréit teszi bármikor egyenran-
gú helyzetbe.

Sokan megnézték ezt a kiállítását, de igazi indulato-
kat még nem váltott ki. Annál inkább a magyarországi 

zsidók életét a születéstől az elmúlásig nyomon köve-
tő nagy képsorozata, amelyet 1983-ban roppant óvin-
tézkedések közepette, előbb Aczél által betiltva, aztán 
ugyanő által megengedve állítottak ki a Néprajzi Mú-
zeumban. Csak mellékesen jegyzem meg, ekkor még 
zsidókérdés sem volt, sokan első ilyen irányú konkrét 
ismereteiket Féner zsidó témájú fotóiból merítették. 
Például a többször emlegetett fotómuzeológus is. „A 
budapesti zsidókat bemutató sorozatom úgy született, 
hogy a szocializmus rengeteg álközösséget termelt ki, 
én egy igazit kerestem, és így találtam rá a nem asszi -
milálódott zsidókra... Zsidó vagyok. A Dohány utcai zsi-
nagóga környékén éltem le életem huszonöt évét. Ere-
detileg azért mentem oda, hogy gyermekkorom utcáit 
lefényképezzem. És nem tudtam. Gyermekkoromban 
ugyanis alig volt autó, most meg a kocsiktól nem lát-
szott az utca. Lézengtem a környéken és egyszer csak 
kezdtek feltűnni a régi ismerősök, osztálytársaim szü-
lei, egykori házszomszédok. Beszélgettünk, meghívtak 
otthonukba, ünnepeikre, szertartásaikra. Hónapokig 
jártam közéjük, mielőtt a fényképezőgépet elővettem 
volna. Maga a sorozat két évig készült. Miután a végére 
jártam, elfelejtettem, más kezdett foglalkoztatni... Ami-
kor a zsidóanyagot befejeztem, úgy éreztem, a hagyo-
mányos szociofotóban ennél lényegesen jobbat, mást 
én már nem tudok csinálni. Elkezdtem kijárni a felszá-
molásra ítélt óbudai gázgyárba. Végigfényképeztem a 
leállást, az utolsó tégla lebontását... Ennek a sorozat-
nak még volt határozott társadalmi mondanivalója. Ez 
aztán a városfényképezésben oldódott fel. Már nem 
analizálni, hanem szintetizálni akartam a dolgokat, 
nem az embert, hanem a dolgokon hagyott lenyomatait 
vizsgálni.” (Pogány Ira: i.m.) Az óbudai gázgyár bontá-
sának, semmivé levésének dokumentumai tévedhetet-
lenül jelezték, merre folytatta tovább útját Féner. 1984-
től a tájkép, az urbánus emberben élő kép-táj kezdte 
érdekelni. „Féner egy zajos, ricsajos, örökké nyüzsgő 
szerkesztőségben ül naphosszat, és szabadidejében 
hófútta, lépéseit kongón visszhangzó, üres csarnok-
ban, udvarokon fotografál.” (Hajdú Éva: Ez volt a gyár. 
Magyar Nemzet, 1986. nov. 28.) 

Ennek folytatásaként került a Váci utcai Fotóművé-
szeti Galériába a Hortobágy című kiállítása. Ezt annak 
idején én rendeztem és szögeltem. „1988-ban jött a hor-
tobágyi képsor: a kedélyes Nemzeti Park helyett zord, 
kegyetlen, csupasz és vad vidék tárult elénk... Aztán 
még abban az évben következtek a római fényképek: az 
ősi városból csupán furcsa szobortöredékek, meredek 
falrészletek, mélybe zuhanó kárpitok maradtak. Itt nem 

Féner Tamás: Teknővájó, 1970/71, (részlet a Tartalékcsapat című fotóesszéből), zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Tamás Féner: Trough Carver, 1970/71. (part of the Reserve Team photo essay), gelatin silver print, 60 x 50 cm
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csupán a nézőpont, a látóhatár változott, hanem meg-
dőltek a sírok is, kimozdult helyéből úgyszólván min-
den. Világossá vált: Féner önálló világot kíván teremte-
ni.” (Gera Mihály: Az igazság tapasztalása. A Pepsziérzés 
katalógus előszava, Vigadó Galéria, 1992.) Most leírva, 
valahogy túlontúl szépen hangzik. Mert mit olvashattak 
a kor mérvadó lapjában, az ÉS-ben ekkortájt? „Aligha 
gondoltam volna, hogy a magyar puszta és az úgyneve-
zett magyar szürke láttán is képesek az emberek végle-
tes reakciókra. Nem káromkodom, csupán a katalógus-
ból idézek: ‘Förtelmes’, ‘Szar’.” (Vadas József: Sivatagos 
Hortobágy. Élet és Irodalom, 1988. máj. 13.) 

Tanúja voltam egy beszélgetésnek a Nemzeti Galé-
riában rendezett kiállításán. Két ismert fotós, félhan-
gosan, hogy csak az hallja meg, aki rájuk figyel, de az 
mind, Féner művészi válságáról beszéltek, arról, hogy 
ez a valaha tehetséges ember már nem tud megújulni, 
hogy ezek a furcsa, elkomponált, ferde, ember nélküli 
képek manírok és micsoda zsákutcát jelentenek... Ha-
sonlót hallhatott Gera Mihály is, aki szinte egyedüliként 
állt ki nyilvánosan akkor mellette, és az S.P.Q.R. címet 
kapott kiállítását az életmű szerves folytatásának ne-
vezte. Mára látszik, jól ítélt. Féner ezzel a különcségé-
vel is iskolát nyitott. „Amikor az első eldöntött képe-
ket csináltam Rómában, az emberek kitekert nyakkal 
nézték őket. Aztán megmutattam egy festő barátom-
nak, Gyarmathy Tihamérnak. Nézett szépen, egyenes 
fejjel. Kérdeztem, miért nem tekereg. Hát mert látja, 
hogy ez fénykép és nem ház.” (Andrassew Iván: Féner 
Tamás, a fényűző. Népszabadság, 1994. nov. 30.) Rómát, 
Berlint és Budapestet úgy fényképezte le, hogy falakat, 
utcákat, házakat látunk csak, amiket a régmúlt ember 
keze teremtett, és a ma embere használja, rongálja. 
Fénert ez esetben csak az a másik, az építő érdekli, 
s az, amit ránk hagyott, aki lakja, használja, számá-
ra érdektelen. Mindegy hol, Rómában, Berlinben vagy 
Budapesten, vagy a világ más szegletében, a dolog itt 
is, ott is ugyanúgy működik. Amit az egyik felépít, azt 
a másik elpusztítja. Hogy szépen, lassan, csak éppen 
nem törődve vele, vagy egy gombnyomással az egészet, 
az megint csak nem érdekes. A képek látszólag három 
városról szólnak – hihetnénk, de szerintem meg csak 
egy fényképészről. A Fénerről. „Visszavonultam a tár-
sasági léttől. A hétvégét nyáron a tanyámon töltöttem a 
kutyával. Télen nem lehet végig ott maradni, mert na-

gyon sokba kerül a fűtés. Télen is kell valamit csinálni. 
Ha az ember kellően utál otthon lenni, akkor a legjobb 
elfoglaltság a városfényképezés. Reggel, szombaton és 
vasárnap hétkor fogod a gépet, és irány a város. Ga-
rantáltan nem találkozol senkivel, senki nincs az ut-
cán, senkivel nem kell beszélned. Jobban magadban 
lehetsz, mintha kivonulnál valamilyen néptelen helyre. 
Aztán ez a városfényképezési történet is eljutott a vég-
pontjáig, a teljes dekonstrukcióig. A dekonstrukciót is 
alaposan végiggondoltam, olvasmányaim alapján, kép-
zőművészeti hatásra jutottam a látvány destruálásáig.” 
(Szarka Klára: Fotóművészet, i.m.)

Közeledünk a mához. Felbukkan a mai Féner. Confessio 
fehéren-feketén című kiállítására, amelyet a békásme-
gyeri evangélikus templomban rendezett Jerger Krisz-
tina, tizenhat fotót választott ki az életműből. A fotók és 
a melléjük tett bibliai szövegek, vers- és prózarészletek 
azonos minőséget, erőt képviseltek. „A fényképek egy 
gondolkodó, egyre inkább befelé forduló ember önref-
lexióit, szavakkal alig kifejezhető érzéseit ábrázolják” – 
mondta a tárlatot megnyitó Verebély Kincső néprajzkuta-
tó. „Ahogy öregszik az ember, el kell gondolkoznia azon, 
hogy hova jutott, merre tart és mennyi dolga van még 
ezen a világon. A február végén megnyitott kiállításomon 
főleg tájképeket láthat a nagyközönség, amiket Pákozdon, 
a házamban és környékén készítettem. Ezek a fényképek 
a jelenlegi hangulatomat tükrözik, amely képeket bibliai 
textusokkal, világirodalom klasszikusaitól idézett vers- 
és prózarészletekkel teszek pontosabbá.” (Féner Tamás: 
Őszinte vallomás fehéren-feketén. Az optika a lélek mélyére 
hatol. http://www.fmfa.hu/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=48&Itemid=29)

Beszélnek és írnak még sok mindent róla. Alaptala-
nul vagy joggal, ki meri a döntőbíró szerepét eljátszani? 
Botorság volna persze a fotók mögé nem odalátni az 
embert is. De egy el nem tagadható: Féner hiteles fény-
képész-ember. Elsősorban nem a róla mondott szavak, 
a vele kapcsolatos történetek, a róla írt cikkek minősí-
tik, hanem a fényképei. Azok, amiket eddig megcsinált, 
s azok is, amik még benne vannak. „ Mindig a körülöt-
tem lévő világ dolgait, a körülöttem lévő világ problémá-
it fényképeztem, fényképezem a mai napig. Érdekelnek 
dolgok, valamilyen módon megérintenek, és reagálok 
rájuk.” (Féner Tamás fotográfus (www.pepita-magazin.
hu/portal) 2008. június 10.)

The Féner
He is a slightly corpulent man, standing five foot seven, 
with grey hair and a way of blinking benevolently. His eyes 
are grey, he gabbles and mumbles when he speaks. His 
style is often ironic. When you first meet him, you think 
he is a little shy, that he would like the conversation to be 
over, to be left alone, to be elsewhere. Nothing much else 
is noticeable about him, but you have to watch him care-
fully. Appearances are deceptive. Féner is a determined, 
hard and dangerous man. You have to keep an eye on him 
constantly, every minute. Because – believe me – Tamás 
Féner has exactly 21268 enemies and 21267 friends. That 
is a hundred per cent of everyone who knows him. One or 
the other, no one is neutral about him. Probably if 72431 
(at last count) of his negatives were not preserved in the 
Photography Museum, I would say that all he did in his 
life was make friends and enemies. But this is not the 
case: he took some photographs too in the meantime. 
Imagine him lifting the camera to one eye at least 72431 
times with the other one closed, turning the focus this 

way and that, taking a light reading, sashaying a little 
to the right, a little to the left like a dancer, squatting 
down, standing on tiptoe, lying on the ground, to find the 
angle that would give him a Féneresque picture in the 
viewfinder, bending his finger and pressing the shutter 
at least 72431 times. Other things are required to take a 
good photograph, but I will not waste your precious time 
going into irrelevant details.

Féner is a genuine photographer. It is not the number 
of his friends or enemies, the words of praise or criti -
cism or various stories that define him, but his pictures. 
The ones he has taken up to now, and the ones he is still 
to take. You will only get a taste of one slice of the gigan -
tic Féner cake here. We gourmands, who have eaten our 
way through many, many slices of the cake by now, can 
affirm that they are all equally delectable, but with very 
different flavours. 

He graduated from the Madách Secondary School in 
1957.  His first camera was a Voigtländer Brillant, a gift 

Féner Tamás: Bányász ebéd, 1973, (részlet a Sihtán című fotóesszéből), zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Tamás Féner: Miner’s Lunch, 1973. (part of the Sihtan photo essay), gelatin silver print, 50 x 60 cm
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from his father. As a teenager he roamed the streets 
with a friend who also wanted to be a photographer. 
They took photos at the Radio Headquarters, Kossuth 
Square, Republic Square and the Kilián Barracks. Look-
ing at these photos, it is clear this was no Sunday outing 
of young gentlemen. I almost forgot that this happened 
to be the autumn of 1956. As he describes it, he experi-
enced these events in the same way as the weeks spent 
in the ghetto: he remembers the atmosphere was like a 
long drawn-out scouts’ camp and saw those days as an 
adventure. Is it any wonder that he no longer seeks this 
excitement? But he lived through it all, absorbed it and 
stored it away and now as he is getting older, little by 
little, he is processing it all in the form of photographs. 
He had been a leading young Pioneer, officially in charge 
of youth leaders in the district, one of the founders of 
KISZ, the Young Communist League. From 1963, he was 
in the workers’ militia. In 1967 he was already a member 
of the MSZMP, the Hungarian Socialist Workers’ Party. 
At the same time, he took part in “happenings”, such as 
one by the conceptual artist, Szentjóby, various “staged 
actions” and parties organised by a group of young neo-
avantgarde artists called Iparterv (Plan for Industry). He 
was a frequent guest at the studios of artists who were 
“just tolerated, but not supported”. I asked him in 1998 
how he could do all this simultaneously. He just said: 
“I felt a strong need ‘to be there’, to be present per -
sonally, ‘for something to happen and not without me”. 
But we are certainly not likely to understand his whole 
oeuvre and the other events in his life, if we do not ac -
cept this at face value. Later on, he graduated from the 
MÚOSZ, Association of Hungarian Journalists’ School of 
Journalism, where from 1979 he headed the practical 
course in photojournalism. He taught, but meanwhile he 
was constantly learning. From 1992, at ELTE, the Eötvös 
Loránd University Departments of Cultural Anthropol-
ogy and Media, he developed and wrote the course notes 
for “The theory of the illustrated press”.  But he also 
reverted to being a student at the Kaposvár College and 
the Moholy-Nagy University Further Education Institute, 
among others. He was a member of the Association of 
Hungarian Art Photographers from 1966, a member of 
the Council, and General Secretary for several periods 
from 1978-86. He was the founder and and one of the 
driving forces of the Young Art Photographers Studio, 
the Art Photography Gallery and of higher education in 
photography. He was also a member of the Nadar Stu-
dio. I am listing all these apparently without emotion, 
but behind any of the above-mentioned institutions there 

are stories enough to fill a novel, much knowledge and 
important information, fact and hearsay a long way from 
the truth. I hope someone will gather all this and write 
the history of Hungarian photography and society in the 
second half of the twentieth century. But to continue: 
he gave lectures in Arles, in the Rencontres series, on 
the history of Hungarian photography, was a guest at 
the Photography Months in Paris in 1984. From 1970, 
he was chairman of the editorial board of Art Photog-
raphy magazine, and editor-in-chief until 1990. Leafing 
through the issues of that period, I can see that it was  a 
storehouse of structuralism, constructivism, semiotics 
and the theory of modern communication, and one can 
only wonder how they could have been published in such 
a virulently Socialist-Realist period. 

He is a passionate huntsman. Antlers and trophies 
line the walls of his flat. Exactly 103. But perhaps there 
are more now. I counted them years ago. According to 
Zsuzsa Láng, who was his colleague for some time at 
Népszabadság, viewfinders get him excited, perhaps it 
makes no difference whether he is pointing a rifle or 
a lens at his objective. He says: “I go hunting, but not 
with the comrades. The first hunting party I was part 
of, consisted exclusively of miners from Tinnye, Per-
bál and Piliscsaba; later I joined a party from Vezseny 
where there were only local peasants; now I hunt with a 
group in Sur, and there are only three of us from Buda-
pest, a retired supermarket manager, a retired colonel 
who once worked at the recruiting centre, and myself”. 
(Zoltán Trencsényi: “Works of art are not about the mar-
ket, but about sensual enjoyment”. in: Fotómûvészet/
Photo Art, 1997, no. 5-6, pp 8-11.) He no longer goes 
hunting, and only exchanges his camera viewfinder for 
a rifle viewfinder a few times a year. Many boars, deer 
and fawns offer a prayer of gratitude to him on God-
dess Diana’s day. He does not just kill animals, but he 
is also a collector of weapons. While others surround 
themselves with horses or dogs on their farms, in the 
yard of his country house he stores a complete MIG 15 
fighter plane, a sports aircraft, a helicopter, an anti-air-
craft gun and who knows what else. I have forgotten, as 
it has been quite a while since I was last there. There 
is a Gorjunov machine gun behind the sofa in his draw-
ing room and there are countless weapons on the walls 
and in cupboards. Books on weapons of war take up just 
as much room on his shelves as books on photography. 
Though I can confirm there are quite a few of the latter. 
When I sent him this article, Féner read it and said: “I 
would be glad if, when you write about my obsession 

with weapons, you could mention that they are all deac-
tivated. I wouldn’t like to be locked up with you. Let me 
nit-pick a bit. In Pákozd, that is not an anti-aircraft gun, 
but a 122mm 38/68 type Howitzer. It has its own beauty”. 
(email, February 2013). 

I will not list all the places he worked again, they 
can be found in his biography, but I will mention that he 
started in press photography when he was barely out 
of his teens and only recently left. Film Színház Muzsika, 
Képes 7, Népszava, Griff, Vasárnap, Népszabadság Maga-

zine, then advisor to the President of MTI, the Hungar-
ian News Agency, and editor of its books. In the past. 
He is currently a pensioner. Besides all this, he took 
a lot of pictures, had many exhibitions and published 
many books. It follows from this, that people, including 
the press, are interested in him, and as a result many 
people have written all sorts of things about him. Good, 
bad, clever, stupid, each according to their ability. As a 
photo-museologist, it is not my job to choose between 
them. He reads everything, but does not like much of it. 

Féner Tamás: Cigány bölcsőde, 1970/71, (részlet a Tartalékcsapat című fotóesszéből), zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Tamás Féner: Gypsy Nursery, 1970/71. (part of the Reserve Team photo essay), gelatin silver print, 50 x 60 cm
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er started photographing manual labourers. He took 
more photographs in rehearsal rooms and dressing 
rooms than on the stage. This process culminated in an 
exhibition held at the Kunsthalle in 1972. It was a huge 
success with the public. Edit Handel sitting on a chair 
after rehearsal, her face and her whole being show -
ing that she had reached the end of her physical and 
mental powers. “I feel the theatre cannot offer a more 
dramatic, intimate or beautiful moment than this. This 
picture was a milestone for me”. (Tamás Féner: “Con -
fessions written in light”. Lobogó, 3 May 1979, pp 18-
19.) If a photo-museologist can be so bold with his own 
opinion, he thinks that perhaps not a single contempo -

rary Hungarian photographer has polarised the public, 
his colleagues and the critics to the extent that Féner 
has. “For years, I have held onto one of the pictures 
from the Kunsthalle in my mind. It was of an angel, cast 
aside, thrown on the ground, in an undignified manner 
for an angel. It suggested the humiliation of beauty, of 
art, a discarding of meaning, wasted effort. It was a sad 

I will not write more about his work, his money-earning 
activities, the places he worked, because I think Tamás 
Féner’s photojournalism is completely different from 
Féner’s output as a photographer. “I am not interested 
in anything that I have not discovered myself. I am talk-
ing about taking pictures for myself. If it is for a newspa-
per, then it is work. I have not photographed anything for 
myself for thirty years that did not interest me”. (Klára 
Szarka: “My job is to break down all resistance. On the 
portraiture of Tamás Féner and much else besides”. 
Fotóművészet, 2002. no.1-2, pp 3-17.)

There is no other Hungarian photographer whose 
artistic career can be so tangibly and clearly divided into 
periods and which has been constructed so consistent-
ly. The reason for this obviously lies in his personality, 
for he has been able and is still able to photograph one 
thing, obsessively, with amazing tenacity, until it holds 
no further interest for him. And when he feels it is fin-
ished, he has said everything there is to say on a subject, 
he suddenly turns his back on it as if it had never ex-
isted. But it is impossible not to notice Féner’s intellect 

consciously building his oeuvre, despite his seemingly, 
cynical attitude and his incomprehensible mumbling. 
He says: “Ever since I have been consciously taking pic-
tures, everything I have done up to now, seems to me at 
least, to be a transparent and logical series”. (“Interview 
with Tamás Féner, 2005”. Conducted by Sándor Szilágyi 
for the Oral History Archive of the 1956 Institute.) 

At the beginning, he focussed on the world of the arts 
and within it mainly the ballet. The best photographs on 
this subject, taken by Féner and not the photojournal-
ist on a job, are not star pictures or the faces of suc -
cessful people posing for the camera, but powerful and 
dramatic portraits of dancers lost in thought, gathering 
their strength or when they happen to be exhausted. 
In fact, they are sociographic work photos before Fén-

Féner Tamás: Kassák Lajos, 1964 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Tamás Féner: Lajos Kassák, 1964 
gelatin silver print, 50 x 60 cm

Féner Tamás: Bálint Endre, 1962 
zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Tamás Féner: Endre Bálint, 1962 
gelatin silver print, 60 x 50 cm
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Féner Tamás: Akt szobrokkal, 1964/65, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Tamás Féner: Nude with Sculptures, 1964/65. gelatin silver print, 60 x 50 cm

and hopeless situation. This is how we let each other 
know at the time that society had no need for pure, un -
tainted ideas”. (Judit Fekete: “Tamás Féner’s Angels”, 
in: Magyar Nemzet, 28 July 1992)

It took him two years to change track and go in a 
seemingly completely different direction, making photo 
essays that attempted to address sociographic, social 
problems. These really made his reputation. Because 
however good his portraits of artists, his theatre and 
dance photographs, these would still not have made him 
Féner. Thus, from the early 1970s, he thought first and 
foremost in terms of sociographic, probing, analytical 
picture essays and marked out a distinctive path for him-
self in Hungarian art photography, that many have since 
followed. Motivating him was a determined and articu-
lated intention to improve society. He was not complete-
ly alone. Documentary books revealing the truth were 
fashionable at the time. One after the other, books in the 
Discovering Hungary series, such as Facts and Witnesses 
appeared, in print runs that would be unimaginable to-
day. Perhaps they also functioned as a safety-valve di-
rected from above, how can we tell after so much time 
has elapsed? Pictures on these themes brought Féner 
real renown and recognition. His first picture essay to 
be published dealt with the life of a gypsy settlement at 
a time when it was said: “Comrades, there is no gypsy 
problem in Hungary”. It was not possible to speak of 
poverty and a few other subjects, either or certainly not 
to mount exhibitions on them. But for Féner, it was pos-
sible. At what cost? Probably only he and a few of his 
intimates know, no one has disclosed this to me. But I 
read - and recommend to everyone – some contempo-
rary editorial remarks in the trade journal Fotó, which 
were tacked onto Jenő Alföldi’s essentially complimen-
tary article of 1976. (Jenő Alföldi: “Miners’ helmets in 
Várpalota”, Fotó 1976, no. 4, pp 146-155.) “Féner again 
emphasises pitch-black tones in these pictures. He is 
communicating thoughts, but he also awakens strange 
thoughts. He is showing the darkness of the past, not al-
ways typical today, and this is what has brought out the 
opposition of the public and their disagreement. Opinion 
it is not the public who should rise to the level of the often 
mistaken depictions of Féner’s art – as his statement in 
Magyar Hírlap intimates – but it is the artist who should 
approach with more humility and trust the present re-
ality and everything that is characteristic of our work-
ers’ lives and work conditions, the social, cultural and 
other factors they are provided with. (Ed.)” These few 
lines would have cost anyone else their career. Féner, 

however, just carried on. He then photographed the life 
of a group of miners, and through his exhibition they be-
came famous as the Cserhalmi gang. His method was 
to blend in and develop relationships. He would some-
times spend years in a location. “I can only work well if I 
know the people around me, and they behave naturally 
in my presence and go about their business, even if I 
am wandering around with a camera”. (István M. Ka-
tona: “Photo chronicle of a soldier’s life”. Néphadsereg, 
8 Sept. 1984). Apart from the choice of subject and ap -
proach, the two series were also ground-breaking in 
the way they were edited. The theory of photography 
in Hungary had never dealt with questions of form and 
content and dramatic composition as rigorously as in 
these picture essays. He had already been awarded the 
Béla Balázs prize for photojournalism in 1976, when his 
exhibition consisting of four essays was mounted at the 
old Museum of the Labour Movement: The Cserhalmi 
Gang, Oil-Field Workers, Csepel and István Oravecz re-
tires. I consider it one of the few contemporary exhibi-
tions in the history of Hungarian photography that has 
become a classic. István Torda wrote of it: “You rarely 
see picture essays that are so tightly edited. Each pic -
ture has a task, each one takes us closer to the world 
being represented, and thus, tells us everything impor-
tant about it”. (István Torda: “I can only praise him, the 
mother of life”. Magyar Hírek, 31 Jan. 1976). Professor 
Lajos Végvári had a different view. He called Féner a 
“committed” artist, which at the time was of course the 
equivalent of a pat on the back, though in a given con -
text he might have been right. Nor do I have the right to 
question his view that Féner was basically a romantic 
soul, with childlike curiosity, but at the same time ex -
tremely observant and analytical. He proved this many 
times later on in new circumstances. His pictures nev -
er lacked a speculative, theoretical element. Blending 
in and developing relationships were characteristic of 
his work. His pictures and his exhibitions in their time 
provoked intense feelings both pro and contra, but 
one thing is certain: the pictures he had created and 
shown, beyond their own value, opened the door a bit 
wider for many photographers, so that they could con -
tinue to balance their work on the delicate border be -
tween tolerated and prohibited subjects. The subjects 
of his next exhibition, entitled Mirror Flying, were fighter 
planes, the sculptor, György Segesdi, painters Endre 
Bálint and Tihamér Gyarmathy, the surgeon, Tibor Ba-
logh, the artistes of the Budapest Circus, miners from 
Feketevölgy mining-works in Borsod, glass-blowers 
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Féner Tamás: Oravecz István, 1974, (részlet az Oravecz István nyugdíjba megy című sorozatból),  zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Tamás Féner: Stephen Oravecz, 1974. (excerpt from Stephen Oravecz retire on series), gelatin silver print, 60 x 50 cm

from the glass-works in Salgótarján, members of the 
Pécs Ballet, the Vígszínház production of Crime and 
Punishment directed by Ljubimov, and Lilla Pártay and 
Gábor Keveházi rehearsing at the Opera House for the 
Miraculous Mandarin. One thing put these portraits, the 
very disparate professions, the very different people, 
on a par with each other: the taut concentration and the 
outstanding exhibition that came into being because of 
it. This principle of editing is still apparent at his exhi -
bitions and in his books, and it places well-known and 
unknown people on an equal footing.

Many have seen this exhibition; it has not provoked 
extreme reactions. But what did in 1983 was a long se-
ries following the lives of Hungarian Jews from birth 
to death. Amidst formidable precautionary measures, it 
was first prohibited by Aczél, then permitted by him af-
ter all and put on at the Museum of Ethnography. I note 
as an aside that there was no “Jewish question” yet at 
the time. Many people acquired their first real knowl-
edge on the subject from Féner’s photographs on Jew-
ish themes. Including the the photo-museologist men-
tioned above. “My series on the Jews of Budapest began 
because many false communities were formed under 
Socialism, and I was looking for a real one. This is how 
I came across the non-assimilated Jews…I am a Jew. I 
lived near the Dohány Street synagogue for twenty-five 
years of my life. I originally went there to photograph the 
streets of my childhood. And I didn’t know. There were 
hardly any cars in my childhood, now you couldn’t see 
the street for the cars. I wandered round the district and 
suddenly old acquaintances started to appear, the par-
ents of my classmates, onetime neighbours. We chatted, 
they invited me into their homes, to their celebrations 
and religious services. I went to see them for months 
before taking out my camera. The series itself took two 
years. When I was at the end, I forgot, other things start-
ed to preoccupy me…When I finished the Jewish mate-
rial, I felt that in terms of socio-photography, I could not 
do anything significantly better any more. I started going 
out to the gas-works condemned to liquidation in Óbu-
da. I took photographs all the way through the stopping 
of work to the last brick being removed…The series still 
had a definite social message. This faded away in city 
photography. I no longer wanted to analyse things, but 
synthesize them, to examine, not people, but the traces 
they left on things”. (Pogany: Op.cit.) Documenting the 
dismantling and annihilation of the gas-works in Óbuda 
clearly signalled the path Féner would take. From 1984, 
landscapes and the picture of landscapes in the minds 

of urban people began to interest him. “Féner sits in a 
noisy, constantly bustling editorial office all day long, 
and in his spare time he takes photographs, his hollow 
footsteps echoing in empty, snow-covered workshops 
and courtyards”. (Éva Hajdú: ...”This was the factory”, 
in: Magyar Nemzet, 28 Nov. 1986)

The follow-up was his exhibition Hortobágy at the Art 
Photography Gallery in Váci Street. I organised it myself 
at the time and pinned up the pictures. “The Hortobágy 
series appeared in 1988: instead of the pleasant National 
Park, a bleak, cruel, bare, wild landscape spread before 
us…In the same year, the pictures of Rome followed: 
strange fragments of sculptures, details of steep walls 
and hangings falling down the precipice, are all that re-
mained of the old town. Not only the viewpoint and the 
horizon had changed, but the graves fell too, everything 
moved out of place so to speak. It became clear that 
Féner wanted to create an independent world”. (Mihály 
Gera: “Experiencing the truth”, Foreward to the Pepsi 
Feeling catalogue, Vigadó Gallery, 1992) Written down 
now, it somehow sounds too beautiful. For what did 
people read around that time in the benchmark paper 
Élet és Irodalom (Life and Literature)? “I would never 
have thought people would be capable of such extreme 
reactions on seeing the Hungarian Puszta and the so-
called Hungarian szürke or grey cattle, I am not swear -
ing, just quoting from the catalogue: ‘Hideous’, ‘Shit’.” 
(József Vadas: “The Hortobágy as desert”, Élet és Iroda-
lom, 13 May 1988)

I witnessed a discussion at a Féner exhibition at the 
National Gallery. Two well-known photographers, just 
loud enough for those who were listening, and they were 
all intended to hear, were talking about Féner’s artis-
tic crisis and saying that this once talented man could 
no longer regenerate himself, that these strange, badly 
composed, crooked, unpopulated pictures,  were affec-
tations and what a cul de sac they signified… Mihály Gera 
heard something similar. He stood by Féner publicly al -
most on his own. He called the exhibition, referred to 
as S.P.Q.R., an essential continuation of the oeuvre. We 
can see today that his assessment was right. Even with 
this eccentric style, Féner had started a new school of 
thought. “When I took the first slanted pictures in Rome, 
people looked at them twisting their necks. I showed 
them to my friend the painter, Tihamér Gyarmathy. He 
looked at them with his head straight. I asked why he 
wasn’t bending it. Because he could see that this was a 
photograph and not a house”. (Iván Andrassew: “Tamás 
Féner, magician of light”, Népszabadság, 30 Nov. 1994) 



92
F

É
N

E
R 

TA
M

Á
S

93
TA

M
Á

S 
F

É
N

E
R

He photographed Rome, Berlin and Budapest in such 
a way that all we saw were walls, streets and houses, 
created by human hands in ancient times. Today’s hu-
mans use them and damage them. In this case, the 
only people who held any interest for Féner were the 
architects and what they left us. Who lives in the build-
ings and who uses them was of no interest to him. It 
does not matter where, Rome, Berlin or Budapest, or in 
some other corner of the world; things work the same 
way everywhere. What one builds, the other destroys. 
Whether it is slowly, not caring, or at the push of a but -
ton, is of no interest. We are led to believe that the pic -
tures are about three cities, but I think they are about 
one photographer. About Féner. “I have stepped back 
from society. In summer I spent the weekends on my 
farm with my dog. I can’t stay there all winter, because 
the heating is expensive. You have to do something in 
winter too. If you hate being at home enough, then the 
best occupation is photographing the city. You take your 

camera at seven in the morning on Saturday and Sunday 
and head for the city. You will not meet anyone, there is 
no one on the streets and you don’t have to talk to any -
one. You withdraw into yourself more than if you went 
out to some deserted place. But photographing the city 
also came to an end and reached complete deconstruc-
tion. I have thoroughly thought through the matter of 
deconstruction. I reached the deconstruction of the image 
based on my reading and influenced by the visual arts”. 
(Klára Szarka: Op.cit.)

We are approaching the present day. The present Fén-
er appears. For the exhibition entitled Black-and-White 
Confession, at the Lutheran church in Békásmegyer, cura-

tor Krisztina Jerger chose sixteen photographs from the 
oeuvre. The biblical quotations and selected fragments of 
poems and prose placed next to the photographs were equal 
in quality and power. The photographs represent the feel-
ings and reflections, hardly possible to express in words, of 
a thinking man increasingly looking inwards – said Kincső 
Verebély, ethnographic researcher, in his address open-
ing the exhibition. “As you get older, you have to reflect on 
the point you have reached, where you are going, and how 
much more you have to do in this world. At my exhibition 
that opened at the end of February, the public saw mainly 
pictures of landscapes that I took in Pákozd, my home and 
in the surrounding area. These photographs reflect my cur-
rent mood. I made them more precise by juxtaposing them 
with biblical texts and quotations from poems and prose 
taken from classical world literature”. (Tamás Féner: “True 
confessions in black and white”, Lens to the depth of the 
soul. http://www.fmfa.hu/index.php?option=com_content&
view=article&id=48&Itemid=29)

They still say and write many things about him. Who 
would dare to judge whether what they say is right or 
wrong? It would, of course, be foolish not to see the man 
behind the photographs. But one thing cannot be denied. 
Féner is an authentic photographer. It is not first and fore-
most what is said about him, the stories and articles that 
define him, but his photographs. The ones he has taken 
up to now, and the ones he still has inside him. “I always 
photographed the problems of the world around me, and I 
do so to this day. I am interested in things, they touch me in 
a certain way and I react to them”. (Tamás Féner photogra-
pher (www.pepita-magazin.hu/portal) 10 June 2008))

Féner Tamás: Felvonulási tér, Budapest, 1986 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Tamás Féner: Procession Square, Budapest, 1986 
gelatin silver print, 50 x 60 cm

Féner Tamás: Orvosi rendelő, Kelet-Berlin, 1989 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Tamás Féner: Surgery in East Berlin, 1989 
gelatin silver print, 50 x 60 cm
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Aki nem Capa, hanem Friedmann Endre

FRIEDMANN

A magyar fotográfia gazdagságát mutatja, hogy nekünk 
még Friedmannból is több van. Találkozhattak volna. 
Kezet rázhatott volna a két Friedmann Endre példá-
ul 1948-ban, amikor Robert Capa Budapesten járt. Ő 
1913-ban született és meghalt 54-ben, a másik, akiről 
most szó van, 1934-ben született és még tegnapelőtt 
is megivott velem egy jó pohár házi főzésű sört a Du-
na-parti étteremben. Nem utoljára, visszatérünk, mert 
törzsfogyasztói kártyát kapott a tulajdonostól. Aki, mit 
tesz isten, valamikor fotós tanítványa volt. Mindegy is, 
Friedmann élete telis-tele van hihetetlen történetek-
kel. Vissza az elejére! Az 1948-as randevú elmaradt, 
s a mi Friedmannunk csak 1963-ban tudta meg, hogy 
világhírű elődjével azonos nevet visel. Azt mondanom 
sem kell, hogy az a másik meg sohasem értesült itt-
hon ragadt kollégájáról. Pedig sorsuk több ponton is 
találkozhatott volna a már említetten kívül is. Mind-
ketten fotóriporterek voltak, mindketten fényképeztek 
itthon és a nagyvilág számos pontján, mindketten meg-
járták – majd húsz év különbséggel – Vietnam poklát, 
igaz, csak egyikük jött onnan vissza a saját lábán. „Az, 
hogy azonos nevet viselek vele, csak 1963-ban lett szá-
momra ismert, amikor megnyertem a Kölni Photokina 
nagydíját és az esemény körül nagy felhajtást rendez-
tek. Hogy mekkorát, azt személyesen nem tapasztal-
hattam meg, mert az akkori jó szokás szerint az MTI-s 
főnököm ment ki helyettem átvenni a díjat. Az ünneplés 
idején éppen dolgoztam. A folyosón mentem, amikor 
Schiffer Pál, a volt főnököm kiszólt a mindig nyitott aj-
taján: Friedmannkám! Itt úgy írnak magáról, mint az új 
Robert Capáról. És akkor esett le a tantusz, én addig 
nem is tudtam, hogy névrokonok vagyunk.” (KK interjú 
2008) Ettől kezdve kollégái Kiscapának hívták. 

Mehetett volna külföldre, hívta a Paris Match és a 
Stern is, de ő nem ment. Valószínűleg ezért nem csinált 
világra szólóbb karriert, pedig sok mindene adott volt 
hozzá. Tehetsége, szeme, munkabírása, a fényképezés-
hez való viszonya, ezek mind, mind nagyon rendben vol-
tak, vannak. De az ő esetében is bebizonyosodott, hogy 
Magyarország nem képes az itt született, itt tanult, itt 
felnőtt tehetségeit megfelelően helyzetbe hozni. Sem 
akkor, sem most. „Jött egy pasi, valahonnan Francia-
országból, és egy számomra előnyösnek tűnő ajánla-
tot tett. Menjek ki, két évig fedezi a létemet, és utána 
megbeszélt százalékot ad az eladott képeimből… A mai 
nappal is azt mondom, ez egy tisztességes ajánlat volt. 
Mégis, azonnal nemet mondtam. Hogy ezt megértsd, 
ahhoz érteni kell az akkori szituációkat. Ha valaki el-
ment a ’60-as években, az úgy nézett ki, többet az élet-
ben nem jön ide vissza. Disszidensnek tekintették az 
ilyet, annak minden következményével. Ha elmegyek, 
nem jöhetek haza évekig. Nem akartam itt hagyni idős 
apámat és anyámat. Maradtam. A mai napig nem bán-
tam meg. Megadatott, hogy mindent meg tudtam tenni 
a szüleimért és ez nekem jó érzés. Egyébként pedig hit-
tem abban, hogy nagyon jó fotós vagyok és ezt itthonról 
is bizonyítani tudom.” (KK interjú 2008)

Maradt, de azért ismerni a képeit külföldön is. A 
majd részletesebben is emlegetett Szerelem ciklusa 
mellett még meglehetősen sok fotót küldött külföldi 
kiállításokra, főleg a Magyar Fotóművészek Szövetsé-
gének és a Nemzeti Banknak az engedélyező stemp-
lijével a hátoldalukon. Ez akkor így ment. Többször 
nyert ezeken a pályázatokon, forgott a neve, s kis oda-
figyeléssel, szakértelemmel fel lehetett volna építeni 
a karrierjét itthon és külföldön is. Más kérdés, hogy 
ez sem az MTI-nek, sem a magyar államnak, sem a 

Friedmann Endre: A halál arcai, Budapest, 1963, lambdaprint, 45 x 30 cm
Endre Friedmann: Faces of Death, Budapest, 1963. Lambdaprint, 45 x 30 cm
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magyar kultúrpolitikának nem volt ambíciója, s ha ezt 
mondom, akkor még nem fogalmaztam elég nyersen. 
„Hiába hívták, őt már nem engedték el, minek neki az 
a világhír, fényképezzen csak itthon! És addig fényké-
pezett, amíg az igazi Friedmann lett belőle. Több mint 
ötven év alatt megszámlálhatatlan felvételt készített 
(készít a mai napig). Az igazi Friedmann rokonszenves 
fotográfus, az emberek között él, nem lóg ki a sorból. 
Szereti a kis, hétköznapi eseményeket, a pillanat hu-
morát, az élet fonák oldalát. Mindig földközelben fény-
képezett, azt, ahogy éltünk: az első dudamentes napot, 
a hidegrekordot, a kánikulát, Kiss XXIV. János kalauzt, 
a csősz bácsit.” (Gera Mihály: Friedmann Endre: Embe-
rek. Elhangzott a könyvbemutatón, a Mai Manó Házban, 
2006-ban.) Erre az időre tehető az a történet is, ami-
kor egy angol könyvkiadó meglepte azzal az ajánlattal, 
hogy a fotóiból szeretnének egy albumot kiadni. Persze 
ez nem ment ilyen könnyen, engedélyt kellett kérnie az 
MTI-s főnökeitől. „Az történt, hogy az MTI hivatalosan 
válaszolt a kiadónak. Az angol pali tett egy ajánlatot, ők 
pedig tettek egy ellenajánlatot. A kiadó azt válaszolta 
nekik, hogy Friedmann a szerző, ők vele akarnak tár-
gyalni. Tudod, akkor fel sem fogtam az egészet, szar-
tam bele. Mai eszemmel már lehet, hogy másként állok 
hozzá, de akkor más volt a légkör. És aztán persze nem 
lett semmi az egészből. Nem emlékszem pontosan az 
összegre, de a mi fogalmaink szerint valami horribilis 
összeget, a magyarországi sajtóárak sokszorosát aján-
lotta fel a pali a száz képre.” (KK interjú 2008)

Friedmann egyike azon keveseknek, akik életük-
ben kitérők nélkül megmaradtak „csak” fotóriporter-
nek. Bárhová ment, bármit látott, mindig ugyanazzal a 
mentalitással nézett bele a keresőbe, nyomta meg az 
exponáló gombot. És ha már itt tartunk, szerintem a 
leghűségesebb fotóriporter címet bízvást kiérdemel-
hetné. Tizenhét éves korában lépett be az MTI ajtaján, 
melyet akkor még Magyar Fotó Állami Vállalatnak hív-
tak, s tulajdonképpen a mai napig, több mint hatvan éve 
ugyanott dolgozik, mikor már nem is annak hívják, igaz, 
ma már csak nyugdíjasként és egyre kevesebbet, sőt, 
mióta leírtam ezt a szöveget, már annyit sem, leadatták 
öreg, agyonhasznált Nikonját. Nem számított, hogy se -
gédmunkásból főmunkatárssá avanzsált ennyi idő alatt. 
Nem lett ugyan főnök, de meggyőződésem, jobb ez így, 
neki is, másoknak is. Mindezek ellenére, azért hatvan 
év az csak hatvan év, csinálja valaki utána! Negatívok, 
képek százezrei viselik MTI-s kódját: Fri. Még akkor is 
annyi, ha a történelem viharaiban, a különböző politi-
kai és ideológiai megfontolások által vezérelt főnökei 

időnként eltüntették veszélyesnek ítélt képeit. Pedig 
dehogy voltak azok veszélyesek… A tanyasi iskolában 
készült fotóriportja, az 1968-as csehszlovákiai bevonu-
lás képei, egy-egy hadgyakorlat kicenzúrázott anyaga, 
egy film statiszta- és szereplőválogatása… Ugye, tud-
juk mindannyian, hogy ezeken múlott a világbéke, meg 
az ideológiai fölény… Hagyjuk is, mert nem tanultunk, 
ma sincs másként, akkor meg minek vesztegessük rá 
tovább is a szót!

A Magyar Fotó Állami Vállalat 4. sz. telepén, a Szent 
István körúton lett laboratóriumi segédmunkás. Ap-
ránként tanulta meg a szakmát a hazai fotográfia meg-
határozó mestereitől. Ebben az időben dolgozott ott 
Járai Rudolf, Csörgeő Tibor, Zacsek Gyula, Hollenzer 
Béla, Sziklai Dezső, Seidner Zoltán, Reismann Marian, 
Langer Klára, Vadas Ernő… Vannak, akik ezeket a neve-
ket esetleg még nem hallották? „Ajj, de szép idők voltak! 
Meg borzalmas is volt. Takarítottam, ebédért jártam, 
aztán avanzsáltam képszél-levágóvá. A megszáradt 
kópiákat kellett körbevágnom. És amikor letelt a nyolc 
órám, mentem a nagyokkal, vittem a cuccokat utánuk. 
Nem engedtek fényképezni, csak sameszkodhattam 
a felvételező mellett. Én mindenkitől tanultam.” (KK 
interjú 2008) Alig-alig dolgozott itt egy kicsit, máris 
bevonultatták katonának. A gyöngyösi, majd a kecske-
méti hadosztályújságok fotóriportere lett. Bele lehet 
gondolni, nem kifejezetten egy sétagalopp 1954 -1956 
között a Magyar Néphadsereg tagjának lenni. Tud is 
számos nagyon jó történetet erről az időszakáról is, 
egyszer még elmondatom vele az összeset, remélem. 
Friedmann majdnem olyan jó mesélő, mint fényképész. 
Leszerelése után a katonai laptól visszatért az MTI-be, 
ahol egyenes út vezetett ahhoz, hogy megbízott honvé-
delmi tudósító is lett, reszortja lett a hadgyakorlatok-
ról, a fegyveres erők megmozdulásairól, eseményeiről 
hírt adni. Kevés megbízható, hadra fogható káder ma-
radt körülötte, mert 1956 végén az akkori fotóriporteri 
állomány jó harmada disszidált. Ki üres kézzel ment, 
ki a saját, ki a más negatívjait vitte. Friedmannak ezért 
szinte mindent kellett fényképeznie ezekben az idők-
ben. Csak ámultam, hogy mennyi rengeteg táncfotója 
maradt, az Állami Népi Együttes, az Állami Balett In-
tézet teljes múltja rekonstruálható a képeiből. Kivéte-
lesen erős az életképek, apró, hétköznapi történetek, 
emberi karakterek ábrázolásában. Számtalan közéleti 
eseményen fényképezett, az április negyedikék, május 
elsejék, november hetedikék, a VIT-ek, a szolidaritási 
nagygyűlések, az úttörő, a KISZ, az Ifjú Gárda, a szovjet 
csapatok kivonulása… mindmegannyi szelete az 1950-

Friedmann Endre: A tanyasi iskola 1. 1963, lambdaprint, 45 x 30 cm
Endre Friedmann: Farm School 1, 1963. Lambdaprint, 45 x 30 cm
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es évek közepétől a rendszerváltásig tartó időszaknak, 
amit jobb híján szocializmusnak hívunk. 

1973-ban több mint négy hónapot töltött Vietnam-
ban. A rákövetkező évben a Bien Hoában készült, 
Fogságból a szabadságba képsorával elnyerte a World 
Press Photo aranyérmét. Drága árat fizetett érte, olyan 
súlyos amőbiázist kapott, hogy másfél évig küzdöttek 
az életéért. Gyógyulása után az MTI-ben le akarták 
százalékolni, de nem engedte, inkább eltitkolta baját, 
miközben hét éven keresztül minden reggel a gyógy-
tornásznál kezdte a napját. Friedmann ilyen ember. „Ha 
jól emlékszem 1973-ban a magyar kontingens is kiuta-
zott a vietnami békeszerződés betartásának ellenőrzé-
sére. Amikor én kimentem az első transzporttal, még 
háború volt. A bizottságnak indonéz, lengyel, kanadai 
és magyar tagjai is voltak, közöttük sok újságíró is, de 
kifejezetten fotós rajtam kívül egy sem. Négy és fél hó-
napot voltam kint. A dolog úgy kezdődött, hogy amikor 
megérkeztem a saigoni repülőtérre a kontingenssel, 
egy csomó amerikai a hasát fogta a röhögéstől, ami-
kor meglátott katonai egyenruhában, mert már a világ 
más pontjairól ismertük egymást. Tehát az egy közrö-
hej volt, hogy én katonaruhában vagyok. Sok helyzet 
volt, amikor nem lehetett dolgozni. Előfordult, hogy 
büntettek, utcán letámadtak, elvették a gépemet, mert 
olyan képet csináltam, ami eléggé dehonesztáló volt. 

Például bejutottam olyan helyre, ahová addig senki 
sem. Az Ördög-szigetre, ahol bunkerekbe voltak zárva 
az észak-vietnami foglyok. Embertelen körülmények 
között tartották őket, és a fogva tartóknak nem volt 
kellemes, hogy én mindezt lefotografáltam. Ez szigo-
rúan zárt területnek számított. Egy amerikai C130-as 
szállítógéppel sikerült eljutnom a szigetre. Egyáltalán 
nem akartak beengedni, aztán nagy nehezen, némi pro-
tekcióval bejutottam. De a dél-vietnami parancsnok el-
zárkózott az elől, hogy valamit is csináljak. Ám egyszer 
csak észrevettem, hogy ott van a gyereke. Elkezdtem 
barátkozni-játszadozni a gyerekkel, és egyre közelebb 
mentem. Aztán elkezdtem a gyereket fényképezni, el-
lőttem egy tekercs filmet a gyerekre, a papára, és ak-
kor jöttek a foglyok. A képek önmagukért beszélnek, 
hogyan is néznek ki. Nagy Hercules gépekbe rakták a 
szerencsétleneket, olyan sűrűn, hogy csak guggolva 
fértek el benne. Odamentem és elkezdtem fotografálni. 
Egyszer csak géppisztolyt éreztem a hasamnál. Vissza! 
Föl a kezekkel! – ordították, s majdnem le is lőttek, de 

szerencsémre a kisgyermek apja, a parancsnok meg-
mentett. De aztán még egyszer megorroltak rám. Az 
úgy történt, hogy annak a gépnek a pilótája, amelyik-
kel a szigetre repültünk, amikor megtudta, hogy ma-
gyar vagyok, odajött hozzám. Te magyar vagy? – kér-
dezte, amikor mondtam neki, hogy igen, kifakadt: Jaj, 
Magyarország, Balaton! Ott lőttek le a Spitfire-rel. Egy 
idősebb mandarin volt, harcolt már a világháborúban 
is. Megijedtem, hogy rajtam torolja meg a háborús 
rossz élményeit, de valahogy teljesen boldog volt, hogy 
találkozott egy magyarral. Megfűztem, s megcsinálta 
nekem, hogy amikor felszálltunk, hátul lecsapta a gép 
farát, ahol bemennek a harckocsik, meg egyéb szállí-
tó járművek, én meg bekötöttem magam hevederrel, 
cuccokkal. Aztán odarepült a tábor fölé, és ahogy én 
lefelé lógtam, le tudtam fényképezni a tábort felülről. 
Ettől teljesen kibuktak. Pár nappal később Saigonban 
mentünk hárman, elkaptak az utcán, leszedték a gépe-
met… Volt olyan – erről is megvan a képsor –, hogy két 
oldalon fogolycsere zajlott, de közben tűzpárbaj folyt. 
Akkor Thieu katonákkal voltam, akik ismertek egy kes-

keny sávot a folyón, ahol át lehetett menni. Megbeszél-
tem velük, hogy én is átmegyek velük, de észrevettem, 
hogy egy katona a hátán cipelt egy sebesültet. Vissza-
szaladtam, hogy azt a képet még megcsinálom. Meg is 
csináltam, de ezek közben csónakkal elindultak a fo-
lyón. Szidtam az anyjukat, pedig szerencsém volt, mert 
a csónak, amiben átmentem volna, fölrobbant. Utána 
azt fotóztam le, ahogy darabokban hozzák vissza a fic-
kókat. Én életben maradtam, ők pedig lefedve zász-
lóval, darabokban. De sorolhatnám, milyen érzés volt 
egy olyan névvel, mint Friedmann Endre, Vietnamban 
lenni. Amikor megnyertem 1974-ben a World Presst, 
kint nyugaton azonosítottak Capával, hogy íme, itt van 
Robert Capa. Arról beszéltek, hogy újra előkerült egy 
ilyen nevű pasi, aki hasonló műfajban dolgozik. De 

Friedmann Endre: Sorsok, 1967 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Endre Friedmann: Destiny, 1967 
gelatin silver print, 30 x 45 cm

Friedmann Endre: Fény és árnyék, 1961 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Endre Friedmann: Light and Shadow, 1961 
gelatin silver print, 30 x 45 cm
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nem akarom magam hozzá hasonlítani, megtették ezt 
a nyugatiak.” (Bacskai Sándor: Beszélgetés Friedmann 
Endrével. Fotóriporter, 1999. 1-2. sz. 30- 39. o) Vietnami 
története még garantáltan van vagy félszáz, egyik jobb, 
mint a másik. Mint mondtam már, jól mesél, élvezet 
hallgatni.

Friedmann fényképészi attitűdjét egyaránt jellemzi 
a líra, a groteszkre való hajlam, és a tárgyilagos mér-
téktartás. Különös érzéke volt és van fényképezőgép-
pel lenni ott, ahol más csak jó- vagy rosszkedvében, 
időtöltésből vagy bármi másért tartózkodik, minden-
napi helyzetekben, közforgalmi helyeken, kedden dél-
előtt 11-kor. Vagy 3-kor, 5-kor, mindegy is. És ha már 
ő ott van, a kezében meg a gépe, akkor megváltozik a 
jó Friedmann Endre, a joviális, mosolygós, poéngyáros 
kedves fiúból egy koncentráló, a dolgokban teljes mér-
tékig részt vevő, azokban alámerülő, fényképezőgépes 
vadász lesz. Ilyenkor köszönhetünk neki, kérdezhetünk 
tőle bármit, mintha ott sem lenne. Pedig igen. Ott van. 

A fényképezési szituációban, de abban aztán teljesen. 
Aztán, ha vége, táskába került a gép, a millióegy optika, 
akkor megint a régi, a beszélgetésre, mókára mindig 
kész Bandi ül le közénk. Megfigyeltem néhány ilyen szi-
tuációban, higgyék el, nem a levegőbe beszélek!  „Sze-
rintem a ma népszerű dokumentarista stílusnak az a 
nagy hibája, hogy aki műveli, kívülálló marad. Nekem ez 
kevés. Számomra nem az a lényeg, hogy ami csúnya, az 
lehetőleg visszataszító legyen a képen, hanem az, hogy 
a fotó emberséget sugározzon. Amikor 1963-ban képri-
portot készítettem egy nyomorúságos tanyasi iskoláról, 
szerettem azokat a  kis  embereket a maguk  elesett -
ségében, gyerekségében, a maguk világában.  És ami-

kor egyikük arcán megláttam, hogy milyen szeretettel 
néz ki az osztályajtóban felbukkanó kutyára és az állat 
milyen emberi tekintettel viszonozza a figyelmet, akkor 
többet tettem, mint hogy rögzítettem a szegénységet. 
Megnyertem vele egy zártkörű fotóművészeti pályáza-
tot, majd eltűnt a negatív az MTI archívumából és a ké-
peket nem publikálták. 1963-ban nem illett így fotózni, 
ilyen iskola hivatalosan nem létezett.” (KK interjú 2008) 
Mint az összes negatívja, a már egyszer futólag említett 
Szerelem című sorozatáé is az MTI archívban őrződik. 
Az 1963-ban, a Margitszigeten készült képsor korábban 
szó szerint bejárta a világot és ismertté tette a nevét. 
Negyvenöt év elteltével, 2008 májusában pedig a kol-
lekció egyik kulcsképe rekordot döntött itthon; a kikiál-
tási ár harminchatszorosán, 2,2 millió forintért kelt el 
a Kieselbach Galéria aukcióján. Addig sem, azóta sem 
adtak el kortárs magyar fotográfiát ennyiért.

Jancsó Miklós filmrendező nyitotta meg a Mai Manó 
Házban A pillanatból élek – Fényképek az életműből 1954–
1979. című összegző kiállítását 2006-ban  és mutatta 
be az azonos címmel megjelent fotóalbumát is. A már 
nem fiatal Jancsó megnyitójában többek közt arról be-
szélt a már nem fiatal Friedmann kapcsán, hogy itt, a 

falakon látható egész elmúlt életünk. „Egy éles, tiszta 
szem, egy gondolkodó agy ércnél maradandóbb doku-
mentuma. Örökkévalóság. Friedmannn mester beleve-
tette magát az örökkévalóság vizeibe, és ússza-ússza, 
míg a világ világ és még két nap. Köszönöm a szemedet 
Bandi meg a bátorságodat!” – mondta és még elővillan-
tott egy anekdotát is, de azt most csak azért sem adom 
tovább Önöknek. Esetleg ezt, amit Bokor László me-
sélt: Friedmann ott volt a washingtoni Fehér Házban, 
amikor Antall József bemutatkozó látogatásra ment, de 
a sajtó detektorkapujában torlódás támadt. Friedmann 
Bandi okozta. Négyszer küldték vissza, mert mindig 
sípolt és villogott a készülék. Már csaknem félmezte-
lenre vetkőztették, amikorra cipőjében meglelték a fém 
lúdtalpbetétet. Nekem ez tetszik, látom magam előtt a 
szituációt. (Bokor László: Friedmann Endre fotográfiái. A 
pillanatokból él. 168 óra, 2012. október 6.) Innen már 

Friedmann Endre: Dunakorzó, Budapest, 1958 
zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm
Endre Friedmann: Danube Promenade, Budapest, 1958 
gelatin silver print, 45 x 30 cm

Friedmann Endre: A tanyasi iskola 7. 1963 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm

Endre Friedmann: Farm School 7, 1963 
gelatin silver print, 30 x 45 cm
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csak egy lépés, hogy képet kapjanak Bandiról, aki azt 
mondja magáról, hogy „Igazi flaszterkoptató vagyok.” 
Sosem volt autója. mindmáig busszal, villamossal, 
gyalog járja a várost. A kérdésre, hogy miért, csak ezt 
mondja: „Szeretem a testközeli dolgokat.” Friedmann 
Endrének fotóriporter a foglalkozása, fotográfus a lel-
ke, és sok, nagyon sok képe került át a fotóművészeti 
szférába. Ez a hármasság jól nyomon követhető egész 
életében. Annak, aki Őt érteni akarja, ezt kell figyelem-
be vennie. Meg tudni kell róla, hogy az események me-
netébe általában nem avatkozik bele, sem kamerával, 
sem anélkül. Igyekszik láthatatlan maradni fényképe-
zés közben, s a gyakran több órányi történésből, amit 
végigkövet a gépével, jó érzékkel szűri ki azt a néhány 
pillanatot, ami képként is fontos a számára. És álta-
lában jól választ, bizonyítja ezt az, hogy képei évtize-
dekkel később sem évültek el, pedig a fotóriporterek 
legnagyobb baja éppen ez, hogy a ma megörökített kép 
a holnapra felejtés tárgyává lett eseménnyel, személy-
lyel együtt jelentéktelenedik el. Az ő képeihez, tőle tel-

jesen függetlenül, az idő múlásával új és új jelentés-
árnyalatok, hangulatok, érzések kötődnek, s már nem 
csak remek hírfotókként, esztétikailag megformált 
pillanatképekként, jellemző zsánerekként, jól kiválasz-
tott város- vagy tájképekként működnek, de művésze-
ti kvalitásaik felismerése mellett valahogy a hozzánk 
közvetlenül szóló szubjektív dokumentumértékük is 
megnő. Ezáltal lett egy furcsa történelmi stichje is a 
friedmanni életműnek. Fotóriporterként nap mint nap 
kiküldve a feladatra, mindig megcsinálta a szerkesztő-
ségnek kellő képek mellett azt a néhányat is, ami akkor 
csak neki volt fontos. Ezeket a nem klasszikus riport-
képeit is rátette a fotó-futószalagra, mely nyelte, egyre 
csak nyelte az MTI feneketlen bendőjébe a sok fotót. 
Aztán ezen képek kis részét a napi kínálatban felhasz-
nálta a hírügynökség, a többi meg csak meglapult az 
archívum mélyén, volt, amit használtak később, olyan is 
szép számmal, amit még soha. Az utóbbi néhány évben 
több ezer kontaktját, képét néztem át, s mondhatom: 
alig-alig tudott tévedni.

Friedmann Endre: Mosónő, 1957, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm
Endre Friedmann: Washerwoman, 1957, gelatin silver print, 45 x 30 cm

Endre Friedmann who is not Capa
The fact that we have not one but two Endre Friedmanns 
goes to show how rich Hungarian photography is. They 
could have even met. They would have had the oppor-
tunity to shake hands in 1948 when Robert Capa was in 
Budapest. Capa was born Endre Friedmann in 1913 and 
died in 1954. The other Endre Friedmann, the one who 
is the subject of this article, was born in 1934 and is still 
alive and well. The day before yesterday we had home-
brewed beer in a restaurant by the Danube. Not for the 
last time, either. We will be back. He got a frequent cus-
tomer discount from the owner of the restaurant, who 
used to be Friedmann’s assistant. Anyway, Friedmann’s 
life is full of such incredible stories. Back to the begin-
ning. The potential encounter in 1948 never happened, 
and it wasn’t until 1963 that Endre Friedmann found out 
he shares his name with his world-famous predecessor. 
Needless to say, Robert Capa never heard about his col-
league living in Hungary. Their paths could have crossed 
several times – even apart from the occasion that I have 
already mentioned. Both of them were photojournalists. 
They were both working in Hungary and all around the 
world. Although separated by nearly twenty years, they 
were both in Vietnam, though only one of them returned. 
“I only found out that we had the same name in 1963, 

when I won the Grand Prize at the Photokina in Cologne. 
There was a big celebration, although I don’t know how 
big, since I couldn’t go in person. As was the custom in 
those days, my boss at Hungary’s MTI news agency went 
to pick up my prize. I was working at the time the cer-
emony was held. As I was walking down the office cor-
ridor, my ex-boss Pál Schiffer hollered to me through his 
door, which he always kept open. ‘Friedmann, old boy, 
people are hailing you as the new Robert Capa’. That’s 
when it dawned on me. Before that, I wasn’t even aware 
of the fact that we had the same name”. (Interview with 
Károly Kincses, 2008) From that time on, his colleagues 
called him ‘Capa Junior’.

He could have gone abroad. Paris Match and Stern 
wanted to employ him, but he wouldn’t go. This is prob-
ably why he didn’t have a brighter international career. 
He had all that it takes. He was talented. He had a great 
eye, the stamina and the right attitude to work. And he 
still does. The fact that talented people born, raised and 
educated in Hungary don’t get the opportunity to fulfil 
their potential at home was definitely true in his case as 
well. This was the case then, and it still is. “A bloke from 
France approached me and made an offer that struck 
me as very profitable. He said I should move to France, 
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his superiors at the news agency. “MTI sent an official 
response to the publisher. The British guy made an offer, 
and they came up with a counter offer. The publisher’s 
answer was that since Friedmann was the author, they 
would like to negotiate with him personally. The thing is, 
you know, I couldn’t even fully grasp all this back then. 
To be honest, I didn’t really give a shit. I would probably 
go about it differently today, but the circumstances were 
quite different then. In the end, of course, nothing came 
of it. I can’t remember the actual offer, but to us in Hun-
gary it was an enormous amount of money. I would have 
been paid several times the Hungarian press fees and 
for a hundred photos too”. (KK 2008, Op.cit.)

Friedmann is one of the few who has remained just a 
photojournalist throughout his entire life and never ven-
tured into anything else. Wherever he went, whatever he 
saw, he always had the same mentality when it came to 

looking through the viewfinder and pressing the expo-
sure button. As long as we are at it, I think the prize for 
the most loyal photojournalist should also go to him. He 
started working for MTI (which in those days was called 
the Hungarian State Photo Agency) when he was seven-
teen, and he has been employed there for the past sixty 
odd years. He is a pensioner now and of course works 
less and less. Over the years, he went from being an as-
sistant to being a senior staff member. He never became 
a boss, which I think is better – for him and for the others 
too. Sixty years, though, is still sixty years. Is there anyone 

where he would cover my living expenses for two years. 
After this period he would pay me a certain percentage 
of the money he makes selling my photos. To this day, 
I consider this a really fine offer. I nevertheless didn’t 
hesitate to say no. To understand this, you need to be fa-
miliar with the situation back then. If someone left Hun-
gary during the 60s, they were very unlikely to ever come 
back. Such people were considered dissidents – along 
with all the consequences. Had I left, I couldn’t have 
come home for years. I didn’t want to leave my elderly 

father and mother behind, so I stayed, and I’ve never re-
gretted it. I was able to give my parents everything, and 
this is a great feeling. I also believed that I was a re-
ally good photographer and that I could prove this even 
in Hungary”. (KK 2008, Ibid.) The international audience 
did start to get to know Friedmann’s photographs. Apart 
from his Love series, which I will come back to in greater 
detail, he sent several of his works to international exhi-
bitions. Most of these bore stamps of approval from the 
Association of Hungarian Photographers and the Cen-
tral Bank of Hungary on their back. This is how things 
worked in Hungary in those days. He won several of the 
photo competitions he entered and was starting to make 
a name for himself. With a little bit of effort and exper-
tise, his career could have taken off abroad as well. It 
is another issue altogether that neither the Hungarian 

News Agency (MTI) nor the Hungarian state nor Hun-
gary’s cultural policy makers were interested in making 
this happen. ‘They would not let him go, even when he 
was invited to go internationally. Why aspire to interna-
tional fame when he can take pictures here in Hungary? 
So he kept taking photographs until he became the real 
Friedmann. He has taken countless photos during his fif-
ty years as a photographer, and he is still doing it today. 
Friedmann is an affable photographer. He lives among 
people and doesn’t stand out from the crowd. He enjoys 

everyday events, the fleeting humour of the moment and 
the absurdities of life. His work has always been down to 
earth. He photographs everyday life: the first No Honk-
ing Day, days with record low temperatures, midsum-
mer scorchers, an unnamed ticket inspector and a park 
ranger”. (Mihály Gera: Endre Friedmann: People, at the 
book launch, Mai Manó, 2006) It was around this time 
when a British publisher approached him about putting 
together a book of his photos. This, of course, was no 
mean feat back then. He had to ask for the approval of 

Friedmann Endre: Pesti galambok, Budapest, 1957 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Endre Friedmann: Pigeons of pest, Budapest, 1957. 
gelatin silver print, 30 x 45 cm

Friedmann Endre: Az udvaron, 1957 
zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm

Endre Friedmann: In the Yard,, 1957 
gelatin silver print, 45 x 30  cm
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to follow him? Hundreds of thousands of negatives and 
prints at the news agency bear his code name: Fri. This 
is a remarkable number, especially if you consider that 
some of his photos were labelled dangerous and were 
destroyed by his superiors, who were guided by vari-
ous political and ideological considerations. How, I ask, 
could these photos have been dangerous? These photos 
included a documentary series taken at a small country 
school, the coverage of the invasion of to Czechoslovakia 
by Hungarian troops in 1968, the censored photos of a 
military exercise and pictures of an audition for a film. I 
guess we can all agree that world peace rested on such 
matters, and so did ideological superiority. Forget about 
it. Sadly, we never learnt from those times, and nothing 
has really changed since then, so we shouldn’t waste any 
more time on this.

Friedmann became a lab assistant at Office No. 4 of 
the Hungarian State Photo Agency in the Budapest city 
centre. He picked up whatever there is to be known about 
the profession from the leading masters of Hungarian 
photography at the time. These included Rudolf Járai, Ti-
bor Csörgeő, Gyula Zacsek, Béla Hollenzer, Dezső Szik-
lai, Zoltán Seidner, Marian Reismann, Klára Langer and 
Ernő Vadas. These are names that used to be known by 
all Hungarians back then. “Those were the days, but they 

were miserable ones too. I was cleaning or fetching peo-
ples’ lunches, and then I began to trim photographs. I 
had to trim the dried copies. When my eight hours were 
up, I followed the famous photojournalists on their as-
signments and helped carry their gear. I wasn’t allowed 
to take photos. I could only assist the photographers. I’ve 
learnt from all of them”. (KK 2008, Ibid.) Friedmann had 
barely started working for MTI when he was enlisted as 
the photojournalist for the military newspapers serving 
the division stationed at Gyöngyös and later Kecskemét. 
You can imagine that it wasn’t exactly a stroll through 
the park being a member of the Hungarian People’s 
Army between 1954 and 1956. He does have a lot of fabu-
lous stories from this period. I hope I can get him to tell 
me all of them one day. After he was discharged and left 
the army newspaper, it was only natural for him to be-
come the military correspondent for MTI. It was his job 
to cover military exercises and any events involving the 
armed forces. Very few reliable and ideologically sound 

Friedmann Endre: Húzd rá, 1965, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm
Endre Friedmann: Play another, 1965. gelatin silver print, 45 x 30 cm

Friedmann Endre: Püspökavatás, 1969 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Endre Friedmann: Bishop Consecration, 1969 
gelatin silver print, 30 x 45 cm
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photographers were available since at least one third of 
Hungary’s photojournalists had left the country in 1956. 
Some of them left empty-handed, and some were able 
to take their negatives, while some took other people’s 
negatives. So Friedmann was needed everywhere in 
those days. I am amazed at how many photos he took, 
for instance, of the Hungarian State Folk Ensemble, and 
how the entire history of the Ballet Institute can be re-
constructed on the basis of his pictures alone. These 
are remarkably strong genre photos, depicting every-
day stories and characters. Friedmann covered count-
less public events like the Liberation Day celebrations (4 
April 1945), the October Revolution celebrations (7 No-
vember), the May Day processions, the World Festival of 
Youth and Students, events involving the Young Pioneers, 
the Young Communist League or the Young Guard. He 
was also present when the Soviet troops left the country 
in 1991. These events represent many faces of the period 
that lasted between the mid-1950s and 1989, and what 
Hungarians call Socialism - for want of a more fitting 
term. In 1973, Friedmann spent four months in Vietnam. 
The next year, he won the World Press Photo gold medal 
for hisseries, From Captivity to Freedom, which he made 
in Bien Hoa, Vietnam. He paid a huge price for these pho-

tographs: he contracted amoebiasis while working on it. 
His doctors fought for his life for a year and a half. After 
his recovery, his employers at the news agency wanted 
to put him on a disability pension, but he refused. In-
stead, he tried to hide his problems, and every day for 
seven years he went for physiotherapy first thing in the 
morning. This is what Friedmann is like. “If I remember 
correctly, Hungarian troops were sent to Vietnam in 1973 
to oversee the enforcement of the peace agreement. 
The war was still going on when I arrived there with the 
first Hungarian unit. The peacekeeping committee had 
Indonesian, Polish, Canadian and Hungarian members. 
Many of them were journalists. I was the only profession-
al photographer. I spent four and a half months there. 
Right after we landed at the Saigon Airport, we met a 
bunch of Americans, who were laughing their heads off 
when they saw me wearing a military uniform. We knew 
each other from before in other parts of the world. They 

too were photojournalists. My wearing a military uniform 
was therefore a source of immense merriment for them. 
There were many times when I wasn’t allowed to work. 
There were also times when I was fined or attacked in 
the street, or when my camera was confiscated for hav-
ing taken photos the Vietnamese officials considered of-
fensive. I even managed to get to a place where no pho-
tographer had ever been before me. It was Devil’s Island, 
where North Vietnamese POWs were held in bunkers. 
The people there were kept under inhuman conditions. 
Naturally, their captors were not happy about all of this 
being photographed. This place was considered strictly 
off limits. I managed to get to the island on a C130 mil-
itary transport plane. They didn’t want to let me on at 
first, but after pulling a few strings I finally managed to 
board. The South Vietnamese commander wouldn’t let 
me to do anything. But then I found out his child was on 
the island, so I started to play and make friends with the 
kid. I managed to get closer and closer. Then I started 
to take photos. I shot a roll of film of the kid and father. 
After that I moved on to photograph the POWs. The pic-
tures spoke louder than words. The prisoners were put 
on huge C130 Hercules transport planes. There were so 

many of them there was only room for them to squat in 
the plane. I went up to them and started taking photos. 
Suddenly I felt a machine gun pressed to my abdomen. 
Hands up, they shouted. They were real close to shoot-
ing me too, but I was fortunate enough to be saved by the 
commander, the father of the little kid. There was an-
other time after that when they got angry with me again. 
It was when the pilot who flew me to the island found out 
where I was from. He came to me asking whether I was 
Hungarian, and went on about how he was shot down 
over Lake Balaton in Hungary by a Spitfire. It turned out 
he was an old Chinese pilot, who had also fought in the 
Second World War. I was afraid he was going to retaliate 
for his bad memories of Hungary, but, strangely enough, 
he seemed to be happy to have met a Hungarian. I even 
managed to get him to open the tail of the plane where 
the tanks and the lorries enter. I was loaded down with 

Friedmann Endre: Pesti tróger, Budapest, 1958 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Endre Friedmann: Transport worker, Budapest, 1958 
gelatin silver print, 30 x 45 cm

Friedmann Endre: Tejszállítás, 1958 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Endre Friedmann: Milk Delivers, 1958 
gelatin silver print, 30 x 45 cm
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Friedmann Endre: A Váci utcán, Bufdapest, 1963, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm
Endre Friedmann: On Váci Street, Budapest, 1963. gelatin silver print, 45 x 30 cm

my gear. He flew me over the camp, so I could take aerial 
photos while hanging down from the plane. Everone to-
tally freaked out over it of course. A few days later, three 
of us went to Saigon. I was arrested, and my camera was 
confiscated. I once photographed a prisoner exchange, 
and all the while a fire fight was going on. I still have the 
photos of this. At the time, I was with South Vietnam-
ese troops, who knew a place where the river could be 
crossed. I said I would cross over with them, but then I 
noticed a soldier carrying his wounded mate on his back. 
I left the group and ran back to take a photo. By the time 
I was finished, the others had left in a boat without me. I 
was cursing at them, but it soon turned out I was lucky. 
The boat they were in –the one I almost took – was blown 
up. I was left to take photos of them being brought back 
to the camp in pieces. I stayed alive. They were dead, in 
pieces and covered by a flag. I could go on and on. Imag-
ine, for instance, what it was like to be in Vietnam with 
a name like Endre Friedmann. When I won the World 
Press Photo Award in 1974, I was identified with Capa. 
There was talk of how there is another bloke who has 
the same name and works in a similar genre. I wouldn’t 
like to compare myself to him, Westeners have already 
done that”. (Sandor Bacskai: “Interview with Endre 
Friedmann”, in: Fotóriporter, 1999/1-2, pp. 30-39). I bet 
Friedmann has at least fifty more stories from Vietnam, 
and each one is better than the next. He’s a marvellous 
storyteller.

As a photographer, Friedmann has an eye for the lyri-
cal and the grotesque, but he can be detached and objec-
tive at the same time. He has an incredible sense of just 
being around with his camera in places where others are 
going about their daily lives, doing this and that, hanging 
out, running around or stuck in traffic, whether at eleven 
in the morning or three in the afternoon, or at any other 
time of day. Once he is there with his camera in hand, 
he transforms himself from good old jovial Endre Fried-
mann the jokester into a focused hunter armed with a 
camera and fully immersed in the situation. When he is 
like this, you can talk to him or ask him something, but 
it’s as if he wasn’t even there. He is there, though. He 
is fully present in the given situation, but as a photog-
rapher. Once he is finished and has put his camera and 
innumerable lenses back into his bag, he again becomes 
his old self, always ready for a conversation and a good 
time. I’ve seen him do this on many occasions. I am not 
making it up. “The problem with contemporary docu-
mentary photography, in my opinion, is that the photog-
rapher remains an outsider. To me, there’s something 

missing in this. The point for me is not simply to have 
something ugly or maybe even repugnant in a photo. I 
want my pictures to radiate the quality of being human. 
When in 1963 I was working on a photo report about a 
dirt poor county school, I got to like those little people 
in their destitution, their innocence and their own lit-
tle world. When I saw the warmth on the face of one of 
the kids looking at a dog standing in the classroom door 
and the dog reacting to the attention with a nearly hu-
man expression, I think I did more than simply document 
poverty. This photo helped me win an exclusive photog-
raphy competition. The negative later disappeared from 
the news agency’s archive, and the pictures were nev-
er published. In 1963 this wasn’t the kind of thing you 
were supposed to take pictures of: poverty like this. That 
school didn’t exist officially”. Like all his other negatives, 
the Love series I mentioned in passing is also stored in 
the archives of MTI news agency. This series, which was 
taken in 1963 on Margaret Island in Budapest, made it 
around the world, and it made the island well known, too. 
One of the key photos in that series was sold at a price 
that broke records in Hungary. It sold at an auction for 
HUF 2.2 million (about EUR 7,500) – thirty-six times its 
asking price – at the Kieselbach Gallery. Never before or 
since was a contemporary photograph sold for that kind 
of money in Hungary.

In 2006, film director Miklós Jancsó opened the Fried-
mann retrospective, I live for the moment – photographs 
from the oeuvre (1954–1979), at Mai Mano - the Hungar-
ian House of Photography, where he also introduced the 
exhibition catalogue. In his opening speech, the elderly 
Jancsó talked about how our entire life is displayed on 
the walls. “This is a document more durable than steel, 
of a sharp, unbiased eye and a profound and contempla-
tive mind. Maestro Friedmann jumped into the waters of 
eternity and will be swimming in it until the end of the 
world plus two days. Thank you, Bandi, for showing us 
the world through your eyes, and for courage, too”, said 
Jancsó, who then finished his speech with yet another 
anecdote about Friedmann, which I am going to keep to 
myself. There is one, though,  that I’ll share with you. It 
was a story told by László Bokor. Friedmann was at a 
reception held at the White House in honour of József 
Antal, the first democratically elected Hungarian prime 
minister after the regime change in 1989. The line was 
backed up at the metal detector set up for the press, 
and Friedmann was the cause of it. He had already been 
sent through for the fourth time, and the detector still 
went off. He was practically half-naked by the time they 
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finally found the metal arch support in his shoes. I just 
love this story. I can picture the scene. (László Bokor. 
“Photographs by Endre Friedmann. He lives for the mo-
ment”, 168 óra, 6 Oct. 2012) One more thing about Endre 
Friedmann – or Bandi as his friends call him. “I am a 
real pavement pounder”. Friedmann has never owned a 
car. He still rides buses and trams, or walks the streets. 
When I ask him why, he says, “I love getting up close”. 
Endre Friedmann is a photojournalist by profession, who 
has the soul of an art photographer. Quite a few of his 
photos are now considered art. This ambiguity has been 
readily observable his entire life. If you want to under-
stand him, you have to recognise this. Friedmann does 
not get actively involved in events, either with his camera 
or without. He tries to stay invisible when he is shooting. 
During an event that lasts for hours, he carefully picks 
those few moments that are important for him as a pic-
ture. He usually makes very good decisions, and this is 
proved by the fact that his photos never become dated, 
even after decades. This must be understood in light of 
the fact that the bane of all photojournalists is precise-
ly that the picture of today will fade into insignificance 
along with the events and people that by tomorrow have 
become yesterday’s news. In time, Friedmann’s pho-
tos started to acquire additional layers of meaning and 

emotion – completely independent of him. Not only do 
his pictures work as great news photos, aesthetic snap-
shots, spot-on genre photos, and carefully chosen city-
scapes and landscapes, but the recognition of their ar-
tistic qualities and their value as subjective documents 
is also growing. This has given Friedmann’s oeuvre an 
odd historical feel. As a photojournalist, he was sent 
out on assignment every day, and he always took the 
pictures the editors needed, but he also took a few just 
for himself. He took these less than conventional news 
photos and put them on the photo conveyor belt along 
with the others. The conveyor consumed them and ul-
timately consigned them to the bottomless belly of the 
news agency. A few of these images were used by the 
agency in their daily work, but most of them just sat in 
the archives. Some of them were used later, some of 
them never. Over the past few years I have been through 
thousands of his contact sheets, and I can safely say 
that he hardly ever made a bad choice.

Friedmann Endre: Parádé, 1968 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Endre Friedmann: Parade, 1968 
gelatin silver print, 30 x 45 cm

Friedmann Endre: Vásárban, 1958, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm
Endre Friedmann: At the Market, 1958. gelatin silver print, 45 x 30 cm
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Az autonóm Gulyás szubjektivizmusa

GULYÁS

Furcsa fényképész, kevés hasonlóval volt dolgom hosz-
szú pályámon. Hogy miért? Erről szól majd minden itt 
leírt mondatom. Kezdjük a legfontosabbal! Fotográ-
fusi tevékenységében mindig az autonóm riport fog-
lalkoztatja, talán csak a pályakezdő diplomamunkáját 
leszámítva. De az meg már régen volt. A képcsinálás-
nak, nevezzük dokumentálásnak, csak az a szegmen-
se érdekli, ahol minél pontosabban mutathatja meg a 
valóság általa jellemzőnek, különösnek, megfigyelés-
re érdemesnek ítélt, s ennek alapján kiválasztott tö-
redékét, részletét, melyekből aztán a maga autonóm 
módján egy koherens világ-egészet rak össze. Ebben 
Korniss Péter és Benkő Imre munkássága volt kez-
detben a példaadó számára. A külföldiek közül Robert 
Frank, William Klein, Josef Koudelka albumait lapoz-
gatta kicsit sűrűbben, mostanában Martin Parr a ked-
vence, de egy ideje már csak a Gulyás számít neki. 
Mindebből következően, mondanom sem kell, a szub-
jektív dokumentarizmus elkötelezett híve. A riportsze-
rű, portrészerű, tájképszerű, zsánerszerű részleteket 
mutató, de mindenekelőtt sajátosan gulyásszerű fény-
képeiben nem akar megfelelni semmiféle megrende-
lői elvárásnak. Kizárólag és szigorúan csak a téma, a 
fotós személyisége, pillanatnyi érzelmi állapota, vala-
mint a helyszínen kialakult szituáció háromszöge által 
meghatározott módon fényképez. Ha ez nincs meg száz 
százalékosan, le sem veszi gépéről az objektívsapkát. 
Gulyás nem fotóriporter, nem szociófotós, nem klasz-
szikus streetfotográfus. Megkülönböztetendő ez az ál-
tala felvállalt, magára szabott fényképezési mód annak 
előzményétől, az André Kertész, Doisneau és mások 
által is művelt, a humanitást a középpontba helyező 
dokumentarizmustól. Gulyást nem érdekli ily módon a 
hiteles dokumentum létrehozásának lehetősége, nem 

érdekli az őt körülvevő világ bonyolultsága, összetett-
sége, de még szociális meghatározottsága sem igazán. 
Nem kíván hiteles krónikás lenni, és főleg nem vonzzák 
az úgynevezett események, és megörökítésre érdemes 
helyzetek. Mindezek nem. Helyette ad valami egyedit, 
gulyásost, melyben a streetfotográfia alapdallamába 
időnként vegyülnek a különféle fotográfiai irányzatok 
hangjai is, de amelyek legtöbbje sokkal inkább szól 
arról, hogy Gulyás milyennek látja a körülötte lévő vi-
lágot, mint magáról a világról. Ettől szubjektív Gulyás 
autonómizmusa. Véleményem szerint legjobb felvételei 
fekete-fehérben készültek, de persze színes képeket 
is fényképez, mint utolsó, 2012 végén nyitott, és még 
a következő év elején is még nyitva tartó, Manóházbéli 
kiállításán láthatták. Mindezek mellett még elmélyült, 
alapos. Hajlamos egy-egy őt érdeklő dologra sok időt 
szánni, elkészült fotóit sorozatokba, ciklusokba ren-
dezve megmutatni. Egyetlen részletet sem ad ki szíve-
sen a kezéből, tökéletesen bízik Gulyásban. Az 1 másod-
perc – fényképek Budapestről (2002) és a Hon – fényképek 
Magyarországról (2007) című albumaiban foglalta össze 
eddigi fotográfusi pályájának legjelentősebb alkotá-
sait. Itt szereplő képeinek fontos helyszínei és témái: 
a Nyócker, a Keleti pályaudvar, a villamos, a Széche-
nyi-fürdő, a lóverseny, a Kerepesi temető, valamint az 
útmenti prostituáltak működési területei. Ezek mind-
egyike egy-egy évszámhoz, tólighoz rendelhető hozzá, 
s a későbbiekben még foglalkozunk velük. 

Az elmúlt két évtized alatt változott kicsit a stílusa, 
menet közben alakult, finomodott a koncepciója, de 
igazából mindig is olyan képi világokat teremtett, ame-
lyek nem voltak szívderítők, kedvesek vagy otthonosak, 
hanem inkább távolságtartóan hidegek és kemények. 
Mint egy professzor, aki a laboratórium asztalán néze -

Gulyás Miklós: Baross tér, Keleti pályaudvar, Budapest, 1991, zselatinos ezüst nagyítás, 47,7 x 33 cm
Miklós Gulyás: Baross Square, Eastern Railway Station, Budapest, 1991. gelatin silver print, 47.7 x 33 cm
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geti a hangyákat, vizsgálgatja, de nem nyúl hozzájuk, 
nem avatkozik sorsukba. Csak figyel. Ja, és egyáltalán 
nem akar a néző kedvében járni hízelgő motívumokkal, 
vicces pillanatokkal, amelyekkel megkönnyíthetné a 
képei mutatta világgal való ismerkedést. Szerintem ő 
maga sem nagyon vicces ember, pedig az általa észre-
vett, megörökített helyzetek némelyikében meg-meg-
csillan az irónia, a humor lehetősége.

Érdekes kettősség jellemzi, személyiségét a nagyon 
erős ego, a határozottság, a dolgok irányítása, mozga-
tása határozza meg, miközben egy olyan szegmensét 
választotta az általa művelt fotográfiának, mely első-
sorban az észrevétlenségre, belesimulásra, a dolgok 
lereagálására és nem alakítására helyezi a fő hang-
súlyt. Gondoljanak csak bele, hogyan tudna az egyre 

ingerültebb, a fényképezés elől elzárkózó emberekkel, 
a különféle utcai szituációkkal megbirkózni, ha közben 
feltűnően viselkedne, dominálna a helyzetekben! Lát-
tam már Gulyást a Blahán és a Nyugatinál is dolgozni. 
Távolról, hosszasan figyeltem módszerét, az elvegyü-
lést, az észrevétlenséget, miközben mindent megfi-
gyelt, mindent látott, és a kellő pillanatban fel is emelte 
a szeméhez a gépét. Nyoma sem volt ott az amúgy cél -
ratörő, a helyzeteket általában uralni akaró Gulyásnak, 

Gulyás Miklós: Széchenyi-fürdő, Budapest, 1995 
zselatinos ezüst nagyítás, 47,7 x 33 cm
Miklós Gulyás: Széchenyi Baths, Budapest, 1995 
gelatin silver print, 47.7 x 33 cm

hagyta magára hatni a környezetét. „Egynemű motí-
vumrendszerre törekszem, mert érdekes felépíteni egy 
fiktív világot, ahol a természeti, az épített környezet, az 
emberi alakok képelemekké válva ugyanazt a hangu-
latot sugározzák magukból. A figuratív festészetben ez 
bevett dolog, de fotóval, sőt riportfotóval is meg lehet 
csinálni. Így lehet egymástól nagyon különböző eleme-
ket nagyon eltérő léptékben, stílustörés nélkül ábrázol-
ni. A fényképeimen gyakran előfordul, hogy a tárgyak 
élőknek látszanak, az élők pedig élettelennek. Ebben a 
játékban különleges helyet foglalnak el a szobrok, át-
menetek az ember és a tárgyi, az épített világ között. Az 
a fajta emberábrázolás, amire törekszem, nem igényli 
a személyes kontaktust, sőt inkább rontja. Viszont elég 
közel kell mennem az emberhez ahhoz, hogy megcsinál-
hassam az általam elképzelt képeket. A nagylátószögű 
objektív miatt még kisebb a távolság, mint azt a kép né-
zői gondolnák. Nem szeretem ezt, de meg tudom csi-
nálni. Nem akarok személyeskedni, magam előtt ezzel 

mentegetőzöm a szemtelenkedéseim miatt. Meg azzal, 
hogy nem rossz szándékkal teszem, és azzal is, hogy 
a szereplők úgysem fogják látni a képeket. De ez en-
gem sem mindig nyugtat meg. Arra törekszem, hogy 
ne szóljon hozzám senki, észre se vegyenek. Ez nem 
mindig sikerül, ilyenkor megjegyzik, hogy „jó lett volna 
azért megkérdezni”, igazuk van, de aki egy kicsit is ért 
a fotóhoz, tudja, hogy az nem ugyanaz a kép lett volna. 
Tizenöt év után azt látom, egyre inkább nő a bizalmat-
lanság.” (Gulyás Miklós: Nem hiszek a realisztikus fotó-
ábrázolásban. Fotóművészet, 2000. 1-2. sz. 3-16. o.) 

Nemcsak ő gondol néhány kardinális kérdésben 
mást a fényképezésről, mint sokan mások, de ezt meg-

Gulyás Miklós: Széchenyi-fürdő, Budapest, 1997 
zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Miklós Gulyás: Széchenyi Baths, Budapest, 1997 
gelatin silver print, 33 x 47.7 cm
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követeli képei nézőitől is. Elvárja, akarja, megköveteli, 
hogy helyezkedjenek bele abba gondolati térbe, melyet 
ő hozott létre képei megalkotásakor, s amelyben azok 
hatni tudnak. És még nincs vége az előző gondolat ki -
fejtésének, miszerint miként képes bizonyos helyze-
tekben hátrahúzódni az amúgy erős Én. Gulyás Miklós 
fotográfusi pályájának legalább olyan fontos része az 
alkotás mellett a fotográfia oktatása is, melyről majd 
később még ejtek szót bőven. De ha valaki tanár, akkor 
annak mindig, mindenkor tanácsos figyelnie azokra a 
személyiségekre is, akik szemben ülnek, állnak vele, 
törődni kell azzal, hogy amit tanárként elindít feléjük, 
az meg is érkezzék a megfelelő helyre. Nos, tudható -
an, ebben a folyamatban is félre kell tennie némileg az 
egóját. Ez kettősség a javából, az egyszer biztos. Ho -
gyan csinálja? „Nekem a fotótanítás lehetősége adott 
még értelmes munkát és megélhetést. 1989-1996 kö-
zött tanítottam az Iparművészeti Főiskolán, majd 1999-

től újra itt, a közben egyetemmé lett intézmény tanára 
vagyok. 1993 és 2002 között a Szellemkép Szabadis -
kolán is tartottam órákat. Több tanítványom elismert 
alkotó lett. Szeretek tanítani, legalább olyan fontos 
feladatnak tartom, mint a fényképezést.” (Fotóripor-
ter, 2002. 3. sz. 211. o.)  A száraz életrajzi adatok mel -
lett azért célszerű megemlíteni, hogy a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem mostani docense a hazai magán 
fotóoktatási rendszer egyik kidolgozója is volt, mint a 
Fotografus.hu Alapítvány művészeti vezetője, honlap-
jának szerkesztője, valamint az alapítvány iskolájának 
vezetője. Nemcsak bort iszik és vizet prédikál, nem -
csak műveli, de tanítja, gyakoroltatja az általa preferált 
szubjektív dokumentarizmust, s ezen túl még írásai-
ban, cikkeiben, valamint kurátori tevékenysége során 
is terjeszti nézeteit, például mint a kortárs fotográfia 
egyik legfigyelemreméltóbb rendezvénysorozatának, 
a Dunaújvárosi Fotóbiennálénak művészeti vezetője, 
szervezője.

Már az elején említettem, hogy alkotó fotográfus-
ként eddig két fotóalbuma jelent meg: az 1 másodperc 
– fényképek Budapestről és a Hon – fényképek Magyaror-
szágról. Az első kötetben így határozta meg mottósze -
rűen, kifejezetten szellemesen és ellentmondást nem 

tűrő egyértelműséggel Gulyás önmaga tevékenységét, 
megadva egyben fotóalbuma használati utasítását is: 
„Egy átlagos fotográfiai pillanat expozíció hossza 1/125 
másodperc. Ez az album 129 képből áll. Majdnem pon-
tosan egy másodpercet rögzít egy város életének idő-
folyamából. Egyetlen nézőpontból – a valaha itt jártaké 
közül.”  Ha ezt valaki így elfogadja, vita nélkül magáé-
vá teszi, akkor onnantól kezdve gond nélkül eligazodik 
nemcsak az albumban, hanem Gulyás gondolatmeneté-
ben is, s nem tesz fel sem magának, sem másnak ilyen 
kellemetlen kérdéseket, miszerint, miért nem érdekli 
tovább a szerzőt az általa 1/125 másodpercre megfo-
gó személy vagy szituáció? Miért nem lép beljebb, lej-
jebb? Vagy ezt is meg lehetne kérdezni tőle: miért nem 
értékeli többre az embereket, helyzeteket, csupán egy 
általa gondosan kigondolt és felépített térforma egyik 
összetevőjeként, ahol a szobor, egy építmény sziluettje 

pont ugyanannyira lényeges csak, mint az ember? Ne 
értsenek félre! Én alapjaiban elfogadom a fotográfus 
ilyetén hozzáállását, de megtanultam, hogy kérdezni 
mindig muszáj, kételkedni érdemes, a dolgok első ol-
vasata mögött bízvást keresheti az ember a másodi-
kat is… Más is észrevette Gulyás efféle alkotói hozzá-
állását, attitűdjét, csak ő a kérdései megfogalmazása 
helyett a válaszait írta le: „Mintha, nem is embereket, 
hanem emberszobrokat helyezne el egy szürreálisnak 
látott-mutatott térben. A figurák nem jönnek sehonnan, 
nem tartanak sehova, hanem csak ott állnak, állnak és 
állnak – mondom, mintha csak szobrok volnának (sok-
szor még valami talapzatféle is van alattuk). Chirico 
képeihez hasonló, álomszerű, időtlen víziók ezek a Vá-
rosról. A szereplők és a háttér azonos látványszintre 
hozásának technikai eszköze (a nagy látószögű optikák 
mellett, melyeknek szubjektíve eleve nagy a mélység-
élességük) a hiperfókusz: Gulyás többnyire nem a sze-
replőire állítja az élességet, hanem valahova az alakok 
és a háttér közé, következésképp a háttér nem mosódik 
el, hanem az emberalakokkal azonos élességben jele-
nik meg. (Szilágyi Sándor: Hiperfókusz, Beszélő, 2002. 
március, 120-123. o.)

Gulyás Miklós: Moszkva tér, Budapest, 1996 
zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Miklós Gulyás: Moscow Square, Budapest, 1996 
gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Gulyás Miklós: Szenes Hanna park, Budapest, 1999 
zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Miklós Gulyás: Szenes Hanna Park, Budapest, 1999 
gelatin silver print, 33 x 47.7 cm
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Pályája elég jól tagolható, ha évszámok szerint fel-
soroljuk azokat a helyszíneket, ahol fotósorozatait ké-
szítette, szinte ki is adja magát az eddigi teljes életmű. 
Tegyünk kísérletet! 1986-1991 között  Budapest-et fény-
képezte, közte a már említett 1989-es diploma sorozatát 
is. „Gulyásnál hiányzik mindenfajta kacsintgatás a kép-
zőművészeti szemléletmód vagy a mozgóképes médiu-
mok felé. Arra használja a fényképezőgépet, amire az 
klasszikusan való: a külvilág jelenségeinek rögzítésére. 
Ez a rögzítés azonban mindig szélsőségesen feltöltődik 
személyes érzelmi motívumokkal, amelyek általában 
egyszerű módon, a képkivágás, beállítás, komponálás 
furcsaságaiban jelentkeznek az egyébként hidegnek, 
távolságtartónak látszó felvételeken. …A találkozások 
furcsaságának köszönhetően jön létre Gulyás képeinek 
félszeg lírája és deklaratív gesztusvilága. A Budapest 
című képgyűjtemény (mely a diplomamunkája volt a fő-
iskolán) a város létező képeit sorolja egymás mellé, de 
azzal az esetlegességgel, ami legalább annyira jellem-
zi Gulyást, mint a várost.” (Antal István: Budapest. Gu-
lyás Miklós fotósorozata. Diplomaosztás a főiskolán. Fotó, 
1989. 8. sz. 338-339. o.)

1991-ben a Keleti pályaudvar volt érdeklődésének 
centrumában, aztán öt év múlva Villamos-ra szállt és 
fényképezte mindazt, ami beleillett a gulyási látásmód-
ba. 1995-1997-ben A Széchenyi-fürdő következett, és ha 

lehet a fotómuzeológus is szubjektív dokumentarista, 
akkor megjegyzi, hogy szerinte itt ért Gulyás addigi pá-
lyája csúcsára. Mindent meg tudott valósítani elképze-
léseiből, a fürdő nagyon sajátos szubkultúrája úgy jön át 
fényképei segítségével, hogy közben nem riporterkedik, 
nem lép be emberek intim szférájába, nem foglalkozik 
az épített környezet dicsérgetésével, csak ott van ő is a 
gépével, csak gulyáskodik a mellig érő termálmeden-
ce felcsapó gőzében, csak megcsinálta azokat a képeit, 
amelyek azóta automatikusan „megképzenek” előttem, 
ha kiejti valaki ezt a nevet: Széchenyi-fürdő. Még ebben 
az évben kilátogatott a Lóverseny-pályára „Viszonylag 
hosszabb ideig szoktam egy helyszínt vagy egy témát 
fényképezni. 1997-ben… kijártam az Ügetőre és a Ga-
lopp-pályára. Tetszettek a nagy, nyílt terek, de még in-
kább az eltűnőben lévő régi polgári világ hangulata… 
Összejönnek olyan emberek, akik régi értékeket tisz-
telnek, vagy csak fröccsözgetés közben elmúlt felettük 
az idő. A verseny maga egyáltalán nem érdekelt, nem 
játszottam és nem is figyeltem a futamokat, csak az 

emberek és a tér volt érdekes számomra. Nem fényké-
peztem lovakat. Rájöttem, hogy a lószobor jobban bele-
illik abba a világba, amit elképzeltem, van némi metafi-
zikus felhangja.” (Fotóriporter, 2002. 3. sz. 209. o.)

1999-2000 között fotózta az 1 másodperc  címen meg-
jelent fotóalbuma anyagának egy részét. Erről már két-
szer is szóltunk, a színtér Budapest, a többit elmondja 
őmaga. „A főiskolán kezdtem riportozni, azelőtt inkább 
ember nélküli képeket csináltam. Gadányi György ta -
nította a riportot. Ő a Józsefvárosban lakik, nagy sze -
retettel beszélt arról, mennyire szeret ott fényképezni, 
milyen izgalmas világ, s nekünk is azt javasolta, hogy 
próbáljunk meg ott fotózni. Nem igazán ismertem ak-
kor a környéket, de amikor körülnéztem, már tudtam, 
hogy engem nagyon érdekel. Ott jöttem rá arra, milyen 
érdekes az, hogy egy bizonyos térben megjelenik egy 
kiválasztott alak, arc, mozdulat, és ez már önmagában 
is elég informatív, nem is kell, hogy szavakra fordítha -
tó történések legyenek. Azóta is ezzel foglalkozom, sőt 
eddig Budapesthez is ragaszkodtam, mint helyszínhez. 
Általában hosszabb ideig foglalkozom egy területtel, 

azzal, amelyik éppen megtetszik. Az első dolog magá -
nak a térnek a kiválasztása, hiszen ez az, ami rövid -
távon nemigen változik. Az emberek jönnek, mennek, 
s ebben a városban mindenütt felbukkannak érdekes 
figurák. A tér viszont nem mindenhol izgalmas. … Nem 
szerepeltetek a képen valamit csak azért, mert az is 
hozzá tartozik a valósághoz. Nem hiszek a realiszti -
kus ábrázolásban, ez számomra nem létező dolog. 
A lenyomat objektív, optikai, kémiai értelemben, de 
annyiféle különböző jelentésű kép készíthető ugyan-
arról a dologról, hogy azokat semmiképp nem lehet 
azonosítani a valósággal. A realizmusra persze lehet 
törekedni, alkotói döntés alapján…. Számomra fon-
tosak a terek, építészeti elemek, de ezeket többnyire 
díszletként használom a dominánsabb arcok, alakok 

Gulyás Miklós: Miskolc, 2006 
zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Miklós Gulyás: Miskolc, 2006 
gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Gulyás Miklós: Vác, 2003 
zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Miklós Gulyás: Vác, 2003 
gelatin silver print, 33 x 47.7 cm



12
2

G
U

LY
Á

S 
M

IK
L

Ó
S

12
3

M
IK

L
Ó

S 
G

U
LY

Á
S

mögé. De nem is portrészerűek a fotóim, mert a port -
ré alapvetően az emberek személyiségével foglalkozó 
műfaj. Az én képeimen az ember sokszor szoborként 
van jelen. Az embereknek nem a valóságos személyi -
ségük érdekel, hanem az, ahogyan lenyomatszerűen 
megjelennek a képen.” (Gulyás Miklós: Nem hiszek a 
realisztikus fotóábrázolásban. Fotóművészet, 2000. 1-2. 
sz. 3-16. o.)

2002-ben bérletet vett a Kerepesi temetőbe, vagy 
ahogyan mostanában mondják Nemzeti Sírkertbe. Itt 
készült az ELYSIUM  címet kapott sorozata. „A sírkert 
szerintem nem szomorú hely, legfeljebb melankolikus 
hangulatú… Egy múzeumban is az idővel találkozik az 
ember, a sírkertben fokozottan igaz ez…. Nem akartam 
semmilyen vallási felekezet nehéz halotti relikviáit áb-
rázolni. Nem a vonagló fájdalom érdekelt, hanem inkább 
a dolgok könnyed átváltozása.” (Fotóriporter, 2002. 3. 
sz. 211. o.) Ez volt az az év, amikor az addig jobbára csak 
a fővárosban fotografáló Gulyás autóra, vonatra, mie-
gyébre szállt, s elkészítette a Hon (Fényképek Magyar-
országról) albumát. Éppen öt évébe tellett. Tényleg nem 
csak Budapesten készült, de mindegyiket Gulyás készí-
tette, s az eddigiekből könnyedén következtethetnek rá: 
olyan nagyon mindegy neki, hogy a számára érdekes 
tér hol, melyik településen található… De ez nem iga-
zán kritika, mert ha valaki megnézi az Abádszalók 2004 
képen a fürdőruhás tömeg féktelen áradását felfelé, a 
dombtetőre, ahol minden arc egy irányba néz, érezhető 
a reszkető izgalom, a csodavárás. Nem tudjuk, mi van a 
tetőn túl. Mózes jön-e le éppen a hegyről, hóna alatt a 
kőtáblákkal, vagy Ámon Ré papjai jelentik be a közelgő 

világvégét… mindegy is, az érzés, a tömeg, a látvány itt 
sem más, csak nagyon erős és szuggesztív.

K 2009 színes képsorozatában az autóutak mentén 
dolgozó prostituáltakat fényképezte Rákospalotán, egy 
körülbelül egy négyzetkilométernyi területen. Kicsit 
feladott szigorú elveiből, sokkal riportosabb sorozat 
kerekedett belőle, mint az előző ciklusok kiérlelt gu-
lyási szubjektív dokumentarizmusában. Vagy akár leg-
újabb munkájában, mely a Korzó címmel tesz egy va-
lóságos vagy képzeletbeli sétát Budapesten a 2010-es 
évek elején. De nem is csoda, ha tudjuk a K 2009-es 
képek készítési körülményeit, azt, hogy a kényes és ve-
szélyes helyzetre tekintettel egy autóba volt beszerel-
ve a kamera, és távirányítóval exponálta őket. Ezért is 
van, hogy annyira mások ezek a képek. A Korzó, bár sok 
mindenben különbözik az eddigi Gulyás felvételektől, 
mégis inkább adekvát a korábbi képeivel. „A felvétele-
ken a sokunk számára ismerős utcák, terek, tárgyak, 
arcok rejtett összefüggésrendszere tárul fel. A fotós a 
lehető leghagyományosabb módon dolgozik: járkál a 
városban és lefényképezi azt, amit érdekesnek talál. 
Figyelmét azonban nem a társadalmi élet szempont-
jából kiemelt események, jelenetek keltik fel, hanem 
éppenséggel ennek ellentéte, a hétköznapi, banálisnak 
mondható dolgok. A pillanat tört része alatt rögzített 
látvány elemei úgy tűnik, esetlegesen kerülnek egymás 
mellé, valójában azonban nagyon is átgondolt vízió ré-
szei.” (Böröczfy Virág: Korzó. Részlet a sajtóanyagból)

Hát itt tart most az autonóm Gulyás Miklós az ő 
szubjektív dokumentarizmusával. Őszinte kíváncsiság-
gal várom, mit tesz még le az asztalra.

Gulyás Miklós: Széchenyi fürdő, Budapest, 1997, zselatinos ezüst nagyítás, 47,7 x 33 cm
Miklós Gulyás: Széchenyi Baths, Budapest, 1997. gelatin silver print, 47.7 x 33 cm

Street photography Gulyás-style
Miklós Gulyás is one of a kind. I have met very few pho -
tographers like him during my long career as a photo 
historian. But why am I saying that? Almost everything 
I am going to say here will go to explain it. Let us start 
with the most obvious. He has always focused on street 
photography, perhaps the only exception being his grad-
uate dissertation. But those years are long gone. He is 
only interested in one particular aspect of photography 
– or rather documentation – in which he can point out 
with great precision the fragments of reality that he 
considers to be unique and worth observing and which 
he then assembles into a coherent universe. The young 
Gulyás was greatly influenced in this endeavour by the 

work of Péter Korniss and Imre Benkő. He also always 
returns to the books of Robert Frank, William Klein and 
Josef Koudelka. A more recent addition to his list of fa-
vourites was Martin Parr. For some time now, however, 
he seems to be interested solely in Miklós Gulyás. This, 
then, makes him an advocate of conceptual documen-
tary – or to use a term that is used in Hungary, but not in 
the English speaking world: “subjective documentary”. 
While his photos show aspects of photojournalism, por-
trait, landscape, and genre photography, his unique and 
idiosyncratic style makes no effort to meet clients’ ex-
pectations. Gulyás’s working method is determined by 
only four factors: the subject matter, his personality, his 
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in these photos are important: the 8th district of Buda-
pest, the Eastern Railway Station, trams, the Széchenyi 
Baths, the horse racing track, the Kerepesi Cemetery, 
and the areas worked by roadside prostitutes. These 
locations, which we will revisit later on, represent well-
defined periods of Gulyás’s work. His style has changed 
a bit over the past two decades, and his artistic concept 
has evolved and crystallised. What remained constant 
is an imagery which is not heart-warming, charming or 
comfortable, but rather cold, hard and distant. He is like 
a professor hunched over his desk in the lab, observ-
ing ants without touching them or interfering with their 
lives. Just watching. He doesn’t want to pander to his 
audience with ingratiating motifs or comic situations, 
which could make it easier for them to gain entry to the 
world represented in his images. I don’t think he is try-
ing to be funny, even though the situations he captures 
are potential sources of irony and humour. 

There is an interesting ambiguity about him. He is a 
man with a strong ego who likes to be in control. Yet he 
chose a genre of photography which relies on blending 
in, going unnoticed and reacting to things rather than 
controlling them. How would he be able to deal with the 

various situations on the street or with people who get 
irritable or are uncomfortable in front of a camera if he 
were harsh and dominant? I have seen him in action in 
busy locations in the Budapest city centre. I patiently ob-
served his method from a distance. He managed to mix 
in with people, go unnoticed and yet observe everything, 
and then at the right moment he would raise the camera 
to his eye. I saw no trace of the otherwise resolute and 
domineering Gulyás. “I want to create a uniform system 
of motifs. It is absolutely thrilling to construct a fictional 
universe, where people, nature and the man-made envi-
ronment are all transformed into pictorial elements that 
create a coherent atmosphere. This is very common in 
figurative painting, but it can also be done in photogra -
phy and even in photojournalism. This is how one can 
flawlessly merge very distinct motifs and mix different 
orders of magnitude. In my photos, objects often seem 

current emotional state and the situation then and there. 
If these do not come together, he won’t even take off the 
lens cap. Gulyás is not a par excellence photojournalist 
or social documentary photographer; nor is he a street 
photographer in the classical sense of the term. We 
need to distinguish his own particular strand of docu-
mentary photography from the humanistic approach 
of André Kertész or Doisneau. Gulyás is not interested 
in creating an authentic document. Nor is he after the 
complexity of our world, or even its social underpin-
nings. He does not wish to be thought of as an objective 
chronicler, and he is not the least bit drawn to events or 

situations generally thought of as worth immortalizing. 
Not in the least. Instead, he presents us with something 
that is uniquely him. The main ingredients are those of 
street photography, but he spices them up with various 
other genres. The result tells us less about objective 
reality than about the way he perceives his world. This 
is what makes his work subjective and unique. While 
I consider his black-and-white work to be his best, he 
also takes colour photographs. His latest exhibition – of 
colour photographs – was held at the Hungarian House 
of Photography from late 2012 to early 2013. Gulyás is 
contemplative and meticulous. He tends to devote a 
considerable amount of time to topics that are of inter-
est to him, and he organises the photos into series and 
cycles. He prefers to take care of every detail himself. 
Gulyás trusts Gulyás. His albums 1 second – photos of 
Budapest (2002) and Home: in search of Hungary (2007) 
contain his best works so far. The recurring locations 

Gulyás Miklós: Abádszalók, 2004 
zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Miklós Gulyás: Abádszalók, 2004 
gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Gulyás Miklós: Salgótarjáni út, Budapest, 1996 
zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Miklós Gulyás: Salgótarjáni Road, Budapest, 1996 
gelatin silver print, 33 x 47.7 cm
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animated, and the living somewhat lifeless. Sculptures 
play a special role in this particular game since they 
somehow transgress the borderline between humans 
and man-made objects. The way I portray people does 
not require personal contact. In fact, it works against it. 
Nevertheless, I need to get fairly close to people to take 
the photos I’ve visualised. And since I use a wide-angle 
lens, this distance is usually even smaller than one would 
think by looking at the photos. I am not very comfortable 
with this, but I manage. I do not mean to get personal – 
this is how I try to excuse my impertinence. And also by 
thinking that I have no ill intentions, and that the subjects 
of these images are not very likely to see the photos. But 
I’m not always satisfied by this. When I work, I try to go 
unnoticed and avoid anyone speaking to me. I am not al-
ways successful in this, and people sometimes tell me I 
should have asked for their permission. While they are 
right, anyone who knows the slightest bit about photog-
raphy can tell that it wouldn’t have been the same im-
age. I can’t help but notice that people have grown more 
and more distrustful over the past fifteen years”. (Miklos 
Gulyas: “Nem hiszek a realisztikus fotóábrázolásban”, 
[I do not believe in realistic representation in photogra-
phy], Fotóművészet, 2000/1–2, pp. 3-16)

Not only does heve has his own take on several 
basic photographic concepts, but he also expects his 
audience to respond to these. He wants people to as-
sume the position of the observer in his own mental 
construct – a space that he created, a space where his 
photos work. I should like to return to my remark about 
how his strong ego is willing to stay in the background 
when certain situations call for it. For Gulyás, teach -
ing photography is every bit as important as being an 
artist, something I will return to later in more detail. 
When you teach, you should be mindful of the people 
at the receiving end so that what you want to convey 
gets through. And this, in turn, requires one to push 
their ego into the background. Now this is what I call 
an ambiguity. One can only wonder how he does it. “The 
opportunity to teach photography has provided me with 
meaningful work and a way to make a living. I taught at 
the then Academy of Applied Arts (now Moholy-Nagy 
University of Art and Design, MOME) between 1989 
and 1996, and returned again in 1999. Between 1993 
and 2002 I also held classes at Szellemkép, a private 
photo school. Several of my former students have be -
come well-known artists. I love teaching, and I con -
sider teaching and photography to be equally important 
tasks”. (Fotóriporter, 2002/3, p. 211) In addition to dry 

biographical data, it is worth mentioning that Gulyás, 
who is now a reader at MOME (Moholy-Nagy Univer -
sity), is the one who worked out a framework for pri -
vate photography education in Hungary. He was the art 
director at the Fotografus.hu Foundation, editor of the 
homepage and head of the foundation’s photography 
school. Gulyás not only practises street photography, 
but he also teaches it and encourages people to try 
their hand at it. Moreover, he spreads his views in his 
publications and through his curatorial activities as, 
e.g., the artistic director and organiser of the Dunauj-
varos Fotobiennale, one of the most impressive events 
in contemporary photography in Hungary.

I mentioned earlier that he has published two col-
lections of photographs: 1 second – photos of Budapest  
and Home: in search of Hungary. In the first volume, 
Gulyás, being both witty and obvious, describes his 
work with the following motto, which also serves as 
the book’s user manual: “The average exposure takes 
1/125 seconds. This collection consists of 129 pictures. 
It records almost exactly one second in the life of a city, 
and it does so from a single point of view, unique among 
all those ever expressed here”. If we accept and under -
stand this idea, we will have no problem in coming to 
grips not only with the book, but also with Gulyás’s way 
of thinking. We will stop asking impertinent questions, 
like why is the photographer not interested more in the 
person or situation he captures in 1/125 second. Why 
does he not step closer or look deeper? Alternatively, 
one could ask why he doesn’t value people or situations 
as more than mere components in a carefully thought-
out and contrived composition in space in which a stat-
ue or a silhouette of a building is every bit as important 
as the person. Don’t get me wrong. While I basically ac -
cept this kind of attitude in a photographer, I have learnt 
that one always has to ask questions, be sceptical and 
go beyond the most obvious reading to look for other 
potential layers of meaning. Another reviewer has also 
noted this particular attitude in Gulyás, but instead of 
raising questions, he simply gives his answers: “It is as 
if he converts people into statues and then puts these 
statues in a space that he sees and depicts as surreal. 
These figures aren’t coming from anywhere, nor do 
they have a destination. They just stand there as if they 
were, as I said, statues. They are often placed on some 
sort of pedestal too. Like Chirico’s paintings, these are 
timeless, dreamlike visions of the city. Apart from the 
wide-angle lens, which gives you a great depth of field 
to start with, the figures and the background can be 

Gulyás Miklós: Galopp-pálya, Budapest, 1997, zselatinos ezüst nagyítás, 47,7 x 33 cm
Miklós Gulyás: Race Course, Budapest, 1997. gelatin silver print, 47.7 x 33 cm
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brought to the same level as visual elements by using 
hyperfocal focusing. Gulyás rarely sets the focus on his 
subjects, rather somewhere between the figures and 
the background. This way the background is not blurred 
and comes out just as sharp as the people in front of 
it”. (Sándor Szilágyi: “Hiperfókusz” [Hyperfocus], in: 
Beszélő, March 2002, pp. 120-123)

Gulyás’s career can be easily divided into periods. If 
I list the dates and places where he worked on his se-
ries, we’ll have his entire oeuvre to date. Let’s try. Be-
tween 1986 and 1991, he was photographing Budapest. 
His academy degree work was also done at this time; 
he received his degree in 1989. “Gulyás doesn’t show 

any desire to link his work to fine art photography or 
motion picture media. He uses his camera for its tra-
ditional purpose: capturing phenomena in the outside 
world. This method, though, strongly charges these 
otherwise seemingly cold and distant shots with per-
sonal and emotional motifs by using simple techniques 
like unusual cropping, camera settings and composi-
tion. These odd encounters contribute to the timid lyri-
cal tone, as well as the declarative gestures displayed in 
Gulyás’s photos. In his collection, Budapest (which was 
his thesis in the academy), he catalogues the sites of 
the city with a spontaneity that says as much about him 
as it does about the subject”. (Istvan Antal: “Budapest. A 
series by Miklós Gulyás. Graduation”, in: Fotó, 1989/8, pp. 
338–339)

In 1991, Gulyás focused his attention on the Eastern 
Railway Station. About five years later, he took Trams 
and began photographing whatever fitted into his artis-
tic vision. The years between 1995 and 1997 mark the 

next series, the Széchenyi Baths. If a museologist may 
be allowed to strike a subjective tone, I would say that 
this series represents the height of Gulyás’s career to 
date. He could fully realise his ideas in that he man-
aged to convey the spa’s very unique subculture without 
being a photojournalist, intruding on people or praising 
the architecture. He was simply there with his camera, 
shrouded in the steam rising from the chest-deep ther-
mal pool. He took those iconic photos that every Hungar-
ian automatically visualises when they hear the name 
Széchenyi Baths. In the same year, he started going to 
the Horse Races. “I tend to photograph a given place or 
topic for a fairly long time. I spent a good deal of 1997 at 

two racetracks in Budapest. I just loved the vast open 
spaces, but I was probably more taken with the fading 
bourgeois lifestyle. The people who come here either 
have old values, or else have been overlooked by time, 
as they sat in the sun, slowly sipping their spritzers. 
Mind you, I wasn’t in the least bit interested in the sport. 
I wasn’t betting on the races, or even watching them. I 
didn’t take any photos of horses. I realised that horse 
statues fit much better into the world of my imagination. 
They have some metaphysical overtone”. (Fotóriporter, 
2002/3, p. 209)

Gulyás shot most of the photos in his 1 second series 
in 1999 and 2000. This one is also set in Budapest, and 
since I have already touched on this subject twice, I’ll 
let the artist speak for himself: “I started to shoot docu-
mentary photos when I was in the academy. Most of my 
photos before then didn’t have people in them. György 
Gadányi taught photojournalism. Since he lived in the 
8th district, he talked with great enthusiasm about how 

Gulyás Miklós: Margit-sziget, Budapest, 1999 
zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Miklós Gulyás: Margit Island, Budapest, 1999 
gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Gulyás Miklós: Népszínház utca, Budapest, 1996 
zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Miklós Gulyás: Népszínház Street, Budapest, 1996 
gelatin silver print, 33 x 47.7 cm
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he loved taking photos there. He said it was a fascinat-
ing place, and he encouraged us to try to photograph 
it. I hardly knew the place back then, but when I first 
started to look around, I immediately knew I would be 
very interested. It was there that I discovered how in-
teresting it can be when a figure, face or motion is set 
against a given space. It is informative enough on its 
own. It needs no narrative to go with it. This is what I 
have been doing ever since, and I have also held on to 
Budapest as a setting. I tend to spend quite a bit of time 
working on a subject. The first task is to pick a setting, 
since this remains fairly constant over a short period of 
time. People come and go. You are bound to meet inter-
esting characters everywhere you go in this city. The 
setting, however, is not equally exciting everywhere. (...) 
I do not put something into a picture just because it is 
part of reality. I don’t believe that photographic repre-
sentation can be realistic. This notion simply doesn’t ex-
ist for me. While photography is objective in an optical 
and chemical sense, so many photos with very differ-
ent meanings can be taken of the same thing, that they 
should by no means be equated with reality. One can, of 
course, strive for realism on the basis of artistic choice. 
(…) Spaces and architectural elements are important in 
my photos, but I use them mostly as scenery behind the 
more dominant faces and figures. That said, my photo-
graphs don’t really portray people either, since a por-
trait is fundamentally about someone’s personality. The 
people in my photos often appear as statues. I’m not in-
terested in their real personality. What I am after is the 
way they occupy space in the picture”. (Miklos Gulyas: 
Op.cit.) ‘Nem hiszek a realisztikus fotóábrázolásban’ [I 
do not believe in realistic representation in photogra-
phy], Fotóművészet, 2000/1–2, pp. 3–16)

In 2002, Gulyás turned his attention to the Kerepesi 
Cemetery, known now as the National Graveyard. This is 
where he photographed his Elysium series. “I don’t think 
of a cemetery as a sad place. Melancholic perhaps, but 
not sad. In a museum, you encounter time, but this is even 
more so in a cemetery. I didn’t want to represent the ico-
nography of death in various religions. Nor was I after 
agonising pain. What I was interested in was the delicate 
metamorphosis of things”. (Fotoriporter, Op.cit., p.211) In 
the same year, Gulyás, who until then took photos mostly 
in Budapest, travelled throughout the country to work on 
his book Home (In search of Hungary). It took him exactly 
five years. Although most of these photos were not taken 
in Budapest, they were nevertheless taken by Gulyás. It 
is safe to assume, on the basis of what has already been 

said, that it does not really matter for Gulyás where he 
finds the settings that interest him. You need only look 
at the photo Abádszalók 2004, in which a large crowd in 
swimsuits are swarming uphill. All of them are facing in 
the same direction, and the excitement is palpable as if 
they are awaiting a miracle. We don’t know what lies be-
yond the hill. Is it Moses descending with the tablets? Are 
the priests of Amon Re about to announce the end is near? 
In fact, it does not really matter. The sensation evoked, the 
crowd and the sight are all the same regardless.

In his K 2009 series, Gulyás photographed roadside 
prostitutes working within a single square kilometre of 
Rákospalota, a suburb of Budapest. He was not rigorous 
in applying his principles and came out with a series that is 
much closer to classical documentary than to his earlier, 
more subjective and conceptual work. The same is true of 
his latest series, Promenade, where Gulyás takes a real, 
yet imaginary walk through Budapest in the early 2010s. 
The divergent style is explained by the fact that these pic-
tures were taken with a camera set up in a parked car 
and operated by remote control. This is what makes these 
pictures different from his other work. While Promenade 
differs from Gulyás’s earlier work in many respects, it still 
fits in with them. “The pictures reveal a hidden web of re-
lationships between streets, squares, objects and faces 
that are familiar to most of us. The photographer applied 
the most traditional working method: he walks about in 
the city and takes photos of what he finds interesting. It is 
not the socially charged events or situations that attract 
his attention. Quite the opposite, in fact. He deals in the 
banal and the mundane. The elements of these scenes, 
captured in less than a fraction of a second, seem to have 
come together randomly, when actually they are part of a 
carefully elaborated vision”. (Virag Boroczfy: Promenade)

This, then, is where the unique Miklós Gulyás stands 
with his street photography. I, for one, can’t wait to see 
what he still has in store.

Gulyás Miklós: Keleti pályaudvar, Budapest, 1991 
zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Miklós Gulyás: Eastern Railway Station, Budapest, 1991 
gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Gulyás Miklós: Koszorú utca, Budapest, 1995 
zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Miklós Gulyás: Koszorú Street, Budapest, 1995 
gelatin silver print, 33 x 47.7 cm
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Tudósítás egy egyszer volt világból

HAJDÚ

Hajdú József: Röntgenhanglemez No.98.01, 1998, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
József Hajdú: X-Ray Record No.98.02, 1998. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Az Önök kedvéért megpróbálom felidézni a ráismerés 
nagy pillanatát. Akkoriban lehetett, amikor Hajdú Jó-
zsef a Magyar Posta Tervezőintézetének fényképésze, 
sok-sok pénzkeresetből, munkaköri kötelesség gya-
nánt csinált műszaki felvétel után kölcsönadott mun-
kaerőként először került be a Postamúzeumba, s ott 
rászabadult a régi fotókra. Erdélyi Mór, Kerny István és 
mindenekelőtt a szerintem azóta sem felülmúlt Klösz 
György… Meglehetősen jó névsor egy, a muzeológiában, 
a fotótörténetben járatlan ifjonc számára, nemde? Ilyen 
helyzetben általában három lehetséges út kínálkozik, 
az első kettő szerintem járásra érdemtelen, csak meg-
említem, borzadjanak velem egy kicsit. Tehát előfor-
dulhat, hogy az ilyen helyzetbe kerülő fényképész vállat 
von, elfintorítja az orrát, s azt mondja, ócska, régi fotók, 
fúj. Ne minősítsem, ugye? A másik csoportba tartozó 
egyed elismeri ugyan az elődök teljesítményét, elvég-
zi kötelességét az ilyen képekkel, de alig várja a pilla-
natot, amikor kiléphet a múzeum kapuján, s előveheti 
csiriviri automata fényképezőgépét. Véleményem ezút-
tal is megtartva magamnak. És van a harmadik megol-
dást választó ifjú fényképész, akit én ezért a döntésé-
ért nagyon kedvelek, s ez Hajdú Józsi. Mit gondolnak, 
mit csinált? Elmondom. Kiválasztott egy nagyméretű, 
vastag barna kartonra kasírozott, albuminos eljárással 
készült Klösz fotót, mely, ha jól emlékszem, az Erzsé-
bet telefonközpont kapcsolótermét ábrázolta, úgy 1905 
körül. Szép fotó, annyi szent, a kapcsolótáblák hosszú 
sora előtt, ahol a csinos kisasszonyok fejhallgatóval a 
fejükön kézzel dugdosták össze a hívó és a hívott vona-
lát, még ott sétál a teremfelügyelő is, nehogy valami 
kíváncsi fruska benne felejtkezzen az általa kapcsolt 
beszélgetésben… Hja, akkor erre még adtak a szol-
gáltatók, na mindegy. Lényeg a lényeg, a legfeljebb 30 

cm oldalhosszúságú képen lévő terem leghátsó falán, 
nagyjából 3 milliméteres nagyságban ott volt, van, lesz 
(ez a fénykép misztikája, de erről majd máskor), tehát 
a falon felakasztva egy óra. Hajdú fényképész pedig, ki 
tudja mitől vezéreltetve, fogott egy lupét, s ráhajolva a 
képre, megnézte hány órakor készült a felvétel. Ez még 
csak hagyján, biztos kíváncsi típus. De amikor észlel-
te, hogy az órán csak egy mutató látszik, méghozzá a 
kicsi, akkor vett egy még erősebb nagyítót, s meglát-
ta, hogy a nagymutató bizony azért nem látszik, mert 
az expozíció kezdete és vége között eltelt két perc, s a 
nagymutató elmozdult. Evidens, ugye? És akkor má-
sok mégis, miért nem? Persze nem ez volt az egyetlen 
ilyen élménye. „A múltkor Beller Rezső felvételét né-
zegettem, postások népes küldöttsége áll a Parlament 
lépcsőin, valamikor a századfordulón. Ezen a képen 
felfedeztem az egyik küldött kezén egy pecsétgyűrűt. 
Egy ezerfős csoportképen! Hihetetlen, hogy mire voltak 
képesek ezek a régi fényképészek.” És innentől Hajdú 
fényképésznek vége lett. Meg lett lőve. Vásárolt vagy 
kapott, ki emlékszik már erre, Csehszlovákiából egy 
13x18 cm-es Magnola fényképezőgépet, a hozzá tarto-
zó állvánnyal, 6 kazettával és ily módon felszerelkezve, 
elindult világgá.  Elment elébb Rudabányára és az em-
ber teremtette, de odahagyott, ember nélküli, de nem 
embertelen világban állította fel gépét. Begyógyulatlan 
sebhelyeket mutatott meg a Föld testén, sebészi preci-
zitással. Na ja, mondhatnák, és akkor mi van? Minden-
ki, mindennap láthat ilyet, feltéve, hogy nyitott szemmel 
jár Magyarországon. S ha még mindennek tetejében 
van fényképezőgépe is, hát ezt könnyűszerrel megörö-
kítheti utódainak. Igen ám, de Hajdú Józsi az elhagyott 
bányákat, aztán később a lepusztult budapesti gyár-
épületeket, még utána a már rég elporladt emberek 
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vázát alkotó csontokról készült röntgen-hang-lemez-
fotóit, majd beszáradt ruskótól foltos teáskészletét, a 
pőrére vetkőztetett húsvéti csokinyulacskát is szépnek 
látja, s ezt a szépséget közvetíteni is tudja nekünk fotói 
által. Ami azt is jelenti, hogy nemcsak művész, de ki-
váló mesterember is. És ez így együtt már kifejezetten 
szerencsés konstelláció. Hajdú fotográfus minden ké-
pében egy saját világot teremt, s ez sem kis dolog. Az 
általa konstruált világban természetesen ő az egyetlen 
aktív lény, ő szemléli, vizsgálgatja embertársai nyo-
mait. Meg van róluk a véleménye, bár ezt hallani nem 
nagyon halljuk tőle, miután nem a szavak embere ő, 
hanem képész, de mégis kikövetkeztethetjük. Miből is?  
Menjenek közel fotóihoz, keressenek – akár nagyítóval 
is – egyetlen emberszerű élőlényt rajtuk. Ha találnak, 
akkor vesztettem, de ha nem, akkor előfordulhat, hogy 
igazat mondtam. Lépjünk tovább! Egy-két tucatnyi ké-
pénél ez lehetne akár véletlen is, de ő már két évtizede 
így fényképez, s semmi jelét nem mutatja, hogy ezen 
alapvetően változtatni kívánna. Mondhatnák az őt nem 

ismerők, hogy mizantróp a fiú bizonnyal, embergyűlölő. 
Ne bonyolódjunk bele bonyolult elméleti vitákba, mert 
Hajdú József, született Ormosbányán, 1961-ben, nem 
ilyen, s szépszámú ismerőse, barátja azonnal kikérné a 
hamis feltételezést. Magának. De hát akkor miről is van 
itt szó tulajdonképpen?

Első, két évtizeddel ezelőtti kiállításán bezárt, elha-
gyott bányák fényképeit tette közszemlére. Ez persze 
nem akármi. Tegyenek kísérletet! Fényképezzék le a 
szomszéd húszéves bombázó lánykáját és a nagyma-
máját! Ugyanakkor, ugyanazzal a géppel, ugyanolyan 
körülmények között. Az eredményt sejthetik. A nagy-
mama talán szép lesz, de Jucika? Ahhoz kicsit több 
előkészület kell. Szóval valahogy így van ezzel az ebek 

harmincadjára odahagyott, kifosztott világgal is. Ha 
valaki a telefonjával képezi le, majdnem biztos, hogy 
nem ugyanazt a hatást éri el, mint Józsika az ő lát -
szólag idejétmúlt, és látszólag nehézkes és valóban 
nagy kamerájával. „1988-89 körül kezdtem el gyárakat 
fényképezni, de csak 1990-ben, a változás évében vált 
számomra nyilvánvalóvá, hogy az elsősorban külső 
kerületekben található gyönyörű gyárépületek sorsa 
megpecsételődött. A kilencvenes évek első fele ideális 
volt a fényképezéshez. A Budapest Gyűjtemény megbí-
zólevelével szinte bármelyik gyárba bejutottam, s néha 
még kísérőt is kaptam, aki segítette (vagy éppen hát-
ráltatta) a munkámat. Az 1990 és 1997 között készült 
fotókból a Városháza Kiadó Ipari táj címmel 1998-ban 
megjelentette egy albumomat Az én Budapestem so-
rozatban. A könyv bemutatásakor már volt jó néhány 
épület, amelyet addigra lebontottak, s a folyamat – úgy 
tűnik – nem állt meg.” (Hajdú József önéletrajza 2004. 
február 10. kézirat) Ezek a többségükben a tizenki -
lencedik század második felében emelt gyárépületek 

átvészeltek két világháborút, egy forradalmat, meg 
még ezt-azt, de a békés rendszerváltozást már nem 
úszták meg. És gondolhatnak bármit, én ettől függet-
lenül úgy érzem, nem gazdagodott, de sokkal inkább 
szegényedett a város a Csavargyár helyére épített 
könnyűszerkezetes plázával, vagy a felismerhetet-
lenségig átépített Ganzzal, Hajógyárral, Gázgyárral, 
egykori textilüzemekkel. Egy olyan kultúra semmi-
sült meg velük, melynek helyébe ócskább, silányabb, 
talmibb lépett. És ez már nem csak a régi épületek 
siratása... Gera Mihály írta az Ipari táj kötet bevezető 
tanulmányát. Nem fukarkodott az elismeréssel, pedig 
amúgy meglehetősen szókimondó, fullánkos nyelvű, 
szarkasztikus, erősen kritikus szemléletű. Józsika 

Hajdú József: Röntgenhanglemez No.98.02, 1998, 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
József Hajdú: X-Ray Record No.98.02, 1998 
gelatin silver print, 30 x 40 cm

Hajdú József: Röntgenhanglemez No.98.04, 1998
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
József Hajdú: X-Ray Record No.98.04, 1998 
gelatin silver print, 30 x 40 cm
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személyisége, produktuma láthatólag őt is levette a 
lábáról. „Őszintén szólva, még így is, omladozva, málló 
vakolattal is lenyűgözőek. Önálló egyéniség valameny-
nyi. Hinni sem akarunk a szemünknek, olvasván, hogy 
e tetszetős épületek egyike vágóhíd, a másik malom, a 
harmadik hizlalda, sörgyár vagy éppen kazánház. Bizo -
nyosságául annak, hogy egykoron a hasznosság mel-
lett a látványos szépségre is törekedtek az építészek. 
Hajdú József mindent megtesz annak érdekében, hogy 
helyzetbe hozza, a legjobb, legelőnyösebb oldalukról 
mutassa meg ezeket a hatalmas tömegük ellenére ke -
cses, méltóságteljes épületeket.” Poétikusabb nála a 
csak Ng. szignóval jelzett szerző az Octogon 1998. 2. 
számában.: „Gyönyörűek, mint a nagyon öreg színész-
nők jutalomjáték után, amikor összecsapódik a füg-
göny. Hajdú minden tehetségével a tárgyra koncentrál, 
kivárja a legjobb fényviszonyokat, nem magát valósítja 
meg, hanem a fénykép legjobb lehetőségét. Ebben a 
könyvben idő van, érezni lehet, hogy a képek készítője 
alapos előkészületek után exponált….” 

Nem áll elődök nélkül a Postamúzeum immáron 
nem csak általam dicsért, jeles fényképésze, ha fel-
ágaskodik, és kicsit előre néz, az előtte állók sorában 
olyan kivételes nagyságokat is lát, mint az Allinari fi-
vérek, Edouard Baldus, Eugen Atget, vagy éppen honi 
szívünk megdobogtatásáért a már emlegetett Klösz 
György. Hasonlóan hozzájuk, ő is főleg nagy formátumú 
negatívokra készíti fekete-fehér képeit. A technikából 
eredően, ugye, nem kell mondanom, nem egy kimon-
dott pillanatfényképész, nem érdeklik a másodperc 
százhuszonötöd része alatt megtörténő dolgok. Neki 
más, intimebb, sajátabb viszonya van az Idővel. Ennek 
megfelelően felvételeit gondosan megtervezi, kidol-
gozza, gondolatilag, kompozicionálisan éppúgy, mint 

technikailag. Tovább élteti a hagyományos fényképezés 
értékeit. Kerekes Gábor véleménye szerint: „Kőbánya 
című, tizenkét képes sorozata szupernaturalista mó-
don, a legapróbb részletekig terjedően precíz, valós 
tónusértékek felvonultatásával a műfaj reprezentán-
sa. A műfaj feltételezi a technikai tudás magas szintű 
alkalmazását. Függetleníti magát a tartalomtól, tiszta 
fotográfia. Hangsúlyozottan a forma gyönyörködteté-
se a cél.” (Kerekes Gábor: A Negyedik belülről. Fotó-
művészet, 1990. 3-4. sz.) Hajdú következetesen lépdel 
a maga útján, vagy teker sárga színű kerékpárján, s 
mindeközben magas fokú tudatosság jellemzi. Nem 
kapkod, nem improvizál, mindig tudja, mit miért tesz. 
Ő ilyen. „Néhány éve bezárt külszíni bányákat fényké-
peztem Rudabányán, Kőbányán. Nagyon izgalmasnak 
találtam, hogy épp csak elvonult az emberhad, és a ter-
mészet máris kezdte visszafoglalni a területeket. Tu-
lajdonképpen logikus lépés volt, hogy a bezárt bányák 
után a lebontásra, halálra ítélt épületek felé fordultam. 
Angyalföldön, ahol lakom, is van rá példa elég, de sokat 

járok a Váci út környékén, Kőbányán, Soroksáron is… 
Egy citromsárga biciklin vagy a BKV járművein járom a 
várost, és ha megtetszik valami, azt megjegyzem. Újab-
ban egy kisfilmes fényképezőgéppel is készítek feljegy-
zéseket, vázlatokat. Azután vissza-visszatérek egy-egy 
helyszínre. Az épületeket azért is jó fényképezni, mert 
nem szaladnak el. Nyugodtan meg lehet nézni, meg le-
het figyelni az évszakok váltakozását, a fényviszonyokat, 
a felhőket és hogy mikor van a lefényképezendő objektum 
előtt a legkevesebb parkoló autó. A megfigyelések alap-
ján eldönti az ember, hogy mikor menjen vissza most már 
nagyobb formátumú, 9x12 vagy 13x18 cm-es kamerával. 
Ha nem sikerül a felvétel, meg lehet ismételni. Szóval, tu-
lajdonképpen hálás téma az épületfotózás – hacsak nem 

Hajdú József: Röntgenhanglemez No.98.06, 1998 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
József Hajdú: X-Ray Record No.98.06, 1998 
gelatin silver print, 30 x 40 cm

Hajdú József: Röntgenhanglemez No.98.07, 1998 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
József Hajdú: X-Ray Record No.98.07, 1998 
gelatin silver print, 30 x 40 cm
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szorítja az embert a határidő, mert akkor inkább csak 
szenvedés az egész….”(Szi lágyi Sándor: A régi mesterek 
dicsérete. Népszabadság, 1994. december 6.)

Fotózott persze mást is a műveléssel felhagyott 
bányák, a funkciójukat vesztett és ezáltal halálra ítélt 
gyárépületeken túl. Mindenkit meglepett az azóta saj-
nos bezárt nyolcadik kerületi Bolt Galéria falán látható 
1998-as kiállítása, melynek X-ray Records volt a címe, 
és amit dr. Nyulászi András, a Mentőkórház orvosa nyi-
tott meg. Emlékszem, első ránézésre hátborzongató 
látvány fogadott bennünket. Eredeti funkciójukat vesz-
tett orvosi röntgenfelvételek mentek itt át sokszoros 
metamorfózison. Az ezerkilencszázharmincas években 
a törött kart, sérült koponyát, a mellkast vizsgáló fel-
vételek, miután feladatukat ellátták, szemétbe dobták, 
jobb esetben a bennük lévő ezüst kinyerése végett új-
rafelhasználásra kerültek. Néhány élelmes és nyers-
anyaghiánnyal küzdő hangrögzítő viszont felfedezte, 
hogy a vastag műanyag hordozón lévő, emulzióval be-
vont felületű érvényét vesztett röntgenfelvétel kiválóan 
alkalmas arra, hogy az akkor használatos hangvágó 
berendezéssel 78-as fordulaton bármiféle felvételeket 
megörökítsen. És ha már felfedezte, meg is csinálta. A 
rádióból felvett zenéket, előadásokat, ünnepi szónokla-
tokat metszettek a lábszárcsontok, koponyák képeire. 
Innen már sima és egyszerű volt az út, körbevágták, 
ráragasztottak egy nyalókás vinyettát, s ráírták, hogy 
például Kapitány Anna énekli a Szép esténk van című 
slágerét. Azért ezt választottam, mert ez még megvan, 
s tényleg énekli, néhány kiállításmegnyitón hallhatta 
is a közönség. Mert Hajdúnak erre a kivételesen erős 
munkájára vevő volt a világ. A képek eljutottak a világ 
legnagyobb fotós kiállítására, a kölni Fotokinára, majd 
a Berlini Művészeti Akadémiára, a Műcsarnok Média-
modell kiállítására, a Ludwig Múzeum Digitalizált tes-
tek tárlatára, Új Delhiben, meg a Nessim Galériában 
is láthatták. A film emulziója egykoron a röntgensuga-
rak rajzolta képet fogadta magába, utóbb pedig a le-
mezvágó tű karcolta barázdákba rejtett hangokat. Eb-
ből a furcsa együttélésből Hajdú aztán fotóművészeti 
objekteket, 9x12-es polaroid negatív síkfilmeket, kon-
taktmásolatokat és fekete-fehér analóg nagyításokat 
csinált. Röntgenlemezekre vágott hanglemezekről ké-

szített kontaktjai szerintem az utóbbi évek legjobb kor-
társ fotói közé tartoznak. Így ír erről Trencsényi Zoltán: 
„A látvány több mint meghökkentő: egy koponya kerek-
re vágott röntgenképe forog a lemezjátszó korongján, a 
filmbe metszett barázdákról pedig Kapitány Anna Szép 
esténk lesz című slágere hangzik föl. Egy mellkast áb-
rázoló negatívról meg a Baracknyílás idején című dal. 
Mondhatnánk: a muzsika és az ének ebben az esetben 
valóban a lélek mélységéről csendül fel, de ne legyünk 
morbidak, már csak azért sem, mert a harmincas évek-
ben még véletlenül sem vicc, netán valami szürrealista 
árukapcsolás miatt készültek a röntgennegatív hang-
lemezek. Leleményes amatőrök és a Magyar Rádió 
hangmérnökei az alapanyag hiánya miatt rögzítették a 
zenét vagy az ünnepi beszédeket kiselejtezett, emulzi-
óval bevont röntgenfilmekre.(…) Hajdú József ezúttal is 
észrevett és továbbgondolt valamit, amit a kissé figyel-
metlenebb és kevésbé érzékeny ember könnyen befeje-
zettnek és véglegesnek gondolna.” (Trencsényi Zoltán: 
Röntgenképekről szól… Népszabadság 2001. január 27.)

Teaképeit Polaroid 55 pozitív-negatív anyagra ké-
szítette. Sorra vette a teafőzés szertartásos rendjéhez 
használt, hangsúlyozom, használt, és általa használt 
eszközeit, s mindegyiket alapfunkciójától eltérő fel-
adatra kényszerítette. Modellek lettek a fényképezőgé-
pe előtt. Az üvegpohár szélére évek során rakódott le-
pedék, a porcelán alján leülepedett üledék, a szűrők… 
mind-mind egy kivételes ital sajátos szertartásrend-
jének vizualizált megjelenésévé transzformálódtak. 
Érdekes módon „az idő reinkarnálódása lesz monu-
mentummá” ezeken a képein, írja Szűcs Károly művé-
szettörténész a katalógus előszavában. És még ezt is: 
„A WABI, a japán esztétika harmóniajátékának legki-
sebb egysége mutatkozik előttünk. A forma és a szellem 
(anyag és illat, pára, lélegzet) mély, de alig észrevehető 
egymásba rejtőzésének állapota, az aligcselekvésben, 
az aligjelenlétben növelt lét. Hajdú József fényképei a 
kicsinek, jellegtelennek tűnő dolgot – a tea életét – nö-
velik szoborművé, monumentummá.” (Hajdú József: 
Teaképek. Kiállítási katalógus 20. Bolt Galéria, 1996) Ne 
felejtsem el hozzátenni, hogy ez is a Bolt Galériában va-
lósult meg, s nem lehetünk eléggé hálásak Detvay Jenő 
galeristának, hogy minden kiállításához aprócska, de a 

Hajdú József: Ipari táj, No. 60, Budapest, III. Gázgyár utca 3., gázgyár, 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
József Hajdú: Industrial Landscape, No. 60, Gasworks Street 3, III. Bp., Gasworks, 1994. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Hajdú József: Ipari táj, No. 79, Budapest, IX. Ferencvárosi pályaudvar, bunker, 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
József Hajdú: Industrial Landscape, No. 79, Ferencváros Railway Station, IX. Bp, Bunker, 1994. gelatin silver print, 30 x 40 cm
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Hajdú József: Ipari táj, No. 63, Budapest, XXII. Campona utca 1., hízlalda, 1996, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
József Hajdú: Industrial Landscape, No. 63, Campona Street 1, XXII. Budapest, Fattening, 1996. gelatin silver print, 40 x 30 cm

lényeget magába foglaló katalógust csinált. „Az utóbbi 
időben, a Teaképek című sorozatban a teakészítéshez 
használt eszközeimet fényképeztem szuperközeliben, 
érdekes beállításokban. Az évek óta csupán elöblített 
eszközök patinát kaptak, elszíneződtek. A kis rész-
leteket 50x60-as nagyításokban állítottam ki. Három 

éve gondolkodom az ötleten, ezek a tárgyak az ember 
legszemélyesebb holmijai közé tartoznak, melyeket na-
ponta kézbe vesz és hangulatától függően mindig más-
nak látja.” (M.L.: Min dolgozik? Fotó, 1996. 7. sz.)

A tudósítás egy egyszer volt világból tudósító, ma is 
van fényképészről mára véget ért. Folyt. köv.

Report from a world once upon a time
I try to recall the great moment of recognition for you. 
It may have happened at that time when József Hajdú 
was a photographer at Postai Tervezőintézet (Design 
Institute of the Hungarian Post), and after some techni-
cal snapshots paid from many-many salaries and as an 
obligation by his job he went to work for the first time 
to the Postal Museum, as leased manpower and there 
he got hold of old photos taken by Mór Erdélyi, István 
Kerny and above all György Klösz, whose art has not 
been surpassed since then in my opinion … A rather nice 
list of names for a youngster who was inexpert in mu-
seology and in photographic history, isn’t it? There are 
usually three options in such situations, I think the first 
two are not worth taking, I only mention them to you in 
order to shudder a little bit together with me. So it may 
happen that the photographer who is getting into such 
a situation shrugs his shoulders, makes faces and says 
they are bad old photos. I should not judge that, should 
I? Although an individual belonging to the other group 
acknowledges the achievement of his predecessors and 
performs his duty with this kind of photos, but he looks 
forward to the moment when he can go out through the 
gate of the museum and he can take out his posh au-
tomatic camera. I keep my opinion to myself this time, 
too. And there is a young photographer who takes the 
third option, and I like him for that very much, and he is 
Józsi Hajdú. What do you think he did? I will tell you. He 
selected a large sized photo by Klösz, made with an al-
bumin process and mounted on thick brown cardboard, 
showing – if I remember well – a switch room in the 
Erzsébet telephone exchange around 1905. A beautiful 
photo, that’s for sure. In front of the long lines of switch-
boards where pretty girls with headphones manually 
connected the phone lines of the caller and the called 
party, there is even a room supervisor walking up and 
down, watching out that no curious girl should listen to 
the conversations she connected… Well, service provid-
ers still paid attention to this issue at that time, but it 

does not matter now. The point is, that on this photo of 
up to 300 millimetres in side length, on the rear wall 
of the room, there was, there is and there will be (that 
is the mystery of this photo, but I will talk about it at 
another time) a clock around 3 millimetres in size. And 
photographer Hajdú, who knows why, leaned over the 
photo and had a closer look with a magnifying glass to 
see what time the photo was taken. Never mind, he was 
certainly a curious fellow. But when he saw that only 
one hand of the clock, moreover the small hour-hand 
was visible, he took an even stronger magnifying glass 
and saw that the minute-hand is certainly not visible, 
because the exposition took two minutes. It was not his 
only experience of this kind. “The other day, I was look-
ing at a photo taken by Rezső Beller, where a large del -
egation of postmen was standing on the stairs of the 
Parliament, sometime around the turn of the century. In 
this photo, I have discovered a signet-ring on the hand 
of one of the delegates. On a group photo of a thousand 
persons! It is incredible what those photographers were 
once capable of doing”. And from then on, the game was 
over for Hajdú, the photographer. He bought or received, 
who remembers it any more, a 130 x 180 mm Magnola 
camera from Czechoslovakia with accessories, a tripod 
and 6 cassettes, and with this equipment he went to 
see the world. First, he went to Rudabánya and set up 
his camera in a world created but later abandoned by 
humans, a landscape without people, but it was not an 
inhuman one. He showed unhealed scars on the body of 
the Earth, with the precision of a surgeon. Well yes, we 
could say, so what? Everybody can see things like this 
every day, supposing you go around Hungary with your 
eyes open. And moreover, if you also have a camera, 
you can easily record them for your descendants. Yes, 
but Józsi Hajdú sees and regards all these things to be 
beautiful: the deserted mines, then the desolate factory 
buildings in Budapest, then still later the gramophone 
records with photos of X-ray images of bones constitut-
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old daughter and the grandmother of your neighbour! 
At the same time, with the same camera and among 
the same conditions. You can guess what the result will 
be. The grandmother may be beautiful, but what about 
Jucika? You need to make more preparations with her. 
Well, it is somehow similar to this plundered and aban-
doned world. If you take a photo with your mobile phone, 
you will almost certainly not produce the same effect 
as Józsika with his apparently obsolete and apparently 
heavy and really big camera. “I began to take photos of 
factories around 1988-89, but it became obvious to me 
only in 1990, in the year of the regime change, that the 
beautiful factory buildings located mostly in the subur-
ban districts of Budapest had been doomed to decay. 
The beginning of the nineties was an ideal period to take 

photos. I could get access to any factory with the creden-
tials of Budapest Gyűjtemény (Budapest Collection) and 
sometimes I was even accompanied by an attendant who 
assisted (or rather set back) my work. In 1998, Városhá-
za Kiadó (City Hall Publishers) published my album In-
dustrial Landscape in the series “My Budapest”, selected 
from my photos taken between 1990 and 1997. When the 
book was published, quite a few of those buildings had 
already been demolished, and the process did not seem 
to stop”. (József Hajdú, 10 February 2004) These fac-
tories were mostly built in the late nineteenth century 
and survived two World Wars, a revolution and various 
other events, but they did not survive a peaceful regime 
change. And you may not think anything, but I still feel 
that the city has been rather more impoverished than 

ing skeletons of people mouldered already a long time 
ago, then a tea-set spotted by dried residue, a naked 
chocolate rabbit for Easter, and he is able to convey their 
beauty to us with his photos. Because he is not only an 
artist, but an excellent craftsman, too. And these two 
make a very fortunate constellation together. Hajdú, the 
photographer, creates his own world in all his photos, 
and it is a great achievement. Of course, he is the only 
active person in the world he created: he is watching and 
examining the traces of his fellow humans. He has his 
own opinion about them, although we do not really hear 
it from him, since he is not a man of words, but rather a 
man of pictures, though we can still draw conclusions. 
How? Go closer to his photos and try to find a single 
manlike creature. If you find one, then I have lost, but if 

you do not, it may happen that I have told the truth. Let’s 
continue! It may also be a coincidence with one or two 
dozen of his photos, but he has taken photos this way for 
two decades, and he shows no sign of wishing to change 
it basically. Those who do not know him might say that 
this boy is certainly a misanthrope, who hates people. 
Let’s not get involved in theoretical controversies, be-
cause József Hajdú, born in 1961 in Ormosbánya, is not 
that kind of person; his large number of friends and ac-
quaintances would deny this false assumption. For him-
self. But actually, what is it all about?

At his first exhibition two decades ago, he displayed 
his photos about closed and abandoned mines to the 
public. Of course, it is a great achievement. Make an 
experiment! Take a photo of the pretty twenty-year-

Hajdú József: Ipari táj, No. 19, Budapest, XI. Budafoki út 52., erőmű, 1997, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
József Hajdú: Industrial Landscape, No. 19, Budafoki Road 52, XI. Budapest, Power Plant, 1997. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Hajdú József: Ipari táj, No. 24, Budapest, XIII. Hegedűs Gyula utca 83-87, áramfejlesztő, 1997, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
József Hajdú: Industrial Landscape, No. 24, Hegedűs Gyula Street 83-87,  XIII. Budapest, Generator, 1997. gelatin silver print, 30 x 40 cm
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enriched by the light-structured shopping mall built on 
the site of the former Screw Factory, or with the rebuild-
ing of the Ganz Factory, the Shipyard, the Gasworks and 
the former textile factories, whose former shape can no 
longer be recognised. A kind of culture has been de-
stroyed this way, replaced by something shabbier, infe-
rior and false. And it is not only the mourning over old 
buildings... The introductory essay of the book entitled 
Industrial Landscape was written by Mihály Gera. He was 
not mean about acknowledgements, although other-
wise he is rather outspoken, stingy, sarcastic and criti-
cal. “Frankly speaking, they are still awe-inspiring, even 
with their crumbling walls and falling mortar. They are 
all self-sustained units. We do not want to believe our 
eyes, reading that one of these buildings was a slaugh-
terhouse, the other one was a mill, the third one was 
a pig farm, a brewery or just a boiler room. It is evi -
dence that once architects wanted to create spectacu-
lar beauty, beyond utility. József Hajdú does his best to 
create a situation in order to show the best aspects of 
these buildings, that are gracious and stately in spite of 
their huge mass”. An author with the simple signature 
“Ng” wrote in a more poetical style in the 2/1998 issue 
of the architecture and design magazine, Octogon: “They 
are beautiful, just like very old actresses after a benefit 
performance, when the curtain falls. Hajdú is focuss-
ing on the object with all his talent, he is waiting for the 
best light, he realises the best possibilities of the photo, 
instead of realising himself. There is time in this book, 
you can feel that the photos have been exposed by the 
photographer after careful preparations”.

I am not the only one to praise the photographer of 
the Postal Museum, who does not lack great predeces-
sors; if he stands up on his tip-toes and looks ahead, 
then he can see exceptionally talented people in the 
queue before him, like the Allinari brothers, Edouard 
Baldus, Eugen Atget or György Klösz, who has already 
been mentioned, in order to make our national heart 
beat faster. Just like them, he made his black-and-white 
photos on large negatives. Of course, because of the 
technology, I do not have to say that he is not especially 
the photographer of the moment, and he is not inter-
ested in things happening in one hundred-twenty-fifth 
of a second. He has a different, more intimate and more 
private relationship with time. Accordingly, he carefully 
designs and elaborates his photos in his thoughts, in 
terms of composition and technique. He prolongs the 
values of traditional photography. In the opinion of Gá-
bor Kerekes: “His photo series, entitled Kőbánya (District 

10 in Budapest, the “stone quarry”), of twelve photos, 
shows even the smallest details and precise real tones 
in a surrealist way, and it is a good representative of this 
genre. The genre assumes that the artist applies his 
technological knowledge on a high level. It is detached 
from the content; it is pure photography. The purpose is 
to emphatically enjoy the visual shape”. (The Fourth…Op. 
cit.) Hajdú walks on the road consequently, or he rides 
his yellow bike, and he is characterised by a high level 
of consciousness. He does not hurry and does not im-
provise. He is like that. “A few years ago, I took photos of 
closed mines in Rudabánya and Kőbánya. I found it very 
exciting that the crowds of people had barely gone, but 
nature already began to re-conquer these areas. In fact, 
it was a logical step that after the closed mines, I turned 
towards buildings doomed to demolition and death. 
There are plenty of examples in Angyalföld (Budapest’s 
13th District), where I live, but I also frequent Váci Road, 
Kőbánya and Soroksár”. (Szilágyi: “Old masters…”, 
Népszabadság, 6 December 1994) “I go around town on 
a yellow bike, or by public transport, and I take notes 
when I like something. More recently, I have also been 
taking notes and making sketches with a mini-camera. 
Then I go back again and again to a particular site. It is 
nice to take photos of buildings, because they do not run 
away. You can watch them leisurely; you can observe the 
change of seasons and the light, the clouds and when is 
the best time to take a photo, when there is the small-
est number of cars in front of the building. Based on 
your observations, you can decide when to go back with 
a larger 90 x 120 mm or 130 x 180 mm camera. If you fail 
to take a good photo, you can repeat it. Therefore, taking 
photos of buildings is a grateful subject – unless you are 
pressed by deadlines, because then the whole thing is 
rather just suffering….”

Of course, he took other kind of photos besides aban-
doned mines and doomed factories that lost their origi-
nal functions. In 1998, everybody was surprised to see 
his exhibition entitled X-Ray Records in the Bolt Gallery 
in the 8th District of Budapest, which has unfortunate-
ly been closed since. The exhibition was opened by Dr 
András Nyulászi, a doctor of Mentőkórház (Ambulance 
Hospital). At the first sight, we encountered a horrible 
scene. We saw medical X-ray images that had lost their 
original function and gone through a manifold transfor-
mation. The images taken in the 1930s and showing a 
broken arm, a damaged skull and a thorax were usu-
ally thrown into the garbage, or in better cases, they 
were recycled in order to extract their silver content. 

Hajdú József: Ipari táj, No. 71, Budapest, III. Gázgyár utca 3., Gázgyár, 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
József Hajdú: Industrial Landscape, No. 71, Gásworks Street 3, III. Budapest, Gasworks, 1994. gelatin silver print, 40 x 30 cm
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ting needle into the grooves. Then Hajdú made objects 
of photographic art from this strange co-existence: 90 
x 120 mm Polaroid negative film-plates, contact prints, 
as well as black-and-white analogous blow-ups. I think 
the contacts he made from sound recordings cut into X-
ray images are among the best contemporary photos in 
recent years. Zoltán Trencsényi wrote: “The spectacle is 
more than astounding: the image of a skull, cut around 
in circle is turning on the table of the record-player, 
and we can hear the hit We will have a nice evening, sung 
by Anna Kapitány, from the grooves cut into the film. 
A negative showing a thorax plays the song, When the 
peach blossoms. We could say that music and singing re-
ally come from deep in the soul, but let’s not be morbid, 

also because in the thirties, X-ray negative sound-re-
cordings were not even accidentally made as a joke, nor 
perhaps for some kind of a surrealist combination sale. 
Lacking raw materials, music or festive speeches were 
recorded by ingenious amateurs and the sound engi-
neers of the Hungarian Radio on rejected X-ray plates 
coated with emulsion. (…) This time, József Hajdú also 
noticed and developed something that a less attentive 

Hajdú József: Kőbánya, 8827-12, 1988
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 30 cm
József Hajdú: Kőbánya, 8827-12, 1988
gelatin silver print, 30 x 30 cm

Hajdú József: Kőbánya, 8828-4, 1988 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 30 cm
József Hajdú: Kőbánya, 8828-4, 1988 
gelatin silver print, 30 x 30 cm

Some inventive sound-recording specialists who lacked 
raw materials discovered that the X-ray image – having 
lost its validity – was on a thick layer of plastic coated 
with emulsion, which was very much suitable for any 
sound-recording with the usual cutting equipment for 
78 records. And once they discovered it, they did it. Mu-
sic, performances and festive speeches were record-
ed on the images of tibias and skulls. From then on, it 
was an easy job: they were cut into a circle and labelled 
with, e.g., Anna Kapitány sings her hit “We have a nice 
evening”. I have chosen this one because it still exists, 
and she really sings it; the public was able to hear it 
at some exhibition openings. The world was receptive 
to this exceptionally strong work of Hajdú. The photos 

were displayed at Fotokina, the largest photo exhibi-
tion in the world, organised in Cologne, then at the Art 
Academy in Berlin, in Budapest at the Media Model ex-
hibition at the Műcsarnok/Kunsthalle Budapest, and at 
the exhibition Digitalized Bodies in the Ludwig Museum, 
but even in New Delhi by Nessim Gallery. Originally, the 
emulsion of the film recorded the images drawn by X-
rays and later recorded the sound scratched by the cut-
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or less sensitive person would easily find as something 
completed and finished”. (“Music from X-ray images”)

He made his tea-photos on Polaroid 55 positive-
negative film. He went through the utensils used – I em-
phasise: used – for the ritual order of tea-making, and 
forced each of them to have a function different from 
their original purpose. They became models in front of 
Hajdú’s camera. The residue accumulated on the edge 
of the glass during several years, the residue on the bot-

tom of the porcelain, the filters… all of them are the visu-
alised appearance of the peculiar ritual order of an ex-
ceptional drink. Interestingly, “the reincarnation of time 
becomes a sculpture, a monument” on these photos, as 
was written by art historian Károly Szűcs in the foreword 
to the catalogue. As well as: “WABI, the smallest unit of 
the harmonic play of Japanese aesthetics is shown to us. 
The status of form and spirit (material and odour, vapour, 
breath) deeply, but imperceptibly hiding in each other, an 
existence increased in hardly acting and in hardly being 
present. József Hajdú’s photos increase a small and ap-
parently insignificant thing – the life of tea – to a monu-
ment and the monumental”. I should not forget to add 

that it was also exhibited at the Bolt Gallery, and we can-
not be grateful enough to gallery manager Jenő Detvay 
for having prepared a tiny catalogue including everything 
important from this exhibition. “Recently, I took photos 
of utensils I use for making tea in the series, entitled Tea 
Pictures, in super-close-up among interesting settings. 
The utensils have only been rinsed over the course of 
years, and have became tarnished and discoloured. The 
small details have been exhibited in 500 x 600 mm blow-

ups. I have been thinking about this idea for three years: 
these objects are among the most personal belongings 
that you take in your hands every day, and you always see 
them differently, depending on the way you feel”.

The report from a world once upon a time about a 
reporting photographer ends here for today. To be con-
tinued.

Hajdú József: Teakép 96.16, 1996
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
József Hajdú: Tea Picture 96.16, 1996
gelatin silver print, 30 x 40 cm

Hajdú József: Teakép 92.35, 1992/96, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
József Hajdú: Tea Picture 92.35, 1992/96. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Hajdú József: Teakép 96.24, 1996, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
József Hajdú: Tea Picture 96.24, 1996. gelatin silver print, 30 x 40 cm
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Egy szelíd lázadó

HARIS

Amióta fényképezőgép van a kezében, folyton csak lá-
zadozik. Néha egy politikai rendszer bornírtságai ellen, 
néha a műfaj avítt konzervativizmusa, máskor az általa 
is művelt képalkotási mód korlátai ellen. Ezen láza-
dások hosszú során készült képei alkotják életműve 
legfontosabb darabjait. Vegyük sorra ellenszegüléseit 
szépen sorjában, s mire elérünk a végére, fotós pályá-
jának íve is szépen kirajzolódik majd. Ígérem.

Az első nyomok még a múlt ködébe vesznek, hat-
éves volt, amikor bátyjától megtanult fényképezni és 
laborálni. Hogy ekkor már lázadt-e, ezt kérdezzék meg 
tőle, nekem nincs információm. De rögtön utána már 
mindjárt 13 éves lett, és 1956. november 2-án nagy-
bátyjával végigjárta szűkebb pátriájának, a nyolcadik 
kerületnek azokat a pontjait, ahol korábban harcok 
dúltak, s fényképezett. Korábban minden nap hallották 
a lövöldözés hangjait, a robbanásokat, ám amikor no-
vember első napján a fegyverek elhallgattak, azt hit-
ték, vége, győzött a forradalom. Szülei ezért engedték 
el fotózni a bátyjától kölcsönkapott Taxonával. Aztán 
történt, ami történt, aki akar, emlékszik rá. Pár évvel 
később az egyik gimnazista osztálytársának lenagyított 
közülük 15 felvételt, ám erről az idők múltával valahogy 
megfeledkezett. Körülbelül ugyanekkorra tehető, hogy 
Haris csatlakozott egy katolikus természetjáró szak-
osztályhoz, melyet 1960-tól kezdve folyamatosan meg-
figyeltek az állambiztonságiak, így joggal gondolhatta 
több társa letartóztatása után, hogy előbb-utóbb náluk 
is lesz házkutatás. Ezért a forradalom alatt készült ne-
gatívjait, képeit elővigyázatosságból elégette. Őket vi-
szont valamiért elkerülte a vegzatúra. Utólag belátta, 
felesleges volt a félelem szülte tett. De ki lát a jövőbe 
ilyen kiélezett helyzetben?  A történet itt be is fejeződ-
ne, beletörődve, hogy annyi sok fotó mellett ezek is a 

nemlétet választották, ha a Kolta Galériában 2005 no-
vemberében nem rendeztek volna egy kiállítást Haris 
erdélyi fényképeiből. Ott nem szokványos megnyitók 
zajlanak általában, hanem közönség előtt beszélget 
a szerző egy választott moderátorral, s ekkor mesél-
te el nyilvánosság előtt 56-os fotóinak történetét. Híre 
ment. Alig telt el három hónap, telefonon jelentkezett 
a volt osztálytárs, hogy nála vannak az egykor kapott 
fényképek. Kisebb csodával határos módon maradtak 
ott is meg, de előkerültek. Az viszont már egyáltalán 
nem volt csoda, hogy a meglelt kisméretű fotók alapján 
készült nagyformátumú, feljavított digitális nyomatokat 
2006-ban, a forradalom ötvenedik évfordulóján kiál-
lították a Műcsarnokban, az Ernst Múzeumban, aztán 
Bécsben és Washingtonban is.

Ugrunk néhány évet. A következő állomás Haris 
szelíd lázadásában 1967 környékére esik. Mert miként 
értékelhetnénk másképpen, hogy egy gépészmérnök 
hallgató egyszer csak elkezd kortárs képzőművészek-
kel ismerkedni, némelyikkel barátkozni is. Ráadásul 
nem akármilyen nevekkel, csak a miheztartás végett 
sorolok néhányat: Berki Viola, Csáji Attila, Csutoros 
Sándor, Demeter István, Fekete Nagy Béla, Gyarmathy 
Tihamér, Kondor Béla, Korniss Dezső, Lossonczy Ta-
más… Mi történhetett ezeken az ismerkedéseken, be-
szélgetéseken, nem tudom, de az biztos, hogy Haris ha-
marosan maga is bekapcsolódott a magyar avantgárd 
művészeti életbe, és részt vett az 1969-es legendássá 
vált SZÜRENON kiállításon Budapesten. Fiatalabb ver-
senyzők részére mondom, a csoport a szürreális és a 
nonfiguratív szavak összevonásából képezte nevét ak-
koriban, mikor a szocreál még javában dúlt, az ideoló-
gia által lediktált elvek alapján készült műveken kívüli 
alkotásokat jobb esetben megtűrték. Voltak rosszabb 

Haris László: Törvénytelen avantgarde, Molnár V. József, 1971, giclée nyomat, 85,7 x 60 cm
László Haris: Unlawful Avant-Garde, Joseph V. Molnár, 1971. giclée print, 85.7 x 60 cm
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művel kiállításon. 10 évvel később, az évfordulón újra 
kiállított a csoport. A megnyitót Beke László művészet-
történész tartotta. Haris erre az alkalomra elkészítet-
te Beke életnagyságú fotóját, felvette előre magnóra a 
megnyitó szövegét és a dokupapírra nagyított fényképe 
megnyitotta a kiállítást, mondván a fénykép helyette-
síti a valóságot… Miközben Beke hús-vér valójában ott 
ácsorgott a képe mellett. „A SZÜRENON együtt dolgozó, 
együtt gondolkodó, de autonóm egyének, társművészek 
baráti társasága volt. Csáji Attila a csoport szervezője, 
ott volt Haraszty István, Karátson Gábor, Pauer Gyu-
la, Prutkay Péter, Türk Péter, vagyis sok, ma is jelentős 
képzőművész pályája gyakorlatilag a SZÜRENON-nal 
indult. Ennek a csoportnak a szervezésében még nem 
voltam benne, engem Csáji Attila hívott meg, hogy ve-
gyek részt a kiállításon. A hatvanas évek végén a fiatal 

budapesti képzőművészek két nagyobb, egyaránt aktív, 
de egymástól különböző és külön működő műhelyt al-
kottak: az IPARTERV-et, amibe többek között Bak Imre, 
Erdély, Jovánovics, Korniss, Lakner tartozott, illetve a 
SZÜRENON-t. A két csoport között nem volt átfedés, de 
az 1970-es R épületbeli kiállítást a két társaság már 
közösen rendezte.” (Bacskai Sándor: A képzőművészet-
ben otthon éreztem magam. Beszélgetés Haris Lászlóval 
Fotóművészet, 2002. 3-4. sz.)

Haris szerepelt ezen az IPARTERV csoporttal közös 
bemutatkozásukon, valamint a No. 1. csoport tárla-

tán is az Állatkerti Oroszlánsziklában, itt Kecskeméti 
Kálmán, Deák László, Konecsni György, Orvos András, 
Szemadám György és mások társaságában. Szobrokat, 
festményeket és Haris 2x1 méteres fotóját nézhette a 
megnyitóra érkezett szép számú közönség, miközben 
az érzékenyebbek orrát csavargatta a tömény oroszlán-
szag. „Létezett a No.1 csoport, aminek szintén a tagja 
voltam. 1970-ben (itt rosszul emlékezett a művész, a 
kiállítást 1971-ben rendezték) volt egy kiállításunk az 
állatkertben, ahol Szemadám Gyuri, mint állatápoló 
dolgozott. Az oroszlánbarlang belsejét, ami tulajdon-
képpen egy műszikla, lomtárnak használták, amit mi 
rendbe hoztunk. Semmilyen légkondicionálás nem volt, 
tisztának annyira volt tiszta, amennyire ki tudtuk ta-
karítani, tulajdonképpen tökéletesen alkalmatlan volt 
kiállítás rendezésre. De az alkalmatlanság egyúttal 
magában hordott egy másfajta jelentést is, azt jelen-

tette, hogy nekünk itt van alkalmunk bemutatkozni.” 
(Bacskai: Fotóművészet, 2002. 3-4.sz. i.m.) Ezek a tár-
latok elsősorban képzőművészek alkotásaiból szerve-
ződtek, Haris volt közöttük az egyetlen fotográfus, aki, 
mint elmondta, fiatalabb korában belekóstolt az akkori 
szervezett fotós életbe, tagja volt a MADOME-nak, de 
halálra unta magát a kizárólag a gépeikről, objektívje-
ikről, és hasonló, egyéb igen fontos dolgokról beszélge-
tő fotósok között. Hosszú ideig kerülte is ezeket a fotós 
gyülekezési helyeket, mondjuk inkább úgy: a fotós élet 
perifériáján mozgott. De miután alapvetően mégis csak 

Haris László: 1975.06.05 részlet 2. 1975 
giclée nyomat, 40 x 60 cm
László Haris: 05.06.1975 detail 2, 1975 
giclée print, 40 x 60 cm

Haris László: 1975.06.05 1. 1975 
giclée nyomat, 60 x 80 cm
László Haris: 05.06.1975 1, 1975 
giclée print, 60 x 80 cm
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közösségi embernek van elkönyvelve, ezért megkeres-
te és megtalálta helyét a képzőművészek, filmesek kö-
zött. Ez a megállapítás a későbbiekben még többször 
előkerül hivatkozásként.

Hagyjuk Harist, lázadjon tovább nyugodtan, szé-
pen…. Szemünk sarkából persze folyamatosan figyel-
jük, mi mindent művelt még. 1970-et írunk, ekkor nyílt 
meg első önálló kiállítása a Budapesti Műszaki Egyetem 
kollégiumában, az Irinyi és Budafoki út sarkán. Festő 
ismerősei, barátai festményeinek részleteiből készí-
tett nagyméretű nagyításokkal lepte meg ekkoriban a 

másfajta fotókhoz szokott szakmájabelieket, no meg a 
közönség egy részét is. Haris ekkor talált rá munkás-
ságának egyik máig meghatározó alaptémájára: rész-
letfotókat, makronagyításokat készített pályatársai 
(először Csáji Attila, ezt követően Demeter István, Mol-
nár V. József, majd később Korniss Dezső) festményei-
ről. Haris szerint mindez egy meditációs folyamat része 
volt, keresés egy mesterségesen alakított és ugyanak -
kor magától is alakuló mikró táj formái között. Egyet-
értünk. Szerintem is mindegy, hogy a fotográfus az őt 
körülvevő, a valóságossal megegyező léptékű tájban 
találja meg az őt érdeklő részleteket és fényképezi le 
azokat, vagy ugyanezt egy festővásznon, makróval rá -
közelítve teszi, kiemelve az egészből és újraértelmezve 
a festő által vászonra felhordott képfoltokat. Hosszas 
szemlélődés után apró, néhány centiméteres részlete-
ket választott, ezekből csinált aztán sokszor méteres 

fotónagyításokat, ezzel nem kis szakmai jártasságról is 
tanúbizonyságot téve. Fontosnak tartotta a nagy mére-
teket, pontosabban azt a lehetőséget, hogy a fotós sza-
badon választhassa meg azt a képméretet, amelyikben 
műve megszólal. (Ekkoriban a fotográfiák átlagos és 
leginkább elvárt kiállítási mérete a legtöbbször 30x40 
cm volt.) Ezeket a közelképeket 1967-ben készítette 
először, s bevallottan hatottak rá a magyar avantgárd 
fényképezés egyik meghatározó alakjának, Lőrinczy 
Györgynek fotói a ragacsokról, megdermedt formák-
ról, valamint Koncz Csaba ikonszerű fotogramjai eldo-
bált mezőgazdasági eszközökről, tárgyakról. „A képző-
művészetben és a filmben találtam meg azt a szellemi 
légkört, amiben otthon éreztem magam, és amiről úgy 
éreztem, hogy fontos, és most ezzel kell foglalkozni. 
Ezért ismerkedtem meg inkább képzőművészekkel, 
akik aztán a barátaim lettek, és olyankor már kivéd-
hetetlenek a közös hatások. Olyan légkört képzelj el, 
amiben Herbert Read könyvei, a Modern festészet és a 
Modern szobrászat szamizdatként, kézről kézre jártak. 
Stencillel sokszorosított Vasarelyt olvastunk. Ezek vol-
tak a szabad szellem kézzelfogható, valóságos darab-
jai. Csáji Attila képei vezettek rá arra, hogy érdemes 
festményeket fényképezni. Láttam a képeit, megértet-
tem azokat, és gondoltam, hogy fotográfiailag is érde-
kes, ha egy-egy részletét önálló képként nézem. Akkor 
még olyan részletet kerestem, ami az eredetiben is 
önálló jelentéssel bírt. Azok a fotók még kicsit függet-
lenek voltak tőlem, viszont nem is olyan kicsit függtek 
Csáji Attilától. Mindez akkor érett saját művé, amikor 
a festményeken megtaláltam azokat a fontos részeket, 
amik átmenetet képeznek a festő által vászonra vitt, és 
a „maguktól létrejött” részletek között. Azt a harmóniát 
keresem, ami a természet és a természetbe beavatkozó 
ember munkájának az eredménye. Ezeket a festő tech-
nikájától függően akár egy-két centiméteres vagy még 
kisebb méretű, apró darabokban találom meg. Még raj-
tuk van az ember lenyomata, de látszik, hogy nem ez a 
lényeges, hanem hogy létrejöjjön az ember és a termé-
szet együttműködéséből keletkező harmónia. Van egy 
képem ebből az időből, az a címe, hogy A legfőbb jó a víz-
hez hasonló. Ez egy Lao-Ce idézet. Az én általam művelt 
fényképezésnek is egyik alapja a világ végtelensége; a 
világ minden irányban, fölfelé meg lefelé is végtelen, és 
mindenütt meg tudod találni azt, ami számodra a leg-
fontosabb. ” (Bacskai: Fotóművészet, 2002. 3-4. i.m.)

Haladjunk tovább a lázadók útján! 1970-ben egyik 
alapító tagja volt a Balatonboglári Kápolnatárlatok 
Alkotó Csoportjának (Balogh Ferenc, Csáji, Galántai 

György, Magyar József, Molnár V, Tóth József). Nem 
csak kiállító szereplője az ott rendezett, híressé, sőt 
hírhedtté vált tárlatoknak, de egyben dokumentátora 
is a 70-es évek magyar neoavantgárd eseményeinek. 
„A balatonboglári Kápolna tárlatok 1970-ben indultak. 
Az első év, meglepő módon, fantasztikusra sikerült. A 
központ egy kicsit későn ébredt. 1971-ben jelent csak 
meg az első cikk a Somogyi Néplapban, ami felsőbb 
utasításra támadta a tárlatot. Megbíztak egy Horányi 
Barna nevű újságírót, hogy írja meg, milyen disznósá-
gok történtek ott. Ennek a cikknek az volt a címe, hogy 
Törvénytelen úton néhány avantgard, és arról szólt, hogy 
micsoda dolog az, hogy nem zsűriztettünk, nincs álla-
milag jóváhagyva, ami kiállításra kerül, s ez tűrhetet-
len és megengedhetetlen. Ennek a cikknek hatására 
készült az a fotóm, és a fotóból a plakát, amit a követ-
kező évben ki is állítottunk Bogláron. A cikket kitéptem 
a lapból és úgy hajtogattam, hogy látsszék a cím, s így 
beletömtem Molnár Jóska barátom szájába.” (Haris in-
terjúja Urbán Ádámnak 2012. Példaképeim kiáll.) Ez a 
plakát aztán jóval később balatonboglári emlékbélyeg-
ként is megjelent a Galántai vezette Artpool kiadásá-
ban. 1973-ban újra Bogláron töltötte a nyarat, termé-
szetesen ott volt akkor is, amikor egy katonai egység 
kibiztosított fegyverekkel elfoglalta a gyanútlan művé-
szek által használt kápolnát, és befalazta az ajtaját. Aki 
hajlamos egy parányi cinizmusra, azt gondolta, ha nem 
zárják be erőszakkal, néhány év múlva magától is ki-
múlt volna a dolog. Azok kedvéért viszont, akiktől távol 
áll az ironikus gondolkodás, jegyezzük meg: ez az attak 
nagyon felháborító és példátlan dolog volt, még akkori 
mércével mérve is „Képzeld el, hogy megy a színházi 
előadás, egyszer csak motorzúgást hallani, két teher-
autó jön fel a hegyre, az egyiken katonák ülnek, állig 
felfegyverezve, a másikon építőanyag van, tégla, mész 
és homok. Ahogy mindenkit kizavartak a kápolnából, 
szabályosan befalazták az ajtót, téglával, malterral. 
Művek maradtak odabent, ruhák, személyes tárgyak. 
Mellesleg tökéletesen záródó, erős rács védte a ká-
polnát.” (Bacskai: Fotóművészet, 2002. 3-4. sz. i.m.) 
Az ekkor itt kiállított kép-párjának munkacíme: Rek-
viem a kápolnáért, mely a tárlaton már a Szembesítés 
címet kapta. Csutoros Sándor és felesége ujjlenyoma-
tait tette közszemlére, hatalmas nagyításban. „Nekem 
a kápolna szentélyrészében volt két, egymás mellé il-
lesztett fotóm, egyenként 70x100-as méretben. Valamit 
hadd meséljek el a képhez: Csutoros Sanyi felesége, 
dr. Markó Zsuzsa egy koncepciós per áldozata volt, és 
pont akkoriban kellett börtönbe vonulnia. Nem tudom, 

Haris László: 1975.06.05 2. 1975 
giclée nyomat, 40 x 60 cm
László Haris: 05.06.1975 2, 1975 
giclée print, 40 x 60 cm
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hallottál-e a gyöngyösi orvosperről, a hatvanas évek 
közepén zajlott, a nagy szovjet orvosperek késői, primi-
tív, vidéki lenyomataként. Zsuzsa fiatal neurológusként 
dolgozott Gyöngyösön, és egy nyári házibulin az egyik 
ápolónő annyira berúgott, hogy mentő vitte be a kór-
házba, de éppen nem volt szabad ágy, csak az elmeosz-
tályon. Az ápolónő reggelre kijózanodott, felöltözött és 
hazament, nem nagy dolog. Azonban két évvel később 
a szeretője vagy barátja, egy belügyes őrnagy, aki hal-
lott arról, hogy Magyarországon is kell egy orvospert 
csinálni, hatalmas lavinát indított el, aminek az volt a 
lényege, hogy a magyar orvosok erkölcsi fertőben él-
nek. A tárgyalás évekig tartott, a Legfelsőbb Bíróság 
háromszor is, jogerősen felmentette a vádlottakat. De a 
pert negyedszer is elindították, végül 73-ban elképesz-
tő büntetéseket szabtak ki. A főorvos 8 évet, Zsuzsa, 
a sokadrendű vádlott másfél évet kapott. A képet, ami 
Csutorosék befestékezett ujjbegyeiről készült, pár nap-
pal azután csináltam, hogy Zsuzsa fellebbezését eluta-
sították, egy héttel azelőtt, hogy be kellett volna vonul-
nia a börtönbe. Úgy jelent meg, mint egy esküvői kép, 
egy házastársi kettős portré.” (Bacskai: Fotóművészet, 
2002. 3-4. sz. i.m.) Az egészet az akkori pártközpont 
mozgatta. Akit ez foglalkoztat, és valami esetlegesen, 
de tényleg csak véletlenül felmerülő párhuzamosságot, 
ismétlődést vél felfedezni az események folyásában, 
az a teljes dokumentációt megtalálja Galántai György 
Artpool archívumában.

Úgy látszik, jó év volt a lázadásra az 1973-as. Az 
említett Kápolnatárlat előtt, még májusban Csutoros, 
Molnár V. József és Haris csinált egy lépcsőházi tár-
latot a IX. kerületi Erkel utca 12. számú ház eléggé 
lepusztult lépcsőházában. Itt lakott Molnár V., akinek 
óriásira nagyított O és A betűi voltak a falakon, Haris 
életnagyságú fotókkal szerepelt, Csutoros pedig színes 
gömbsorokat lógatott lefelé, emeleteken keresztül. Ké-
szült erre az alkalomra egy kiadvány is 10 betétlappal. 
Válogatott közönség jelent meg a tárlat megnyitásán, 
ha jól emlékszem, ott volt az alkotókon túl Pauer Gyu-
la, Szemadám, Mezei Ottó, Kassay Róbert is. „1973-ban 
határoztuk el Csutoros Sanyival és Molnár V. Jóskával, 
hogy kivonulunk a kiállítóteremből, amit valószínűleg 
rövidesen úgyis becsuknak előttünk. Volt akkoriban 
egy olyan szabály, hogy képzőművészeti kiállítást csak 
zsűrizett anyagból lehetett rendezni. De mi a kiállítás? 
Megvoltak ennek a konkrét kritériumai, például kiállí-
tás az, ami három napnál tovább tart. Ami nem, az csak 
szakmai bemutató; szakmai bemutatót tehát tarthat-
tunk. Fontos elvünk volt, hogy olyat próbáljunk csinál-

ni, ami közös műként jelenik meg. Ne arról legyen szó, 
hogy barátok, ellenségek vagy egymást megtűrő mű-
vészek egymás mellé rakják a műveiket, hanem együtt, 
közös munkaként alakítsuk ki a teret. Tulajdonképpen 
egyetlen munka van, maga a bemutató, amiben per-
sze mindenki azt csinálja, amihez ért, mindenki azon 
a nyelven beszél, amin dadogás nélkül képes megszó-
lalni. Csutoros Sanyi szobrot csinált, Molnár V. Jóska 
nyomatokat, én meg fényképeket, de egyetlen mű az 
egész. Korábban lefényképeztem a pincelejáró ajtaját, 
majd csináltam egy ugyanakkora nagyítást, mint az 
ajtó, és a papírképet fölrajzszögeztem az ajtóra, ahon-
nan vétetett. Itt arról volt szó, hogy rajtad múlik, mi 
válik a környezetedben művé. A kép felszólítja az em-
bert, hogy nézz körül, szabad vagy, valami az érintésed 
hatására művé tud változni. Ezért is volt fontos, hogy 
nem kiállítótermet kerestünk: ez az ajtó itt van, ezt ki 
lehet nyitni. Volt ennek a gondolatnak egy másik része 
is, a mű nem azonos az eredetivel, hiszen valóságosan 
egészen mások a fényviszonyok, fölkel a nap, vándorol, 
lemegy, fölkapcsolják a villanyt, a lépcsőházban állan-
dóan változnak a fények. A fényképen viszont rögzített a 
világítás, így szembesül egymással a változó és a válto-
zatlan. Ugyanígy lefotóztam a lépcsőfordulót, azután a 
második emeleti, nyitott padlásföljáró falépcsőjét, azt a 
zárt ajtóra szögeztem föl, de a kép tetejéből húsz centit 
levágtam, hogy a bezártság egyértelmű legyen. Ha vé-
gigjártad a stációkat, eléd tárult egy olyan lehetőség, 
hogy a bezárt ajtón túl tudsz lépni, rajtad múlik min-
den.” (Bacskai: Fotóművészet, 2002. 3-4. sz. i.m.)

Csutoros, Molnár, Haris harmadik közös kiállítá-
sa a Műegyetem E klubjában volt. Színházi reflektor, 
fényágyú világított meg egy fekete négyzetet, melyen 
a vakító fénykör a szabadulás, a kitörés jelképeként 
jelent meg. Csutoros gömbjeiben több-kevesebb víz 
volt, amelyek ezáltal, mint objektívek szerepeltek. Ha-
ris Nagyítás című fotó sorozatán pedig egy ember állt a 
domboldalon, egyszer egy méteres fényképen. Ennek 
a képnek 20 centiméteres darabját nagyította újra egy 
méterre, miáltal számtalan új információ lett látha-
tóvá az eredeti képhez képest. Ennek újabb 20 cm-es 
részletét, immáron csak az arcot nagyította ismét 1x1 
méteresre. Itt már kezdett bomlani a kép. A negyedik 
hasonló arányú kinagyítás az ember jobb szemét mu-
tatta, de már csak a képalkotó ezüstszemcsék pontjait 
látjuk. A külső világból a belsőbe, az értelmezhetőből 
az értelmezhetetlenbe, a láthatóból a sejthetőig…Na-
gyon furcsa hatást keltett a koncept-képsor, sokan sok-
féléket gondoltunk róla, és még egyet: ne felejtsék el, 

Haris László: Szürenon, 1969, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
László Haris: Szürenon, 1969. gelatin silver print, 60 x 50 cm
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ekkoriban vetítették Antonioni Nagyítás (Blow up) című 
filmjét, mely sokunk gondolkodását változtatta meg a 
fotográfiával kapcsolatban. 

Nincs még vége. Két évvel később folytatta le a Jel 
és Árnyék képsorozatát, ezt a land art-tal is szorosan 
érintkező akció-dokumentációt. A Mátyás-hegyi nagy 
kőfejtő sziklafala elé egy 4,8 x 1,2 méteres fekete sza-
bályos téglalap alakú zászlót feszített ki. Ezt a Jelet a 
napkeltétől napnyugtáig körbejáró nap „szembesíti” fo-
lyamatosan változó árnyékával: a Jel örök, Árnyéka vál-
tozó, ki erre, ki arra figyel… Reggel 6-tól délután 4-ig 
tartott az akció. A képek megjelentek a Mozgó Világban. 
Ehhez készült Haris egy szövege is:

Jel és Árnyék
Fölötted lebeg a Jel, mely mozdulatlan.

Árnyéka a Földön helyről helyre, 
időről időre folyton változik.

Ha az Árnyékot figyeled, megtudsz valamit a Jelről,
de ezt a tudásodat folyton módosítani kell.

Ha a Jelet figyeled, megtudsz mindent.

1975-ben Szentendrén, a Vajda Lajos Stúdió pincé-
jében újra együtt állított ki Csutoros, Molnár, Haris. Itt 
került a közönség elé először a Jel és árnyék nagymé-
retű fotónagyításokon.

Az egyik legfontosabb Haris kép a címben je-
lölt évben, hónapban, napon készült, 1975. VI. 5. című 
fotószekvencia – aminek az eredeti példánya jelenleg 
a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében őrződik. A 
kép újabb lázadás mindenféle addig bevett konvenció 
ellen, hiszen gyakorlatilag ugyanazt exponálta négy-
száznyolcvanszor, miközben a részek is és az egész is 
hallatlanul érdekes – látványában is, meg végiggondolt-
ságában is. A ma oly divatos fotókonceptek évtizedekkel 
korábbi elődjéről beszélünk most. Július 5-én éjféltől 3 
percenként exponált Haris barátja Mázsa téri lakásá-
nak ablakából, folyamatosan, huszonnégy órán keresz-
tül. Állvány, a végtelenre állított élesség, azonos nézet 
és képkivágat, Haris csak nyomta a gombot. Csak? Aki 
látta a képet, annak fix, hogy megmarad… A tabló 480 
felvételből áll, 20 felvétel ad ki egy órát vízszintesen és 
egymás alatt 24 sorban sorjáznak a ház előtti tér hét-
köznapi történéseit rögzítő, 6x9 cm-es fényképek. Az 
eredetiről aztán készült egy nagyméretű repró-negatív, 
s ezt már egy képként nagyította le Haris, legtöbbször 
szekvenciában, ahol fokozatosan eléletleníti a képeket 
és csak a világos-sötét foltok váltakozása játszik. So-
rolnám még napestig Haris hasonló, a látás- és gondol-

kodássablonokat próbára tevő, kíváncsian szétszedő, a 
részleteket analizáló, majd új minőségként ismét ösz-
szerakott ezidőbeli lázadó munkáit, de már csak kettő-
re maradt itt hely és idő. Ezek közül az egyik az emberi 
szabadság kérdéskörét vizsgálja egy tekintélyuralmi 
rendszerben, míg a másik a Mi a művészet? provokatív 
kérdésfeltevésével lázít a dogmák ellen. Láttuk eddig 
is, s vélhetőleg most sem lesz másként, hogy Haris 
László munkásságát meghatározza, hogy a képzőmű-
vészet felől indulva, filmes alapélményektől inspirálva 
készíti technikailag végtelenül precíz, míves fotóit, ily 
módon természetes számára az oda-vissza pendlizés 
a képzőművészet, a film, az animáció, a fotográfia, az 
alkalmazott grafika határmezsgyéin. Az előbb beígért 
utolsó előtti munkájáról ezt mondja: „1973 őszén – ez 
nagyon fontos időpont, Balatonboglárt augusztusban 
zárták be – volt egy akció, aminek egyik eredménye a 
Felülről szemlélem az emberszabású ketrecet című ké-
pem. Egy létrán állok, nagylátószögű objektívvel fény-
képezem Balázsovits Mihály költő csepeli házának a 
kertjében fölállított, emberméretű ketrecet.” (Bacskai: 
Fotóművészet, 2002. 3-4. sz. i.m.) A Ketrec-akcióra egy 
szombat délután került sor, s részt vett rajta a házigaz-
da, Csutoros Sándor szobrász, Mezei Ottó művészet-
történész, Molnár V. József grafikus és Haris László. 
Mindenki elmondta gondolatait, megfogalmazta szóban, 
vagy művészi tettben véleményét a Ketrecről, mely va-
lóságosan és áttételesen is része volt az életünknek. 
Haris dokumentálta a barátai tetteit, gesztusait és ezek 
mellett elkészítette saját művét is. A kép akkor nagyon 
aktuális volt, s ma sem vesztett érvényességéből egy 
percentet sem, sajnos. És az utolsó, amiről még részle-
tesebben beszélek, az saját Haris-történetemben a nulla 
pont, innen datálódik felé forduló figyelmem, ismeret-
ségünk. Ez a képhalmaz, mert sem nem sorozat, sem 
nem szekvencia, hanem egy nagylélegzetű mesemon-
dás, Szemadám Györggyel közös műve 1973 körülről, A 
régi 3-as út mellett a nyolcvanvalahányas kilométerkő-
től látható volt Kecskés Béla mezőőr kunyhója, melyet a 
környéken talált tárgyakból, hulladékokból rakott ösz-
sze, nem akármilyen kézügyességgel és meglepő művé-
szi ízléssel. Mindent felhasznált, amit korának emberei 
szemétként elszórtak. A ház fantasztikus korlenyomat 
volt, a huszadik század utolsó harmadának közép-euró-
pai dizájnterminálja. Híre ment az épületnek. Ezt fotózta 
Haris. És én úgy emlékszem, a Művészet című lapban 
jelent meg. Ez volt az első fotósorozata Harisnak, amit 
láttam, sőt annak idején ki is vágtam a lapból, valami 
mára nehezen rekonstruálható szándék által vezérelve.

Haris László: Fölülről szemlélem az emberszabású ketrecet, Csutoros Sándor emlékére, 1973
zselatinos ezüst nagyítás, 35 x 35 cm
László Haris: Observing the ape cage from above. In memoriam, Sándor Csutoros, 1973
gelatin silver print, 35 x 35 cm
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Innentől fogva olyan munkahelyek, fotós állások 
következnek, melyek építenek Haris mérnöki precizi-
tására, a fotótechnika egészen magas szintű ismere-
tére, képcsináló kreativitására, de az életmű számára 
nem nagyon termeltek fontos, említésre méltó műve-
ket. A lázadást köszönjük, nem kérjük. Ennek okán, 
leszámítva talán az általa kifejlesztett fotóanimáció 
eljárást, melyet Orosz István Ah, Amerika! című filmjé-
ből és az Égből pottyant mesék sorozathoz rajzolt főcím 
animációképeiből ismerhetünk, nem termett itt emle-
getendő alkotás. Utolsó (utolsó?) lázadásaként 1982-
2000 között, kulturális és politikai plakátok fotómun-
káit készíti akkor még kecskeméti grafikus barátaival 
(Ducki Krzysztof, Horváth Mária, Orosz István, Pócs 
Péter). Emlékeznek még a rendszerváltás környéki, na-
gyon erős vizuális hatásokkal operáló, nagyon agitatív, 
s erősen ellenzéki plakátokra? Nos, ezek nagy részét 
ők készítették. És még egy, inkább emberi, mint művé-
szi lázadása kerül most említésre, bár az ennek során 
készült képek már nehezen férnek bele a Haris-élet-
műbe, amit ő maga is elismer. „Arra hamar rájöttem, 
hogy nem vagyok riporter alkat. Mentségül azt találtam 
ki magamnak, hogy túlságosan együtt érzek a riport-
alannyal, és azt nézem, hogy őrajta hogyan lehet segí-
teni, de ez csak a hajánál előrángatott mentség, mert 
az igazi riporter ugyanígy együtt érez a problémával. 
Másfajta ember vagyok. Egyetlen olyan kiállításom volt, 

ahol riport jellegű képeim szerepeltek, 1989 decembe-
rében, a Fiatal Művészek Klubjában, És mégis mozog a 
nép volt a címe. A politikai tüntetéseket fényképeztem, 
mert a nyolcvanas évek végén volt két-három olyan év, 
ami arra késztetett, hogy így fotografáljak. Úgy érez-
tem, hogy valami fontos történik.” (Bacskai: Fotóművé-
szet, 2002. 3-4. sz. i.m.)

És most néhány éve, úgy látom, Haris elfelejtett lá-
zadni. Megöregedett volna? Vagy már minden annyira 
jó és tökéletes, hogy nincs mivel szembemenni? Ki tud-
ja? Én csak azt látom fotómuzeológusként, hogy Haris 
azóta inkább csak keresi, de nem igazán találja helyét 
a fotóban. Csinál sok mindent, rengeteg szervezet tag-
ja, kinevezik, kitüntetik, ismerik és elismerik. De ahogy 
figyelem, képcsináló művészként visszafordult korábbi 
sikeres fotói felé, újra a festmények mikrovilágában bo-
lyong, s keresi a Harmóniát. Előveszi és leporolja régi 
képeit, rekonstruálva az emlékezetes Bestiárium című 
állatkerti kiállítást. Erdélyben készít szép és színes 
fotókat. A Kolta Galériabeli első kiállításán a Kós Ká-
roly-épületeket bemutató színes fotókkal jelentkezik, 
majd évekkel később a másodikon magát fényképezi 
panorámafelvételeken. Máma már nem lázad tovább… 
Én meg annyira szeretném, ha Haris Laci újra, megint 
lázadna az ő csöndes, cirkuszi attrakcióktól mentes 
módján, és ennek ismét csak alkotásokban mérhető 
haszna lenne!

A Placid Rebel
He has been protesting ever since he first put his hands 
on a camera. Sometimes against the narrow-minded-
ness of a political regime, other times against the obso-
lete conservatism of the genre, or the limitations of the 
imaging method he himself pursues. The photographs 
that are the fruit of this long succession of rebellions 
constitute the most significant corpus of his oeuvre. Let 
us catalogue his protests, and by the time we reach the 
end, the path of his photographic career will be nicely 
delineated. I promise. The first traces remain obscured 
by the mist of the past, but he was six when his brother 
taught him how to take and develop photos. Whether he 
was already a rebel then, ask him – I have no informa-
tion – but soon he was 13, and on 2 November 1956, 
he and his uncle perambulated his motherland, the 8th 
District, taking snapshots of the locations that had just 
been tormented by revolutionary battles. Every day they 

had listened to the sound of gunfire and explosions, but 
when weapons fell silent on the first day of November, 
they believed it was over and the revolution had won. 
That was why his parents let him out to take photographs 
with the Taxona his brother lent him. A few years later, 
he developed 15 of these photographs for a high school 
classmate, and with the passing of time, somehow for-
got about it. Around the same time, Haris joined a Cath-
olic hiking section that was under constant surveillance 
by State Security from the 1960s, so it was justified for 
him to assume after the arrest of some of his mates, 
that sooner or later their house would be searched, as 
well. Therefore, he took precautions by burning all his 
negatives and prints from the time of the revolution. For 
some reason, however, they escaped vexation. He later 
conceded that his fear-borne deed was uncalled for. But 
who can tell the future in such taut situations? The story 

would end here, with acquiescence that along with so 
many other photographs, these also faded into oblivion, 
had there not been an exhibition in 2005 in Kolta Gallery, 
featuring Haris’s photos of Transylvania. Their vernissag-
es being a little out of the ordinary, the author took part 
in a public discussion with a moderator of his choice, and 
this was when Haris recounted the story of his photos of 
1956. Within three months, the former classmate showed 
up with the photographs he had once received. They were 
miraculously preserved and recovered, but it was not a 
miracle that the large digital prints made from the small 
photographs were exhibited on the 50th anniversary of 
the revolution, in 2006, in the Műcsarnok/Kunsthalle Bu-
dapest and in the Ernst Museum, as well as in Vienna and 
Washington.

Let us leap ahead a few years. The next chapter of 
Haris’s rebellion is dated circa 1967. For what else would 
it qualify as, when a student of mechanical engineer-
ing starts acquainting and befriending contemporary 
artists all of a sudden? And not just any artists – here 
are a few names for good measure: Viola Berki, Attila 
Csáji, Sándor Csutoros, István Demeter, Béla Fekete 
Nagy, Tihamér Gyarmathy, Béla Kondor, Dezső Korniss, 
Tamás Lossonczy… I don’t know what happened during 
these meetings and talks, but it is certain that Haris 
soon joined the Hungarian avant-garde scene and par-
ticipated in the legendary Szürenon exhibition of 1969 
in Budapest. For younger readers: the group coined its 
name from the words surreal and nonfigurative in the 
heyday of Social Realism, or “socreal”, when any art-
work other than those based on the principles dictated 
by prevailing ideology was at best tolerated, but there 
were worse cases. This was where Haris exhibited his 
first independent artwork. Ten years later, the group or-
ganised an anniversary exhibition. The opening speech 
was delivered by art historian, László Beke. Haris had 
made a life-sized photograph of Beke, recorded the 

Haris László: Szembesítés, kettős portré, 
Csutoros Sándor, 1973, giclée nyomat, 60 x 84 cm
László Haris: Confrontation, Dual Portrait,
Sándor Csutoros, 1973. giclée print, 60 x 84 cm
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opening speech on tape, and in fact, it was Beke’s pho-
tographic image that opened the exhibition, saying that 
the photograph substitutes reality… Meanwhile, the 
flesh-and-blood Beke was standing idle next to his im-
age. “Szürenon was an amiable company of autonomous 
individuals working and thinking together in an artistic 
collective. The key organiser of the group was Attila Csáji, 
and it included István Haraszty, Gábor Karátson, Gyula 
Pauer, Péter Prutkay and Péter Türk – in other words, 
many of today’s significant artists practically started 
their career with Szürenon. I was not involved in organ-
ising this group: I was invited by Attila Csáji to partici-
pate in their exhibition. In the late sixties, the young art 
scene of Budapest was comprised of two large, equally 
active, but different and independent artist collectives: 
IPARTERV on the one hand, which included, among oth-
ers, Imre Bak, Miklós Erdély, György Jovánovics, Dezső 
Korniss, and László Lakner, and Szürenon on the other. 
The two groups did not overlap, but the 1970 exhibition 
in Building R was organised co-operatively by the two 
collectives”. (Fotóművészet, 2002, issue 3-4.)

Haris was featured in this collaborative exposition 
with IPARTERV, as well as in the exhibition of No. 1 
Group at the Lion Rock in the Budapest Zoo, together 
with Kálmán Kecskeméti, László Deák, György Konecsni, 
András Orvos, György Szemadám, and others. Arriving 
in great numbers at the opening, the audience could see 
sculptures, paintings, and Haris’s large photograph of 
2x1 metres, while delicate noses were disturbed by the 
pungent lion smell. “There was the No. 1 Group, of which 
I was also a member. In 1970 (here the artist’s memory 
fails, as the show was in 1971), we had an exhibition at 
the Zoo, where György Szemadám worked as an animal 
attendant. The interior of the lion’s cave, which is prac-
tically an artificial rock, was used as junk storage, and 
we fixed it up. There was no air conditioning whatsoever; 
it was as clean as we could manage, practically com-
pletely unsuitable for an exhibition. But its unsuitability 
was at once infused with another meaning: that we had 
an opportunity to intervene”. (Fotóművészet, ibid.) These 
exhibitions were primarily comprised of fine art pieces, 
Haris being the only photographer among them, who 
had tried being part of the official photographic scene 
as a member of MADOME, the Art Photography Asso-
ciation of Hungarian Workers, but as he revealed, he 
was bored to death among the photographers who could 
only discuss their cameras, lenses, and other such very 
important matters. For a long time, he avoided gather-
ings of photographers; in other words, he confined him-

self to the periphery of the photography scene. However, 
being a social person, he found his place among artists 
and filmmakers. This point will re-surface as a refer-
ence frequently, later on.

Let us leave Haris rebel in peace… Of course, we will 
keep an eye on his pursuits. We are now at 1970: this 
was when his first individual exhibition opened at the 
dormitory of the Budapest Technical University, at the 
junction of Irányi and Budafoki Roads. With his large 
photographic prints of details of paintings by his friends 
and acquaintances, he surprised part of the audience 
and the entire profession, who were used to different 
kinds of photos at this time. This was when Haris came 
upon one of the fundamental themes of his oeuvre: he 
photographed details and produced macro enlarge-
ments of the paintings of his fellows (first Attila Csáji, 
followed by István Demeter, József V. Molnár, and later 
Dezső Korniss). According to Haris, this was part of a 
meditative process, a search among the shapes of an 
artificial, yet autonomously forming scene. I also think 
it is irrelevant whether a photographer finds the details 
that interest him in the landscape surrounding him, that 
correspond to reality in scale, or does the same using 
a canvas and macro enlargement, re-interpreting the 
blots of image applied by the painter. After long contem-
plation, he selected small details a few centimetres in 
diameter, enlarging them into often one by two metre 
prints. To him, the large size was important, or more 
precisely, the freedom of the photographer to choose 
the image size that articulates his piece best. (At the 
time, the average and expected exhibition size of pho-
tographs was 30x40 cm.) He made the first close-ups 
in 1967, and he was confessedly influenced by the pho-
tographs of György Lőrinczy, one of the defining figures 
of Hungarian avant-garde photography, of pieces of goo 
and frozen shapes, as well as by Csaba Koncz’s icon-
like photograms of discarded agricultural tools and ob-
jects. “It is fine art and film in which I found the intel-
lectual atmosphere where I feel comfortable, and which 
I feel is important and should be one’s preoccupation 
in these times. This is why I rather acquainted myself 
with fine artists, who became my friends, and these col-
lective influences are now often unavoidable. Imagine 
an atmosphere where Herbert Read’s books, Modern 
Painting and Modern Sculpture were passed on secretly 
as Samizdat literature. We were reading Vasarely repro-
duced with stencils. These were the tangible, real pieces 
of free intellect. Attila Csáji’s paintings led me to realise 
that it is worthwhile to photograph paintings. I saw them, 

understood them, and thought it would also be interest-
ing photographically if I viewed details of them as au-
tonomous images. At the time, I was looking for details 
that had independent meanings from the original piece. 
Those photos were still slightly independent of me, and 
they were not a little dependent on Attila Csáji. All this 
matured into an independent work of art when I found 
those important details in the paintings, which form a 
transition between details applied by the painter on the 
canvas, and those that “came into being”. I was looking 
for the harmony that is the result of nature and the work 
of man intervening into nature. I find these, regardless 
of the painter’s technique, in tiny details of one-two cen-
timetres or smaller. They still bear a human trace, but 
this is apparently not important. What is important is 
the creation of harmony from the collaboration of man 
and nature. I have a photograph from that time, entitled 
The highest good is like water. This is a quote from Lao 
Tzu. One of the fundaments of my photography is the 
infinity of the world; the world is infinite in all directions, 
upwards and downwards, and you can find what is most 
important to you everywhere”. (Fotóművészet, ibid., pp. 
3-16.)

Let us move on along the way of the rebel! In 1970, 
he was among the founding members of the Creative 
Group of the Balatonboglár Chapel Exhibitions (Ferenc 
Balogh, Attila Csáji, György Galántai, József Magyar, 
József V. Molnár, József Tóth). Not only was he an exhib-
iting participant of those shows, but also a documenter 
of the Hungarian neo-avantgarde events of the 1970s. 
“The Balatonboglár Chapel Exhibitions started in 1970. 
Surprisingly, the first year turned out fantastic. State 
Security was slow to respond. The first article to attack 
the exhibition based on directions from above came out 
as late as 1971, in the people’s regional weekly, Somogyi 
Néplap. A journalist called Barna Horányi was commis-
sioned to write about the monstrosities that had taken 
place there. This article bore the title, “Illegal Ways of 
Some Avant-gardes”, and discussed what a disgrace it 
was that there had been no jurying and state approval 
for the exhibits, and how intolerable that was. This arti-
cle inspired my photograph, and a poster made from it, 
which was exhibited in Boglár in the next years. I tore 

Haris László: Jel és Árnyék I.–V., 1975 
giclée nyomat, 5 db 59 x 53 cm
László Haris: Sign and Shadow I-V, 1975 
giclée print, 5 pieces 59 x 53 cm
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the article out of the paper and folded it to show the 
headline, and jammed it thus into my friend József Mol-
nár’s mouth”. (Interview by Ádám Urbán with Haris, at 
Urbán’s 2012 Role Models exhibition.) This poster was is-
sued much later by Artpool as a commemorative stamp 
for Balatonboglár. In 1973, he spent the summer again 
in Balatonboglár, and of course, he was present when 
an armed military unit took over the former chapel and 
walled up its doors. With a little cynicism, one thought 
that the thing would have run out of steam in a few years 
anyway, had it not been forcefully shut down. For those 
devoid of cynicism, let us note that this attack was out-
rageous and unprecedented, even by the standards of 
the time. “Imagine a theatre show going on, and you 
suddenly hear engine noise, two trucks climbing up the 
hill, one full of armed soldiers, the other full of building 
materials, bricks, lime and sand. As soon as everyone 
was expelled from the chapel, they literally walled up 
the door with bricks and mortar. There were artworks, 
clothes and personal belongings inside. Besides, the 
chapel had a perfectly lockable and strong grating to 
protect it”. (Fotóművészet, ibid.) The working title of his 
diptych exhibited here on this occasion was Requiem for 
the Chapel, which got the title Confrontation at the exhi-
bition. He exhibited the fingerprints of Sándor Csutoros 
and his wife, in two huge enlargements. “I had two adja-
cent photographs in the shrine of the chapel, 70x100 cm 
each. Let me tell a story about them: Sándor Csutoros’s 
wife, Dr Zsuzsa Markó, was the victim of a show trial and 
had to go to prison around that time. I don’t know if you 
have heard about the doctors’ trial of Gyöngyös, which 
took place in the mid-60s, as a late, primitive, provin-
cial imitation of the great Soviet Doctor’s plot. Zsuzsa 
worked as a young neurologist in Gyöngyös. One sum-
mer at a house party, one of the nurses got so drunk that 
she was taken to hospital by ambulance, but there were 
no free beds except in the psychiatry ward. She had so-
bered up by morning, dressed up and went home, no big 
deal. However, two years later a lover or friend of hers, a 
major at Internal Affairs, who had heard that a Doctor’s 
plot needed to be arranged in Hungary too, caused an 
enormous landslide that essentially revealed the moral 
cesspool that Hungarian doctors allegedly lived in. The 
trial lasted for years, and the Supreme Court acquitted 
the culprits three times. However, the trial was held a 
fourth time and finally in 1973, they dealt out baffling 
sentences. The chief physician got 8 years, Zsuzsa as 
a minor culprit got a year and a half. The photo of the 
Csutoros’s dyed fingertips was taken a few days after 

Zsuzsa’s appeal was rejected, a week before she had to 
move in to the prison. It was exhibited as a wedding pho -
tograph, a marital double portrait”. (Fotóművészet, ibid.) 
The strings were pulled by the party centre. For those 
who are interested, and believe they find some random, 
but really just incidental correspondence in the flow of 
events, the entire documentation is to be found in Györ-
gy Galántai’s Artpool archive.

Apparently,  1973 was a good year for  rebellion.  Before 
the aforementioned Chapel exhibition, in May, Csutoros, 
József V. Molnár and Haris arranged a staircase show in 
the quite worn-down staircase of Erkel Street 12 in the 
9th District of Budapest. This was where Molnár lived, 
and he installed large prints of the letters O and A, while 
Haris exhibited life-size photographs, and Csutoros 
hung strings of coloured spheres through several sto-
reys. A publication was also issued with 10 inserts. The 
opening featured a select audience, including, if I re-
member well, Gyula Pauer, Szemadám, Ottó Mezei and 
Róbert Kassay. “In 1973, Csutoros, Molnár and I decided 
to secede from the exhibition space, which would prob-
ably be shut down shortly anyway. There was a rule in 
those times that only juried material could be shown at 
a fine art exhibition. But what was an exhibition? There 
were specific criteria, such as: an exhibition lasts more 
than three days. Anything shorter is just a presentation 
– which we were allowed to organise. It was our objec-
tive to do something that would appear as a collective 
artwork. It should not be about friends, enemies or art-
ists barely tolerating each other showing their works 
next to one another, but to fashion the space together in 
a collective artwork. Actually, there is only a single art-
work, the presentation itself, where everyone does what 
they do best, and everyone speaks the language they 
can speak without stuttering. Csutoros made a sculp-
ture, Molnár made prints, and I made photographs, but 
it was a single work of art. I had photographed the base-
ment door, made a life-size enlargement and pinned it 
back to the door whence it had been taken. The point 
was that it depends on you, what becomes an artwork 
in your environment. The picture calls upon you to look 
around, you are free: anything can become an artwork 
at your touch. This is also why we were not looking for 
a gallery space: this door is here, and it can be opened. 
There was another meaning to this thought, that the art-
work is not identical to the original, as in reality, light-
ing conditions are completely different, the sun rises, it 
runs its course, sets, then the lights are switched on, 
lights constantly change in the staircase. The photo-

graph, however, has fixed lighting, and this is how the 
variable and the constant confront each other. Similarly, 
I photographed the landing, and then the wooden stairs 
leading to the attic beyond an open door, which I pinned 
to the closed door, cutting a 20-cm-wide strip from the 
top to make it clear that the door is closed. If you walked 
through the stations, an opportunity revealed itself, that 
you could enter the closed door, it all depended on you”. 
(Fotóművészet, ibid.)

The third collective exhibition of Csutoros, Molnár 
and Haris took place at the Technical University’s E Club. 
A theatre spotlight illuminated a black square, on which 
the blinding circle of light appeared as the symbol of 
escape, of breaking out. The spheres of Csutoros were 
filled with varying amounts of water, and so they served 
as lenses. In Haris’ photo series, entitled Blow-Up, a 
man was standing on a hillside, in a 1x1 m enlargement. 
He took a 20x20 cm detail of this photo and enlarged it 
further into 1x1 m, revealing a multitude of new infor-
mation. He then enlarged a 20x20 detail of this other 
photograph, showing only the face. The image now be-
gan to fall apart. The fourth such enlargement showed 
the right eye of the man, but one could only see clusters 
of the silver specks forming the image. From the world 
without, towards the world within, from the interpret-
able towards the un-interpretable, from the visible to-
wards the surmisable… The concept series made a very 
strange impact, and made a lot of us think a lot of dif-
ferent things. And don’t forget that Antonioni’s Blow-Up 
was playing in cinemas around this time, changing the 
way many of us thought about photography.

It is far from over. Two years later, he conducted his 
series, Sign and Shadow, the documentation of an ac-
tion related to land art. He stretched a black rectan-
gular flag of 4.8x1.2 m in front of the rock wall of the 
quarry on Matthias Hill. This Sign was “confronted” with 
its constantly changing shadow by the sun running its 
course from sunrise till sunset: the Sign is eternal, its 
shadow ever-changing: some regard this; some regard 
that… The action lasted from 6 am until 4 pm. The pho-
tos were published in the cultural monthly, Mozgó Világ. 
Haris wrote this text to accompany the series:

Haris László: Nagyítás I.–IV., 1973 
giclée nyomat, 4 db 59 x 59 cm
László Haris: Blow-Up I-IV, 1973 
giclée print, 4 pieces 59 x 59 cm
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Sign and Shadow
The Sign hovers above you, motionless.
Its shadow on Earth keeps moving from

place to place, time to time.
If you regard the shadow,

you learn something about the Sign,
but this knowledge should be constantly altered.
If you regard the Sign, you will learn everything.

In 1975, Csutoros, Molnár and Haris exhibited to-
gether again, in the cellar of the Vajda Lajos Studio in 
Szentendre. This was the first public showing of Sign 
and Shadow.

One of Haris’s most important works is the photo-
graphic sequence taken on the date marked by its title, 
5. VI. 1975. Its original copy is preserved in the Hungar-
ian National Gallery’s collection. This photo is another 
rebellion against any prior convention, as practically, 
he took the same shot 480 times. Notwithstanding, the 
parts and the whole are equally interesting – both as 
spectacle and thought. On 5 June, from midnight, he 
took a photo every 3 minutes for 24 hours from the win-
dow of his friend’s flat on Mázsa Square. Tripod, focus 
set to infinity, same view and focal length. Haris only 
kept pressing the shutter button. Only? If one has seen 
the picture, they will certainly remember it… The tab-
leau consists of 480 pieces of 6x9 cm photographs, 20 
of which make an hour horizontally in 24 rows, showing 
the daily routine of the square in front of the building. 
Haris then reproduced the original tableau on a large 
format negative, which he would enlarge as a single 
photograph, mostly in a sequence, in which he gradually 
blurs the images until only the alternation of light and 
dark spots remains. I could keep cataloguing Haris’s 
rebellious works from this period, testing our patterns 
of vision and thought, curiously deconstructing, analys-
ing details and reassembling them as new substances, 
but I only have space for two more. One of these ex-
plores the problem of human freedom in an authoritar-
ian regime, while the other agitates against dogmas by 
provocatively posing the question of “what is art?” As 
we have seen, and it will not be any different now, the 
work of László Haris is defined by creating technically 
exceptionally precise, wrought photographs, taking fine 
art as a point of departure, and inspired by cinematic 
influences. Consequently, swinging back and forth be-
tween the frontiers of art, film, animation, photography 
and graphic design is natural to him. He has this to say 

about the former of the last two pieces to be discussed: 
“In the autumn of 1973 – which is an important date, 
as the Balatonboglár scene was shut down in August – 
there was an action, resulting, among others, in my pho-
tograph, Observing the Ape Cage from Above. I am stand-
ing on a ladder, photographing with a wide-angle lens a 
man-sized cage erected in the garden of the poet Mihály 
Balázsovits’s house in Csepel”. (Fotóművészet, ibid.) The 
Cage-action took place one Saturday afternoon, and 
was attended by the host, Sándor Csutoros sculptor, 
Ottó Mezei art historian, József V. Molnár graphic artist, 
and László Haris. Everyone told their thoughts, formu-
lated their opinions in words or in artistic deeds about 
the Cage, that was actually, as well as abstractly part 
of our lives. Haris documented his friends’ actions and 
gestures, and made his own piece, too. That picture was 
very timely then, and alas, it has not lost one per cent 
of its validity. The last piece I will be discussing is the 
zero point in my personal Haris-story, as this is where 
my attention towards him and our acquaintance began. 
This cluster of images, for it is neither a series, nor a 
sequence, but a grand tale-telling, is his piece made in 
collaboration with György Szemadám, from circa 1973. 
The hut of field ranger Béla Kecskés was visible from 
the eighty-something kilometre stone on Highway No. 
3. He had built it from found objects and waste from the 
neighbourhood, with serious skill and artistic taste. He 
used everything that the people of his time discarded 
as waste. The house was a fantastic imprint of the age, 
a Central European Design Terminal of the last third of 
the 20th century. Word went around about the building, 
and Haris photographed it. And if I remember well, it 
was published in the journal Művészet (Art). This was 
the first photo series of Haris that I had seen, and I even 
cut it out from the paper, driven by some long forgotten 
purpose.

From this point onwards came a succession of work-
places and photographic jobs, which were based on 
Haris’s engineering precision and his thorough techni-
cal knowledge of photography, his imaging creativity, but 
which yielded no important artworks to speak of, for his 
oeuvre. Except, perhaps, for the photographic animation 
technique he developed, which can be familiar from the 
animated images of István Orosz’s film, Ah, America!, or 
the title sequence of the series, Tales Falling from the Sky.

As his last (last?) rebellion, he did photographic work 
for cultural and political posters between 1982 and 2000 
with his then Kecskemét-based graphic artist friends 
(Krzysztof Ducki, Mária Horváth, István Orosz, Péter 

Pócs). Do you remember the very agitative, very strongly 
oppositional posters, operating with very strong visual 
effects around the regime change? Well, most of these 
were made by them. And I should mention a human re-
bellion of his, although these photographs hardly fit his 
oeuvre, which even he concedes. “I very soon discovered 
that I wasn’t a journalist type. As an excuse, I told myself 
that I empathised too strongly with the subject, and I think 
about how they could be helped, but this is a trumped-up 
excuse, as a true journalist is similarly sympathetic to the 
problem. I am a different person. I had only one exhibition 
featuring documentary photographs, in December 1989 
at the Young Artists’ Club. Its title was And yet the people 
still move. I photographed political protests, because in 
the late 80s there were a few years that compelled me to 

photograph in this manner. I felt that something impor-
tant was happening”. (Fotóművészet, ibid.)

And in recent years, I have noticed that Haris has for-
gotten to rebel. Has he grown old? Or everything is so 
good and perfect that there is nothing to oppose? Who 
knows? All I see as a photo museologist, is that since then, 
Haris has been searching, but not really finding his place 
in photography. He does a lot of things: he is the mem-
ber of several organisations, he is appointed, awarded, 
known and acknowledged. But as far as I see, as a visual 
artist, he has turned back towards his former successful 
photos, again wandering in the micro-world of paintings, 
seeking Harmony. He takes nice colour photographs in 
Transylvania. He presented colour photographs of build-
ings designed by Károly Kós at his first exhibition in Kolta 
Gallery, and years later at his second show, he displayed 
panoramic photos of himself. This day, no further will he 
rebel… I would be so happy if Laci Haris returned to re-
belling in his quiet manner, devoid of circus attractions, 
the profit of which would once again be measurable in 
artworks!

Haris László: Indulunk Amerikába, 1956.11.02. 1956/2006 
giclée nyomat, 38 x 60 cm
László Haris: Setting Off for America, 02.11.1956, 1956/2006 
giclée print, 38 x 60 cm
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Nekrológ helyett

HEMZŐ

Már kiválasztottuk a könyvbe kerülő képeit, már el-
kezdtem írni ezt az esszét, amikor a Pécsről hazafelé 
tartó vonaton utolért Körmendi Anna telefonja: Hemző 
Karcsi az éjjel meghalt. Jajj! Megöregedtem én is, úgy 
látszik, már nem tudom olyasféle, begyakorolt rezigná-
cióval fogadni ezeket a változásokat, hogy valaki tegnap 
még van, ma meg már nincs. Ez korábban, másoknál 
néha megoldást jelentett, de most csődöt mondott. Nem 
voltam rá felkészülve. Amikor e szöveg első mondatát 
leírtam, akkor még élt.  És nem tudtam, nem vártam, 
hogy az igét múlt időbe kell majd tennem hamarosan. 
Elmentem a temetésére, morfondíroztam a díszbeszé-
dek, emlékezések alatt, hogy ő ki volt, és akkor én mit 
és hogyan. Mert minden közeli emberünk halálakor 
a magunkét is megéljük. Semmi okosabb nem jutott 
eszembe, csak a Hiány. Végül is arra a következtetésre 
jutottam, hogy ha így kezdtem, így is fejezem be. Hemző 
Karcsi még egy kicsit él.

Első tiszteletkör
Bírom benne, hogy soha nem ült meg a babérjain. Már 
többször jutott el odáig életében, hogy elég jól csinál-
ta azt, amit éppen tett, mégis abba tudta hagyni, hogy 
valahol egészen másutt, másként újrakezdje, s abban 
is színvonalas legyen. Csak az életrajzából felkészület-
leneknek idézem, hogy még az elején Orosházán akart 
okleveles mezőgazdász lenni, de helyette fényképésszé 
vált. „Tizenöt éves lehettem, amikor az első fotómasi-
nával találkoztam. Kölcsönkaptam egy Kodak Retinát 
az összes kezelési tanáccsal. Akkoriban úgy gondoltam, 
erdész vagy gazdálkodó leszek, mivel igen-igen szeret-
tem a föld szagát és rajongtam az állatokért.” (Hemző 
Károly: Találkozásaim. Katalógus előszó 1976.) Fotós 
pályája a Hunnia Filmstúdióban kezdődött 1942-ben. 

Fotólaboráns volt, együtt dolgozott Inkey Tiborral, Ráth 
Károllyal, Szenthe Lászlóval, meg még kikkel is? Kora 
legjobb filmgyári fotósai voltak. Ő meg csak egy éven ke-
resztül az elkészült, még nedves képeket tükörfényezte 
üveglapokon, azzal az ígérettel, ha jól csinálja, tán még 
standfotós is lehet belőle. Kapott kölcsön egy kisfilmes 
gépet, azzal már fényképezhetett is hébe-hóba. Ezután 
jött a háború. 1946-tól három évig egy tbc-szanatórium 
kényszerű lakója lett, mert 18 évesen súlyos, élete vé-
géig meglévő tüdőbajt kapott, aminek voltak jobb, rosz-
szabb periódusai. Kikerülve a szanatóriumból, 1949-
ben sikertelenül felvételizett a Filmművészeti Főiskola 
operatőri szakára, ezért vált belőle nyomdai fényképész 
és retusőr az Atheneum Nyomdában. Szép, nyugdíjas 
állás, és ha ott marad, mára már büszkén mutogatná 
kis hétvégi telkét Biatorbágy mellett, s húszéves Sko-
dájával ő lenne a nyomdai fényképészek és retusőrök 
pápája. Másoknál ez élethossziglan tartó robot, ő meg, 
ahogy tehette, otthagyta. Kis amatőrfotós flikk-flakkok 
után, 24 évesen sportfotóriporter lett a Honvéd SE-nél, 
ahol akkor a nagyhatalmú, sőt élethalál ura, Farkas Mi-
hály honvédelmi miniszter volt a góré. És Puskás Öcsi a 
csapatkapitány. Lehetne erről még mit mondani, talán 
fogok is. Később meg a Képes Sportnál töltött egy év-
tizednyi időt. Sok ezer képet fényképezett nagyjából 30 
sportágról. Időközben megtanulta a szakmát. Muszáj 
volt, nem akadt más választása. A fél évszázaddal ez-
előtti kis érzékenységű filmek, a szó szerint életveszé-
lyes magnéziumpisztolyok, a nehéz és bonyolult vakuk 
nem könnyítették meg az akkori sportfotósok dolgát. 
Hosszú ideig még teleobjektívje sem volt. Ott kellett 
hát lennie a történések közelében, s csak akkor expo-
nálni, ha érdemesnek ígérkezett. Nem amikor történt 
Valami, hanem amikor Valami Olyan történt. Észrevet-

Hemző Károly: Puskás Ferenc, 1954, zselatinos ezüst nagyítás, 51 x 41,5 cm
Károly Hemző: Ferenc Puskas, 1954. gelatin silver print, 51 x 41.5 cm
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te, megtanulta, hogy az igazi sportfotó nem az adott 
sporteseményről, de nem is arról az egy versenyzőről 
szól, hanem többről. Emberiről. Drámáról. Humorról. 
Jó iskolát jelentett ez számára. Élvezet látni mai is 
az Aranycsapat honvédos focistáiról, Puskás Öcsiről, 
Bozsik Cucuról és a többi csillagról, Albert Flóriánról, 
a Császárról, a pingpongzseni Faházi Janikáról, a súly-
emelő olimpiai bajnokról Földi Imréről készült fotóit. Itt 
kezdte a szakma és a nagyközönség ízlelgetni e nevet: 
Hemző Károly.

14 évig guggolt a pályák szélén. Már majdnem min -
denki elhitte, hogy ez a Hemző, ez egy jó sportfoto -
riporter, amikor továbbállt innen is. Nem egy másik 
sportlaphoz, nem. Az túl egyszerű lett volna, hanem 
rögtön az akkori magyar sajtó egyik elit lapjához, a 
Külügyminisztérium által kiadott, öt nyelven meg-
jelenő Magyar Szemléhez került, mint fotóriporter. 
Később előlépett képszerkesztővé. Ebben az időszak-
ban, 1967-1989 között vált belőle igazi fotóriporter, s 
itt került kapcsolatba mások képeivel, mint megren -

Hemző Károly: Két nemzedék, 1958, zselatinos ezüst nagyítás, 62 x 51 cm
Károly Hemző: Two Generations, 1958. gelatin silver print, 62 x 51 cm

Hemző Károly: Tichy Lajos, a Honvéd SE focistája és Karossa László fotóriporter, 1960 k., zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Károly Hemző: Lajos Tichy, Army football star, and László Karossa, photojournalist, c. 1960. gelatin silver print, 60 x 50 cm
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ja, mekkora dobás volt ez, de most itt nem érdekes, 
mert rendszerkritika helyett Hemződicséret van. Szó-
val egy mégoly jó sportriporternek sem kis dolog egy 
kulturális, politikai, eseményfotókkal dolgozó, ideo-
lógiailag súlyosan korlátozott, külföldre szánt lapnál 
jól teljesíteni. Ő hibátlanul megcsinálta. Dolgozott a 
keze alatt szinte az egész mostani fotós szakma. „A 
Magyar Szemlénél az volt a dolgunk, hogy bemutassuk 
Magyarország szebbik arcát. Mindig elvégeztem a kö -
telező házi feladatot, s utána megcsináltam magam -
nak azt az egy-két képet, amelyik a lapban meg sem 
jelenhetett volna.” (Szarka Klára: Hemző Károly Fotó-
riporter, 2010. 5. sz. 18. o.) Itt sem állt meg, ezután 
is váltott még néhányszor, sportfotósból lett lófotós, 
fotóriporterből képszerkesztő, képszerkesztőből al-
kalmazott fényképész, s közben mindig egy teljesen új 
területen szerzett sokadszor nevet magának. Lófotós? 

Van olyan? Hát bizony igen, de nem úgy, hogy külön -
féle négylábúakat fotografál valaki szakmányban. A 
Hemző által lefényképezett lovak nem csak, sőt, nem 
elsősorban állatok. Látunk itt vidám és bánatos, játé -
kos és magába forduló, anyai érzelmektől áthatott és 
intrikusan pimasz, együgyű és nagyon értelmes lófe -
jeket – mintha megszólalnának (de minek?) – látunk 
vágtató és poroszkáló, négy lábukat az ég felé nyújtva 
hengergőző paripákat, a rácsokon átnyúló szeretetteli 
gesztusokat, s ha figyelünk, látjuk persze bennük ma -
gunkat is, miközben egyetlen ember sem érdemelte 
ki, hogy Hemző lóképeinek bármelyikére rákerüljön. 

Hemző Károly: Finis, 1975, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Károly Hemző: Finish, 1975. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Hemző Károly: Telivérek, 1975 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Károly Hemző: Thoroughbreds, 1975 
gelatin silver print, 50 x 60 cm
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Lófotóiról Gera Mihály ezt írta a kötete elé írt tanul -
mányában: „Olyanok ezek a fényképek, mintha a lovak 
közül az egyik készítette volna őket.” 

Sokat beszélgettünk, de a kudarcairól még sosem 
kérdeztem. Lehet, hogy nem is volt? Vagy csak meg-
húzta a vállát és tovább? Ki tudja. Ez a kérdés általam 
fel nem tett és általa meg nem válaszolt maradt, immár 
örök életre. Búslakodás helyett összegezzük inkább az 
eddigieket. Gyermekként mezőgazdász szeretett volna 
lenni, felnőttként lovakat (is) fotózott, öregségére meg a 
felesége gondozta gyönyörű kertet nézi reggelente bu-
dai ablakából, Magyarország egyik legjobb szakácsnő-
jének ételeit kóstolgatja, fotózgatja... Látszólag siker-
történet, gondtalan, szép, nyugodt élet. De ne dőljenek 
be neki: Hemző Károllyal szinte minden megtörtént, 

ami a huszadik század kétharmadát átélt K-európai-
val megeshet. Listázzuk csak össze: Orosházán töltött 
nyarak, mialatt a városi gyerek megérzi a föld szagát, 
felébred benne a természet szeretete, csodálata. Je-
lentkezés az orosházi mezőgazdasági szakiskolába, 
ahová csak azért nem járt, mert közben az emberek, 
különféle okokból, egymás felé fordították fegyvereik 
csövét. Azért ekkor még egymás mellett haladt a két 
pálya, első fényképein kakasok, lovak, falusi jelenetek 

láthatók, miközben indul a fotólaboránsi pálya a Hunnia 
Filmstúdióban. Budapest ostroma, tbc, János Kórház, 
három év szanatórium. Túléli, de sohasem lesz teljesen 
egészséges. Kiállítások, könyvek, publikációk hosszú 
sora. Tisztségek különböző fotós szervezetekben. Dí-
jak, elismerések. Azon kevesek egyike, aki Érdemes és 
Kiváló Művészként is csak Karcsi maradt. 1989-től pe -
dig nyugdíjas. Azóta sokkal többet van szeme előtt ko-
pott Nikonja, mint eladdig bármikor. Olyat csinál, amit 
addig nem. Feleségével, Lajos Marival Gust-Art néven 
gasztronómiai fotóstúdiót alapít, harmadszor is nagyot 
váltva fotográfusi tevékenységében. A 99/33 könyvek ta-
lán már elérték, vagy meghaladták a négymillió eladott 
példányt. Tudják, mekkora kupac négymillió könyv? De 
még ez sem tette önteltté. 

Hogy is van ez? Ki-ki döntse el, számára mi a fontos 
pályájának ebből a hármasságából. A jobbára csak napi 
eseményekre vevő képfogyasztókat, a világ dolgaiból 
leginkább a különféle testmozgások által létrehozott 
versenyhelyzetek iránt érdeklődőket, a sztárokat ájult 
bámulattal bámulókat valószínűleg a Képes Sportban 
és egyebütt megjelent sportfotói kötik le. Jól van ez így. 
Legalább valami. Akiket még e mellett, vagy mondjuk, 
kizárólagosan csak a hasuk érdekli, azok nem fognak 

Hemző Károly: Találkozások, triptichon, 1975 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Károly Hemző: Encounters, triptych, 1975 
gelatin silver print, 50 x 60 cm

Hemző Károly: Kiállításon, 1980 k. 
zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Károly Hemző: At the Exhibition, c. 1980 
gelatin silver print, 60 x 50 cm
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másra emlékezni, mint a 99 ételrecept 33 fotóval soro -
zataira, ahol az ember kellően élvezkedhet Lajos Mari 
főztjén, válogatott receptjein, meg Karcsi színes étel-
fotóin, melyeknek csak egyetlen hibáját fedeztem fel 
az évek során, azt, hogy nincs jó, fokhagymás rántás 
illatuk. De különben tökéletesek. Ők csináltak először 
nagyméretű, egész oldalas, színes fotókkal illusztrált 
szakácskönyveket Magyarországon, melyekkel meg-
lehetős közönségsikert arattak. A Nők Lapjában éve-
ken át, hétről-hétre jelentek és jelennek meg Lajos 
Mari receptek Hemző fotóival. Több mint harminc éve 
szerzőtársak, és negyvenéves együttélésüket ünne-
pelték 2010-ben. És marad ezeken felül még egy rész, 
amelyik túléli Károlyt, túlél bennünket is, s ameddig 
emberek fotóra, művészetre még egyáltalán fogéko-
nyak, addig mutatja magát. Beszél arról a helyről és 
korról, ahol készült, de leginkább mesél egy Hemző 

Károly nevű fotográfusról, aki egyszer volt… Életműve 
ezen túlélő darabjai leginkább a Találkozásaim címet 
viselő műcsarnokbeli kiállításainak triptichonjai, a lo-
vakról, Budapest mindennapjairól, köznapi emberek-
ről, nemkitüntetett helyekről, nemégbekiáltóan fontos 
történésekről, dolgokról szólnak. „Több mint húsz évig 
képszerkesztőként dolgoztam, és ez kifejlesztett ben-
nem egy képnéző képességet. Az én fotográfusi tevé -
kenységemet csak bizonyos értelemben lehet kreatív 
fotográfiának nevezni, mert csak részben rendezem 
meg a dolgokat. A képeim riportfotóknak is tekinthe -

tők, ugyanakkor egyfajta kreativitásról is árulkodnak. 
Az életem során mindig az ilyen jellegű, kreatív ri -
portképek készítésére törekedtem. Sajtófotós vagyok, 
engem az ember érdekelt, őt akartam megmutatni.” 
(Bacskai Sándor: Mindig kreatív riportképek készítésére 
törekedtem. A hetvenéves Hemző Károly képei Fotómű-
vészet, 1998. 5-6. sz. 3-15. o.)

Második és egyben utolsó tiszteletkör
Bírom benne, hogy nem irigy. Nem érzi azt, hogy ő si -
keresebb lehetett volna, ha a másikat elgáncsolja, le -
szólja, sőt. Itt Magyarországon azon nagyon ritka em -
berek közé tartozott, aki soha nem mondott rosszat 
senkiről. Volt véleménye, nem hallgatta el, de nem 
cikizett, nem alázott, nem intrikált, csak helyére tette 
a dolgokat. Képszerkesztőként ezt mondta egykor az 
egyik riportra kiküldött fotósnak: „Ide kérek egy na -
gyon jó képet! De ha nem sikerül, akkor két közepest.” 
Mindig voltak körülötte szakmai körök, széles hold -

udvara volt. Véletlennek tekinthető-e, hogy ahelyett, 
hogy saját képeit bámulná nap mint nap, ő kiszegelt a 
lépcsőháza falára vagy másfélszáz művészi fényképet. 
Természetesen mind másé. Mind kortársaié. Azoké, 
akiket akár utálni is lehetne. Ő meg nézegeti és örül 
a képeiknek. Szerintem Hemzőnél többen nem járnak 
fotókiállításra, legalább félszáz érdemes kortársa 
kiváló ízléssel válogatott 120 fotóját nézi mindennap, 
sokszor. Egyetlen fényképészt sem ismerek, aki ha -
ragot táplált volna magában vele szemben. Hangosan 
meg még ennél is kevesebb. Nem megosztó szemé -
lyiség. Sem éltében, sem holtában. Na, ezt is bírom 
benne. Bírtam.

Hemző Károly: Parton, 1985 
RC nagyítás, 30 x 40 cm
Károly Hemző: On the Beach, 1985 
RC print, 30 x 40 cm

Hemző Károly: Törökfürdő, 1997 
zselatinos ezüst nagyítás, 51 x 62 cm
Károly Hemző: Turkish Bath, 1997 
gelatin silver print, 51 x 62 cm
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Instead of an obituary
We have already selected his photos for this book, I 
have already begun to write this essay and I was on the 
train going from Pécs to my hometown when Anna Kör-
mendi called me: Karcsi Hemző died last night. Alas! I 
have also grown old and it seems I cannot accept these 
changes with this kind of usual resignation, that some-
body is alive yesterday, but today he or she is not any -
more. Earlier this attitude gave me a solution in the case 
of other people, but now it failed. I was not prepared for 
this. When I wrote the first sentence of this text, he was 
still alive. And I did not know, I did not expect that soon 
I would have to put the verbs into past tense. I went to 
his funeral, I was absorbed in my thoughts during the 
speeches of commemoration, about who he was and 
then what I was and how. Nothing came into my mind, 
only the Loss. Finally, I came to the conclusion, that 
once I began that way, I will complete it the same way. 
Karcsi Hemző will be alive a bit longer.

First lap of honour
I like him also because he never rested on his laurels. 
Several times in his life, he arrived to a point that he did 
quite well what he was just doing, still he was able to 
stop it and to start something very different somewhere 
else. I only quote for those who are not familiar with his 
biography that he wanted to be a qualified agricultural-
ist in Orosháza, but he became a photographer instead. 
“I might have been around fifteen, when I met the first 
photo machine. I borrowed a Kodak Retina with all the 
handling instructions. At that time I thought that I would 
become a forester or a farmer because I liked the smell 
of the soil very, very much and adored animals.” (Károly 
Hemző: Talalkozásaim [My Encounters], foreward to the 
catalogue, 1976) His career as a photographer began in 
1942 in Hunnia Filmstúdió. He was an assistant in the 
photographic laboratory, where he worked together 
with Tibor Inkey, Károly Ráth, László Szenthe and who 
else? They were the best photographers in the film stu-
dio. During one year his job was only to glaze the fin-
ished and wet photos on glass plates. He was promised 
that if he worked well, perhaps he could even become 
a still photographer. He borrowed a mini-camera, so he 
was able to take snapshots from time to time. Then the 
war came. From 1946 he had to spend three years in a 
tuberculosis sanatorium, because he had got tubercu-
losis, when he was 18. In 1949 he failed to gain admis-

sion to the cameraman’s department of Filmművészeti 
Főiskola (Film Academy), so he went to work at Athe-
neum Nyomda (Printing House) as a printing photog-
rapher and retoucher. It was a nice job with a secure 
pension in perspective; if he had stayed there, he could 
proudly show his small weekend house near Biatorbágy 
and he could have become the pope of printing photog-
raphers and retouchers with his 20-year-old Skoda. For 
others, it was a lifelong slavery, but he left it as soon 
as he could. After small flip-flaps of amateur photogra-
phy, at the age of 24 he became a sports photographer of 
Honvéd (Army) Sports Club, where Mihály Farkas was a 
very powerful boss, even the lord of life and death. Later 
he spent a decade with Képes Sport (illustrated sports 
magazine). He made several thousand photos about 30 
sports. He learnt the profession in the meantime. He had 
to, because he had no other choice. Films of low speed, 
really dangerous magnesium pistols, heavy and com-
plicated flashbulbs fifty years ago did not make the life 
of sports photographers easier at that time. For a long 
time, he did not even have telephoto lenses. Therefore 
he had to stay close to the action and only exposing the 
camera when it was worthwhile. Not when Something 
happened, but rather when Something Like That hap-
pened. He noticed that a real sports photo is not really 
about a specific sports event, not even about that sports-
man, but about something more. About the Human Fac-
tor, about Drama, about Humour. It was a good school 
for him. It is still a pleasure to see his photos about the 
footballers of the Golden Team who played in the Honvéd 
Sports Club, Puskás (Öcsi), Bozsik (Cucu) and about the 
other stars, Flórián Albert, the Emperor, Janika Faházi 
and Imre Földi. It was here when the profession began to 
have a taste of this name: Károly Hemző.

He spent 14 years squatting by the side of sports-
grounds. Almost everybody believed already that this 
Hemző is a good sports photographer, when he left this 
field, too. No, he did not go to work for another sports 
magazine. He became directly the cameraman of an 
elite journal of the Hungarian press of that time, Magyar 
Szemle (Hungarian Review), published by the Ministry 
of Foreign Affairs in five languages. Later he was pro-
moted to be a picture editor. He became a real photo 
reporter in this period, from 1967 to 1989, and he also 
worked with the photos of other people, as a procurer. 
If you are familiar with the relationship within the press 

Hemző Károly: Vidámpark, 1973, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Károly Hemző: Amusement Park, 1973. gelatin silver print, 60 x 50 cm
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at that time, you probably know what a great career it 
was, but now it is not interesting here, because this is 
a laudation of Hemző and not a criticism of the former 
political regime. Well, it is a great achievement by even 
a very good sports reporter to perform well at a journal 
illustrated by photos of cultural and political events, 
which was ideologically very restricted and prepared 
for a foreign readers. He made it. Almost everybody 
from the profession worked under his hands. “Our 
task was to show the nicer face of Hungary in Mag-
yar Szemle (Hungarian Review). I always accomplished 

the compulsory homework and then made one or two 
photos for myself which could not even have been pub-
lished in this journal.” (Klára Szarka: “Hemző Károly”, 
Fotóriporter, no. 5/2010, p. 18) Then he changed his ca -
reer again, the sports photographer became a horse 

Hemző Károly: Védőszent, 1997 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Károly Hemző: Patron Saint, 1997 
gelatin silver print, 30 x 40 cm

photographer, just as the photo reporter became a pic-
ture editor and the picture editor became an applied 
photographer, in the meantime acquiring new fame in 
completely new areas again and again. A horse pho -
tographer? Is there anything like that? Well, certainly 
yes, but not the way that his job was to take photos of 
four-legged animals. Hemző’s horses are not only and 
not primarily animals. Here we have seen joyful and 
sad, playful and intraverted heads of horses, show -
ing motherly sentiment and intriguingly impertinent, 
simpleton and very smart – as if they could speak (but 
what for?) – we can see galloping and slowly pacing, 
weltering steeds with their four legs reaching towards 
the sky, affectionate gestures reaching through the 
rails and if we pay attention, of course, we can see 
ourselves in the horses, while no humans deserved to 
appear in any of Hemző’s horse photographs. This is 
what Mihály Gera wrote about him in an essay as an 
introduction to Hemző’s book: “These photos are as if 
one of the horses would have taken them.”

We spoke a lot, but I have never asked him about his 
failures. He may not have had any? Or he just shrugged 
his shoulder and went on? Who knows. This question 
has never been raised and remains unanswered.

Let us summarise the facts so far. As a child he 
wanted to be an agriculturist, as an adult he (also) 
took photos of horses, as an elderly man every morn -
ing from his window in Buda he watches the beautiful 
garden tended by his wife, he tastes and takes photos of 
the dishes made by one of the best cooks in Hungary... 
Seemingly a success story, a carefree, nice and peace -
ful life. But you should not fall for it: Almost everything 
happened to Károly Hemző, which may have happened 
to an Eastern European who experienced two-thirds of 
the twentieth century. Let us draw up a list: summers 
spent in Orosháza, while the boy from the city feels the 
smell of the soil, his love and admiration of nature is 
aroused. Application for admission to the agricultural 
school in Orosháza, where he did not go only because 
people for different reasons turned the barrels of their 
weapons towards each other. At this time, the two ca -
reers still ran side by side, his first photos show cocks, 

Hemző Károly: Lakótelep, 1983 
zselatinos ezüst nagyítás, 62,5 x 51 cm
Károly Hemző: Housing Estate, 1983 
gelatin silver print, 62.5x 51 cm
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horses, village scenes, while he began working as an 
attendant in the photographic laboratory of Hunnia 
Filmstúdió. The siege of Budapest. Tuberculosis, János 
Hospital, three years spent in a sanatorium. He sur -
vives but his health will never be perfect. A long se -
ries of exhibitions, books and publications. Office func-
tions in various organisations of photographers. Prizes 
and awards. He is one of the few people who is still 
Karcsi (Charlie) even after receiving Awards of Merit 
and Honour. He retired in 1989. Since then, he holds 
his worn-out Nikon in front of his eyes much more than 
any time before. He founded Gust-Art, a gastronomical 
photographic studio with his wife, Mari Lajos, making 
a great change in his photographic activity for the third 
time. The 99/33 books may have already been sold in 
nearly or more than four million copies. Do you know 
how large a pile four million books make? But even this 
fact has not made him conceited.

How is it possible? You should decide yourself, what 
is important for you from his three-way career. Con-
sumers of photos who tend to be interested only in dai-
ly events, those who from the affairs of the world are 

rather interested in competitive situations created by 
various body movements and the swooning admirers of 
stars would probably be engaged by his sports photos 
published in Képes Sport or elsewhere. That is all right. 
That is at least something. Those who besides all these 
or let us say are exclusively interested in their stomach 
will not remember anything other than the series of 99 
food recipes with 33 photos, where you can adequately 
enjoy the cooking of Mari Lajos in her selected recipes 
and colourful food photos by Karcsi. I have found only 
one shortfall during the years, that they do not have a 
nice smell of a thickening sauce with garlic. But oth-
erwise they are perfect. They were the first to publish 
large-sized cookbooks illustrated with full-page colour 
photos, to great success with the readers. Recipes of 
Mari Lajos have been published every week in Nők Lapja 

(Women’s Magazine)  for  several  years with Hemző’s pho-
tos. They were co-authors for more than three decades, 
and they celebrated their fortieth anniversary of living 
together in 2010. And there remains a part that will sur-
vive Károly and will also survive us, so long as there are 
people who are receptive to photos and art; until then 
it will show itself and tell us about the place and time, 
where it was taken, but it will mostly tell us about a 
photographer called Károly Hemző, who was here once 
upon a time… The surviving pieces of his oeuvre, mostly 
the triptychs of his exhibitions in Műcsarnok/Kunsthalle 
Budapest show horses, quotidian images of Budapest, 
common people, ordinary places, unimportant events 
and things. “I was working for more than twenty years 
as a photo editor, and it has improved my capacity of 
looking at pictures. My photographer’s activity can only 
be called creative photography in a certain sense, be-
cause I only arrange things partially. My photos can be 
considered to be report photos; at the same time they 
show a kind of creativity. During my life, I always made 
efforts to take creative report photos of this kind. I am 
a press photographer, I was interested in people whom 
I wanted to show”.

Second and also final lap of honour 
I like him because he is not envious. He does not feel that 
he could have been more successful, if he had thwarted 
or disparaged other people. I have never heard him saying 
anything bad about anybody. He had his own opinion that 
he did not keep back, but he did not speak ill, he did not 
humiliate, he did not intrigue, he only put things in their 
proper place. As a picture editor, once he told a photog-
rapher who was sent out to make a report: “Please bring 
back a very good photo! But if you do not succeed, then take 
two average ones”. He always had groups of professionals 
around him, a  wide entourage. Should we take it as a coin-
cidence that instead of staring at his own photos every day, 
he placed about 150 photos on the wall of the staircase in 
his house. All of them were taken by someone else. By his 
contemporaries. Those whom he might even hate. Instead, 
he kept looking at and took delight in these photos. There 
is nobody who would go more to photographic exhibitions 
than he; when he goes up from his room to his studio, when 
he walks up to his studio, every day he watches many times 
120 photos selected with careful taste of at least 50 of his 
contemporaries. I do not know a single photographer who 
would silently have been angry with him. And even less 
openly. He is not a divisive personality. Neither alive, nor 
dead. Well, that is also why I like him.

Hemző Károly: Rakparton, Budapest, 1985 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Károly Hemző: On the Bank, Budapest, 1985 
gelatin silver print, 50 x 60 cm

Hemző Károly: Csendélet, 1985, RC nagyítás, 40 x 30  cm
Károly Hemző: Still Life, 1985, RC print, 40 x 30 cm
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Mindenki - akár tudatában van ennek, akár nem - min
dig saját magát, aznapi személyiségét, éppen érvényes 
véleményét, mentális állapotát, érzékenységét vagy 
érzéketlenségét, aktuális problémáit szembesíti az ál
tala éppen elmélyülten nézett képpel. Ebből követke
zően, ha valaki egy képről, vagy A Képről beszél, csak 
érzékeny fül kérdése, hogy a’másik meghallja, igazából 
magáról szól-. A kép pedig csak ürügyül szolgál ennek 
felszínre kerüléséhez. Horváth M. Judit újabb és leg
újabb képei végtelenül alkalmasak ennek a tételnek a 
bizonyítására. Újabb képeinek Csalóka látszat a címe, de 

ez bizonyos olvasatban akár félrevezető is lehet, mert 
csöppet sem csalóka a látszat. Sőt. Inkább nagyon is 
erős, emocionális, valóban létező. Tehát nem csalóka, 
mert valódi, és nem látszat, mert látszik. Arról szólnak 
ezek a képek, hogy egy szenzibilis nő a gyermekkorá
ból, vagy még előbbről, a tudott, hallott, élt meséket, 
történeteket - ha mítoszoknak mondjuk őket, azzal sem 
tódítunk nagyot -, szóval ezeket a benne élő, gomolygó, 
egykönnyen nem materializálható érzeteket, hosszú 
munkával, sok keresgélés után formába tudta tölteni, 
létrehozva egy kiállítási anyagot és egy fotóalbumot. 
Amit nem csak, vagy nem elsősorban látni, ésszel ér
tékelni, hanem érezni kell. És vannak a még újabb fotói, 

Privát képek címmel, melyekben nagyon személyes, de 
bármelyikünket, bármikor utolérhető sorsáról, beteg
ségéről beszél, kíméletlen őszinteséggel. De ne sza
ladjunk ennyire előre!

Harminc éves is elmúlt már, mikor korábbi, gyer
mekápolónői munkáját feladva, férje, Stalter György 
hatására elkezdett fotografálni. Nem volt ez persze 
előzmények nélküli, sárvári középiskolásként festett, 
rajzolt, verset mondott, de az iskolára is, a szülői ott
honra és ezekre a próbálkozásokra is rácsapta az ajtót,

amikor 17 évesen feljött Budapestre, s beköltözött egy 
nővérszállásra. Történt, ami történt, egyszercsak meg
jelent fehér paripán Stalter, aki ugyanabban a kórház
ban frissen érettségizett betegszállítóként dolgozott, 
és kimenekítette nemcsak a szállásról, de korábbi éle
téből is, felkínálva neki egy újat, jobbat, nekivalóbbat. 
Hogy ez valóban így volt, azt semmi más, mint az az
óta eltelt három évtized, a fotográfiában elért közös, és 
külön-külön sikereik, és felnövőben lévő gyermekeik 
igazolhatják. Judit eddigi útja persze inkább hasonlít 
a füzérradványi bekötőúthoz, mint a Madison Avenue- 
ra, de, ugye, tudjuk, kinek-kinek saját út van kijelölve... 
..Ancsával voltam otthon gyesen, amikor elkezdtem 
fényképezgetni. Gyuri találta ki, hogy fényképezzek. 
Eleinte nagyon ambivalens volt a viszonyom a fotózás
hoz, nehezen alakult ki az egész. Gyuri a Magyar Ifjúság
nál dolgozott akkor, rám bízott bizonyos munkákat. Az ő 
neve alatt jöttek le a kisebb munkák, amelyeket én csi
náltam. Elég kemény iskola volt, évekig tartott. Nagyon 
nehezen indult a pályám, különböző lapoknál kezdtem 
el külsőzni." (Szarka Klára: Fotográfia nőnemben Ba
lassi Kiadó - MFSZ, Budapest, 2002. 274-275. o.) Csak 
1985-től fényképez hivatásszerűen, kezdetben szabad
úszóként különböző lapoknál, majd 1990-1995 között az 
Amaro Drom roma lap előbb szerződéses fotósa, majd 
állandó fotóriportere, később képszerkesztője, majd 3 
évig a lap főszerkesztője lett. Stalterrel kettesben, et
től kezdve hét éven keresztül keresték fel és fotózták 
Magyarország cigánytelepeit valamint a gettósodó pes
ti kerületek roma lakóit. Nagyon nem volt ez egyszerű 
dolog, főleg azért, mert a legkomolyabb harcokat ön
magával kellett Juditnak megvívnia. Ne mondja most 
senki, hogy hát persze, mindenkinek az a legnehezebb. 
Mert Horváth M. Judit esete sok szempontból speciális.

Horváth M. Judit: Más Világ, Ibrány, 1995, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Judit M. Horváth: Another World, Ibrány, 1995. gelatin silver print, 40 x 30 cm
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„A szüleimé az első olyan generáció, amelyik már nem 
zenész lett. Édesapám pék- és cukrászmesterséget ta

nult, édesanyám varrónőnek. Családunk az asszimilá
ció összes nyűgével és bajával kínlódott. Minket anyám 
úgy nevelt, hogy mi nem vagyunk cigányok. Naponta 
azzal keltem, azzal feküdtem, hogy mi nem vagyunk 
cigányok. Természetesen mégis tudtuk, hogy mi cigá
nyok vagyunk, és ezzel elég nehéz mit kezdeni, ha az 
embert nem tanítják meg arra, hogy hol a helye... Ezzel 
a meghasonlással nagyon nehéz volt együtt élni. Annyi
ra nehéz, hogy tizenhét évesen el is jöttem otthonról.” 
Stalter hatására fordult elfojtott identitásérzéseinek 
feltárása és megoldása felé. „Akkortól ugyanolyan szi
gorral, ahogyan őt nevelték, elkezdte bennem erősíte
ni, hogy vállalnom kell a származásomat, sőt kutya kö
telességem vállalni, mert abban a helyzetben vagyok, 
hogy megtehetem. Bár attól, hogy valaki elfogad tetőtől 
talpig, a származásommal együtt, attól az elfogadás

Horváth M. Judit: Más Világ, Nyírmada, 1994 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Judit M. Horváth: Another World, Nyírmada, 1994 
gelatin silver print, 30 x 40 cm

nekem magamnak még nem fog simán menni." (Szar
ka: Fotográfia nőnemben 2002. i.m.)

Már említettem, hogy Stalterral éveken át, minden 
hónapban elmentek az ország legkülönbözőbb pontja
in lévő cigánytelepre és készítettek egy riportot, mely 
megjelent a lapban. De már az első pillanattól látszott, 
hogy ez egyiküknek sem pusztán feladat, amit meg kell 
oldani, így-úgy végre kell hajtani. A lapban felhasznált 
képeknél sokkal több, sokkal mélyebb, sokkal egy
ségesebb, összefüggő anyag született. A képek egy 
idő után valósággal kikényszerítették, hogy kiállítás 
és könyv szülessék belőlük. Ezekkel a fotográfiákkal
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Horváth M. Judit: MásVilág, Csenyéte, 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Judit M. Horváth: Another World, Csenyéte, 1994. gelatin silver print, 40 x 30 cm
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Horváth M. Judit: Más Világ, Budapest, 1990 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Judit M. Horváth: Another World, Budapest, 1990 
gelatin silver print, 40 x 30 cm

nyerték el az 1994-es Sajtófotó pályázat fotóesszé ka
tegória nagydíját, a következő évben A látható jelen Or
szágos Fotóbiennálé Budapest díját. Innen már csekély 
három évnek kellett eltelnie, hogy Más Világ címmel 
megjelenhessék közös fotóalbumuk, melynek Göncz 
Árpád köztársasági elnök és nem mellékesen érzé

keny, tiszta ember, jó író, műfordító írta a beköszöntő 
szövegét. „Horváth M. Judit és Stalter György évek óta 
járják a putrik világát. Azt a világot, ahol üveg helyett 
újságpapír az ablak, ahol egy-két rozzant szék, asz
tal s néhány ócska fekhely a teljes bútorzat, ahol jó, 

ha melegít, és nem csak füstöl a kályha, ahol minden 
zugból árad a savanyú szegényszag. Horváth M. Judit 
portréi ebből a világból mutatnak fel sorsokat, Stalter 
György képei a sorsszerűséget is. A képeknek történe
tiségük, reménytelenül kudarcra ítélt távlatuk van. Az 
előbbiek lírai színeit az utóbbiak keménysége szinte a 
végtelenségig felnagyítja.” Nagyon szívemből szólt. Aki 
lapozza az albumot, nézi a képeket, az látja, ez tény
leg nemolyan, ez valóban másféle könyv, egy másik 
világról. Nem a kívülről odamentek fotóexpedíciója va
lamelyik egzotikus helyről, nem a tudósok aprólékos, 
módszeres szociográfiai, antropológiai megfigyelése 
egy másik embercsoportról, nem is a szemrehányó, 
számonkérő, változtatni akaró indulat szülte képek, 
hanem valami más, belsőbb, lélekből jövő, miközben 
természetesen olyan mozzanatai is lehetnek. Aki nem 
ismeri a szerzőpárost, aki nem keresi a képlistában az

Horváth M. Judit: Más Világ, Budapest, 1990 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Judit M. Horváth: Another World, Budapest, 1990 
gelatin silver print, 40 x 30 cm

adatokat a kötet képeit nézegetve, akár érezheti azt is, 
hogy nagyon egységes szem és szemlélet eredménye 
ez az album. Pedig igazából mégsem, miként azt Göncz 
Árpád is észrevette. „Érdekes, hogy bár egyformán 

gondolkodunk, a fotóink mégis különbözőek. Talán az 
enyémek nőiesebbek, lágyabbak. Gyuri keményebb, 
célratörőbb, tudatosabb. Eleinte mérges volt rám, hogy 
a fotózás helyett beszélgetek az emberekkel. Az első 
telepen rám szólt: otthon sírdogáljak, azt ott is lehet, 
itt fényképezni kell.” (Szarka Klára: Te is cigány vagy? 
Magyar Hírlap, 1994. aug. 6.) A Más Világ kiállítást volt 

szerencsém egyszer Bécsben megnyitni. Ott hosszasan 
beszéltem arról, hogy mitől más ez a világ. Akkor, azt 
hiszem tudtam, legalább is mondtam meggyőződéssel, 
most koránt sem annyira biztos, tényleg más. Mert ha 
már több mint 15 éve más volt, amikor a képek készül
tek, akkor vajon most ugyanolyan-e, mint akkor? Mert 
ha nem, ha csak ugyannyira más most, mint akkor, az 
nem más világ, hanem ugyanolyan. És ez nagyon szo

morú. Az ezeken a képeken lévő gyerekek ma már apák 
és anyák, ha egyáltalán élnek még. Megfogalmazható 
az újabb kérdés, tudna-e ugyanilyen képeket készíteni 
Judit ebben a következő generációban? Mert ha igen, 
akkor nagy baj van.

Horváth M. Judit nem fotózta többé a cigánytelepen 
élőket. „Szeretet most is van bennem, csak most mártu
dom, hogy ők ezzel semmire sem mennek. Akkor pedig 
van-e jogom hozzá egyáltalán?” (Szarka Klára: Harcok,
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sebek, könnyek, képek. Gyorsportré Horváth M. Juditról. 
http://www.amarodrom.hu/archivum/2005/04/8.htm) 
Újfent nem volt könnyű helyzetben, ha folytatni akarta 

ígéretesen indult pályáját. Mindenki elkönyvelte, hogy 
ő a Stalterrel a másvilág, a fekete-fehérben fotózott, 
érzelmekkel teli cigányképek alkotója, s ez rendben is 
volt mindaddig, míg elő nem állt a már egyszer említett 
2009-es Csalóka látszat kiállítással. Ami aztán sokak
nál kiütötte a biztosítékot, nem értették, nem tolerál
ták, hogy a valamilyennek elkönyvelt Horváth M. Judit 
egy, a Más Világhoz képest nagyon más világgal állt elő 
a Mai Manó Házban rendezett tárlaton. Levált fotósként 
Stalterról, a közös kiállítások helyett mindketten saját 
ösvényükön indultak el. Judit egyértelműen befelé vet
te az irányt, önnön tudata mélyrétegeibe. Emlékekből, 
érzelmi- és érzéki élményekből szőtt álomvilágot ren
dezett be a benne megbújó mesékből, az évek hosszú 
sora alatt elraktározódott irodalmi vagy más szövegek
ből, életének meg- és átélt emléknyomaiból, valamint 
az innen-onnan gyűjtött élettelen tárgyaiból, bábuiból. 
„Származásomból, lelki alkatomból, nem utolsó sorban 
női mivoltomból adódik, hogy számomra a Valóság és a 
Mese szorosan összefonódik, a köztük levő szűk mezs
gye átjárható. Könnyedén lépek át egyikből a másikba, 
és e kettős létállapotból fakadó bizonytalanságomból 
születnek a képeim. A Mágia, a valóság megváltozatá
sának képessége a gyűjtögetéssel kezdődik, tárgyaim 
körülvesznek, együtt élek velük akár hosszú évekig, 
személyes, furcsa kapcsolat alakul ki közöttünk, és 
egy napon a fotográfia eszközeit használva váratlanul 
és irányíthatatlanul megszületik a bennem élő kép. 
Képeimen alakjaim fiktív életének egy reprezentációja 
köré saját, valós életem vágyait, elemeit szövöm." [Döb
benetesen szép képek a cigánytelepekről Kultúrpart, MTI 
2009. március 18.) Ebben a privát, öntörvényű világban 
aztán ember legyen a talpán, aki eligazodik. Itt sem
mi sem csak azt jelenti, ami látszik a képeken, hanem 
helyette inkább az válik fontossá, amivé mi magunk 
leszünk a képek nézése során. Vagy később. Persze 
olyan eset is lehetséges, hogy valakinek ez nem jön be, 
és nem változik benne semmi. Akkor az, akinek nem, 
joggal fanyaloghat, mert a szép, míves, színes képek
kel - melyeken gumibaba, plüss őzike, üvegszemű ma
jom, fémkutya, csecsék és becsék, csupa utálatos és 
meglehetősen giccses tárgy, továbbá jobbára elszáradt 
növények, ágak, termések találhatóak -, mindezekkel 
az égegyvilágon semmit nem tud kezdeni. Látja, érti, 
de nem érzi. És ezt is el lehet, el kell fogadni, mint ér
vényes álláspontot. Ő ilyen. Jogában áll nem elmerülni

a mesevilágban, jogában áll nem elérzékenyülni, nem 
gondolni rég megesett történetek ködbevesző alakjai
ra. Ő ilyen. Ezek a képek akkor viszont tutira nem neki 

szólnak. A többieknek, a másmilyeneknek viszont na
gyon is. Azoknak, akik képesek személyes viszonyt ki
alakítani a képekkel. Akik közös munkával, melyben az 
alkotó, a néző és a kép egyaránt részt kell vegyen, ki-ki 
a maga módján, létrehozzák azt az erőteret, amiben a 
fotók kifejthetik hatásukat. A képek szemlélésével eltöl
tött kellő mennyiségű és intenzitású idő, a koncentrált 
odafigyelés, csipetnyi empátia és némi játékosságra 
való hajlam alighanem előzetes feltétel ezen fényképek 
befogadásához. Mert nem elsősorban a fogalmi, értel
mi, de sokkal inkább az érzelmi, lelki síkokon képesek 
hatni. A képekben történetek laknak. Némelyikben nem 
csak egy, de sok. Van története természetesen a fény
képésznőnek is, meghallgatjuk, tetszik, hümmögünk, 
milyen érdekes, de mindnyájunknak akad saját meséje, 
és valljuk be, mindenkinek a magáé az igazán fontos. 
Az önmagukban jelentéktelen tárgyak Judit érzelme
itől, tehetségétől, az alkalmazott fényektől, a felvétel 
szögének megválasztásától, a használt optikától, a na
gyítás mértékétől, az installációtól, a megvilágítástól 
és minden egyébtől olyan kontextusba kerülnek, me
lyek feledtetik primer, elsődleges - nem túl érdekes és 
vonzó - tárgyi tulajdonságaikat és képileg erőssé, von
zóvá, hatékonnyá lesznek. Jelképekké válnak mindazok 
a tárgyak, melyek csak azért készültek el annak ide
jén, csak azért kerültek HMJ útjába, azért találtattak 
és őrződtek meg, hogy egyszer majd fénykép válhas
son belőlük. Ezek a halott tárgyak eléggé szürrealista 
élethelyzeteket modellálnak, mi több, az egész album, 
a kiállítás a mindannyiunknak kötelezően előírt életfo
lyamatot járja végig születéstől a halálig, teremtéstől 
az elmúlásig. Egyszerű és mindenki számára nagyon 
ismerős narratíva, nem kell gondolkodni rajta, csak 
részt kell venni benne, felismerni belőle a saját szemé
lyünkhöz szólót. A képek hozzásegítik a feléjük fordu
lót, az elfogadót, az eleve el nem utasítót, hogy szem
besüljön saját élet- és halálélményeivel, felidézhesse 
saját sorsának fordulópontjait. A képeken nincs élet. 
Tárgyak vannak. Színek. Fények. De a fényképeket néz
ve, megelevenedhet saját életünk, amiben mi vagyunk a 
főszereplők, a mellékszereplők, a résztvevők és a ref
lektálok, benne is vagyunk, meg nem is, szemlélők is, 
de átélők is lehetünk. És valljuk meg, leginkább erre 

való a művészet, ezt tudja nyújtani nekünk a művészi 
absztrakció által Horváth M. Judit. És vagyunk még né- 

hányan, akiknek erre még szüksége van.
Horváth M. Judit: Más Világ, Edelény, 1995, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Judit M. Horváth: Another World, Edelény, 1995. gelatin silver print, 40 x 30 cm
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Not just to see, but also to feel!
Everyone - whether they are conscious of it, or not - is 
always confronted with themselves, with their own per
sonality that day, with their opinions that are valid just 
then, with their mental state, their sensitivity or insen
sitivity, and their actual problems, in the picture they 
are intensely regarding. Consequently, if someone talks 
about a picture, or The Picture, it is simply the question 
of a sensitive and receptive ear, that the other hears, 
that in fact, they are talking about themselves. The 
picture meanwhile only serves as a pretext for bring
ing this to the surface. Judit M. Horváth's newer and 
newest pictures are immeasurably suited to proving 
this theorem. The title of her newer pictures is Deceiv
ing Appearances, but in a certain reading, this might be

misleading, because the appearance is not in the least 
deceiving. To the contrary. They are instead very pow
erful, emotional, and truly existing. That is to say, they 
are not deceiving, because they are authentic - and they 
are not an appearance, or facade, because they ap
pear. These pictures concern the childhood of a sensi
tive woman, or even earlier: the fairytales and stories 
that are known, heard, experienced - or if we call them 
myths, we haven’t stretched it too far - in other words, 
she was able to charge these feelings living within her, 
eddying, not easily materialising, with long, hard work 
and searching into a form from which the material for 
an exhibition and a photo album could be created. Which 
should not only - or not primarily - be seen, or evalu-

Horváth M. Judit: Más Világ, Bogács, 1996, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Judit M. Horváth: Another World, Bogács, 1996. gelatin silver print, 40 x 30 cm
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Horváth M. Judit: Más Világ, Bogács, 1996, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Judit M. Horváth: Another World, Bogács, 1996. gelatin silver print, 30 x 40 cm



Horváth M. Judit: Más Világ, Csenyéte, 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Judit M. Horváth: Another World, Csenyéte, 1994. gelatin silver print, 40 x 30 cm

ated with the intellect, but should be felt. And then there 
are her newest pictures... But let's not run too far ahead 
of ourselves!

It has already been more than thirty years since, 
resigning from her work as a paediatric nurse, influ
enced by her husband, György Stalter, she began to 
photograph. This, of course, was not without its ante
cedents: as a high school student in Sárvár, she painted 
and drew, and recited poetry, but she closed the door on 
school, on her parents' home, and on all these endeav
ours, when at the age of 17, she came to Budapest, and 
moved into a nurses' dormitory. Things came to pass, 
and then suddenly there on his white steed appeared 
Stalter, who worked in the same hospital as a porter; 
he would move her not only out of her accommodation, 
but also out of her previous life, offering her a new one 
that was better, more suited to her. As to whether this 
was really true, nothing other than the three decades 
passed since, their successes attained in photography

Horváth M. Judit: Más Világ, Edelény, 1995 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Judit M. Horváth: Another World, Edelény, 1995 
gelatin silver print, 30 x 40 cm

together and separately, and their children, can at
test to this. Judit's path until now, of course, is more 
similar to the service road to the tiny village of Füzér
radvány, than to Madison Avenue, but we know that for 
each, one's own path is designated... "I was at home on 
child care support with Ancsa, when I began to photo
graph. Gyuri decided that I should photograph. At first, 
my relationship to photography was quite ambivalent, 
and it all evolved with difficulty. Gyuri worked for Magyar 
Ifjúság [Hungarian Youth) at the time, and he gave me 
certain work to do. There were minor works under his 
name that I did. It was a tough school - and it lasted for 
years. My career had a difficult start, as I began working
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duty to take it on, because I was in a situation in which 
it was possible for me. Though it would not be easy for 
me to accept that someone could accept me from head 
to toe, together with my background".

I have already mentioned that for years, together 
with Stalter, every month they went to the gypsy set
tlements at all points of the country and produced re
ports that were published in the magazine. But already 
from the first, it was clear that for one of them, this 
was not a simple task that had to be solved: one way 
or another, it had to be accomplished. Many more pic
tures were made than could be used in the magazine: 
a much deeper, coherent, organic material was born. 
After a time, these pictures compelled them to arrange 
an exhibition and a book. With these photographs, they 

were awarded the grand prize of the photo essay cat
egory in the 1994 Press Photo Competition, and in the fol
lowing year, The Visible Present National Photo Biennial 
Budapest Award. From this point, it was only a mere 
three years until their joint photo album, entitled Más 
Világ [Another World], could be published, for which Ár

pád Göncz, the Hungarian President, and no less a sen
sitive, good person, and a good writer and translator, 
would write the introductory text. "Judit M. Horváth and

Horváth M. Judit: Más Világ, Hernádnémeti, 1992 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Judit M. Horváth: Another World, Hernádnémeti, 1992 
gelatin silver print, 40 x 30 cm
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with various magazines on a freelance basis". (Szarka: 
Fotográfia nőnemben [Photography from the Womans 
Point of View], pp. 274-275] She has only been photo
graphing professionally since 1985. After her freelance 
work, between 1990-95, at the Roma magazine, Amaro 
Drom, she began on a contract, then as permanent pho- 
tojournalist, then photo editor, and then for three years 
she was editor-in-chief. Together with Stalter, from 
this point on, for seven years, they photographed the 
Roma inhabitants of Hungary's gypsy settlements and 
the ghettos in Budapest. This was not at all a simple 
thing, mainly because Judit had to fight the most seri
ous battles with herself. Don't say now that, of course, 
it's difficult for everyone. Because the case of Judit M. 
Horváth is special in many aspects. “My parents' was 
the first generation that would not become musicians. 
My father learned to be a baker and pastry chef, and my 
mother to be a seamstress. Our family suffered all the

Horváth M. Judit: Más Világ, Boldva, 1996 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Judit M. Horváth: Another World, Boldva, 1996 
gelatin silver print, 30 x 40 cm

nuisances and problems of assimilation. Our mother 
raised us, telling us that we were not gypsies. Every day, 
I awoke and I went to sleep saying that we are not gyp
sies. Naturally, we still knew that we were gypsies, and 
it is hard to know what to do with this, if one is not taught 
where their place is... It was very hard to coexist with 
this breach. So hard, that at the age of 17, I left home”. 
Influenced by Stalter, she turned toward the exploration 
and resolution of her suppressed feelings of identity. 
"From then on, with the same amount of strictness that 
I was brought up with, it began to solidify within me, that 
I had to tackle my own background; in fact, it was my
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years. That world, in which windows are made of news
paper instead of glass, where just one or two dilapidat
ed chairs, a table and a few shabby beds comprise all 
the furnishings, where it is luck if the furnace provides 
warmth and not only smoke, and where the sour stench 
of poverty emanates from every nook and cranny. Judit 
M. Horváth's portraits from this world show their fate, 
while György Stalter's pictures also show their inevita
bility. The pictures have a historicity, and a vista that 
is hopelessly sentenced to failure. The lyrical hues of 
the former are exaggerated by the severity of the lat
ter to nearly infinite proportions". These words spoke to 
my heart. Whoever leafs through the album and looks 
at the photos can see that this is truly another kind of 
book, about another world. It is not a photo expedition to 
some exotic place travelled to from outside; nor is it the 
meticulous, methodical sociological, anthropological 
observation by scientists of another group of human be-

Horváth M. Judit: Más Világ, Putnok, 1992
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Judit M. Horváth: Another World, Putnok, 1992 
gelatin silver print, 30 x 40 cm

ings; nor are they reproaching, blaming pictures, born 
out of an impulse that wants change; they are some
thing else - while naturally, they might also have such 
momenta. Those who do not know the author couple, 
and do not look for the data in the list of images while 
looking at the photos, might feel that this album is the 
result of a very unified eye and approach. But in actual 
fact, it is not this way, as Árpád Göncz also recognised. 

"It is interesting, that even if we think in the same way, 
our photos are still different. Perhaps mine are more 
feminine, softer. Gyuris are harder, more conscious, 
with more of a sense of purpose. At first, he was angry 
with me, because instead of photographing, I would talk 

with people. At the first settlement we went to, he chas
tised me: I could do my weeping at home, but here we 
needed to photograph". I once had the honour of open
ing the Another World exhibition in Vienna. There I spoke 
long about just what made this world so different. At the 
time, I think I knew; but now I'm not in the least sure - 
is it really different? Because if it was different more 
than 15 years ago, when the pictures were made, then 
is it exactly the same now as it was then? Because if it 
isn't, if it is just as different now as it was then, then it 
is not another world, but just the same. And this is very 
sad. The children in these pictures are now mothers 
and fathers, if they are still alive at all. I might word the 
new question in this way: would Judit be able to take the 
same kind of pictures in this next generation? Because 
if so, then there is a real problem.

Judit M. Horváth no longer photographed those liv
ing on the gypsy settlements. "I still have love inside me; 
it's just that now I know that they will not get anything

Horváth M. Judit: Másvilág, Putnok, 1992 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Judit M. Horváth: Another World, Putnok, 1992 
gelatin silver print, 30 x 40 cm

from this. And then, do I have a right to them at all?" 
(K. Szarka: Harcok, sebek, könnyek, képek. Gyorsportré 
Horváth M. Juditról [Battles, Wounds, Tears, Pictures: A 
Snapshot of Judit M. Horváth]]

Once again, she was not in an easy situation, if she 
wanted to continue her career that had started off full 
of great promise. Everyone had categorised her as the 
author, together with Stalter, of the gypsy pictures full 
of emotion, of another world, photographed in black- 
and-white, and this was fine - up to the point that she 
appeared with the aforementioned 2009 exhibition, De
ceiving Appearances. Which then blew a fuse in many, 
who didn't understand, or didn't tolerate, how Judit M.

19
9 JU

D
IT

 M.
 HO

R
VÁ

TH



20
0 HO

R
VÁ

TH
 M.

 JU
D

IT

Horváth, whom they had categorised in one way, then 
appeared with a completely different world at her show 
arranged at the Mai Manó House of Photography. She 
detached herself as a photographer from Stalter, and 
instead of joint exhibitions, they each set off on their own 
path. Judit unequivocally took a direction within, into the 
deep layers of her own consciousness. She furnished a 
dream world woven from memories, and emotional and 
sensual experiences, from the tales lurking within, from 
stored literary or other texts, from the traces of memo
ries of life experiences, and from the inanimate objects 
and puppets collected from here and there. "Arising 
from my background, my mental constitution, and not 
least, myfemale nature, is the fact that Reality and Tales 
are closely interwoven for me, and the narrow border
land between them is traversable. I easily step from one 
into the other, and my pictures are born from my un
certainty springing from this duplicit state of existence. 
Magic, the capacity for transforming reality, begins with 
collecting, and my objects envelop me, I live with them 
sometimes for long years, and a personal, strange con
nection develops between us, and then one day, using 
the tools of photography, the picture living within me is 
unexpectedly and uncontrollably born. I weave into the 
figures of my pictures the desires and elements of my 
own, real life, around the representation of a fictive life”. 
If one tries to orient themselves in this private, self-ruled 
world, they should be firm on their feet. Here, nothing 
means what it seems in the pictures: instead, what will 
become important is what we will become while look
ing at them. Or afterwards. Of course, it is also pos
sible that this will not appeal to someone, and nothing 
at all will change within them. And then s/he for whom 
it does not, can rightly pout, because the s/he doesn't 
know what on earth to do with all the - rubber dolls, 
plush deer, glass-eyed monkey, metal dog, baubles and 
knick-knacks, all the loathsome and kitsch objects, and 
moreover, mostly dried-out plants and branches - in the 
nice, masterful, colourful pictures. S/he sees and un
derstands - but does not feel anything. And this can also 
- must also - be accepted as a valid point of view. S/he 
is this way. S/he has the right not to become immersed 
in the world of tales, not to be overcome with emotion, 
and not to think of the figures of stories that happened 
long ago and have disappeared into a fog. S/he is this 
way. These pictures then surely are not meant for her/ 
him. But for the others, very much so. For those who

are capable of developing a personal relationship with 
the pictures. Those who, with their collaborative work, 
in which the author, the viewer and the picture must all 
take part, each in their own way, to establish the force
field, in which the photos can set forth their effect. Time 
of adequate quantity and intensity for contemplating 
the pictures, concentrated attention, a pinch of empa
thy and a measure of inclination toward playfulness are 
preliminary conditions for the reception of these photos. 
Because they are capable of taking effect not primarily 
on a conceptual or intellectual level, but much rather 
on the emotional, spiritual level. Stories live in the pic
tures. Not one, but many. Naturally, the photographer 
also has her story - we can listen to it, it's nice, we hem 
and haw, how interesting - but we all have our own tale, 
and let us admit, everyone's own story is what is really 
important. The objects that in themselves are insignifi
cant if they are in a context divested of Judit's emotions, 
talent, the applied lights, the choice of shooting angle, 
the lens used, the dimensions of enlargement, and eve
rything else that overrides the primary - and not too 
interesting or attractive - material attributes, and they 
will be visually strong, attractive and effective. All those 
objects that only were produced at the time, so that they 
would enter JMH’s path, and made themselves found 
and preserved, so that once a photograph could be re
alised from them, have become symbols. These lifeless 
objects model a quite Surrealist situation; what's more, 
the entire album, and the exhibition proceed through a 
life process that is compulsorily prescribed for us all, 
from birth until death, from creation until passing. It is 
a simple narrative, familiar to everyone: it does not need 
to be contemplated; one only needs to take part in it, and 
to recognise the personal message in it. The pictures 
help those who turn to them, who accept them, and who 
do not preclusively reject them - to confront their own 
life and death experiences, and to evoke the turning 
points of their own destiny. There is no life in the pic
tures. There are objects. Colours. Lights. But looking 
at the photographs, our own lives might be vivified, in 
which we are playing the leading roles, and the support
ing roles; we are the participants and those reflecting; 
we are in it, and not; we are also viewers, but we might 
also experience it. And let us admit, this is truly what art 
is for, and this is what Judit M. Horváth can offer us by 
way of artistic abstraction. And there are still a few of us 
who have a need for this.
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Horváth M. Judit: Más Világ, Eger, 1995, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Judit M. Horváth: Another World, Eger, 1995. gelatin silver print, 40 x 30 cm
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HáPé

HORVÁTH

Ha bevallja, ha nem, mindenki jobban szereti az egyutú, 
könnyen skatulyázható embereket/alkotókat. Az olyan-
amilyen, nincs vele sok baj, nem lehet nagyot téved-
ni, jobb a békesség típusúakat. Aki csak egy kicsit is 
így gondolja, egyetért ezzel, magára ismer ebben, az 
ne fogadja el HáPé felkérését, hogy írjon róla valamit. 
Mert fent nevezett nagyon bonyolult képlet. Bajai ama-
tőrként lett a vízügy hivatalos fotósa, árvizeket, vízmű-
veket fényképezett. Majd a lokális sikerek helyett or-
szágos babérokra vágyott, fel is került Budapestre, ami 
tudvalevőleg maga volt Amerika az érvényesülni vágyó 
ifjú fotótitánoknak. Vízügyi szakfényképészként meg 
persze fotóriporter szeretett volna lenni. És lássanak 
csodát, sikerült neki! Ám HáPé-nek ez sem volt elég, 
fotóriporterként meg folyamatosan művészkedett. Mi-
kor már minden ráfigyelő elkönyvelte valamilyennek, 
akkor cserben hagyta az évtizedekig mesterien művelt 
fekete-fehér fotóanyagokat, hogy színesben nyomja to-
vább. Amikor meg lehetősége lett, az elsők között szo-
kott át a digitális képkészítésre. Hát – ezekért meg má-
sokért is – ember legyen a talpán, aki kiismeri magát 
rajta. De mint tudjuk, egy fotómuzeológus nem ismer 
lehetetlent, hát belepróbál ebbe is. 

Ha éjjel, álmomból felverve, megkérdezné két mar-
cona lódenkabátos, mit gondolok HáPé-ről, talán azt 
válaszolnám szép, szabatos, kerek mondatokban meg-
fogalmazva, hadd egye őket is a frász, hogy szerintem ő 
az a fajta klasszikus fotóriporter, aki lehetőség szerint 
mindig fotóriportokban, sorozatokban, fotóesszékben 
gondolkodik. Nem lennék egészen biztos ezen állításom 
valóságtartalmában, de a lódenkabátosoknak ilyen kell. 
Ha mégis, kicsit jobban ragaszkodnék állításom való-
ságtartalmához, akkor azt is mondhatnám, az utóbbi 
időkben egyre nyomon követhetőbben kezd elválni fo-

tóriporteri pályája, ahol teszi, amit nagyhatalmú gazdái, 
a képszerkesztők, redakció-matadorok elvárnak tőle, s 
alakul, formálódik egy ehhez valamennyire kötődő, de 
lényegében önálló útja. A magam korrigálására azért 
beszúrom ide, hogy bizony ezt már jóval korábban is ész-
revehettük volna, nem okvetlenül kellett ehhez hagyni 
nyugdíjba menni, vagy csak a nyilvánvalón számítógépes 
képei láttán ráébredni. Mert most, hogy átnéztem min-
dent, ami hozzáférhető HáPé pályájának elejéről, látnom 
kellett, hogy már a kezdetekben is ugyanúgy élt a grafi-
kus fotóeljárásokkal, tónusredukciókkal, szolarizációval, 
montázstechnikával, labor- és felvételi trükkökkel, ma-
nipulációkkal, mint mostanában a számítógéppel át-
alakított, újraalkotott fotóinál. Bemozdulások, dupla és 
tripla expozíciók, infra vörös nyersanyagok, a vaku adta 
lehetőségek maximális kihasználása jellemzi azokon a 
képeken, ahol nem elégszik meg pusztán  az általa meg-
látott pillanat adta hatással. Márpedig alig tudnék ilyet, 
különösen mostanában. Valahogy a fejébe vette, hogy 
neki a világ olyannak, amilyen, nem tetszik. Ki érti ezt? 
Nem akarja pusztán a konkrét, egyedi helyzeteket doku-
mentálni, ezekkel a belenyúlásokkal, változtatásokkal 
emeli – vagy próbálja átemelni – az általánosba mindazt, 
amire egyébként nagyon érzékeny antennái figyelmezte-
tik. Említettem már futólag, hogy magyar fotográfusok 
közül az elsők közt vette teljes alkotótársként maga mel-
lé a számítógépet, s tette ezzel könnyebbé, ugyanakkor 
egyértelműbbé azt a tevékenységét, melynek során a 
fényképezés eszközeivel a körülötte lévő valóságból egy 
új, egy általa kreált, teremtett és felügyelt világot formál.

Nincs nagy változás. Fotókat csinált egykoron és most 
is, fotókat, melyekben néhány motívum, formai és tartal-
mi elem újra és újra felbukkan. Utak a semmibe, hidak, 
lépcsők, melyeken sehová sem jutni, ablakok, melyek 

Horváth Péter: Emlékkép, 1984, zselatinos ezüst nagyítás, 39,6 x 29,6 cm
Péter Horváth: After-Image, 1984. gelatin silver print, 39.6 x 29.6 cm



20
4

H
O

R
VÁ

T
H

 P
É

T
E

R

20
5

P
É

T
E

R 
H

O
R

VÁ
T

H

nem nyílnak, ajtók, amiken nincs átjárás. Grafittik. Em-
berek, akik ebben a világban élnek…. Ha a két lódenes 
még bírná cérnával, bizony mondanám tovább. HáPé ti-
pikusan nagyvárosi fényképész, a végleges vagy időleges 
hontalanság, otthontalanság érdekli, a lakótelep, a város 
szakadtabb részei, az itt élő emberek, a kubai vendég-
munkások jelentették és jelentik témáinak hangsúlyo-
sabb részeit. Véletlennek tehát korántsem nevezhető, 
hogy úgy jár vissza az újpalotai lakótelepre, mint más az 
álmai városába, mondjuk, mint én New Yorkba. És minde-
nekelőtt HáPé-t önmaga érdekli. Nincs a magyar kortárs 
fotográfiában még alkotó – talán csak az egy Baranyay 
Andrást és a fiatal Staltert, Miskolczi Emesét leszámítva 
–, aki ennyiszer jelenne meg saját képein. Kérdés, per-
sze, hogy ez ő maga-e vagy csak egy HáPé-ra nagyon ha-
sonlító maszk, ami mögé könnyedén el lehet bújni. Egy 
egész életre. Miután nem kérdeztem rá erre nála, HáPé 
magától nem is hozta ezt szóba, ezért, amit itt, erről ol-
vastak, marad KáKá feltételezése csupán. 

Mert ki az, ki állítja: ismeri, kiismerte Horváth Pé tert? 
Ránézésre mosolygós, halk, udvarias, bocsánathogyélek 
típus, ugyanakkor tetteiben, dolgaiban meglehetősen 

önfejű, határozott. S az egészet átszínezi egy mindig 
jelenlevő ironikus, néha cinikus felhang. Nagyon bírom 
a stílusát, ha találkozunk, ha szóba állunk egymással, 
akkor a minket hallgatók már kapcsolhatják is be az 
Enigma-kódfejtőiket, hogy azt értsék, amiről beszé-
lünk, de amit nem mondunk, csak sifrírozunk. S bár 
életének szinte minden momentumáról van több-keve-
sebb ismeretem, őt magát mégsem ismerem. Nagyon 
nem. Feltűnően nem.  

Elmentek dolguk végezetlen a lódenkabátosok, de 
én már csak azért is befejezem. Mondják róla, hogy 
nem a szenzációhajhászás, hanem a finom hangulatok, 
a nüansznyi apróságok hiteles megragadása az erős-
sége. Mondják róla még azt is, hogy a bizonytalanság-
ba, ideiglenességbe szorult emberek méltatlan helyze-
teit fényképezi. Meg azt is, hogy halkan fényképez, ami 

Horváth Péter: Játékgyár, 1988, RC nagyítás, 18,3 x 12,8 cm
Péter Horváth: Toy Factory, 1988. RC print, 18.3 x 12.8 cm

Horváth Péter: A.M. portréja, 1980 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Péter Horváth: Portrait of M.A., 1980 
gelatin silver print, 30 x 40 cm
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persze nem azt jelenti, hogy különleges, néma Nikonja 
lenne, hanem csak úgy exponál, ahogy él, kevés feltű-
néssel, hőbörgés és kalandos esetek nélkül. Egy bul-
várújságíró megvetően fordítaná el a fejét, ha a neve 
szóba kerülne, neki ő nem téma. Ha ezeket mondják, 
nyilván igaz is. Meg még sok minden más is. 

Munkahelyeinek sem száma, sem megnevezése 
nem visz közelebb HáPé életének, munkásságának 
meg ismeréséhez, bár következtetések megtételéhez 
esetleg alapot adhat. Gyanítom, hogy mindenkori laká-
sainak előszobaajtaját magára zárva kezdi igazi életét. 
Azért az információra netán még éhes közönségnek 
elmondom, hogy 1963-1972 között a bajai Vízügyi Igaz-
gatóság fényképészeként főleg a műszaki fényképe-
zéssel volt kénytelen foglalkozni, miközben megtanulta 
a szakma technikai részét. „Kezdő koromban, vízügyi 
fényképészként úgy éreztem, széklábak faragására 
kényszerítenek, csak amikor belecsöppentem a sajtó-
fotográfiába, akkor döbbentem rá a dokumentarizmus 
létjogosultságára. Világéletemben zavart azonban, 
hogy a valóság olyan mint az életben, s így kezdtem ra-
gasztott fotómontázsokat készíteni.” (Ditzendy Attila: 

A digitális évezred küszöbén Napi Magyarország, 1999. 
június 9) Ezzel egy időben lett a Bajai Hírlap munka-
társa és az MTI Fotó bajai tudósítója, 1965-től pedig 
a Kecskeméten megjelenő Petőfi Népét látta el bajai 
és környékbeli képekkel. Innen szökkent egy nagyot, 
egyenesen fel a fővárosba. 1972-től hat éven keresztül 
az MTI munkatársa Budapesten. Jele: TER. Miért nem 
HáPé, ki tudja? Innen újfent dobbantott egy idő után, 
és a Magyar Ifjúság fotóriportere lett. Valamiért járt 
nekem ez a lap akkoriban, s gyakran találkoztam a pi-
szok rossz papíron, csapnivaló nyomdatechnikával elő-
állított lapban olyan HáPé fényképekkel, amiket aztán 
valami okból kivágtam és mappákba gyűjtöttem. Ó, ha 
valamelyik komolyabb helyváltoztatásom során ki nem 
dobtam volna az egészet, most milyen jó szolgálatot te-
hetne! Később a Képes 7-nél fotózott, kicsit jobb papír-

ra, de ha jól emlékszem, már nem vágtam ki egyetlen 
képét sem, mint ahogy az Európa, majd a Reform sem 
vett le a lábamról. 

A bajai Duna Fotóklub tagjaként, ennek 1964-es ju-
bileumi kiállításán szerepelt először képeivel a nyilvá-
nosság előtt. Lehetne erről is mondani ezt-azt, jó fo-
tósok termettek ekkor a Sugovica partján. Részt vett a 
Nagybaracskai Szociófotós táborban is, mely szerintem 
jelentőségénél, értékénél sokkal-sokkal kisebb ismert-
ségnek örvend. Örvend a fenét. Szóval valaki végre fel-
dolgozhatná az elejétől a végéig, addig, míg még élnek és 
képesek emlékezni a résztvevők. Ez nemcsak a magyar 
fotográfiának, de a társadalomtudományoknak, műve-
lődéstörténetnek is fontos forrása lehetne. Jó, jó, nem 
trendi manapság, sőt, de azért mégis. Tanítójának vallja 
őt többek között a remek szociófotós, Gyulavári József 
is. „Még beatzenészként elkezdtem foglalkozni, ismer-
kedni a fotográfiával, és ehhez a legjobb mester volt se-
gítségemre: Horváth Péter, aki akkor az Alsó-Dunavölgyi 
Vizügyi Igazgatóságon volt műszaki fotográfus. Tőle ta-
nultam meg mindent, amit ma is tudok a fotográfia szak-
mai, műveleti, kézműves voltáról. Hál’ Istennek Péter 

még a kezdeti időben sem befolyásolta témaválasztáso-
mat, így viszonylag rövid időn belül saját elképzelésem 
és megvalósítani való ideáim támadtak a fényképezés-
ről…” (Ami a Team’76-ról megmaradt az emlékezetemben. 
Gyulavári József visszaemlékezései, kézirat) 

Fényképészi pályafutásáról HáPé emígyen szóla: 
„Mivel rosszul láttam, gyermekkoromban kimaradtam 
egy csomó játékból, amelyekben a többiek benne le-
hettek. Én csak kívülről figyelhettem őket. Így kialakult 
egy nézelődő-szemlélődő magatartás…” (D. Magyari 
Imre: Ál/arcokká vált montázsok. Népszava, 1999. június 
7) A hatvanas évek elején, bár fényképezett már, de in-
kább a ragasztott fotómontázsok jellemezték, önarcké-
pekkel kísérletezett. Nem tudom, milyen sikerrel, talán 
ha egyet-kettőt láttam közülük, mindenestre a világot 
nem váltotta meg velük. Aztán, néhány év alatt, ezt ki-

Horváth Péter: Ajtó 2. 1985 
zselatinos ezüst nagyítás, 34,7 x 45 cm
Péter Horváth: Door 2. 1985 
gelatin silver print, 34.7 x 45 cm

Horváth Péter: Olga, 1985
digitális print, 33 x 48,2 cm
Horváth Péter: Olga, 1985
digital print, 33 x 48.2 cm
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nőtte és jöttek az első nagyon HáPé-s fotók, melyek a 
beatnemzedék tagjait, kortársait mutatták meglehetős 
szociográfikus érzékenységgel és kellően sarkosan, 
keményen, árnyalatok nélkül csak a feketét-fehéret 
használva, időnként tónusmódosító eljárásokat is al-
kalmazva. Mondjam, mikor volt ez? Hát persze, hat-
vannyolcban. Volt valami a levegőben, és ki-ki lehető-
ségeihez, vérmérsékletéhez, civil kurázsijához képest 
reagálta le. HáPé ezekkel a képeivel. Bezzeg én csak 
álltam apámmal az erkélyen és hosszasan bámultuk a 
leponyvázott katonai vonatokat, áradtak a harckocsik, 
lövegek Csehszlovákia felé. Félelemhez hasonlító ér-
zésekre emlékszem. Mentségemre legyen mondva, ak-
kor még csak 14 voltam. Ezt tekintsék zárójeles meg-
jegyzésnek. Sorra készültek HáPé máig emblematikus 
képei, a Miért? a Beat-nemzedék, a Kégli, a Motoroslány, 
mely, ha ez ugyan érdekel bárkit is, főiskolás korom-
ban albérletről albérletre kísért, mindenhol megvívva 
az aktuális házinénikkel, hogy az olajnyomatos repro-
dukció helyére feltűzhessem. Azt sem tudtam, ki az 
a Horváth Péter, csak beleszerettem ebbe a képébe. 
Aztán jött egy erősebb szociófotósszerű vonal a mun-

kásságában. Ő csinálta Moldova György: Akit a mozdony 
füstje megcsapott című, akkoriban méltán híres, ismert 
és sok tízezer példányban kinyomtatott könyvét, de 
nem ezt szerettük HáPé-ben igazán, hanem az Újpalo-
tai lakótelepről kézzel összeragasztgatott könyvtervét, 
mellyel a Magyar Fotóművészek Szövetsége könyvpá-
lyázatának egyik első díját nyerte. Kárálhatnék most 
persze megint, hogy hol van már az a fotóművész szö-
vetség, mely negyedév és év képe pályázatokat írt ki, 
ahol vérremenő presztízsküzdelmek folytak a legjobb 
fotósok között azért, hogy ki nyeri és jelenik meg a Fo -
tóművészetben, műmelléklet formájában, ahol jobbnál-
jobb fotóskönyv tervek készültek és versenyeztek… és 
végül nem jelentek meg. Kárálhatnék, de mint látják, 
nem teszem, menjünk HáPé csapásán tovább, még az 
út felénél sem tartunk. 1975-ben mutatta be a Fészek 

Klubban a Női munkásszálló című kiállításának képeit. 
Erős fotók, a magyar szociófotó legjobb hagyományai 
szerint. Ezt már én is láthattam és hagyott is máig el 
nem mosódott nyomot némelyik elém tárt fotója ben-
nem. Pár év telt csak el és feltűntek az egymásra fény-
képezett, elmozdult, az időt is a fotográfia belső teré-
be gyömöszölő, sűrítő képei. A Duna Galériában voltak 
ezek a fotói, aztán az országban több helyen is, mert a 
fotóművész szövetség vándoroltatta a kiállítást, az ak-
kor induló Gödöllői Galériában megrendezhettük mi is. 
Már 1981-ben (hol volt még komputeres képcsinálás!) 
ezt írta róla Fáber András: „Fotóin nagy szuggesztivi-
tással ötvöződnek lírai és groteszk elemek…Szétszere-
li, majd – a fotótechnika sajátos eszközeivel, az életlen-
ség, a bemozdulás, a montázs alkalmazásával – újra 
összerakja a mindannyiunk által érzékelt mindennapi 
valóságot (egy-egy utcarészletet, szobabelsőt, ember-
alakot, arcot, használati tárgyakat), s a motívumok me-
rész egymásra vonatkoztatásával felfedezi a tapasztal-
ható mögött a sejthetőt, a nyilvánvaló dolgok mögött a 
kétségbe vonhatót, a kézzelfogható mögött a megfog-
hatatlant, a banális mögött a rendkívülit. Ha szüksé-

gesnek tartja, biztos kézzel merít a festészet eszköztá-
rából is, a képein jól megfér egymás mellett a barokk 
csalóka naturalizmus és a szürrealista képzettársítás.” 
(Fáber András: Horváth Péter fotói. Duna Galéria Új Tü-
kör 1981. 21. sz. 4. o.)  És innen már a mai HáPé nincs 
is olyan messze, csak kiszínesedett, nem a nagyítógép-
nél zsonglőrködik, hanem a monitorjai előtt, de abbé-
li szándéka, hogy a számára túl szimpla valóság több 
elemét, rétegét egymásra tolja, s ezzel egy térben és 
időben kevésbé konkrét, de sokkal inkább egyetemes 
képi szituációt hozzon létre, az megmaradt. És ez jó. 

Ez HáPé, aki ezt mondja kellő komolysággal magá-
ról: „Kedvenc motívumaim az utak, amelyek nem visz-
nek sehová, a tárgyak, amelyek már nem használhatók 
semmire, az ablakok, melyek nem nyílnak sehová. Rea-
lista vagyok.”

Horváth Péter: Periféria, 1971 
digitális print, 33 x 48,2 cm
Péter Horváth: Peripherals, 1971 
digital print, 33 x 48.2 cm

Horváth Péter: Telefonfülke, 1981 
zselatinos ezüst nagyítás, 19 x 29 cm
Péter Horváth: Telephone Booth, 1981 
gelatin silver print, 19 x 29 cm
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HP
Whether one admits it or not, one generally prefers peo-
ple/artists with a single path, who are easy to pigeon-
hole. Mediocre, better safe than sorry types, with whom 
one cannot fail too badly. If you even just slightly agree 
with this and recognise yourself as thinking the same, 
don’t accept HP’s request to write about him. For said 
person is a pretty complicated figure. Starting out as an 
amateur from Baja, he became an official photographer 
for the water management authorities, taking pictures 
of floods and waterworks. Instead of local successes, 
he aimed for national acclaim and worked his way up 
to Budapest, which was the America of zealous young 
titans of photography. Being a technical photographer 
in the water sector, of course he aspired to be a photo -
journalist. And lo and behold! He made it. But this was 
not enough for HP: now he began artistic pursuits as a 
photojournalist. And when all eyes directed on him had 
categorised him as this or that, he forsook the black-

and-white materials he had masterfully produced over 
decades to continue in colour. And when he had the op-
portunity, he was among the first to switch to digital im-
aging. Well – for these and other reasons – it requires 
real fortitude to really make sense of him. But as we 
know, nothing is impossible for a photo museologist, 
who will now put himself to the test.

If two thugs wearing trench coats would shake me up 
in the middle of the night, asking what I thought about 
HP, I might reply in nice, round sentences, to freak them 
out, that I think he is the kind of classical photojournal-
ist who prefers thinking in terms of photo reportages, 
series, photo essays. I would not be completely certain 
about the absolute truth of my statement, but this is 
what goes well with thugs in trench coats. If I did insist 
a little more on the truth of my statement, I would say 
that lately the path of his career as a photojournalist, 
where he does what his powerful masters, the photo 

Horváth Péter: Május 1., 1980, zselatinos ezüst nagyítás, 40,7 x 27,5 cm
Péter Horváth: 1st of May, 1980. gelatin silver print, 40.7 x 27.5 cm

Horváth Péter: Kőbánya, 1985, digitális print, 33 x 48,2 cm
Péter Horváth: Kőbánya, 1985. digital print, 33 x 48.2 cm
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editors and redaction matadors expect him to do, has 
been increasingly diverging from a newly forming path 
that is somewhat related, but completely independent. 
To correct myself, I shall make an interjection here: 
we could have discovered this much sooner; we did not 
necessarily need to let him retire, or realise this only 
upon laying eyes on his obviously photoshopped images. 
For now that I have looked through everything available 
from his early days, I had to realise that he had made 
use of graphical photographic methods, tonal reduction, 
solarisation, montage technique, darkroom and expo-
sure tricks and manipulation, already back then. Just 
like he is doing now with his photos transformed and 
re-created with a computer. He is characterised by the 
unrestricted use of motion blur, double and triple expo-
sures, infrared negatives and the options of flash in pho-
tographs where he does not settle for the mere effect 
of the moment he has captured. And most of the time, 
especially nowadays, indeed he does not. For some rea-
son, he has taken it into his head that he does not like 
the world as it is. He does not want to merely document 
the concrete, unique situations, and with these manipu-
lations, he raises – or tries to raise –everything his ac-

tually very sensitive antennas perceive, onto a general 
level. I have mentioned in passing that he was among 
the first Hungarian photographers to take the computer 
as his creative companion, thereby making his pursuit 
of creating and supervising a new world from the sur-
rounding reality, using the tools of photography, at once 
easier and more unambiguous. 

Not much has changed. He used to take photos be -
fore as he does now. Photos, in which there are some 
recurrent motifs, elements of form and content. Roads 
leading into the void, bridges, stairs leading nowhere, 
windows that won’t open, doors through which there’s 
no passing. Graffiti. People living in this world… If the 
two thugs in trench coats had more patience, I could 
go on. HP is a typically urban photographer, interested 
in final or temporary homelessness; housing projects 
and the deteriorated parts of the city, the people living 

here, the Cuban guest workers have constituted the 
major part of his subjects. It is hardly a coincidence, 
then, that he keeps returning to the housing project in 
Újpalota, as someone else, such as me, returns to his 
dream city, New York, like I do, for instance. But above 
all, HP is interested in himself. There is no other art -
ist in contemporary Hungarian photography – except, 
perhaps, András Baranyay, or the young Stalter – who 
would appear so often in his photos. The question is, 
of course, whether this is him, or just a mask that very 
much resembles HP, behind which he can easily hide. 
For a lifetime. Since I never asked, HP never brought 
it up, so whatever you are reading about this remains 
KK’s assumption.

For who can claim to really know Péter Horváth? At 
first sight, he is a smiling, quiet, polite, sorry-I’m-alive 
type, while in his deeds and matters, he is very obstinate 
and resolved. And all of it is coloured by an omnipres-
ent ironic, sometimes cynical, overtone. I really like his 
style, and when we meet and talk, listeners have to turn 
on their Enigma devices to decipher what we are talking 
about but not saying, only ciphering. And although I have 
some knowledge of almost every moment of his life, I 
don’t know him. Absolutely not. Conspicuously not.

The trench coat thugs are gone, not having finished 
their business, but I shall. They say that his strength 
is not sensationalism, but the authentic capturing of 
delicate moods, trifling details. They also say that he 
photographs people in disgraceful conditions, forced 
into uncertainty and temporariness. And that he photo-
graphs quietly, which of course does not mean that he 
has some special muted Nikon, but that he takes photos 
as he lives, without making much noise, without prot-
estation and adventures. A tabloid photographer would 
turn his head away contemptuously if his name came 
up; he is not interesting. If they say so, it must be true. 
Along with a lot of other things.

Neither the number nor the name of HP’s workplac-
es will bring us closer to knowing his life and work. I 
suspect that his real life begins when closing the door 
of his flat behind himself. Nevertheless, for the infor-
mation-hungry readers, I will share some details. From 

Horváth Péter: Nagyi, 1980 
digitális print, 33 x 48,2 cm
Péter Horváth: Granny, 1980 
digital print, 33 x 48.2 cm

Horváth Péter: Nagybaracska 1. 1982 
zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 29,6 cm
Péter Horváth: Nagybaracska 1, 1982 
gelatin silver print, 24 x 29.6 cm
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1963 until 1972, he was compelled to do technical pho-
tography as the photographer of the Baja Water Man-
agement Directorate, but in the meantime he learned 
the technical part of the profession. “As a beginner, 
working as a photographer for water management, I felt 
like I was forced to carve chair legs, and only when I 
took up press photography did I comprehend the raison 
d’être of documentary photography. However, all my life, 
it had disturbed me that reality is the same as in life, so 
I began making glued photo montages”. (Ditzendy, Op. 
cit.) At the same time, he was employed by daily news-
paper Bajai Hírlap, and became a photojournalist for 
Baja at MTI, the Hungarian News Agency. From 1965, he 

provided the daily Petőfi Népe (Petőfi’s People) in Kec-
skemét with photos from the region of Baja. From here, 
he moved to the capital and worked for MTI from 1972 in 
Budapest. His signature: TER. Why not HP, who knows? 
He then leapt on to be a photojournalist of Magyar Ifjúság 
(Hungarian Youth). For some reason, I subscribed to 
this paper around that time, and on the horribly printed 

pages of abhorrent quality, I often encountered HP pho-
tographs that I felt compelled to cut out and put into 
folders for some reason. Oh, if only I hadn’t thrown the 
whole bunch out during some more serious moving, 
they would be of such good service now! Later he photo-
graphed for Képes 7 (Illustrated Week), on slightly better 
paper, but if I remember well, I didn’t have the impulse 
to cut those out, nor did his work at Európa, and later at 
Reform, fascinate me. 

His first public appearance was the 1964 jubilee ex-
hibition of the Danube Photo Club of Baja, of which he 
was a member. Some things could be said about this, 
for the banks of the River Sugovica yielded good pho-
tographers at this time. He also participated in the 
Nagybaracska Socio-photography Camp, which is much 
less widely known than its significance and value would 
merit. Someone should finally explore and document 
its history while the participants are still alive and able 
to remember. This could be an important resource, not 
only for Hungarian photography, but also for social sci-
ences and cultural history. All right, this is not trendy 

nowadays, but still. Among others, the splendid socio-
photographer József Gyulavári considers HP his master. 
“I was still a beat musician when I began acquainting 
myself with photography, and I had the best master by 
my side: Péter Horváth, who was then a technical pho-
tographer at the Lower Danube Valley Water Manage-
ment Directorate. I learned everything I know about the 
professional, practical, artisan nature of photography 
from him. Thank God, Peter never influenced my choice 
of theme, so in a relatively short time I came up with my 
own creative ideas about photography…” (Gyulavári: Ami 
a Team’76-rol (On Team ‘76)… Op. cit.)

HP spoke about his photographic career thus: “As 
my vision was bad, I was left out of a lot of games that 
the others participated in during my childhood. I could 

Horváth Péter: Mátrix, 1980 
zselatinos ezüst nagyítás, 27,3 x 39,6 cm
Péter Horváth: Matrix, 1980 
gelatin silver print, 27.3 x 39.6 cm

Horváth Péter: Motorlány, 1986 
digitális print, 48,3 x 33 cm
Péter Horváth: Biker Girl, 1986 
digital print, 48.3 x 33 cm
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Photography), in a special quality art section, where 
photo book designs of the highest quality were pre-
pared and competing… I could lament, but as you see, 
I am not, so let’s continue along HP’s path: we aren’t 
even halfway through. He exhibited his Women Worker’s 
Hostel series at the Fészek Club in 1975. Strong photo -
graphs, according to the best traditions of Hungarian 
socio-photography. It was an exhibition that I had the 
opportunity to see, and some of it left a still vivid mark 
on me. Only a few years passed, and he started making 
pictures with multiple exposures and motion blur, con-
densing time into the inner space of photography. These 
were exhibited in the Danube Gallery, and several other 
places around the country, as the Association of Pho-
tographers made a travelling exhibition out of it, and we 
could also display it at the Gödöllő Gallery, which we 
had just launched. Already in 1981 (where was compu-
ter imaging then!), András Fáber wrote this about him: 
“His photographs merge lyrical and grotesque elements 
with great suggestiveness… He disassembles and – 
with the peculiar techniques of photography, including 
blurred focus, motion blur, montage – reassembles the 
everyday reality we all perceive (street details, interiors, 
human figures, faces, objects), and through a daring as-

sociation of motifs, he discovers the surmisable behind 
the experiential, the dubitable behind the obvious, the 
intangible behind the tangible, the extraordinary behind 
the banal. If he considers it necessary, he can draw on 
the devices of painting with a firm hand: his images can 
at once accommodate illusive Baroque naturalism and 
Surrealist association”. (Fáber: “Péter Horváth’s Photo-
graphs”, Op. cit.) And the present-day HP is not so far 
from here: he is colourful now, and juggling in front of 
computer screens instead of enlargers, but his inten-
tion to overlap several elements and layers of the real-
ity that is too simple for him, and thus create a spatially 
and temporally less specific, but much more universal 
image, is still the same. And that is just fine. This is HP, 
who says this about himself in all seriousness: “My fa-
vourite motifs are roads that lead nowhere, objects that 
are of no use anymore, windows that don’t open onto 
anything. I’m a realist”.

only observe them from outside. Thus, a kind of ob-
servant-contemplative behaviour evolved in me…” (D. 
Magyari, Op. cit.) In the early sixties, although he was 
already photographing, he was characterised more by 
glued photo-montages, and he experimented with self-
portraits. I don’t know how much success he had with 
them, as I don’t think I saw more than one. Then within 
a few years, he grew out of this, and then came his first 
very HP-ish photos of members and contemporaries of 
the Beat generation, with quite a sociographic sensitivity 
and acutely enough, with strong contrasts and no gra-
dations, only using black-and-white, sometimes even 
using darkroom techniques to modify the tones. Should 
I say when this was? Of course, in ’68. There was some-
thing in the air, and everyone reacted in accordance 
with their own options, temper and civil courage. And 
HP, with these photographs. (While I was just standing 
with my father on the balcony, watching the army goods 
wagons covered with canvas, carrying hordes of tanks 
and cannons towards Czechoslovakia. To excuse myself, 
I was only 14.) His photos, emblematic to this day, came 
in succession: Why, Beat Generation, Pad, Biker Girl, the 
latter of which, if it even interests anyone, accompanied 

me from sublet to sublet, fighting with landladies every-
where to let me pin it in place of the oil print reproduc-
tions. I had no idea who Péter Horváth was; I just fell in 
love with this photo. And then came a stronger trend in 
his work, close to socio-photography. He photographed 
for György Moldova’s book, Who was Struck by the Smoke 
of the Engine,  which was deservedly famous then, printed 
in tens of thousands of copies, but this was not what we 
really liked HP for. It was his hand-glued dummy book 
about the Újpalota housing project, which won one of 
the first prizes of the Association of Hungarian Photog-
raphers. Of course, I could start lamenting again about 
where the good old association of photographers has 
gone, announcing competitions for photo of the quarter 
year, and of the year, where there were bloody prestige 
struggles among the best photographers for who wins 
it and gets published in the journal, Fotóművészet (Art 

Horváth Péter: Lottó ház, 1981 
zselatinos ezüst nagyítás, 22,5 x 29 cm
Péter Horváth: Lottery House, 1981 
gelatin silver print, 22.5 x 29 cm

Horváth Péter: Műterem V., 1993 
RC nagyítás, 29,6 x 40 cm
Péter Horváth: Studio V, 1993 
RC print, 29.6 x 40 cm
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Úton. Útban?

JOKESZ

Anélkül, hogy különösebben misztifikálnám Jokesz 
Antal személyét, túlértékelném eddigi tevékenységét, 
mégis csak azt gondolom, szinte a lehetetlenre vállal-
kozik, aki érvényes esszét akar írni eddigi pályájáról. 
Miért? Mert rendkívül összetett, bonyolult és nehéz 
ember. Mert nagyon sokféle és sokminőségű dolgot 
csinált élete során és még mindig nem hagyta abba. 
Mert sohasem áll meg annyi időre, hogy kedvére ta-
nulmányozhatná az ember, mindig változó korban van. 
Mert meglehetősen tudatos és elméletileg felkészült 
ahhoz, hogy a maga mögött hagyott nyomokat össze-
zavarja, mint Csingacsguk Coopernél. Mert kemény és 
cinikus, ha úgy hozza a helyzet, nem kíméli sem magát, 
sem a másikat. Mert nagyon jó tolla van, és igazából 
magának kéne ezt az esszét magáról megírni, de miu-
tán tudja, hogy a lehetetlenre vállalkozik (lásd fennebb) 
ezért meg sem próbálja.

Volt egy időszak, ezelőtt talán negyedszázada, ami-
kor még azt gondoltam, ismerem. Tudtam, hogy öntör-
vényűen, a maga szabta úton mindig elmegy a határo-
kig, ott megáll, gondolkodik, aztán abbahagyja, mintha 
sohasem érdekelte volna. Megy tovább, másfelé. Ré-
szese lett a progresszív hazai és európai művészeti 
áramlatoknak. Munkái gyakran kerültek elméleti és 
szakmai viták kereszttüzébe, amiből nem mindig jött 
ki nyertesen. De ezért (vagy ennek ellenére) mégis a 
magyar fotóművészet kevés iskolateremtő egyénisége 
közé soroljuk. Hogy ezt bizonyítsam, ne csak állítsam, 
ez most a dolgom, s nem is kevés.

Az első stációban megállapítjuk, nincs olyan, hogy 
egy Jokesz Antal. Folyamatos mozgásban van, amióta 
csak ismerem, csinál, mond, állít olyanokat, melyek 
ott, akkor nagyon megállnak, s képes két időegység 
múlva ezzel ellentéteset is épp olyan meggyőzően ál-

lítani, tenni. Állandóan agyal, gondolkodik, felhasználja 
addigi tudását, eredményeit és leggyakrabban el is lép 
tőlük, s az már csak tájolás kérdése, hogy ez a tovább -
lépés egy nyílegyenes autósztrádán vagy egy visszafelé 
kanyargó ösvényen történik. Nem számít. Megy. Úton 
van. Ez nem baj, sőt…,  csak komoly metodikai felada-
tot jelent. Ezért tehát tessék elfogadni: minden most 
és ezt követően leírt megállapításom az éppen AKKOR, 
éppen OTT lévő Jokeszra vonatkozik. Nincs hosszútávú 
garancia egyetlen megállapításomra sem.

Második stáció. Ha ezt elhittük és elfogadtuk, mint 
közös nevezőt, akkor rögtön állapítsuk meg, hogy 
Jokesz csak egy van. Bármit tesz, bármit mond, ír, 
fényképez, ugyanaz a személyiség, ugyanaz az indulat, 
ugyanaz az eszköztár, csak a mindigjokesz állandóan 
más-más megnyilvánulási formákban nyilvánul meg. 
Ha ezt az előbbi megállapítással ellentmondásosnak 
érzik, jogos, de nem a szerzőé, hanem alanyáé. „Azért 
csinálom a képet, hogy megtudjam, mi történik exponá-
láskor... Ha egyszer átment a fény az objektíven és ne-
gatívba rögződött a látvány, onnantól már semmi nem 
számít, mi volt előtte, mi lesz utána, már csak a kép 
van. ...Alig van fotográfus, aki annyiféleképpen köze-
lített volna a fényképezéshez, mint én. Lehet kiforrat-
lanságnak, divat követésének, kísérletezésnek is tekin-
teni, talán ezért voltam egy időben az experimentális 
fotó skatulyájába dugva. Ha most végignézem ezeket a 
különböző, végletes koncepciókkal készült munkákat, 
kiderül, hogy minden kép ugyanarról szól.... Rólam és a 
fényképezésről.” (Varga Erika: Modell, fénykép, valóság. 
Katalógus, Ajka, 1986.)

Harmadik állomás: Jokesz Antal erősen megosztó 
személyiség. Folyamatosan szekértáborokat szervez 
maga köré, fanatizálja a zászlója alá állókat, akikkel 

Jokesz Antal: Fényérzékeny álom, 1979, zselatinos ezüst nagyítás, 29,8 x 24 cm
Antal Jokesz: Light Sensitive Dream, 1979. gelatin silver print, 29.8 x 24 cm
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menetelnek egy kicsit, aztán egyszercsak mást gon-
dolnak, megunják, hárman háromfélét akarnak, és ezt 
követően tábort bontanak. Akkor egy kicsit hátrahúzó-
dik, agyal, esszenciává sűríti az addig csináltakat, majd 
ismét előrelép, újfent toborzót fújnak a trombitásai, 
megint valami fontos dolog történik körülötte, vele. 
Ezért is mertem az alaptézisben említeni, hogy kevés 
olyan szereplője van rajta kívül a kortárs magyar fény-
képezésnek, aki olyannyira meghatározta volna ennek 
fejlődését, változását, akihez oly sokan csatlakoztak, 
és akitől oly sokan fordultak el. És még nincs vége.

Negyedik és egyben utolsó. Kevés magyar fotográfiai 
alkotó annyira tudatos, rendelkezik olyan íráskészség-
gel, hogy egy esszé- és fotóalbumban és tanulmányok, 
cikkek hosszú sorában képes legyen összefoglalni 
mindazokat a fontosságokat, melyek addigi magára, 
pályájára, gondolataira, történéseire, jövőbeni vízióira 
és persze pályatársaira vonatkoznak. Jokesz ezen ke-
vesek egyike. Mindezekért nem próbálok meg pápább 
lenni a pápánál, megmondani, hogy ő mit gondolt erről 
vagy arról, hanem alapforrásként veszem A preparált idő 
nyomában címet viselő, csaknem az évezred fordulóján 
megjelentetett könyvét. Ebben Jokesz mondja, mondja 
a magáét… Sok mindent nagyon pontosan látott, né-
hány dologban olyat is észrevett akkor, ami csak mára 
válik számunkra ismertté… Honnan tudta?  Néhány do-
logban pedig meghaladta az idő, vagy már eleve sem 
volt igaza. Én csak ott és akkor vitatkozom vele, ahol, 
és amikor a könyv megszületése előtt is tettem azt. 
Akkoriban gondoltunk dolgokról egyet, és néha mást 
is. Több esetben bebizonyosodott, hogy neki volt igaza. 
Van ilyen. Nem véletlen a polcomon lévő példányba írt 
Jokesz dedikáció, melynek csak egy részét osztom meg 
Önökkel. „…a könyvem összeállításában nyújtott, több 
mint baráti segítségért, megfogadott és önfejűségem 
miatt meg nem fogadott szakmai tanácsaiért és bizta-
tásáért…” Bár elmúlt azóta 13 év, ő sem, én sem adtuk 
fel nézeteinket, ahol bólintottunk egymás felé, ott most 
is, ahol csikorgott, ott most is. És ezt így rendben lévő -
nek gondolom. 

1969-től fényképez, ha a bonyolult számtani műve-
letet jól végzem, akkor éppen tizenhét éves volt, ami-
kor elkezdte. Kolontáron lakott, amit akkor még nem 
öntött el a vörös iszap, de jelentett problémát mást, 
eleget. Ajkán járt iskolába, aztán került Veszprémbe. 
Nem tudom mondhatom-e, nem sértek vele feleslege-
sen érzékenységeket, de úgy vélem, a fenti települések 
egyike sem írta be magát a magyar fényképezés arany-
könyvébe. Egészen addig, míg Jokesz ez utóbbi városba 

Jokesz Antal: Próbafúrás 1-3. 1980 
zselatinos ezüst nagyítás, 32,6 x 17 cm
Antal Jokesz: Trial Boring 1-3, 1980
gelatin silver print, 32.6 x 17 cm

nem költözött és el nem kezdte barátaival, a zászlója 
alá tartozókkal a Dokumentum kiállításokat s az ezek-
hez kapcsolódó szakmai napokat. Tagadhatatlan, hogy 
volt néhány év 1979-től kezdve, amikor Veszprém szá-
mított a kortárs magyar fotográfia egyik legfontosabb 
helyszínének, éppen az előbb említett rendezvények 
miatt. Jokesz, a Dokumentum csoport alapító tagjaként, 
az általuk rendezett kiállítások egyik kurátoraként, a 
megjelent katalógusújságok kiadójaként rengeteget 
tett azért, hogy a magyar fotográfia meglehetősen pos-
ványos állóvize felkavarodjon kissé. Aztán persze is-
mét leülepedett, de erről Jokesz tehet a legkevésbé. A 
résztvevők, de még a szervezők köre is folyamatosan 
változott. Jokesz volt egyedül konstans. Néha Jokesz, 
Szerencsés, Kerekes, Vető, néha csak Jokesz, Szeren-
csés János, néha mások, többen. A fiatalabbak ked-
véért –mondjuk – felsorolom az 1982-es Dokumentum 
4 kiállítóit: Bakos Miklós, Burkus Sándor, Jokesz An -
tal, Kerekes Gábor, Szerencsés János, Szilágyi Lenke, 
Tordy György, Vető János és az egy évvel korábban, New 
Yorkban elhunyt Lőrinczy György fotói az MFSZ gyűjte-
ményéből. Ismételném a dátumot és a helyet: harminc-
egy évvel ezelőtt, a Veszprémi Vegyipari Egyetem Aulá-
jában. Kapcsolódva a kiállításokhoz, mert több is volt 
a városban, más-más helyszíneken beszélgetéseket, 
fórumokat rendeztek ezen az 1982-es fotóhétvégén, 
amin részt vett Beke László mint vitavezető, Bán And-
rás, Lugosi Lugo László, Attalai Gábor, aki Határesetek. 
Fotó és képzőművészet. Milyen volt az a közeg, amelyben a 
fotó új életre kelt a 70-es években címen tartott előadást. 
Érdekes volt a felkért hozzászólók listája is: Baranyay 
András, Birkás Ákos, Károlyi Zsigmond, Maurer Dóra, 
Peternák Miklós, Bak Imre. Aki egy kicsit is odafigyel a 
magyar fotográfia huszadik századi történetére, tudja, 
hogy ennél progresszívebb, ennél kor-szerűbb, ennél 
előremutatóbb személyek és dolgok alig voltak. Alig 
vannak. Jokesz mondta: „Húsz év elteltével kezdjük 
tisztán látni a Dokumentum jelentőségét, amely a kon-
ceptuális művészet és a hagyományos fotóművészet 
konfrontációját, tágabb értelemben a képi hitelességet 
is vizsgálta egy olyan izgalmas korban, amikor a mű-
vészettörténetben a neoavantgárdot a posztmodern, a 
világ tömegkommunikációjában pedig az írott sajtó és 
képes magazinok egyeduralmát az elektronikus médi-
umok váltották fel. 1979 és 1982 között a veszprémi Do-
kumentum-kiállítások és a félszamizdat katalógusúj-
ságjaink politikailag is a határmezsgyén álltak, hiszen 
a pártapparátuson  belüli titkos szimpatizánsaink miatt 
a helyi keményebb vonal nem mert egyértelmű tiltás-

Jokesz Antal: Katapult, 1980 
zselatinos ezüst nagyítás, 41,2 x 21,5 cm
Antal Jokesz: Catapult, 1980 
gelatin silver print, 41.2 x 21.5 cm
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)sal fellépni. A kiállítások az új szemléletű képalkotás 
ünnepeivé válhattak, ahol az alternatív lett a termé-
szetes, ahol együtt gondolkodhatott fotó- és képzőmű-
vész, szimpatizáns és ellendrukker, kritikus, művész és 
a közönség egyaránt.” (P. Szabó Ernő: A preparált idő 
nyomában – Beszélgetés Jokesz Antallal Magyar Nemzet, 
2002. július 17. 15. o.)

Mondtam az előbb, hogy állandóan változott a szer-
vezők, a résztvevők köre. Felmerül a forrásokban Ke-
rekes Gábor, Vető János, Beke László neve is, néha az 
egyik kimaradt, a másik bekerült… Szerencsés, amíg 
élt, mindvégig Jokesznak és magának vindikálta a ki-
találás jogát, amikor megrendeztem a Dokumentum 
szünetelése, tetszhalála idején a Gödöllői Galériában 
az Önkioldó 1. majd a 2. kiállításokat, azokat teljes egé-
szében Szerencsés mozgatta. Ennek ellenére Jokesz 
szerepe az egész kitalálásában, a Dokumentum név-
adásában, a veszprémi helyszín biztosításában, a kiad-
ványokban, az elméleti, gondolati mag kialakításában, 
a résztvevő személyek kiválasztásában és még ki tudja 
miben megkérdőjelezhetetlen, a többiek meg, hogy mi-

kor, hányszor, mit… Hát, esetleg kérdezzék meg őket is 
erről, vagy olvassák el A preparált idő nyomában erről 
szóló fejezetét. Ezt egyébként ettől függetlenül is na-
gyon ajánlom.

1976 óta szerepelnek Jokesz munkái egyéni és cso-
portos kiállításokon. Nagyon érdekes volt a fogadtatá-
sa. Miközben más volt általában, mint a többiek, mást 
csinált, mint az akkori kánon, mint a szocreál szabta 
keretek közt született fotográfiák, de még azoktól a 
nem nagyszámúaktól is különbözött, akik megkeresve 
az ideológiai bástyákon is mindig meglévő kiskapukat, 
mást csináltak, mint az elvárt… Szóval, minden szem-
pontból kilógott egy olyan világból, ahol a legfőbb érték 
az igazodás volt, és mégis, ezen közben folyamatosan 
publikálták képeit, szerepelt kiállításokon, támogatták 

szinopszispénzekkel, jelen lehetett a fotós közéletben. 
Egészen addig, míg ő jelen akart lenni. Nem eltávolítot-
ták, hanem kilépett saját elhatározásából a nyolcvanas 
évek közepén. Sokat gondolkoztam, miként történhe-
tett ez így. Valószínűleg Jokesz személyétől messzebb, 
a rendszer működési modelljében kell keresni a ma-
gyarázatot. Mindig kellett egy-kettő csodabogár, aki-
re mutogatva lehetett mondani, mi ilyenek vagyunk, ő 
meg látjátok milyen… 

Látta Jokesz is pontosan a helyét, szerepét ebben a 
korban. „A fotográfia, mint a valóság hű ábrázolásának 
vélt médiuma, huszonéves koromban varázsolt el, de én 
az akkori fotográfia kanonizált megjelenési formáival 
szemben is cinikusan viselkedtem és nem nagyon dől-
tem be a művészi fényképezés szabályainak. Könnyen 
tehettem, hiszen a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójában 
lehetőséget kaptam extrém szinopszisaim megvalósí-
tására is, így 1978-től 83-ig számos munkámban vizs-
gáltam a valóság képi megjelenési formáit, nemcsak 
ellesett, de előre megkonstruált idő- és térszerkezet-
ben is. Az utcai járókelőket ábrázoló, 1978-as, kereső 

használata nélkül, csípőből lőtt képsoraimmal azonban 
szakmai körökben úgy váltam ismertté, mint az esetle-
gesség prófétája, nem kevés ellenséget szerezve a mű-
vészi tudatosság kizárólagosságát hirdetők között.” (P. 
Szabó: Magyar Nemzet, 2002. július 17. i.m.) 1978-ban 
Az esetlegesség lehetőségei című sorozata közben va-
lóban szakított a fotográfia néhány írott és íratlan sza-
bályával, elvetette (valamennyire) azt a nagyon erősen 
jelen lévő gondolatsort, miszerint a művészi alkotás 
tudatos tevékenység, melyben a fejben, lélekben előre 
megihlült képcsíra valóságos, fizikai létezővé alakul, 
és miként Jokesz mondja – nem tett mást, mint a va-
lóságos térben együttműködött ő, a gép és a modellje. 
Már akkor is kedvem lett volna kicsit vitatkozni, hogy 
filozófiailag tényleg más-e, hogy odamegy egy általa 

Jokesz Antal: Időablak, 1981/82 
zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 30,1 cm
Antal Jokesz: Time-Window, 1981/82 
gelatin silver print, 24 x 30.1 cm

Jokesz Antal: Preparált idő, 1981/82 
zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 30,1 cm
Antal Jokesz: Prepared Time, 1981/82 
gelatin silver print, 24 x 30.1 cm
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választott helyszínre (utca), visz magával egy művészi 
alkotásra alkalmas tárgyat (fényképezőgép), kigondolja 
fejben, hogy úgy fog alkotni, hogy nem néz bele a kere -
sőbe, hanem ilyen és ilyen képeket exponál majd, aztán 
előhívja, kidolgozza, kiválogatja, installálja, végül mű-
vészeti kontextusokban nyilvánossá teszi… szóval, hogy 
ezek nem ismérvei-e a tudatos művészi alkotásnak. 
Ráadásul mi mindannyian, akik akkoriban fotóztunk, 
és figyelemmel kísértük Jokesz minden lépését, ha-

mar rájöttünk, ha az ember megszokja a gépét, mindig 
fix objektívet használ, akkor nagyon gyorsan megtanulja, 
mi lesz a képen, ha belenéz a keresőbe, ha nem. De ez 
a kétkedés szemernyit sem csorbítja Jokesz érdemeit; 
amit Az esetlegesség lehetőségei sorozatával huszoniksz 
évvel ezelőtt létrehozott, annak máig ható következmé-
nyei vannak a magyar fotográfiában. Ráadásul ma már 
nem akkor van. Ennyi idő után ránézve a sorozatára, 
számos más, ezeknél talán fontosabb kérdés végiggon-
dolására is alkalmat adott. Nem véletlen, hogy önkéntes 
száműzetéséből visszatértekor is ezeket a képeit vette 
elő, hogy ezek átdolgozásával mai aktuális művészeti 
kérdésekre is új válaszokat fogalmazhatott meg. És az 

sem véletlen, hogy ebbe a Körmendi-Csák gyűjteménybe 
ezekből válogattam a legszívesebben. „1979-1984 között 
konceptuális-mediális munkáiban a fotográfiai evidenci-
ákkal, a fénnyel, az idővel, a negatív síkjára lehatárolt 
térrel és ezek véletlenszerűségeivel foglalkozik. Mun-
káit a tudatosan vállalt esetlegesség, a mesterséges 
fényforrások és a többszörös expozíció használata, a 
konceptualizmus és a túlfűtött érzelmesség egyensúly-
ra törekvő kettőssége jellemzi” (Popmodern szórólap). 

Éjszakai parkokban fotózott. Vakuk és mesterséges 
fényforrások segítségével álomszerű, áttűnéses, a fény-
re nagyon érzékeny képeket készített. Nemcsak az álta-
la használt nyersanyag, de ő is nagyon szenzitív volt. A 
modellek mellett gyakran szerepel ő is a képein, de nem 
ezekért tűnnek nagyon személyesnek, nagyon privátnak, 
nagyon belülről jötteknek ezek a felvételek, hanem su-

Jokesz Antal: Végső kép, 1981/82 
zselatinos ezüst nagyítás, 24,6 x 27,3 cm
Antal Jokesz: Final Image, 1981/82 
gelatin silver print, 24.6 x 27.3 cm

Jokesz Antal: Álomképkorrekció, 1982, zselatinos ezüst nagyítás, 30,3 x 27,3 cm
Antal Jokesz: Fantasy Correction, 1982. gelatin silver print, 30.3 x 27.3 cm
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gárzik belőlük valami nagyon erős érzelmi, érzéki töltés. 
A Fényérzékeny álmok minden képe önábrázolás, még ak-
kor is, ha nem önkioldós, ha nem önmegvilágítós, akkor 
is, ha nem ő, hanem valamelyik barátnője, ismerőse van 
a képen. Ezt a kósza érzésemet erősíti írásban is. „Szinte 
szerelmes voltam a fényképezőgépembe, az éjszakákba, 
a sötétségbe, a fényekbe, mindenbe és mindenkibe, ami, 
vagy aki a negatívra került – az önarcképek által talán 
még saját magamba is… Fanatikusan csak ez érdekelt: 
mi a fényképezés és mit jelent megörökítve lenni?” (A 
preparált idő nyomában 16. o.)

1981–1982: Az idő aszimmetriája című sorozatában 
megpróbálta egységben kezelni a fénykép adta tér- és 
időmozzanatot. Igazából ez az időszaka, amely a leg-
több, őt foglalkoztató elméleti kérdés feltevésével, kép-
pé alakításával, kipróbálásával járt. Persze azóta sem 
hagyja nyugodni a téridő-problematika, leírt elméleti 
szövegeinek legmarkánsabb és talán terjedelmében 
is legbővebb része ezzel foglalkozik. A pozitív képen is 
meghagyott perforációval, a teljes negatívfelület fel-
használásával a nagyításon, a képtérbe éppen belépő, 
vagy azt elhagyó alakokkal, az esetlegesség tudatossá 
tételével, valamint ezt kiegészítve elméleti munkássá-
gával, csoportképző tevékenységével, jól kimutatható 
hatással volt a kortárs magyar fényképezésre a het-
venes-nyolcvanas években. A fotográfia elsősorban, 
mint médium izgatta, a képi pillanat és az idő viszonya, 
a rögzítés véletlenjei, a fény képépítő és romboló hatá-
sa, szóval csupa olyan, más fényképészek által került, 
hibának tartott dolgok, melyeket ő felfedezendő, szá-
mára alapvető kérdéseket megfogalmazó jelenségként 
kezelt. Ilyen volt a Fényérzékeny álmokban a fény meg-
jelenítésének kérdése, itt pedig a negatív egymás utáni 
kockái közt létrejött, akart vagy véletlen kapcsolat, a 
teljes negatívkocka, mint jelentésteli felület alkalma-
zása, a bujkálás a negatívszélek határolta síkokon… 
csupa izgalmas képi és gondolati kérdés. Jokesz ezek-
ből építette fel képi filozófiájának jelentős részét.

Már minden a sínen volt, legalább is úgy látszott. 
Felvették a Magyar Fotóművészek Szövetségébe, segí-
tették teóriái fényképpé alakításában, ismerték és job-
bára elismerték, megjelent, kiállított, amikor egyszer 
csak előjelek és látható, sejthető indokok nélkül, szinte 
teljesen felhagyott a fényképezéssel, visszahúzódott 
abból a fotográfiai közéletből, melyet addig maga is 
mozgatott, alakított a Dokumentumokkal, a Fiatalok 
Fotóművészeti Stúdiójával, a Fiatal Művészek Klub-
ja alagsorában lévő jókonyhájú kocsmájában működő 
beszélgető helyen és más színtereken. Ezt írta évti-

zedekkel később erről: „...Akkoriban már csak Buda-
pesten, a Felszabadulás téren fényképeztem. Hónapok 
óta ugyanazon a helyen, ’ugyanazt’ a képet exponáltam. 
Ott álltam öt-hat méterre az aluljáró lépcsőjétől, és 
arra vártam, hogy végre ne történjen semmi. Ne jöj-
jön arra egyetlen ’fotogén’ ember, egyetlen ’arc’ sem, 
egyáltalán, semmilyen ember ne jöjjön arra, és a szo-
morú szemű kutyák is tűnjenek már el... Úgy álltam ott 
a téren, mint egy szobor, egy motoros Nikon FM2-vel 
a kezemhez nőve. Imádtam ezt a gépet, és éreztem, 
hogy a gép is viszonozza a szeretetet.  Soha annyi is-
merőssel nem találkoztam Budapesten, mint akkor. 
Ezek a találkozások azonban többnyire így zajlottak: 
’Hellóháttemitcsinálszitt?’, ’Semmit. Szobor vagyok, 
gyere máskor is’ – mondtam, és ha eltűntek végre a 
felszínes érdeklődők, exponáltam. Csípőből, mert ak-
kor már ’Jokesz Antal’ voltam, ’az esetlegesség prófé-
tája, e kategóriák apologetája’...  De azt hiszem, nekem 
akkor már végképp elegem volt a dokumentarista, ex-
perimentális, mediális, metaforikus, posztmodern és 
mindenféle jelzőkből, koncepciókból, kategóriákból és 
locsogásokból, a nyugdíjas dilettánsokból, a híres em-
bereket egy kaptafára portrézgató fotóművészekből, a 
naprakészen ügyeskedő fotóriporterekből, a lélektelen 
albumgyártókból… és az egész belterjes, úgyneve-
zett fotóművészetből. … Magamba zuhanva, lassan és 
csendben számoltunk le egymással, valamikor a nyolc-
vanas évek közepén: én és a fotográfia. Pedig a fényké-
pezés a megismerést, az önazonosítást, a világban való 
tájékozódást, a létezés értelmét jelentette számomra, 
és én úgy vállaltam ezt, ahogy az életet vállaltam. Azt 
hittem, mindentől megvéd, mindenre feljogosít, és bár-
mihez közöm lehet általa.” (A preparált idő nyomában) 

Senki nem értette miért tette ezt, hogyan jutott el 
idáig, de azt hiszem, akarva vagy akaratlanul valahogy 
múlt időbe is tette magát. Szerintem senki, vagy alig 
valaki vonatozott le Veszprémbe megkérdezni, Tóni, mi 
van?  Persze, az igazsághoz hozzátartozik, ha valaki 
beljebb mert volna lépni az általa szabott határokon, 
könnyen megkapta volna, hogy mi közöd hozzá, húzz el! 
De ez csak merő spekuláció... 

Aztán 1999-ben hirtelen három eseménnyel is je-
lentkezett. Az egyik a Dokumentum húsz éves jubileumi 
kiállítása a Dorottya Galériában Budapesten, mellé a 
négy Dokumentum katalógusújság újrakiadása. Másod-
szor: A preparált idő nyomában címmel megjelent a már 
emlegetett, citált fotó- és esszékötete és harmadszor, 
több régi-új kiállítása nyílt Veszprémben a Vár Galé-
riában, majd Budapesten, a Vintage Galériában. Miért 

Jokesz Antal: Párizs 5-6. Cartouche, 1979, zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 18 cm
Antal Jokesz: Paris 5-6. Cartouche, 1979. gelatin silver print, 24 x 18 cm
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régi-új? Mert kézi színezéssel újraalkotta, átfestette 
régi fekete-fehér képeit, amiket Yokes-Popmodern ké-
pek címen állított ki, ismét csak erősen megosztva a 
nézőket, akik közül néhányan azt gondolták, minek tért 
vissza, ha nem jut eszébe jobb, mint a régi képeivel 
való babrikálás, viszont a kiállítás-látogatók másik fele 
pontosan értette a gesztust, s a mögötte húzódó alkotói 
szándékot. „1999-es fotó- és esszékötetem megjelené-
se után elkezdtem újabb technológiai procedúrákkal 
bombázni a hetvenes években exponált képeimet. Mint 
talált tárgyakat, újra lenagyítottam más kivágásban a 
régi fekete-fehér negatívokat, és egy fél évszázados 
műtermi kézi színezési technológiával kifestettem 
a képeket. A stílusok mixelésével a képi jelen térben 
és időben is elkezdett csúszkálni.” (P. Szabó: Magyar 
Nemzet, 2002. július 17. i.m.) Másként fogalmaz a ki-
állítási meghívóra írt szövegében. „1978-ban így gon-
dolkoztam: fényképezzünk máshogy, és másként jele-
nik meg a valóság, illetve más valóságot látunk majd…. 
Az egykor esetleges és véletlenszerű módon exponált, 
utcai járókelőket ábrázoló képeim azonban ma is mű-
ködnek, sőt, minél inkább tárgyként kezelem őket, ki-
hangsúlyozva az alkalmazott médium attribútumait (a 
negatív szélét, perforációját, hibáit, vagy a szomszé-
dos kockák valóságát, stb.) az ábrázolt jelenetek vagy 

modellek annál inkább önálló életet élnek. A kép tárgy 
volta ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, még in-
kább elidegenítve a képen ábrázolt valóságot, s újra 
rámutatva a képi és a valóságos világ kettősségére…. 
Popmodern képeim témája tehát. a fény-térben vagy a 
múló időben lebegő negatív film, mint tárgy, és a rajta 
lévő kép, mint jelen, szinte függetlenül attól, hogy mit 
ábrázol. … a képek bármikor manipulálható tárgy vol-
tát hangsúlyozza. Valóság és Igazság mint olyan, nincs 
egyetlen képen sem. A mindenkori jelenidő fényében az 
összes létező kép relatívvá válik. A médiumok tükrében 
pedig a meg sem történt valóság képe is hiteles, hiszen 
minden médium manipulált, annál jobban, minél való-
ságszerűbb képet mutat. Csak egyetlen hiteles valóság 
létezik: az az irracionalitás…” (Jokesz szövege a kiállí-
tás meghívóján). Egyetértünk-e ezzel a Yokesszel vagy 
sem, kinek-kinek szabad választása. De az pontosan 
érzékelhető, hogy Jokesz és Yokes között az az eltelt 
másfél évtized szinte semmit nem változtatott. Ugyan-

azzal a felkészültséggel, lendülettel, meghökkentő és 
elgondolkodtató képi megoldásokkal rukkolt elő, ahogy 
annak idején kimaradt a buliból. És ez jó. Jokesz nem 
változott, és ha most is hasonlóan megosztó szerep 
jutott neki a magyar fotós közéletben, mint egykor, ez 
sajnos azt is jelenti, hogy az sem sokat változott, sőt. 
Maradt a distancia. Az egykori Dokumentumos szelle-
miség nem is az évfordulós kiállításon, nem is a lapok 
újrakiadásával, hanem a veszprémi Csikász Galériá-
ban, és a Mai Manó Házban 2000-2001-ben rendezett 
Dokumentum 5 kiállításon és szimpóziumokon támadt 
fel újra. Súlyos haragok, félreértések és sértődések 
táptalaja lett, amelyek így utólag visszagondolva, el-
felejtve a sokszor személyeskedő, mindkét részről el-
túlzott reakciókat, segítettek sok fiatal alkotót szembe-
nézni addig kánonként kezelt dolgokkal, s ez volt már 
1979-ben is a Dokumentum dolga.

Az ezredforduló tájékán a folyton változó, alakuló 
vizuális technológiák kifejezésbeli és mediális problé-
máival foglalkozott. „Nem meglepő, hogy a hetvenes 
évek általam rögzített valóságát a kézi színezés régeb-
bi eljárása után az ezredforduló digitális technológiáján 

keresztül is megvizsgáltam. Az egykori képeimen lévő 
modellek beszkennelve és számokká alakítva, ugyan-
úgy egy időutazás részeivé válnak, ahogy a képcsinálás 
során magam is.(…) Számomra ma már az is nyilván-
való, hogy az idő nemcsak egyszerűen lineárisan mú-
lik, hiszen a mindenkori néző jelenéhez képest engem 
a múltba, modelljeimet pedig ugyanazon időben a képi 
jövőbe repíti. Vagyis az idő is úgy ölel körbe bennünket 
minden irányból, mint a tér.” (P. Szabó: Magyar Nemzet, 
2002. július 17. i.m.) 2002-2003-ban a Vintage Galériá-
ban (The Party-remix), a MEO-ban (Art Fair) és a Műcsar-
nokban (Reflexinger) kiállította a huszonöt évvel készült 
korábbi dokumentarista képeinek digitális remixeit, új 
kérdések új sorozatát generálva. Elméleti munkássá-
gát is folytatta, folytatja, cikkei, tanulmányai, kritikái 
a Fotóművészetben, az Új Művészetben, az Imagoban 
(Szlovákia) jelennek meg…

Jokesz tehát volt, van és lesz, a magyar fotográfia 
pedig – ha tisztában van vele, ha nincs – nem tudja nél-
külözni az ő mást akaró, megosztó, de minden pillana-
tában progresszív, előremutató őszinteségét. Még ak-
kor is, ha gyakran kellemetlen ezzel szembenézni.

Jokesz Antal: Elegancia, 1978 
zselatinos ezüst nagyítás, 15,5 x 18 cm
Antal Jokesz: Elegance, 1978 
gelatin silver print, 15.5 x 18 cm

On the way. In the way?
Without over-mystifying Antal Jokesz’s figure, and over-
rating his activity so far, I think that writing a valid essay 
on his career is an all but impossible endeavour. Why? 
Because he is a very complex man. Because he has 
done many different things of different qualities, and 
continues to do so. Because he never stops long enough 
to allow for one to study him. He is always changing. 
Because he is conscious and theoretically prepared 
enough to scramble the tracks he leaves behind, like 
Cooper’s Chingachgook. Because he is harsh and cyni-
cal, and if the situation requires, he has no mercy for 
either himself or the other. Because he is a very good 
writer, and in fact, he should be writing this essay about 
himself, but since he knows it’s an impossible endeav-
our (see above), he doesn’t even try.

There was a time, perhaps a quarter of a century ago, 
when I still thought I knew him. I know that he always 
reaches the boundaries, arbitrarily, in his own way, and 
there he stops, he ponders, and leaves it off as if it nev-
er interested him. He goes on, in other directions. He 
has become a part of progressive Hungarian and Eu-
ropean artistic tendencies. His works have often been 

in the crossfire of theoretical and professional debates, 
in which he sometimes lost. But because (or in spite) 
of this, we classify him as one of the few trendsetting 
personalities of Hungarian photography. My task now is 
to not only claim but also prove this.

In the first stage, we establish that there is no such 
thing as one Antal Jokesz. He has been in constant 
movement since I know him, doing, saying, claiming 
things that then and there have a firm footing, and is 
capable of doing or claiming something entirely contra-
dictory two time units later with the same convincing 
force. He keeps cogitating, using all his knowledge and 
achievements up to that point, and most frequently he 
diverges from these, and it is then only a question of ori -
entation, as to whether this divergence takes place on a 
straight highway or a backwards winding path. Doesn’t 
matter. He is moving. He is on the way. There’s nothing 
wrong with this, quite the opposite… only it is a serious 
methodical task. Therefore, please accept: any state-
ment I make refers to the Jokesz who is right THERE 
right THEN. There is no long-term guarantee for any-
thing I establish.
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Second stage. Now that we believe this and accept it 
as the lowest common denominator, let us instantly es-
tablish that there is only one Jokesz. Anything he does, 
says, writes, photographs, he will be the same person-
ality, with the same passion, and the same devices, only 
“alwaysyokes” is manifested in always different forms 
of manifestation. You may rightly feel that this is contra-
dictory to the previous statement, but this is not the au-
thor’s, but the subject’s, contradiction. “I take the photo 
to know what happens during exposure… Once the light 
is past the lens, and the view is recorded on the negative, 
it doesn’t matter what there was before and what will be 
after: the only thing that exists is the image.… Barely any 
photographers have approached photography as I have. 
You may regard it as immaturity, the following of trends 
or experimentation; perhaps that is why for a time I was 
pigeonholed as an experimental photographer. If I now 
look through these different works of extreme concepts, 
it turns out that each photo is about the same thing… Me 
and photography”. (Erika Varga’s interview, Op. cit.)

Third stage: Antal Jokesz is a strongly divisive per-
sonality. He constantly gathers camps around himself, 
fanaticising those who stand beneath his flag, with 
whom he marches for a while; then they start thinking 
differently, get weary: three of them want three different 
things, and then they break camp. Then he retreats for a 
while, cogitates, condenses everything done before into 
an essence, and he steps forth again, his trumpeters 
call to arms, something important happens around him, 
with him again. This is why I dared to mention in my 
fundamental thesis that there are few figures like him 
in contemporary photography, who would have been so 
definitive as him, regarding its development and chang-
es; whom so many would have joined and turned away 
from. And it’s not over.

Fourth, and last. Few Hungarian creative photogra-
phers are so conscious, have such skill for writing, that 
they would be able to summarise in an essay and photo 
album, in a long line of studies and articles, all the im-
portant things that concern their former self, career, 
thoughts, happenings, future visions and, of course, his 
contemporaries. Jokesz is one of these few.

For all these reasons, I am not trying to outshine 
the Pope himself, and say what he thought about this 
or that. Instead, I’ll take his book, published almost at 
the turn of the millennium, entitled In Search of Prepared 
Time. In it, Jokesz speaks and speaks and speaks his 
mind… He saw a lot of things very accurately, and no-
ticed things that we are only becoming aware of now… 

How did he know? In other matters, he is out-dated now, 
or never has been right. I only debate him now where 
and when I would before his book was conceived. At that 
time, we had our differences. In a number of cases, he 
has been proven right. That happens. His inscription in 
my copy on the shelf, an excerpt of which will I impart to 
you, is not by chance: “…for the more than friendly help 
in compiling my book, for the professional advice and 
encouragement, heeded or not heeded on account of my 
obstinacy…” Although 13 years have passed, neither he 
nor I have given up our views, and where we have nod-
ded in unison, we still do, where we have ground our 
teeth, we still do. And I think this is all right.

He has been photographing since 1969, and if my 
calculations are correct, he was 17 when he began. He 
lived in Kolontár, which had not yet been flooded by red 
sludge then, but posed numerous other difficulties. He 
attended school in Ajka, then moved to Veszprém. I don’t 
know if I’m offending anyone with this, but it seems to 
me that neither of these towns had inscribed itself into 
the golden book of Hungarian photography. Until the 
point when Jokesz moved there and started the Docu-
ment exhibitions and the associated series of photogra-
phy-related events with his friends. There were some 
years, starting in 1979, when Veszprém counted as one 
of the most significant sites of contemporary Hungarian 
photography, owing to the aforementioned events. As 
a founding member of the Document group, one of the 
curators of their exhibitions, and the publisher of their 
catalogues, Jokesz had done a lot for stirring up the 
considerably stagnate waters of Hungarian photogra-
phy. The circle of participants and organisers changed 
continuously. Jokesz was the only constant. Sometimes 
Jokesz, János Szerencsés, Gábor Kerekes, János Vető, 
other times only Jokesz and Szerencsés, and again oth-
ers, more people. For the sake of younger readers, I will 
list the exhibitors of, say, the 1982 Dokument 4: Miklós 
Bakos, Sándor Burkus, Antal Jokesz, Gábor Kerekes, 
János Szerencsés, Lenke Szilágyi, György Tordy, János 
Vető, plus the photos of György Lőrinczy, from the col-
lection of the Association of Hungarian Photographers, 
as he had passed away a year before in New York. I will 
repeat the time and place: 31 years ago in the assembly 
hall of the Veszprém University of Chemical Engineer-
ing. Related to the exhibitions, as there was more than 
one simultaneously in the town, they organised talks 
and forums in different places on this photo weekend 
of 1982, which were attended by László Beke as mod-
erator, András Bán, László Lugosi Lugo, and Gábor 

Jokesz Antal: Fénysebesség, 1980, zselatinos ezüst nagyítás, 31 x 22,6 cm
Antal Jokesz: Speed of Light, 1980. gelatin silver print, 31 x 22.6 cm
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Attalai, who held a lecture entitled Borderline Cases: 
Photo and Fine Art. What kind of environment surrounded 
the rebirth of photography in the ’70. The list of invited 
discussants was also interesting: András Baranyay, 
Ákos Birkás, Zsigmond Károlyi, Dóra Maurer, Miklós 
Peternák, Imre Bak. Whoever knows a little about the 
20th century history of Hungarian photography will be 
aware that there were barely more progressive, up-
to-date and forward-looking people and things. There 
still barely are. As Jokesz said, “Twenty years having 
passed, we are beginning to see the significance of Doc-
ument, which explored the confrontation of conceptual 
art with traditional photography, or in a broader sense, 
the authenticity of the image, in such an exciting age 
when in art history, the neo-avantgarde was replaced 
by the postmodern, and in global mass communication, 
the monopoly of the printed press and illustrated maga-
zines was replaced by electronic media. Between 1979 
and 1982, both the Document exhibitions of Veszprém 
and our semi-Samizdat catalogue newspapers were in 
a no man’s land politically, as well, as on account of our 
secret benefactors within the party apparatus, the lo-

cal hard-liners were afraid to intervene with a more un-
equivocal ban. The exhibitions could therefore become 
celebrations of new line photography, where alternative 
became natural, where photographers and fine artists, 
sympathisers and opponents, critics, artists and audi-
ence alike could exchange ideas”. (P. Szabó, in: Magyar 
Nemzet, 17 July 2002)

I have referred to how the circle of organisers and 
participants kept changing. Sources mention Gábor 
Kerekes, János Vető, and László Beke, one of them al-
ways missing or replaced by another… While he was 
alive, Szerencsés always vindicated the right of inven-
tion of this event to himself and to Jokesz, and when, 
during the time Document faked its death and was put 
on pause, I organised the Self-Timer 1 and then 2 exhibi-
tions in the Gödöllő Gallery, these were entirely brought 

together by Szerencsés. Notwithstanding, Jokesz had 
an unquestionable role in conceiving it all, in naming 
Document, arranging the Veszprém locations, the pub-
lications, establishing the theoretical basis, selecting 
the participants, and who knows what else, and what 
and when did the others do… Well, perhaps you should 
ask them, or read the relevant chapter in In Search of 
Prepared Time, which I highly recommend anyway, ir-
respective of all this.

The works of Jokesz have been featured in solo and 
group exhibitions since 1976. His reception was very 
interesting. While he was generally different from the 
rest, and he did other things than the canon of the time, 
than photographs born within the bounds set by Social 
Realism, he differed even from the few who were do-
ing something other than expected, always finding ways 
around the system. So, in all respects, he was the odd 
one out in a world where the utmost value was align-
ment, and yet, his photos were published, he took part 
in exhibitions, he received subsidies for synopses, and 
he could be present on the photography scene. Up to 
the point when he didn’t want to anymore. He was not 

eliminated; he seceded of his own accord in the mid-
80s. I have thought a lot about his reasons. Probably 
the explanation should be sought further away from the 
personality of Jokesz, in the modus operandi of the re-
gime. There always needed to be one or two misfits to 
whom they could point and say, we all are like this, and 
look what he is like…

Jokesz was precisely aware of his role and position in 
this era. “Photography as a medium reckoned to serve 
the faithful depiction of reality, enchanted me when I 
was in my twenties, but I was cynical towards the can-
onised forms of appearance of the photography of the 
time, and I never really fell for the rules of artistic pho -
tography. I could easily do that, since the Studio of Young 
Photographers (FFS) gave me an opportunity to realise 
my most extreme synopses. Therefore, from 1978 until 

Jokesz Antal: Komfort, 1978 
zselatinos ezüst nagyítás, 26,1 x 30 cm
Antal Jokesz: Conveniences, 1978 
gelatin silver print, 26.1 x 30 cm

Jokesz Antal: Cím nélkül, 1978 
zselatinos ezüst nagyítás, 39 x 29,3 cm
Antal Jokesz: Untitled, 1978 
gelatin silver print, 39 x 29.3 cm
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1983, I explored in a number of works the visual forms 
of the appearance of reality, not only in peeked, but also 
in pre-constructed temporal and spatial structures. 
Nevertheless, my series of photos from 1978, depicting 
passers-by on the street, shot without using a viewfind-
er, from the hip, made me known in professional circles 
as the prophet of randomness, gaining me quite a few 
enemies among those advocating the exclusivity of ar-
tistic deliberation”. (P. Szabó, Ibid.) In 1978, within his 
series Possibilities of Randomness, he did indeed break 
with some written and unwritten laws of photography, 
forgoing (to some extent) the very strongly present train 
of thought, according to which artistic activity is a con-
scious activity, wherein the image sprouting in the mind 
and soul by inspiration is transformed into a physical 
extant, while, as Jokesz said, he didn’t do anything other 
than co-operate with the camera and the model in real 
space. I had already had half a mind to argue a little back 
then, whether it was really so different in philosophical 
terms to go to a location he had selected (street), bring 
an object suitable for artistic creation (camera), and de-
vise the idea of making creative art while not looking 

through the viewfinder, but exposing such and such im-
ages instead, and then develop, select and install them, 
eventually making them public in artistic contexts… 
well, whether these are not in fact the characteristics 
of deliberate artistic creation. Moreover, all of us who 
were photographing at that time, and who were keep-
ing track of Jokesz’s every move, soon realised that if 
one gets used to their camera, and they always use a 
fixed lens, they very quickly learn what will be in the 
frame – whether they look through the viewfinder or 
not. But this scepticism does not mitigate Jokesz’s mer-
its; what he created twenty-something years ago with 
his series Possibilities of Randomness has everlasting 
consequences in Hungarian photography. Furthermore, 
today is not then anymore. Looking at his series after 
so much time gave me an opportunity to ponder a lot of 

other, perhaps more important questions, as well. Not 
incidentally, when he returned from his voluntary exile, 
it was these photographs that he took and reworked to 
formulate new answers to currently topical questions. 
Nor is it incidental that I favoured these when making a 
selection for the Körmendi-Csák Collection. “Between 
1979-1984, his conceptual-medial works dealt with 
photographic evidences, light, time, space confined to 
the negative’s plane, and the randomness of these. His 
works are characterised by deliberate randomness, the 
use of artificial light and multiple exposure, the duality 
and equilibrium of conceptualism and overheated emo-
tionality” (Popmodern flyer). He photographed in parks 
at night. Using flashes and artificial light sources, he 
made dreamy, very light sensitive photographs with 
ghosting effects. Not only the raw material, but he, too, 
was very sensitive. Alongside the models, he often ap-
pears in his own photographs, but this is not why they 
seem so personal and private, so intimate, but because 
they express a very strong emotional charge. Every im-
age of Light Sensitive Dreams is a self-portrait, even if 
they are not made with a self-timer, nor are self-lit, even 

if a girlfriend or acquaintance is posing instead of him. 
He backs up this stray idea of mine in writing. “I was all 
but in love with my camera, the night, the darkness, the 
lights, everything and everyone that was recorded on 
the negative – through the self-portraits, perhaps I was 
in love even with myself… I was fanatically interested in 
only this: what is photography and what does it mean to 
be immortalised?” (In Search of Prepared Time, p. 16)

1981–1982: In his series The Asymmetry of Time, he 
tried to treat the spatial and temporal moment of the 
photograph in unity. In fact, this was his period which 
entailed asking, visualising, trying out the most diverse 
theoretical questions. Of course, he has been intrigued 
by the problematics of time-space ever since; the most 
characteristic and perhaps most voluminous part of his 
theoretical texts deals with this. Leaving the perfora-

Jokesz Antal: Felszabadulás tér - Seprű, Budapest, 1984  
zselatinos ezüst nagyítás, 21,6 x 26,3 cm
Antal Jokesz: Liberation Square - Broom , Budapest, 1984  
gelatin silver print, 21.6 x 26.3 cm

Jokesz Antal: Felszabadulás tér- Csokor, Budapest, 1984/86 
zselatinos ezüst nagyítás, 21 x 29,3 cm
Antal Jokesz: Liberation Square -Bouquet, Budapest, 1984/86
gelatin silver print, 21 x 29.3 cm
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tion on the positive print, using the entire surface of 
the negative in his enlargements, figures just entering 
or exiting the frame, the intentionality of randomness, 
and all this complemented with this theoretical work, 
his group-forming activity, he had great influence on 
contemporary Hungarian photography in the 70s-80s. 
Photography primarily interested him as a medium: the 
relation of the photographic moment to time, the inci-
dences of recording, the image constructing and de-
constructing effect of light, i.e., a number of things that 
other photographers avoided and considered as errors, 
which he treated as phenomena to explore, which em-
bodied problems that were fundamental for him. Such 
was the problem of rendering light in Light Sensitive 
Dreams, and in The Asymmetry of Time, the intentional or 
chance relation between consecutive frames of a nega-
tive, the use of the whole negative frame as a mean-
ingful surface, things lurking in the planes confined by 
the edges of the negative… all exciting photographic and 
theoretical problems. For the most part, Jokesz con-
structed his visual philosophy out of these.

Everything was on track, or so it seemed. He was 
admitted into the Association of Hungarian Photogra-
phers, got assistance in transforming his theories into 
photographs, he was known and mostly acknowledged, 
he was exhibiting and being published, when all of a sud-
den, without signs and apparent or surmisable reasons, 
he almost completely gave up photography, retreating 
from the photographic public life he had previously been 
shaping and establishing himself with the Documents, 
the Studio of Young Photographers (FFS), at the forum 
for discussions functioning in the basement pub of the 
Young Artists’ Club (FMK), and other places.

This is what he wrote decades later: “…Around that 
time I was only photographing in Budapest, at the Liber-
ation Square (today Franciscans’ Square). For months, 
I had been exposing the “same” photo at the same spot. 
I was standing five-six metres from the underground 
stairs and waiting for nothing to happen at last. Not a 
single “photogenic” person to appear, not a “face”, in 
fact, not any kind of person, and for the dogs with sad 
eyes to disappear already… I was standing on the square 
like a statue, a Nikon FM2 with motor-drive glued to my 
hand. I loved that camera, and I felt like it reciprocated 
my love. I never met so many acquaintances in Budapest 
as then. These encounters, however, mostly went like 
this: ‘Heywhatareyoudoinghere?’, ‘Nothing. I’m a statue. 
Visit me sometime’, I said, and when the superficial 
inquirers had finally disappeared, I took a shot. From 

the hip, as by that time I was ‘Antal Jokesz’, ‘prophet of 
randomness, the apologist of categories’… But I think 
by then I had really had enough of documentary, ex-
perimental, medial, metaphorical, postmodern and all 
such attributes, concepts, categories and jabber, the 
dilettante pensioners, the art photographers portray-
ing celebrities all in the same manner, the photojour-
nalists always up-to-the-minute in juggling their way, 
the soulless album manufacturers… and this whole in-
bred thing called art photography. … I fell into a deep 
depression, and slowly and peacefully we parted with 
each other sometime in the mid-80s, photography and 
I. Even though photography had meant learning, self-
identification, orientation in the world, the meaning of 
existence to me, and I accepted this as I accepted life. I 
believed it would protect me from everything, empower 
me for anything, and connect me to anything”. (In Search 
of Prepared Time) 

No one understood why he had done this, how he had 
reached this point, but I believe, whether he wanted to 
or not, he rendered himself past tense. I don’t think any-
one, or hardly anyone, took the train to Veszprém to ask 
him Tony, what’s up? Of course, truth be told, if some-
one would have dared to transgress his boundaries, 
they might easily have been welcomed by, “What do you 
care? Get lost!” But this is only speculation…

Then in 1999, all of a sudden, he made an appear-
ance with three events. The first was a 20th anniversary 
exhibition of Document at the Dorottya Gallery in Buda-
pest, accompanied by reprints of the four Document cat-
alogues. Second: he published his aforementioned and 
cited volume of photos and essays, In Search of Prepared 
Time, and third, an old-new exhibition of his opened in 
Veszprém at the Castle Gallery, then in Budapest at Vin-
tage Gallery. Why old-new? Because he reworked the 
old black-and-white photographs with hand-colouring 
and exhibited them under the title Yokes-Popmodern 
Photographs, again strongly dividing the audience, some 
of whom thought, why had he returned if nothing bet-
ter occurred to him than to fiddle with his old photos, 
but the other half of the visitors to the exhibition un-
derstood exactly what he meant by that gesture and the 
authorial intention behind it. “After the publication of my 
1999 book of photos and essays, I started bombarding 
the photos I had exposed in the seventies with newer 
technological procedures. As found objects, I enlarged 
the old black-and-white negatives in a different fram-
ing, and hand-coloured them with a technology half a 
century old. With the mixing of styles, the photographic 

Jokesz Antal: 14. expozíció, 1980, zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 18,1 cm
Antal Jokesz: 14th Exposure, 1980. gelatin silver print, 24 x 18.1 cm
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present began to shift in time and space alike”. (P.  Szabó, 
Ibid.) He phrases this differently in his text on the exhibi-
tion’s invitation card. “This is how I was thinking in 1978: 
photograph differently, and reality appears differently, 
i.e., you will see a different reality.… Nevertheless, the 
photographs I once exposed in a random and accidental 
manner, depicting passers-by on the street, still work 
today, and the more I treat them as objects, emphasis-
ing the attributes of the medium used (the negative’s 
edge, perforation, its imperfections, or the reality of the 
neighbouring frames, etc.), the more independent life 
the depicted scenes or models will start living. At the 
same time, the objecthood of the image becomes more 
emphasised, further alienating the depicted reality, and 
once again indicating the duality of the pictorial and 
real worlds. … Thus, the theme of my Popmodern photo-
graphs is the negative film hovering as an object in light-
space or in passing time, and the image it depicts acts 
as present, almost without respect to what it depicts. …
it emphasises the fact that images are objects subject 
to manipulation at anytime. Reality and Truth as such 
are not present in any of the images. All existing images 

become relative in the light of the prevailing present. 
In the light of the media, even the image of history that 
has not come to pass is authentic, as every medium is 
manipulated. The more realistic the image it shows, the 
more it is manipulated. There is only one authentic re-
ality: irrationality…” (The text of Jokesz on the invitation 
card.)  We are free to choose whether we agree with 
Yokes or not. But it is precisely tangible that the 15 years 
that had passed changed almost nothing from Jokesz to 
Yokes. He came up with the same preparedness, élan, 
perplexing and thought-provoking visual solutions, as 
he had when he had chosen to leave the party. And that 
is good. Jokesz hasn’t changed, but if he has got the 
same divisive role on the Hungarian photography scene 
now as he once had, that unfortunately means it also 
has not changed much. Moreover, the distance remains. 

The old spirit of the Document was revived not by the an-
niversary exhibition or the reprinting of the catalogues, 
but by the Document 5 exhibition and symposiums at 
the Csikász Gallery in Veszprém and at the Hungarian 
House of Photography in 2000-2001. It became a fertile 
ground for severe grudges, misunderstandings and of-
fences, which, reconsidering now, helped a lot of young 
photographers to confront things they had previously 
treated as canonised, and that had been the purpose of 
Document already in 1979.

Around the turn of the millennium, he was exploring 
the expressive and medial problems of ever-changing 
visual technologies. “It is not surprising that after having 
tried the old procedure of hand-colouring, I once again 
examined the reality of the seventies as I had recorded 
it, this time through the digital technology of the turn of 
the millennium. Scanned and converted into numbers, 
the models in my old photographs became part of a 
time-travel, just like I did while re-working the photos. 
(…) To me, it is also evident now that the passing of time 
is not simply linear, as in relation to the present of the 
viewer of all times: it hurls me into the past, while send-

ing my models into the photographic future. That is, time 
envelopes us from all directions just like space does”. 
(P. Szabó, Ibid.) In 2002-03, at the Vintage Gallery (The 
Party-remix), MEO (Art Fair), and Műcsarnok/Kunsthalle 
Budapest (Reflexinger), he exhibited the digital remixes 
of his documentary photography made 25 years before, 
thus generating a succession of new questions. He has 
continued his theoretical work, with his articles, studies 
and criticism published in Fotóművészet (Art Photogra -
phy), Új Művészet (Art Today), and Imago (photography 
journal from Slovakia).…

Thus, Jokesz was, is, and will be, and Hungarian 
photography – whether aware of it or not – cannot exist 
without his dissident, divisive, but at all times progres-
sive and forward-looking honesty. Even if it is often un-
pleasant to face.

Jokesz Antal: Cím nélkül, 1978 
zselatinos ezüst nagyítás, 39,2 x 29,6 cm
Antal Jokesz: Untitled, 1978 
gelatin silver print, 39.2 x 29.6 cm

Jokesz Antal: Cím nélkül, 1978 
zselatinos ezüst nagyítás, 29 x 29,1 cm
Antal Jokesz: Untitled, 1978 
gelatin silver print, 29 x 29.1 cm
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Cyberalkimista

KEREKES

Legszívesebben ennyit mondanék csak: minek erről 
a Kerekesről annyit beszélni, mindenki tud róla min-
dent – néhányan még annál is sokkal többet – nézzék 
meg inkább a képeit, beszélgessenek vele és egymás-
sal, használják ki, hogy Magyarország egyik legjobb fo-
tográfusa társaságában lehetnek. S bizonyára lenne is 
bennem elegendő kurázsi, hogy ezt megtegyem, de ha 
mégsem, csak azért nem, mert mesélni jó.

Egy olyan fotográfusról szólok most, aki sok tekin-
tetben egyedülálló színt képvisel a magyar fotós palet-
tán. Életútja, személyes történetei sem érdektelenek, 
de erről majd később. Most előlegképpen, csak hogy 
legyen kedvük végigolvasni az itt következőket, fogad-
ják el rövid summázatomat, ami természetesen kellően 
szubjektív: Ő az, aki személyében, alkotásaiban össze-
köti a legmodernebb huszonegyedik századi fotográfi-
ai eljárásokat a középkor híres, hírhedt alkimistáinak 
tevékenységével. Benne valósul meg a mai magyar fo-
tográfusok közül talán egyetlenként az a nem is oly ré-
gen – mondjuk, a huszadik század elejéig – még minden 
mesterfotográfustól elvárt igény, hogy eszköztárában 
tucatnyi eljárás ismeretével mindig azt válassza, ami 
mondanivalójának, a megoldandó feladatnak legjob-
ban megfelel. Aki magától értetődő természetességgel 
használ a camera obscurától a polaroidon át az utol-
só generációs digitális képrögzítő eszközökig mindent, 
ami képrögzítésre alkalmas, aki nagy műgonddal és 
kreatív módon alkalmaz minden fotográfiai eljárást és 
technikát, legyen az bármiféle is, amit alkalmasnak vél 
a régmúlt korokat idéző de nagyon mai természetisme-
retének, érdeklődésének misztikus-mágikus megjele-
nítésére. Ennek megfelelően Kerekes – szemben a mai 
kor technikarabbá lett fotósaival – meglehetős magas 
szabadságfokon alkot. És ez igen jót tesz képeinek. Még 

két dolog. Az egyik a hihetetlen perfekcionizmusa, az 
a szinte kényszeres tulajdonsága, hogy mindig, minden 
körülmények között csak a tőle telhető legjobbat adja ki 
a kezéből. Nincs mese, nincs önfelmentés, nincs duma, 
hogy oda ez is jó lesz, vagy tudjátok milyen nehéz kö -
rülmények között… Nem. Nála a műtárgy csak hibátlan 
lehet, mind elgondolásában, mind kivitelezésében. Ha 
nem az, akkor delete, vagy szemétkosár. És a második. 
Szinte soha, semmit nem ad ki képcsinálás közben a 
kezéből, az egész alkotói folyamatot uralni akarja. Az 
ötlet megszületésétől a kihordásáig, a felvétel elkészí-
tésétől az ahhoz való technikai eljárás kikísérletezésé -
ig, a műtárgy gyakran sok lépcsős megvalósításán át a 
paszpartuzásig, keretezésig, minden made by Kerekes. 
És még egy utolsó. Képes váltani. De nem kicsiket, ha-
nem mindent meghatározókat, vérre menőket is. Ismert 
és híres lett korai, fekete tónusú, súlyos, erősen depri-
máló hatású fotóival. Más ezen elüldögélt volna élete 
végéig. Van rá példa. De azt nem Kerekesnek hívják. 
Aztán a kor legjobbnak szánt, képes sajtóorgánumában 
lett vezető fotóriporter. Címlapok tucatjai alá volt nyom-
tatva, hogy fotó: Kerekes Gábor. Más elriporterkedett 
volna a nyugdíjig. De nem ő. Otthagyta a jól fizető állá-
sait. Ezt követően hallgatott sokáig. Legújabb fényké-
pei pedig már csak olyan alapvető dolgokat érintenek, 
mint a születés, létezés, halál, elmúlás. A Kerekes-féle 
sajátos, művészi-tudományos képeken megjelennek a 
mikro- és a makrokozmosz elemei ugyanabban a lép-
tékben: égbolt, csillagok, bolygók, saját testnedveinek, 
verejtékcseppjének, vérének mikroszkopikus nagyítá-
sai, halottak testrészei spirituszban, elmúlt tudásokat 
hordozó régi tárgyak. Különleges dolgot művel a fo-
tográfiában: filozofál, lételméleti vizsgálatokat folytat 
a képeivel, miközben esztétikailag megformált, szigorú 

Kerekes Gábor: Szülinap 2. 1975, zselatinos ezüst nagyítás, 26,3 x 18,3 cm
Gábor Kerekes: Birthday 2, 1975. gelatin silver print, 26.3 x 18.3 cm
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kompozíciós rendet sugárzó, szemet is gyönyörködtető 
műalkotásokat hoz létre. Amúgy meg az idők során iga-
zi profi vált belőle. Fotóiból él, mind szélesebb körben 
ismertté és elismertté akar lenni világszerte, s ezért 
minden szükségeset megtesz. Néha mások helyett is. 
Öreg fejjel folyamatosan tanul, kísérletezik, kritikus 
módon figyeli magát, munkáját, kapcsolatokat épít, 
odafigyel a legkisebb részletekre is... Mi kell még? Ja, 
tehetség. De az megvan, bizton állíthatom.

A németországi Oberhartban született 1945. augusz-
tus 2-án, nyugat felé hurcolt, menekült magyar szülők 
gyermekeként. A család megúszta a háborút, s még 
ugyanebben az évben visszaköltözött Magyarország-
ra. A Kölcsey Gimnáziumban kezdte képekben látni a 
világot, rajzolt, festett, de fényképezőgépet ekkor még 
nem vett a kezébe. Sikertelenül felvételizett a Képző-
művészeti Főiskolára, ezért 1964 és 1973 között előbb 
vendéglátóipari tanuló, ennek nyomán pincér volt. Itt 
szerzett tapasztalatai, emberismerete máig ható nyo-
mokat hagytak benne. Megszámlálhatatlan korsó sör, 
kevert és hosszúlépés felszolgálása után beiratkozott 

a Dési Huber István Fényképész Szakmunkásképző 
Iskolába, elvégezte. Itt hivatalosan fényképésszé nyil-
vánították, erről pecsétes papírt is kapott. Ennek bir-
tokában a Budapesti Fényképész Szövetkezet segédri-
portere lett, majd a Vasipari Kutató Intézet fényképésze 
öt teljes éven keresztül. Azt hinnénk, halleluja, itt van, 
amire vágytál, fényképész akartál lenni, az vagy… De 
nem, ő Kerekes. 1979-ben megelégelte ezt a tevékeny-
séget és visszament pénzt keresni, ismét pincér, akkori 
hivatalos nevén felszolgáló lett az 1011 sz. Újhegy Ön-
kiszolgáló Étteremben. Ha jól emlékszem, ez Kőbányán 
van, amikor a nagymamámhoz mentem, mindig figyel-
meztetett, hogy ha odaérek, menjek át a másik oldalra. 
Szófogadó gyerek voltam. Történt a pincér Kerekessel 
az, ami, ezt kutassa ki egy kolléga a Vendéglátóipari 

Múzeumból, nem lesz tanulság nélküli, annyit látatlan-
ban ígérhetek, Aztán, mint oly sokan mások a magyar 
kulturális élet prominensei közül, ő sem kerülte el a 
rendszerváltozás előtti szocialista érában mindent be-
hálózni akaró titkosszolgálati szervek figyelmét. 1981 
óta volt a kommunista párt tagja, az étterem szakszer-
vezeti bizalmija. Ekkortájt szervezte be a 3/3-as ügy-
osztály ügynöknek. Tette azt, amire kötelezték, aztán 
elfelejtették, ő is igyekezett nem emlékezni semmire. 
Csak 2005-ben derült ki, s azon nyomban – megítélé-
sem szerint a kelleténél nagyobb hangsúlyokkal, és 
mindig konkrét politikai célok által vezérelten, a jogos 
vagy jogtalan sértettség, megbántottság, irigység által 
felerősített, kiszínezett formákban –  erős nyilvánossá-
got kapott a sajtóban, internetes fórumokon is. Kere-
kes a dolog konzekvenciáit levonva, egy lépéssel hát-
rébb lépett a közéleti szereplésektől, de alkotókedve, 
kreativitása az itt keletkezett sértettségei, frusztrációi 
nyomán csak nőtt. 

Célszerűnek látszik ezen nekünk sem rugózni to-
vább, lépjünk vissza a fotográfiához, ami 1970-ben 
találkozott először Kerekessel. Vagy fordítva. Jól szá-
molom, már huszonöt éves volt?  Minden bizonnyal. 
Fényképeivel először 1973-ban szerepelt egy szent-
endrei csoportos kiállításon. Korábbi képzőművészeti 
tanulmányai, a sok-sok átlapozott fotóalbum, az ízekre 
szedett képek nyomán egyszer csak megtalálta egyéni 
kifejezésmódját, és kitalálta az ehhez illő technikákat. 
„Pincér voltam akkoriban, meséli Kerekes Gábor a fo-
tóival telehintett szobában, és egy nagyon jó törzsven-
dégemtől kaptam nászajándékba egy fényképezőgépet, 
teleobjektívvel. Négy éve volt ez, 27 éves voltam. A bala-
toni pincérkedés mellett, a délutáni szabadidőmben el-
indultam sétálni a géppel, így kezdődött…. Ott hagytam 
a pénzes szakmámat, elmentem egy fényképész szö-
vetkezetbe samesznak ezernégyszázért, aztán tovább 
betanított laboránsnak. Már az első tekercseimen sem 
családi amatőrképek voltak, már az első lépésekben is 
esztétikai igényekkel indultam, mégis azokat a képeket, 
amelyeket a kezdeti időkben jónak tartottam, ma már 
félresöpröm: közhelyek. Nagy élmény volt: megtanul-
tam a technikát! Aztán még nagyobb lépés: megtanul-
tam élni a technikával. Ami nekem körülbelül annyit 
jelent: nem mindenáron kihasználni a technikát. Visz-
szalépni az elért végső határoktól, nem hagyni, hogy az 
elsajátított technika határozza meg a képeimet, hanem 
a céljaimat szolgálni a technikával. Ha kell, úgy is, hogy 
a technika ellen fordítom a technikát: ha már elértem, 
hogy a negatív tű éles és tónusokban a végsőkig gaz-

dag, bonyolult technikai beavatkozásokkal „elrontom” 
a nagyítást – csak azt használom az eredményekből, 
amire nekem van szükségem.” (Csalog Zsolt: Bemuta-
tás: Kerekes Gábor Mozgó Világ, 1977. 2. sz. 11–12. o.) 
A Fotóművészet negyedéves pályázatain több nívódíjat 
kapott, majd 1977-ben felvették az akkor alakuló Fia-
talok Fotóművészeti Stúdiójába. Ez volt a korszak leg-
figyelemreméltóbb csoportosulása, az egyetlen igazi 
műhely a hazai fényképészet állóvizébe követ hajigálni 
akaró fiatal fotográfusok számára. Három évig vezető-
ségi tagja, majd 1986-tól négy évig művészeti vezetője 
is volt ennek a Stúdiónak. Itt csinálta meg szinopszis-
munkákként addigi élete legfontosabb fotóit. Biztos el-
telt már másfél évtized is azóta, mikor még én is részt 
vettem a Kerekes személye körüli mítoszgyártásban, s 
egy róla szóló cikkben ezeket írtam: „Tudod, fiacskám, 
valamikor régen, van az már vagy harminc esztendeje 
is, hogy egy mokány, fekete pincérfiú sértődötten rá-
csapta az ajtót tíz másik fiatal fényképészre, csak úgy 
porzott. Mélységesen meg volt bántva. Nem fogadták 
el ugyanis azokat a képeit, melyeket a szinopszis-tá-
mogatás fejében kellett leadnia az akkori Fiatalok Fo-
tóművészek Stúdiójában. Megsértődni már akkoriban 
sem volt nehéz, emberpróbáló feladat. Igen ám, de ez 
az akkori ifjú sértettségében nem rúgott be, nem ment 
el búsongani Toldival a nádasba, hanem dolgozni kez-
dett. Elölről kezdte az egészet. Napok alatt újracsinálta 
több hónapos feladatát, és megcsinálta hosszú távra 
önmagát is. Egy hét sem telt el, kinyitotta a csak imént 
bevágott ajtót, letette hasonlóan fiatal és hasonlóan te-
hetséges társai elé az új anyagot. Többek szája tátva 
maradt... Miért, mit mutatott nekik ez a fiú, az akkor 
még Kelet-pesti Vendéglátóipari Vállalat italfelszolgáló 
szakmunkása? Kőkemény, feketére-fehérre redukált, 
tónustalan, nagyon rosszkedvű, balladisztikus fotog-
ráfiákat. Fittyet hányva megannyi fotós konvenciónak, 
fényképezésre szinte teljesen alkalmatlan nyomdai 
anyagra fényképezte a várost.” (Kincses Károly: Made 
in Kerekes. Népszabadság, 2001. január 11.) A történe-
tet nem én találtam ki, csak kikerekítettem egy kicsit 
a főiskolás koromban Szombathelyen, mentoromtól, 
barátomtól, szállásadómtól, Dallos Laci fotográfustól 
hallottakat. Ő sem rugaszkodott el nagyon a valóság-
tól, mert abban a helyiségben ült, amelyikben döngött a 
bevágott ajtó. Tehát, mondjuk, hitelesnek tűnhet a tör-
ténet, de mégis valahogy túl kerek, túl szép, ezért jog-
gal gyanús. Ezek a képek, amelyekről beszélünk, nem 
dokumentálnak, „nem örökítenek meg szinte semmit, 
a mindennapok unalmasak és egyformák, az emberek 

Kerekes Gábor: Hal, 1980 
zselatinos ezüst nagyítás, 18,3 x 23,6 cm
Gábor Kerekes: Fish, 1980 
gelatin silver print, 18.3 x 23.6 cm
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csak vannak, ha egyáltalán. A Kerekes által megraga-
dott helyzetekben mintha még az idő is megállt volna, 
de nem úgy, ahogy az elcsépelt metafora nyomán meg-
próbáljuk elképzelni, megfagy az idő: kimerevedik a 
mozdulat, hanem úgy. hogy ami eddig is csak állt, most 
kezd elmosódni, vagyis elindulni az enyészet felé. Ke-
rekest már az 1970-es évek elején a magyar fotográfia 
úttörőjének kell tekintenünk… Kerekes ekkori legfon-
tosabb fényképén, a camera obscurával fölvett Május 
1-jén egyszerűen „átszellemül” és eltűnik a felvonuló 
tömeg.” (Beke László: Kerekes Gábor helyszínei és min-
dennapjai. A Hetvenes-nyolcvanas című album előszava. 
Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2003.)

Kerekes rátalált tehát egy életérzését pontosan ki-
fejező formanyelvre, mellyel az azt megelőzően csak-
nem egy évtized óta fényképezett budapesti képei 
elemelkedtek a konkréttól, már nem a kelenföldi len-
fonógyárat jelentették, amit én kisgyermekkorom óta 
mindennap láttam az ablakomból, és nem a Vidámpark 
óriáskerekét, szellemvasútját, hanem nagyon kont-
rasztos, tónusszegény és ennek következtében erőtel-

jes, komor és képileg nagyon megformált fényképeket, 
melyek arról szóltak, hogy eléggé lepukkant díszletek 
között, nem nagyon boldogan éltünk, akkor a hetvenes-
nyolcvanasban. Formát, nyelvet teremtett, amit ma már 
magától értetődően használnak olyan fiatal és kevésbé 
fiatal alkotók, akik esetleg soha nem látták ezeket a ké-
peit. Saját maga így beszél fotográfusi pályájának ele-
jéről: „Elég későn, huszonöt évesen kezdtem el fényké-
pezni és tizenkét évig elég szisztematikusan fotóztam 
Budapestet, napi négy-öt órát csámborogtam, róttam az 
utcákat, oldalamon a szett-táskával, bekéredzkedtem 
ide-oda... 1983-ban már csak két vagy három felvételt 
készítettem, majd tíz évig egyáltalán nem fényképez-
tem. Ahogyan mondani szokás: alkotói válságba kerül-
tem. Úgy éreztem, kimerültem, csak ismételni tudnám 

magam, annak meg semmi értelme. Amit akartam, an-
nak a végére jártam. A tizenkét év terméséből egyéb-
ként a kecskeméti Fotómúzeumnak ajándékoztam azt 
a harmincöt képet, amelyeket ma is vállalok.” (Szilágyi 
Sándor: Város az időtlen Térben. Népszabadság, 1994. 
nov. 29.) Némely szakíró a mindennapjaink klasszikusa 
jelzővel aposztrofálja. Szerintem addig jó neki, míg ezt 
nem hiszi el, s marad, ami. Egy hatvan évén túl is ku -
tató, kereső, a világ bizonyos dolgaira nagyon kíváncsi, 
nagy tudású fotográfus, a magyar fotográfia egyik ex-
portképes figurája, a Mester.

1986-tól számítódik fotográfusi pályájának második 
szakasza, mikor is fotóriporterként dolgozott a Képes 7, 
a Képes Európa, az Európa, a Kiskegyed, a Népszabadság 
TV Magazin munkatársaként. Ekkor készült újságfotói 
részt vettek az évente megrendezett Magyar Sajtófotó 
című kiállítás-sorozaton, ahol három évben is elnyert 
több jelentős díjat. 1988-ban MÚOSZ Nívódíjat, 1990-
ben Balázs Béla-díjat kapott, később kiérdemelte az 
Érdemes Művész címet is. Kerekes, bár sokak szerint, 
akikhez én is tartozom, az egyik legjobb magyar fotó-

riporter volt, mégis egyik napról a másikra felhagyott 
a sajtófotóval, amit magasan, sokszor túl magasan az 
akkori szerkesztői elvárások felett teljesített, és még-
sem, vagy tán éppen ezért nem elégítette ki őt. Éveken 
át aztán egyáltalán semmit sem fényképezett. Helyette 
rengeteget olvasott művészetről, technikákról, míto-
szokról, alkímiáról, asztrológiáról és minden egyébről, 
ami érdekelte és valahogy összefüggésbe volt hozható 
a fotográfiával. 

Amikor a hosszú pauza után újrakezdte a fényképe-
zést, gyökeresen szakított addigi stílusával, más témák 
felé fordult, s ezeket egészen másként is oldotta meg. 
Például készített megának egy méteres hosszúságú 
camera obscurát, meg egy nagyformátumú, 30x40 cm-
es negatívra dolgozó fényképezőgépet, s ezekkel örö-

Kerekes Gábor: Szellemvasút, 1978 
zselatinos ezüst nagyítás, 17 x 23,1 cm
Gábor Kerekes: Ghost Train, 1978 
gelatin silver print, 17 x 23.1 cm

Kerekes Gábor: Vidámpark, 1978 
zselatinos ezüst nagyítás, 18,3 x 26,1 cm
Gábor Kerekes: Amusement Park, 1978 
gelatin silver print, 18.3 x 26.1 cm
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kítette meg a Holdat, a hullócsillagokat, orvosi célokra 
preparált emberi testrészeket, régi vegyi, fizikai, orvosi 
eszközöket, tárgyakat.  Dupnegatívokat csinált és kon-
taktot, a jobb rajz érdekében. A nagyméretű negatívo-
kat a történeti technikák kínálta archaikus eljárásokkal 
dolgozta ki (cianotípia, sópapír, albumin, arisztópapír, 
de öntött kollódiumos üvegnegatívot is, ha kellett). 
Kerekes manapság már egészen különleges dolgokat 
művel a fotográfiában: agyal, filozofál, ontológiai vizs-
gálatokat végez képei által. A halhatatlanság, a mágia 
kéznyújtásnyira kerül azoktól, akik fényképeit legalább 
annyi odafigyeléssel, megérteni vágyással nézegetik, 
amennyi elengedhetetlen ahhoz a művelethez, hogy 
nézőként lebukhassanak a képnézegetés felszínes fo-
lyamatából a megértés mélyebb rétegeibe. Ne ijedje-
nek meg, nem kötelező! Ezek a képek működnek csak 
úgy magukban, szokatlan tárgyakat ábrázoló szép ké-
pekként is. De amiképpen különbözik egy pohár vizezett 
bor egy hajtásra való kiürítése az értő borkóstálástól, 
úgy ez a fajta kerekesi kép is igényli az elmélyedést, 
meglévő ismereteink újra és újra mozgósítását, a ké-

pek által közvetített üzenetek egyéni továbbgondolását. 
„Kerekes attitűdjében egyszerre van jelen a múlt szá-
zadi komplex módon látó és alkotó fotográfus gesztusa 
és a legmodernebb mediális művészé, aki egyidejűleg 
használja a fotóművészeti kifejezési módot, eszközö-
ket, és folyton rá is kérdez azokra. Nála elválasztha-
tatlanul van együtt a fotográfiának a techné jellegű, a 
mesterséget érintő tisztelete, a benne rejlő autonóm 
művészi önkifejezés, és az eszköz adta létkérdéseket 
érintő gondolati, tudományos megközelítés.” Ezt 2000-
ben rendezett kiállítása alkalmából írták le róla. (Szar-
ka Klára: Művészi gesztusával a lehetetlent kísérti. Kere-
kes Gábor fotókiállítása a Budapest Galériában. Magyar 
Hírlap, 2000. április 18.) 

„Az utolsó tíz év során készült munkáimmal a „Tu-
domány és Művészet” vagy másként, , a „Mesterség és 
Művészet” elfeledett kapcsolatát igyekszem felélesz-
teni… A tudomány és művészet céljai és módszerei kü-
lönbözőek; az egyik objektivitásra törekszik, a másiktól 
elválaszthatatlan a szubjektum. A kezdeti időkben az ar-
chaikus tudományok objektivitásával még párhuzamo-
san haladtak az erősen intuitív vizsgálódási módszerek 
is. Roswell városa az USA Új-Mexikó államában, a 104,5 
hosszúsági és a 33,4 szélességi fokon található. 1947-
ben történt, hogy néhány polgár a város határában felfe-
dezett egy lezuhant UFO-t, három élettelen ufonautával. 
Az FBI és a CIA ezt az eseményt elhallgatta és elhall-
gattatta. A rejtélyes ügy tisztázatlansága miatt mind 
a mai napig sok vihart és botrányt kavar. Felfedeztem 
egy számítógépes programot, a neve: USA Photomap. E 
program segítségével az általam kiválasztott földrajzi 
koordináták megadásával Amerika bármely területéről 
műhold által készített, fotó minőségű tájképet lehet le-
tölteni a netről. A maximális felbontás egy méter/pixel, 
azaz egy 17 collos képernyőn 1024 pixel felbontásban 

1024 métert tudunk megtekinteni. Fantáziám beindult. 
Magamat a roswelli ufonauták szerepébe képzelve arra 
voltam kíváncsi: vajon milyennek láthatták ezt a hely-
szint űrmagasságból? Megadtam a koordinátákat. A 
képernyőt, négyzethálós rendszerben, lassan kitöltötte 
a teljes kép. Szerencsém volt! Nem a város közepébe 
találtam, hanem a lakott településtől úgy 600-800 mé-
terre távolabb. Különös és izgalmas látvány fogadott. 
Vonalak, körök, négyzetek geometrikus, absztrakt jel-
rendszere. Gondolhatnánk, hogy ezeket a földfelszíni 
mértani jeleket valami üzenet vagy információközlés 
érdekében hozták létre. A látványok rendkívül változa-
tos és szinte kódolhatatlan konfigurációkat kínáltak. Ha 
én ufonauta lennék, biztosan itt landolnék! A képernyő 
egy-egy részletét „screenshoot”-tal kimetszettem, a 

Kerekes Gábor: Fürdőszoba, 1982 
zselatinos ezüst nagyítás, 16,6 x 24,3 cm
Gábor Kerekes: Bathroom, 1982 
gelatin silver print, 16.6 x 24.3 cm

Kerekes Gábor: Gyereksír, 1982 
zselatinos ezüst nagyítás, 18,1 x 26 cm
Gábor Kerekes: Boat / Child’s Grave, 1982 
gelatin silver print, 18.1 x 26 cm
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Skis felbontás miatt kiegészítettem pixelekkel, majd ki-

nyomtattam. A nyomatokat polaroid P/N eljárással le-
fényképeztem, végül a negatívokat ezüst bromid papírra 
kontaktoltam. Így készült e roswelli kollekció. Digitális-
ból - analóg!” (Kerekes Gábor: Elszállás  Pixel-könyvek 
no.7. Magyar Műhely Könyvek, Budapest, 2008.)

Ez a rövidke történet jól mutatja Kerekes munka-
módszerét, melyben a sok összeolvasott információ, az 
alapvetően érzéki, érzelmi művészi megközelítésmód, 
s a kifejezéshez használt technikák hibátlan, készség-
szintű alkalmazása társulnak, s hozzák létre sok szem-
pontból példa nélkül álló alkotásait. Ilyenek voltak a 
korábbi, természettudományi múzeumok raktáraiban, 
patológiai intézetekben felvett képei is, melyekben a 
létezés, a megszületés, elmúlás tágabb értelmezései 
kaptak képi megjelenítést. Camera obscurás Nap és 
Hold felvételei, a Perseida-meteoritok hullása a tá-
gabb összefüggések felé nyitnak, míg a nagyméretű 

Polaroid képekre felvett magashegyi tájképei gyakran 
falanszter hangulatúak. Fizikai, kémiai, orvosi műsze-
rei, tárgyai, preparátumai, lepke- és kőgyűjteményei 
archaikus megjelenítésüknél fogva nem egyszerűen 
tárgyfotók, csendéletek, hanem díszesen faragott ka-
puk, melyeken a kíváncsi nézők bekukkanthatnak év-
százados múltunk homályos kamráiba. Komolyan ve-
szi Susan Sontag mondatát, lefényképezni annyi, mint 
birtokba venni, megszerezni, magunkévá tenni a ké-
pünk tárgyát. Kerekes a fényképeivel nem elsősorban 
ábrázol, hanem saját belső, szavakkal nehezen, vagy 
egyáltalán nem megfogalmazható gondolati rendsze-

rét (nem, nem kósza egyes gondolatokat, jellemző rá 
a strukturális, minden-mindennel összefüggő szer-
kesztés), tehát ezt a belső rendszert szeretné a maga 
által készített fényképeken valóságossá tenni. Megfog-
hatóvá, láthatóvá, birtokolhatóvá. És hogy e szándék 
megvalósításakor mellesleg esztétikailag megformált, 
igényes technikával kivitelezett, kiállítóterem fala után 
kiáltó fotók keletkeznek, csak szerencse. Az ő, de főleg 
a mi szerencsénk. Még akkor is, ha ezt állítja magáról: 

„Rendkívül önző módon fényképezek. Egyedül magam-
nak csinálom a dolgokat. Ha tetszik valakinek, az jó. 
De csakis saját magamnak fényképezek. Saját kedvte-
lésemre. Saját önigazolásomra. Magam kifejezésére. 
Csakis erre.” 

S mindent, mi imbolygó képként lebeg, 
rögzítsenek megálló gondolatba. 
(Goethe: Faust)

Kerekes Gábor: Május 1. 1983 
zselatinos ezüst nagyítás, 15,4 x 21,1 cm
Gábor Kerekes: 1st of May, 1983 
gelatin silver print, 15.4 x 21.1 cm

Cyber-Alchemist 
I would most like to say only: why should we talk so much 
about Kerekes, when everyone knows everything about 
him – and some know even more than this; we should 
rather just look at his pictures, speak with him and with 
each other, and take advantage of the fact that we can 
be in the company of one of the best photographers of 
Hungary. And certainly, I also have enough courage in 
me to do so – but after all, I will not, because it’s good 
to tell a story.

I am talking about a photographer who, in many as-
pects, represents a unique standard on the palette of 
Hungarian photography. His career and personal events 
are also of interest, but we will come to that later. First 
of all, so that you will continue reading what follows, 
please take this brief summary, which naturally is ad-
equately subjective: He is the one, who in his personal-
ity, and in his creations, links the most modern twenty-
first century photographic procedures with the activity 
of the alchemists, famous and infamous of the Middle 
Ages. Among the contemporary Hungarian photogra-
phers, perhaps he is the only one in whom is material-
ised the expectation, not from even so long ago – let’s 
say, until the turn of the 20th century – of every master 
photographer, that with their knowledge of a dozen pro-
cedures among their means, they should always choose 
that most suited to their message, and to the task to be 
solved. Who use everything, from the camera obscura, 
through the Polaroid, up to the latest generation digital 
image recording devices, with a self-evident natural-
ness, that is suited to image recording; who, with great 
artistic thinking and in a creative way, employ every 
photographic procedure and technique, which they 
deem suitable for the mystical-magical visualisation of 
the knowledge of nature and interest evoking bygone 
eras. In accordance with this, Kerekes – as opposed to 

the photographers of the current age, who have become 
slaves to technology – creates with a rather high degree 
of freedom. And this is only beneficial to his pictures. 
Two more things: the first is an incredible perfection-
ism – his practically compulsive quality, that always, 
under all circumstances, he will only give what is fully 
the best he can give out of his hands. There are no sto -
ries, no exoneration, no spiel, that this will also suffice, 
or you know how difficult the circumstances are... No. 
With Kerekes, the artwork can only be flawless, both in 
terms of conception and execution. And then the second 
thing: almost never does he give anything from his own 
hands: he wants to oversee the entire creative proc-
ess. From the birth of the idea to until its delivery, from 
preparing the shot to the experimentation of the techni-
cal procedure suited to it, all the way through the often 
multi-step realisation of the artwork, up to its mounting 
and framing, everything made by Kerekes. And one last 
thing: he is capable of changing. But not just a bit, but 
the things defining him, blood-deep. He became known 
and renowned for his early, blacked toned, heavy photo-
graphs, of heavily oppressive effect. Others would have 
sat on this for the rest of their lives. There are exam -
ples. But they are not named Kerekes. Then he became 
a leading photojournalist for the leading illustrated 
press organs of the era. Under dozens of magazine cov-
ers, it was printed, Photo: Gábor Kerekes. Others would 
have kept on as reporters until earning their pension. 
Not him. He quit his well-paying positions. He remained 
silent for a long time. His latest photos touch upon such 
fundamental subjects as birth, existence, death, pass-
ing. In the Kerekes-type of particular artistic-scientific 
pictures, elements of the microcosm and macrocosm 
appear in the same scale: the sky, stars, planets, micro-
scopic enlargement of his own body fluids, sweat and 
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He received a number of awards from the quarterly 
Fotóművészet (Art Photography) competitions, and then 
in 1977 he was accepted into the Studio of Young Pho-
tographers (FFS) that was just forming. This was the 
most noteworthy group of the era, the only real work-
shop for young photographers who wanted to stir the 
waters of Hungarian photography. For three years he 
was a member of the board of directors, and then from 
1986 for four years he was the artistic director of the 
Studio. Here he made his most important photos, with-
in the framework of the competitions. Another fifteen 
years must have passed before I also took part in the 
myth-producing around the personage of Kerekes, and 
this is what I wrote then in an article about him: “You 
know, my boy, once long ago, maybe thirty years ago, a 
plucky, black-haired waiter huffily slammed the door on 
ten other young photographers, just pouncing. He was 
deeply offended. They didn’t accept the pictures that he 
had to submit to the Studio of Young Photographers in 
return for the support he had received. At the time, get-

ting in a huff was not a difficult, trying task. Yes, but this 
youth, in his affrontedness, did not get drunk, did not 
go out to drown his sorrows with Toldi in the reeds, but 
he began to work. He started the whole thing from the 
beginning. Within days, he remade his task of several 
months, and also fixed himself for the long term. Not 
a week had gone by, and he opened the door that had 
just been nicked, and he deposited his new material be-
fore his similarly young and similarly talented fellows. 
A number of them remained with their jaws dropping... 
Why? What did this boy – drink-server skilled worker at 
the Eastern Budapest Catering Company – show them? 
Stone-hard, moody, balladist photographs reduced to 
black-and-white, and toneless. Thumbing his nose at so 

blood, body parts preserved in spirits, and old objects 
carrying past knowledge. He does something uncom-
mon in photography: he philosophises, carrying out on-
tological examinations with his pictures, while he cre-
ates aesthetically moulded artworks, radiating a strict 
compositional order, and providing a feast for the eyes.

In any case, with the passing of time, he has become 
a real professional. He lives from his photography, and 
he would like to be known and recognised in wider cir -
cles worldwide, and he does everything necessary for 
this. Sometimes even instead of others. Even at his age, 
he continuously studies and experiments, observes 
himself critically, builds up both his works and connec-
tions, and pays attention to the smallest details... What 
else does he need? Of course, talent. But that he has, I 
can say in all certainty.

He was born in Oberhart in Germany on 2 August 
1945, as the child of refugee Hungarian parents, hauled 
off to the West. The family escaped from the war, and 
in the same year, they moved back to Hungary. Kerekes 
began to see the world in images while attending Kölc-
sey High School, drawing and painting – but he didn’t 
yet take a camera in hand. He unsuccessfully applied to 
the Hungarian Academy of Fine Arts, and thus, between 
1964-73 at first he studied catering, then worked as a 
waiter. The experiences and insight into character he 
obtained here left their mark on him up till today. After 
serving innumerable steins of beer, mixed drinks and 
spritzers, he enrolled in the Dési Huber István Photog-
raphers’ Vocational School, and completed the course. 
Here he was officially pronounced a photographer, 
receiving a stamped paper confirming it. With this in 
hand, he was made assistant reporter at the Budapest 
Photographers’ Co-operative, then photographer at the 
Siderurgical Research Institute for five full years. And 
one would believe, hallelujah, here it is, what you wished 
for: you wanted to be a photographer, and now you are… 
but no, he was Kerekes. In 1979, he had enough of this 
activity, and he once again became a waiter, or officially 
a server, at the No. 1011 Újhegy Self-Service Restaurant. 
If I remember well, this was in Kőbánya, and when I went 
to visit my grandmother, he always warned me, if I got 
there, I should go to the other side. And things happened 
with Kerekes the waiter. A colleague at the Museum 
of Catering is researching it, and I can promise that it 
won’t be without a lesson. And then, like so many oth-
ers among those prominent on the Hungarian cultural 
scene, neither did he escape the attention of the secret 
service agents who wanted to involve everything during 

the Socialist era preceding the political changes. He was 
a member of the Communist party since 1981, and the 
union man at the restaurant. It was about this time that 
he was roped in as an agent of the 3/3 department. He 
did what they obliged him to, then they forgot about him, 
and he also tried to forget everything. This only came 
to light in 2005, and instantly – in my judgement, with a 
greater emphasis than was necessary, and always con-
trolled by concrete political aims, in intensified, embel-
lished forms, by way of affront, humiliation or jealousy, 
whether legitimate or not – was given strong publicity 
in the press, and on internet forums. Drawing his own 
conclusions, Kerekes took a step back from public ap-
pearances, but his creativity, in the wake of the affront 
and frustration springing from this, only grew.

But it would be more practical for us to get back to 
photography, which Kerekes encountered first in 1970. 
If I count well, he was already twenty-five? Indeed. He 
first took part in a group exhibition in Szentendre with 
his photos in 1973. In the wake of his earlier fine arts 
studies, the many paged-through photo albums, and the 
dissected images, he suddenly found his own individual 
mode of expression, and he came up with the technique 
suited to it. “I was a waiter then, Gábor Kerekes recounts 
in his room interspersed with photos, and I was given a 
camera with a telephoto lens as a wedding gift by a very 
good regular customer. It was four years ago – I was 27. 
Alongside waitering on the Balaton, in my free time in 
the afternoons, I began to stroll with my camera – this is 
how it started…. I left my profession from which I made 
my living, and I entered a photographers’ co-operative 
as an aid for 1400., then I was further trained as a labo -
ratory technician. Already my first rolls of film were not 
family amateur pictures; I set out in my first steps with 
aesthetic desires, and yet, those pictures that I thought 
were good at first, today I sweep aside: they are clichés. 
It was great experience: I learned technique! Then an 
even greater step: I learned to use the technique. Which 
means more or less to me: not to exploit the technique at 
any cost. To back off from the extreme limits achieved, 
and not to allow the techniques acquired to determine 
my pictures, but to serve my aims with the technique. If 
necessary, in such a way that I turn the technique against 
technique: if I have already achieved that the negative 
is pin-sharp and as rich in tone as possible, then with 
complicated technical interventions I “corrupt” the en-
largement – and I only use from the results what I have 
a need for”. (Zsolt Csalog: “Bemutatás: Kerekes Gábor” 
[Introduction], in: Mozgó Világ, 1977/2, pp. 11–12)

Kerekes Gábor: Tank, 1989 
zselatinos ezüst nagyítás, 16,8 x 22,1 cm
Gábor Kerekes: Tank, 1989 
gelatin silver print, 16.8 x 22.1 cm
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many photographic conventions, he photographed the 
city on printing material almost completely unsuited to 
photography”. (Károly Kincses: “Made in Kerekes”. Nép-
szabadság, 11 January 2001)  I didn’t make up the story; 
I only rounded off a bit of what I heard when I was still 
a student in Szombathely, from my mentor, my friend, 
my landlord, photographer Laci Dallos. Neither did he 
stray far from reality, because he sat inside when the 
slammed door reverberated. Thus, we might say that 
the story seems to be credible. These pictures that we 
are referring to, do not document, “do not record almost 
anything; the everyday is boring and uniform, and the 
people are just there – if they are there at all. In the situ -
ations caught by Kerekes, it is as if time had stood still, 
but not in the way that we try to imagine, after the hack-
neyed metaphor, that time freezes: motion stiffens; but 
in such a way that what had only stood until now began 
to blur, or to set off towards vanishing. Already in the 
early 1970s, we had to regard Kerekes as the pioneer 
of Hungarian photography… Kerekes’s most important 

photograph of the time, 1 May, made with a camera ob-
scura, simply “dematerialises” and disappears into the 
parading crowd”. (László Beke: Kerekes Gábor helyszínei 
és mindennapjai. A Hetvenes-nyolcvanas [GK’s Locations 
and the Everyday: The Seventies and Eighties], preface 
to the album. Hungarian Museum of Photography, Kecs-
kemét, 2003)

Kerekes had hit upon a formal language that ex-
pressed precisely an atmosphere, with which the Bu-
dapest pictures that he had previously photographed for 
almost a decade were lifted out of their concreteness, so 
that they no longer signified the Kelenföld Flax Works, 
which I saw from my window every day since my child-
hood, nor the ferris wheel of the Vidámpark (Amuse-

Kerekes Gábor: Kariatida, 1978 
zselatinos ezüst nagyítás, 18 x 25 cm
Gábor Kerekes: Caryatid, 1978 
gelatin silver print, 18 x 25 cm

ment Park), or the scenic railway, but photographs that 
are rather extremely contrasty, with few tones, and 
consequently are powerful, sombre, and visually ex-
tremely moulded, which spoke to the fact that among 
these quite dishevelled decors, we didn’t live very hap-
pily, then in the seventies-eighties. Kerekes created a 
form and a language that are today self-evidently used 
by authors young and not so young, who perhaps never 
saw these photos. 

He himself speaks thus about the beginning of his 
photographic career: “I began to photograph quite late, 
at the age of twenty-five, and for twelve years I photo-
graphed Budapest quite systematically; four-five hours 
a day, I knocked about, roaming the streets, my camera 
bag on my shoulder, hitching here and there... In 1983, 
I only made two or three shots, and then for ten years, 
I didn’t photograph at all. As is the custom to say: I had 
arrived to a creative crisis. I felt I had become fatigued, 
and I would only be able to repeat myself, and there was 
no point in this. What I wanted, I had already reached 

the end of. In any case, of my production of twelve years, 
I bequeathed those thirty-five pictures to the Museum 
of Photography in Kecskemét, which I am proud of still 
today”. Some photographic writers refer to him with the 
attribute “everyday classic”. I think this is good for him 
so long as he doesn’t believe it, and remains what he is: 
a photographer of great knowledge, at nearly seventy, 
still a researcher, a seeker, very curious about certain 
things in the world, one of the figures of Hungarian pho-
tography capable of export, the Master.

The second phase of his photographic career is 
counted from 1986, when he worked as a photojournal-
ist contributor for Képes 7, Képes Európa, Európa, Kisk-
egyed, and Népszabadság TV Magazin. His press photos 

Kerekes Gábor: Szökőkút oroszlánnal, 1978 
zselatinos ezüst nagyítás, 18,3 x 26,3 cm
Gábor Kerekes: Fountain with Lion, 1978 
gelatin silver print, 18.3 x 26.3 cm
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made then were included in the Press Photo annual ex-
hibition series, where he won several significant awards 
for three years. In 1988 he received the Hungarian As-
sociation of Journalists (MÚOSZ) Award of Excellence, 
in 1990 a Balázs Béla award, and later he also earned 
the title Artist of Merit. Kerekes, although many believe 
that he was one of the best Hungarian photojournalists, 
myself included, from one day to the other gave up press 
photography. His accomplishments in it were high, of-
ten too high above the expectations of the editors at the 
time, and still – or perhaps exactly for that reason – he 
was not satisfied by it. For years then, he didn’t pho-
tograph anything at all. Instead, he read an enormous 
amount of literature on art, technology, mythology, al-
chemy, astrology, and everything else that interested 
him and somehow could be brought into relation with 
photography.

When he began again to photograph after the long 
pause, he radically broke with his style up till then, and 
turned toward other subjects, and he also tackled them 

in an entirely different way. For instance, he made for 
himself a metre-long camera obscura, and a large-for-
mat camera, using 30x40cm negatives, and with these, 
he recorded the Moon, falling stars, human body parts 
prepared for medical purposes, and old apparatus and 
objects related to physics, chemistry and medicine. He 
made duplicate negatives and contacts, in the inter-
est of better drawing. He processed the large-format 
negatives with archaic procedures offered by historical 
techniques (e.g., cyanotype, salt paper, albumin, aristo 
paper, but also cast collodion glass negatives, if neces-
sary). Today Kerekes cultivates entirely strange things 
in photography: he cogitates, philosophises, and carries 
out ontological examinations by way of his pictures. It 

is only a stretch of the hand for immortality and magic, 
for those who look at his photos at least with as much 
attention and desire for understanding, as much as it 
is indispensable for the operation, as viewer, to sub-
merge from the superficial process of looking at im-
ages to the deeper layers of comprehension. But do not 
be frightened – it is not obligatory! These images also 
function in themselves, as beautiful pictures depicting 
unusual objects. But in the same way that a glass of 
watered-down wine to be thrown back differs from a 
connoisseur’s wine-tasting, this type of Kerekes-photo 
also demands absorption, a renewed mobilisation of 
our existing knowledge, and the individual rethinking 
of the messages mediated by the images. “In Kerekes’s 
attitude, present simultaneously are the gesture of the 
photographer who sees and creates in the complex way 
of the past century, and that of the most modern media 
artist, who concurrently uses the mode of expression 
and tools of art photography, and perpetually questions 
them. In him, are inseparably together the veneration 

of photography touching upon mastery, of the charac-
ter of techné, the autonomous artistic self-expression 
concealed within it, and the intellectual, scientific ap-
proach touching upon the existential questions given 
by the means”. This was written by Klára Szarka in the 
daily Magyar Hírlap on the occasion of an exhibition ar-
ranged in 2000.

“With my works made over the past ten years, I am 
attempting to resuscitate the forgotten connection be-
tween ‘Science and Art’, or in other words, ‘Master and 
Art’… The aims and methods of science and art are dis-
similar: one strives for objectivity, while the subjective is 
inseparable from the other. In the early times, in parallel 
with the objectivity of archaic sciences, the strongly in-

Kerekes Gábor: Sörgyár, 1980
zselatinos ezüst nagyítás, 18,1 x 25,8 cm
Gábor Kerekes: Brewery, 1980 
gelatin silver print, 18.1 x 25.8 cm

Kerekes Gábor: Fegyvergyár, 1979 
zselatinos ezüst nagyítás, 18,3 x 25,5 cm
Gábor Kerekes: Arms Factory, 1979 
gelatin silver print, 18.3 x 25.5 cm
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tuitive methods also progressed. The town of Roswell 
is found in the USA state of New Mexico, at 104.5 lon-
gitude and 33.4 latitude. In 1947, it happened that a few 
residents discovered at the city limits a crashed UFO, 
with three lifeless UFOnauts. The FBI and the CIA were 
silent and silenced the event. Due to its lack of expla -
nation, the mysterious case has stirred tempest and 
scandal up to the present day. I discovered a compu -
ter program, named: USA Photomap. With the aid of 
this program, by giving the geographical co-ordinates 
I have selected, a landscape of photographic quality, 
made by satellite of any territory in America, can be 
downloaded from the internet. The maximum resolu -
tion is one metre/pixel, i.e., on a 17-inch monitor, at 
1024 pixel resolution, we can view 1024 metres. My im -
agination was set in motion. Imagining myself in the 
role of the Roswell UFOnauts, I was curious: how did 
they see the site from their distance in space? I en -
tered the co-ordinates. The entire image slowly filled 
the monitor, in a grid system. I was fortunate! I didn’t 
find myself in the centre of the town, but some 600-800 
metres from the inhabited settlement. I was greeted by 
an unusual and exciting vision. A geometric, abstract 
system of symbols, like lines, circles, and squares. We 
might think that these geometric signs on the surface 
of the earth were created in the interest of transmit -
ting a message or some kind of information. The views 
offered extremely diverse and almost decipherable 
configurations. If I were an UFOnaut, certainly this 
is where I would land! I sectioned the monitor with a 
‘screenshot’ of each detail; due to the low-resolution, I 
augmented them with pixels, and then printed them. I 
photographed the prints with a Polaroid P/N procedure, 
and I finally made contact prints from the negatives on 
silver bromide paper. Thus was made the Roswell col -
lection. From digital – to analogue!”

This short story is a good example of Kerekes’s 
working method, in which the large quantity of checked 
knowledge, the fundamentally sensual, emotional artis-
tic mode of approach, and the techniques employed for 
expression, partner in a flawless application of readi-
ness, and create compositions that are unprecedented 
in many aspects. Such were also his earlier pictures 
taken in the warehouses of natural science museums 
and pathological institutes, in which broader interpre-
tations of existence, birth and passing took on visual 
representation. His Sun and Moon recordings with a 
camera obscura, and the falling of Perseida meteor-
ites open toward broader correlations, while his high 

mountain landscapes taken on large-scale Polaroids 
are often of a phalansterian mood. With their archaic 
visualisation, his pieces of physics, chemistry, and med-
ical instruments, objects, and preparations, butterfly 
collections and public collections are not simply object 
photos or still lives, but rather ornately carved portals, 
through which the curious viewers can peek into the 
obscure chambers of our century-old past. He takes 
Susan Sontag’s sentence seriously, in which she says 
that to photograph is as much as to take possession, to 
acquire, to make the object of the image our own. With 
his photographs, Kerekes does not primarily depict, but 
this is his own inner intellectual order, which is either 
difficult to formulate with words – or impossible (and 
no, these are not confused individual thoughts: a struc-
tural construction in which everything is connected with 
everything is characteristic of him); in other words, he 
would like to render this inner order real by way of his 
photographs. Tangible, visible, and to have possession. 
And that in realising this intention, it is incidentally aes-
thetically moulded, executed with demanding technique, 
and after the walls of the exhibition hall, exclamatory 
photos arise, this is only luck. His – but primarily our 
– luck. Even if he asserts this about himself: “I photo-
graph in an extraordinarily selfish way. I do the things I 
do only for myself. If someone likes them, that’s good. 
But I only photograph for myself. For my own gratifica-
tion. My own self-justification. To express myself. Only 
for this”. 

Ye wavering forms draw near again as ever
When ye long since moved past my clouded eyes.
To hold you fast, shall I this time endeavour?
(Goethe: Faust)

Kerekes Gábor: Téglagyár, 1980 
zselatinos ezüst nagyítás, 18,5 x 25,8 cm
Gábor Kerekes: Monolith Brick Factory, 1980 
gelatin silver print, 18.5 x 25.8 cm

Kerekes Gábor: Fegyvergyár háta, 1980 
zselatinos ezüst nagyítás, 18,3 x 26,3 cm
Gábor Kerekes: Arms Factory from the Rear, 1980 
gelatin silver print, 18.3 x 26.3 cm
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Amit ma látok, az a tegnap

KORNISS

1974-et írunk, KK 20 éves fotóamatőr, amúgy a Magyar 
Távirati Iroda Illusztrációs Rovatának világosítója havi 
1100 forintért, kezében egy Exakta Varex fényképező-
géppel, rajta egy 135 mm-es teleobjektívvel, a Hősök 
tere felé tart. Átmegy a zöld jelzést követően a zebrán, 
sorba áll a Műcsarnok bejáratánál, s némi tolongás 
után bejut élete első igazi fotókiállítására, aminek címe: 
Korniss Péter: Az eltűnő paraszti életforma nyomában. Ez 
a tárlat az akkori magyar fotográfia egyik mérföldkövé-
nek tekinthető többféle szempontból is. Pro primo: Er-
délyről akkor beszélni sem nagyon lehetett, nemhogy 
három teremnyi fotót bemutatni. Pro secundo: itt vált 
mindenki számára láthatóvá, megismerhetővé, követ-
hetővé nálunk egy típus, az igazi, a klasszikus fotóri-
porter, akinek nem csak fényképezőgépe van, hanem 
felelősségérzete is, akinek fotóival közlendője van a 
világ számára, aki újra és újra visszamegy fényképei 
szülőhelyére, s egyre mélyülő koncentrikus körökben 
próbál meg eljutni az őt foglalkoztató jelenség lényegé-
ig. Olyan fotóriporter, aki elsősorban nem eseményeket 
rögzít, nem tudósít az őt érdeklő világról, hanem be-
szélget velük, életformájának részéve teszi, és amikor 
fényképez, akkor felelősséget vállal értük, szavakkal, 
tettekkel és minden elkészült képével. Korniss alapve-
tően egy kíváncsi ember, aki nem elégszik meg a dolgok 
felszínével. Mélyebbre ás, és a láthatón és éppen ezért 
le is fényképezhetőn keresztül a tudhatót, az érezhetőt 
örökíti meg. Azóta már termett ilyen fotográfusokat a 
magyar föld, de Korniss ebben vitathatatlanul az élen 
járt. Az én utam is kábé itt és ekkor indult a Műcsar -
nokból, s a sok privatizálást mentendő és magyarázan-
dó, azt gondolom, hogy ez az emlegetett kiállítás nem 
csak nekem volt fontos és sorsfordító, hanem ezért 
vagy másért, de rajtam kívül még sokaknak. Korniss 

Péter pedig itt lett A Kornisspéter, azon kevésszámú 
magyar fotográfusok egyike, akinek tehetségét kor- és 
kartársai sem kérdőjelezik meg, akinek fotográfusként 
először adtak Kossuth-díjat, s akinek szerte a világban 
is magasan jegyzik munkásságát.

Aki csak az életrajzát szeretné ismertetni, könnyen 
megoldható feladatot vállalna. Néhány vargabetűtől 
eltekintve, Korniss életpályája egyenes ívű, viszony-
lag hosszú és jól áttekinthető szakaszokból épülő, jól 
mesélhető elemekből álló. Kolozsvári születés, gyer-
mekkor, áttelepülés, Eötvös Gimnázium, ELTE jogi kar, 
1956-os forradalomban részvétel, kicsapás, segéd-
munkás lét, s miután fotós akart lenni, jelentkezett a 
Budapesti Fényképész Szövetkezetbe. Vassányi Béla 
jóvoltából vették fel, a riportosztály éjszakai szárítója, 
képragasztója volt. De idővel riporter lett. „Az idény-
munka éjszakai szárítás volt, iskolai tablóképeket kel-
lett szárítanom, ez ötvennyolc májusában történt. Két 
hónap után véglegesítettek, mint segédmunkást. A 
Kálvin téri ragasztó részlegbe kerültem, ott dolgoztam 
hat hónapig.” (Gera Mihály: Beszélgetés Korniss Péterrel. 
Fotóművészet, 1978. 4. sz. 3–23. o.) 1959 óta tekinti ma-
gát hivatásos fotósnak. Itt a FÉNYSZÖV-ben tanult a már 
említett Vassányitól, Iczkovits Jenőtől, Szíjjártó Páltól, 
Pálházi Lajostól. Ettől kezdve jelentek meg képei. Tánc- 
és balettfotókkal kezdődött, s a 25. Színház előadásain 
készített képeivel folytatódott munkássága. És itt álljunk 
meg egy pillanatra. Az egykor 20 éves KK itt került har-
madszor érintés közelbe Kornissal. A második kimaradt, 
arról csak annyit, hogy a Gödöllői Galériában, melyet 
később vezetett, az első adandó alkalommal kiállította 
annak az ominózus műcsarnokbeli kiállításnak egy szű-
kített, vándorolhatóvá tett változatát. Tartozott ennyivel 
magának és Kornissnak, a galériabeli közönségről nem 

Korniss Péter: Hazafelé, kenyérrel, 1974, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Péter Korniss: On the way home, with bread, 1974. gelatin silver print, 40 x 30 cm
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is beszélve. De vissza a 25. Színházhoz, melybe Korniss 
fotózni, KK meg előadásokat nézni járt. A később utá-
ni még később korában járunk. KK már nem a Gödöllői 
Galéria, hanem a Magyar Színháztörténeti Múzeum és 
Intézet fotómuzeológusa. És anyagi lehetősége támadt 
a gyűjtemény gyarapítására. Nem volt túl gyakori alka-
lom ez már akkor sem, pedig még hol voltunk mától. 
Lehet, hogy vehettem volna három eredeti Jászai Ma-
rit, két Kűry Klárát és néhány Blaha Lujzát, de nem, 
megkerestem és rábeszéltem Korniss Pétert, hogy az 
akkor már sok éve csak az archívumában rejtező 25. 
Színházban készített felvételeinek negatívjait adja el. 
Szerencsére így történt. Azóta több kiállítást ért meg az 
a válogatott, nagyított anyag, melyből megint csak két 
dolog látszik pontosan. Az 1970-es években működött 
színház szereplőinek (Jobba Gabi, Zala Márk, Berek Kati 

és még néhány társuk) tiszta arca, abbéli hite, hogy egy 
jobbító, a bajokat feltáró és azon valamiféleképpen se-
gítő dologban vesznek részt a maguk sajátos eszközei-
vel, jól látszik a fotókon. És tetten érhető a Kornisst is 
átjáró érzés, aki nem hivatalosan, de mégis csak egyike 
volt a színház tagjainak, de nem szóval, testtel, mimi-
kával, hanem fényképekkel hitt, gondolkodott, alkotott 
velük. És már nincs a színház, nincsenek azok a hitek, 
a színészek, résztvevők közül is sokan halottak már, de 
Korniss fotói tanúskodnak. Ilyen volt akkor, ez.

Korniss Péter: Csordát terelő pásztor, hajnalban, 1974 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Péter Korniss: Cattle herding at dawn, 1974 
gelatin silver print, 30 x 40 cm

Korniss Péter: Kisparcella, 1977, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Péter Korniss: Small plot, 1977. gelatin silver print, 40 x 30 cm
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Korniss Péter: Krumpliszedő asszony, 1976
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Péter Korniss: Potato picking woman, 1976 
gelatin silver print, 40 x 30 cm

Korniss Péter: Fáradt pásztor, 1971, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Péter Korniss: Tired shepherd, 1971. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Rohanjunk tovább a Korniss Péter élete elnevezé -
sű autópályán. Fotózott a Balett Intézetnek, a Déryné 
Színháznak, a Pécsi Balettnek, a Bihari Táncegyüttes -
nek, a Magyar Állami Népi Együttesnek, az amszter -
dami Nemzetközi Táncszínháznak. 1961-től a Nők Lapja 
fotóriportere lett 1991-ig, egy apró kitérővel. Néhány 
heti munkaviszony után a főszerkesztőnek írt névtelen 
levél nyomán kiderült ellenforradalmi tevékenysége, 
ezért fegyelmit kapott, kirúgták, s még 1961-ben vis z-
szatért a FÉNYSZÖV-höz. Ez után szerzett fényképész 
szakmunkás bizonyítványt. Másfél év múlva vette vis z-
sza a Nők Lapja, ahol ezt követően sok címlapot, belső 
képriportot, fotóesszét publikált. 1987-től ő lett a kép -

szerkesztő, majd 1990-től még egy évig a Magyar Nők 
Lapja képszerkesztője is. Harmincévi munkaviszony 
után mondott fel. Onnantól pedig ő csak így, egysze -
rűen, A Kornisspéter. Akinek nem elég a felkérés, a 
lehetőség, aki csak akkor fényképez, ha erre belső 
késztetést is érez. Aki addig nem vesz kamerát a ke -
zébe, amíg létre nem jön közte és a lefényképezendő 
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adta meg pályámhoz, de a továbbiakhoz is meglehetős 
köze van és lesz.

Kicsit maradjunk még a táncnál, mert ezen keresz-
tül jutott el élete, pályája legmeghatározóbb eleméhez, 
a múlttá váló világot, a hagyományos paraszti életfor-
mát megörökítő képeihez. A táncfotózása kezdetéről 
beszél. „Az egyik fotós megbetegedett, és Vassányi el-
küldött fényképezni a Balettintézet vizsgaelőadására. 
Mondtam neki, hogy egyáltalán nem értek a tánchoz, 
addig sportból is csak negyedosztályú röplabdamecs-
cseket és hasonlókat fényképeztem. Erre mondta a 
főnököm: ott is ugrálnak, itt is ugrálnak, menj fiam és 
fotózd le. Bármilyen hihetetlenül hangzik, így kezdtem 
táncot fotózni. Ez volt májusban, szeptemberben már 

egy könyv számára fotóztam a Balettintézet tanuló-
it. Aztán a Pécsi Balettnek dolgoztam, a róluk készült 
képeket látta a Bihari Táncegyüttes vezetője, Novák 
Ferenc. Ő volt az, aki besétált a FÉNYSZÖV-be, és azt 
az embert kereste, aki a balettos képeket csinálta. Én 
éppen három hónapos katonai szolgálatomat töltöttem, 
mondták neki, hogy úgyis csak segédmunkás vagyok, 
adnának neki egy igazi fotóst. Novák ragaszkodott 

Korniss Péter: Betlehemes pásztor, furulyával, 1971 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Péter Korniss: Nativity shepherd, with flute, 1971 
gelatin silver print, 40 x 30 cm

Korniss Péter: Mulató legények a táncházban, 1967 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Péter Korniss: Young men in the dance hall, 1967  
gelatin silver print, 30 x 40 cm

ember, táj, város, helyzet között a számára megfele -
lő azonosság-, vagy otthonosságérzés, a megegye -
ző amplitúdójú rezgésszám, valamiféle emberi kap -
csolat. Az imént említettem futólag az amszterdami 
Nemzetközi Táncszínházat. Tizenkilenc évig fotózta 
előadásaikat, de most nem erről akarok szólni. Hanem 
A Kornisspéterről. Arról, miként működik, hogyan éli 
bele magát a fényképezésbe. A módszeréről, ha van 
ilyen egyáltalán. „Mindig csak embereket szerettem 
fényképezni. Városok, épületek, műemlékek soha sem 
vonzottak, mint fényképészt. Amszterdammal sem 
volt ez másképp – eleinte... Öt év nyolc látogatása so -
rán egyetlenegy képet sem készítettem. Fényképezni 
akkor kezdtem, amikor először úgy éreztem: meg kell 

őriznem magamnak azt, amihez személyes közöm van. 
Amihez kötődöm, amire jó visszagondolni… Egyszóval, 
amikor beleszerettem Amszterdamba...” És ennek a 
fényképezésnek lett eredménye egy szép album 1987-
ből, amelyek egyikébe ezt írta: „Kincses Károlynak, 
azzal a jókívánsággal, hogy annyi öröme legyen a ma -
gyar fotográfiában, mint nekem Amszterdamban…” És 
akkor eldőlt, Korniss Péter nemcsak a kezdő lökést 
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Korniss Péter: A sírnál, 1973, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Péter Korniss: At the grave. 1973. gelatin silver print, 40 x 30 cm

hozzám, és – ilyeneken múlik az élet – megvárt. Így 
kezdtem 1962-ben néptáncot fényképezni, náluk is-
merkedtem meg a hagyományos paraszti táncokkal és 
énekekkel, de még akkor sem tudtam arról, hogy eb -
ből még a való világban is maradt valami. Azt hittem, 
már csak színpadon létezik… Hatalmas érzelmi sokk 
volt, amikor Novák Feri elvitt Erdélybe, Székre, 1967 
novemberében és pont a szombati táncházba estünk 
be. Elképesztő élmény volt, olyan, mintha egy időgép 
150 évet visszarepített volna a múltba: két olajlámpa 
pislákolt egy kis gerendás szobában, a fal mellett ül -
tek a lányok fekete kendőkben, a párok pörögtek, rö -
pültek a pántlikák, a szalmakalapok, a zenészek egy 
lócán álltak és húzták a zenét. Az egész akkora élmény 
volt, hogy utána éjjel nem tudtam aludni. Azt éreztem, 
hogy ha valamire, akkor erre való a fényképezőgép, 
hogy ezt megörökítse. Látható volt, csak idő kérdése, 
mikor váltja le ezt a világot egy városiasabb kultúra, 
és azt is éreztem, hogy erről hírt kell adni. Olyannyi -
ra nem volt ismert ennek a létezése, hogy visszatér -
temkor, ahogy beküldtem a képeket egy pályázatra, 
azt mondták: nagyon szép ez a sorozat az Állami Népi 
Együttesről. Mondtam, hogy ez nem színpad, ők tény -
leg így élnek!” (Beke Dániel „Akkor érzem jól magam, ha 
elfogadnak”– interjú Korniss Péter fotóművésszel 2009. 
június 12. (http://pixinfo.com/cikkek/interju_korniss_
peter) És akkor már megint csak ott tartunk, ahol en -
nek az írásnak az elején. KK urbánus, falun sosem járt 
szépreményű fiatalembert elvarázsolják Korniss Péter 
itt készült és ott bemutatott képei. Ez egy nagy talál -
kozás volt. Szék, az akkor még élő, eleven hagyomány 
és Korniss Péter tálentuma. Innentől már csak csinál-
ni kellett. És Korniss fényképezett is rendületlen. Az 
ezerkilencszázhatvanas-hetvenes évek Erdélyét, azon 
belül is a Mezőséget, Kalotaszeget és Máramarost 
ismertette meg nézőivel. Ekkoriban még szinte érin-
tetlen hagyományú és életmódú volt ez a világ. Év -
százados viseletek, megmaradt, élő szokások, szinte 
érintetlenül gyönyörű tájak, tiszta, szép, nyílt arcok. 
Ezt fényképezte Korniss. Ez a világ azóta eltűnt, csak 
az ő fényképein, albumaiban létezik jobbára. Ha valaha 
is volt értelme ennek a közhelyszerű mondásnak, hogy 
„az utolsó órában” talált egymásra ez a hagyományos 
paraszti világ és Korniss Péter fényképezőgépe, akkor 
itt sokszorosan igaz. 

És egyszer csak azt vette észre a fotográfus, hogy 
azt és úgy, ahogy eddig tette, valamiért már nem le-
het folytatni. Emlékszem arra a kicsi zavarodottságra, 
elbizonytalanodásra, mely fokozatosan elfogta, be-
szélgettünk is már akkoriban ezekről. „Bár továbbra 
is gyakran jártam Erdélybe, ritkán fényképeztem. Úgy 
éreztem, csak ismétlődnek a képek, amelyek már ben-
nem – és a fotópapíron is – rögződtek. Nem tudtam új 
gondolatokat, új érzéseket előhívni magamból. Úgy 
tűnt, befejeztem, amire vállalkoztam.” (Korniss Péter: 
Leltár. Erdélyi képek 1967–1998 49. o.) Abbamaradt – én 
azt hittem örökre, de szerencsére tévedtem – az Er-
délyben megkezdett évtizedes munka. 

Belevágott egy másik projektbe. Kornisst ismer-
ve, ugye nem lepődnek meg, ha azt mondom, ez is 
egy évtizeden keresztül tartott. Tíz évig követte egy  
Tiszaeszlárról a fővárosba ingázó munkás életét, s így 
született meg  A vendégmunkás című sorozata, kiállítása, 
könyve. A falusi kultúrából a fekete vonatokon hetente 
egyszer a városi környezetbe érkező, itt a legnehezebb 
fizikai munkákat végző Skarbit András mindennapjait 
ábrázolta életközelből, a legintimebb pillanatoknak is 
részeseként úgy, hogy sosem lett intimpista, sosem lett 
szenzációhajhász bulvárfényképész, úgy, hogy egy em-
ber életén keresztül egy réteg, sok ezer ember életét 
tudta művészi módon dokumentálni. A vendégmunkás 
jelentősége éppen ebben áll, az egyén sorsán keresztül 
egy sokkal átfogóbb, általánosabb, sokakra érvényes 
sorsot tudott megmutatni a klasszikus, fekete-fehér 
fényképezés eszközeivel. „Akkoriban fejeztem be Múlt 
idő című könyvemet, s ezzel azt a hosszú időszakot, 
melyet az eltűnő paraszti világ fényképezésével töltöt-
tem. A folytatás gondolata magától adódott: azoknak a 
sorsa, akik kiszakadtak a mezőgazdaságból, a város-
ban kényszerültek munkát vállalni, közben családjuk 
otthon maradt a faluban. Ezért érdekelt már régóta az 
ingázók élete. Jártam a munkásszállókat, kerestem a 
kapcsolatokat, s néha fényképeztem is. S ezért szálltam 
fel azon a bizonyos pénteki napon a Budapest-Nyíregy -
háza személyvonatra is, amelyen – szerencsémre – a 
tiszaeszlári kubikusok is utaztak. Rögtön úgy éreztem, 
őket kerestem.” (Korniss Péter előszava A vendégmun-
kás könyvben 5. o.) A könyv képei 1978 szeptemberétől 
1986. január 1-ig, nyugdíjba vonulásáig követték Skarbit 
András és családja életét. De Korniss Péter kapcsolata 
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SKorniss Péter: Szobasarok, popsztárral, 1997 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Péter Korniss: In the corner of the room, with popstar, 1997 
gelatin silver print, 30 x 40 cm

Korniss Péter: Őszi sárban, párosan, 1971, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Péter Korniss: A pair, in the autumn mud, 1971. gelatin silver print, 40 x 30 cm

folytatódott a családdal akkor is, amikor már készen 
volt a kiállítás, készen volt a könyv, amikor már sem-
mi külső dolog nem motiválta, csak az évtizedes baráti, 
emberi viszony.  Folytatódott. És ugye az is természe-
tes volt, hogy 1991-ben, A vendégmunkás müncheni ki-
állítására együtt mentek Skarbit Andrással. Hát igen, 
ez az, erről próbáltam Korniss kapcsán beszélni.

A kilencvenes évek második felében megtalálta a 
megváltozott világhoz, a változóban lévő emberekhez 
adekvát stílust. Ehhez az kellett, hogy Korniss is vál-
tozzon. Hagyományos fotóriporteri stílusát, a spontán 
módon, beavatkozás nélküli képalkotást kiegészítette 
a személyeket saját környezetükben beállító, bevilágí-
tott, kicsit a műtermi felvételekre hajazó fényképezési 
móddal. Visszament, hogy így, új szemmel, új eszkö-
zökkel dokumentálja tovább azt a változást, mely zajlott 
és zajlik az elzártságából a tévé, internet, más tömeg-
kommunikációs eszközök által megállíthatatlanul glo-

balizálódó Erdélyben. A közösségek felbomló félben, a 
népviselet mellett, azzal keveredve, vagy helyébe lépve, 
megjelentek a kínai trikók, ruhák, a csikótűzhely mel-
lett szól a tévé a konyhában, a családi ereklyék közé 
Michael Jackson poszter applikálva, a széki verandán 
ülő pár fölött már ott a parabolaantenna tányérja. Tet-
szik, nem tetszik, ez a világ rendje, mondja Korniss Pé-
ter, anélkül, hogy bármiféle ítéletet alkotna. Nem az ő 
dolga. Ő ezt is megörökítette. Mert ez az ő dolga. A ké -
pek, az elmúló világ és a változó világ dokumentumai a 
Leltár. Erdélyi képek 1967–1998 könyvében jelentek meg. 
És itt olvasható ez is: „Sohasem akartam tárgyszerű 



27
0

K
O

R
N

IS
S 

P
É

T
E

R

27
1

P
É

T
E

R 
K

O
R

N
IS

S

What I see today is yesterday
The year is 1974, KK is a 20-year-old amateur photog-
rapher, and otherwise a lighting man for the Illustra-
tion Column at the Hungarian Wire Service (MTI) for a 
monthly salary of HUF 1100, an Exakta Varex camera 
in hand, with a 135 mm telephoto lens, heading to-
wards Heroes Square. He crosses at the zebra when 
the light turns green, stands in line at the entrance to 
the Műcsarnok/Kunsthalle Budapest, and after a bit of a 
crush in the crowd, he enters the first real photography 
exhibition of his life, under the title: Péter Korniss: In 
the wake of the vanishing peasant lifestyle. This exhibition 
can be considered a milestone in the Hungarian pho-
tography of the epoch, from a number of aspects. Pro 
primo: At the time, it was not really possible to speak 
about Transylvania, not to mention presenting three 
halls of photographs from there. Pro secundo: Here, it 
was made visible, recognisable, and traceable: a type, a 
real, classic photojournalist, who does not only have a 
camera, but also a sense of responsibility, who with his 
photos has something to say to the world, who again and 
again returns to the birthplace of his photographs, and 
in increasingly deepening concentric circles, he strives 
to reach the essence of the phenomenon that occupies 
him. He is a photojournalist who does not first and fore-
most record events, does not inform about the world 
that interests him, but rather speaks with them, makes 
them a part of his lifestyle, and when he photographs, 
he takes responsibility for them, with his words, and his 

deeds, and with every picture taken. Korniss is funda-
mentally a curious person, who is not satisfied with the 
surface of things. He digs deeper, and by way of the vis-
ible, and the photographable, he also records the know-
able, and the perceptible. Since then, Hungarian soil has 
produced such photographers, but Korniss unarguably 
was at the fore in this. My path also commenced ap-
proximately here and at the time from the Műcsarnok, 
and with all the privatisation to be saved and expound-
ed, I think that this exhibition was not only important 
and destiny-changing for me, but, either for this or for 
other reasons, also for many others besides me. Péter 
Korniss, meanwhile, here became Kornisspéter, one of 
the few Hungarian photographers, whose talent was not 
questioned by his contemporaries, nor his colleagues, 
and who was the first to be awarded the Kossuth Prize 
as a photographer, and whose work is noted highly 
around the world.

Who would only like to review his biography, under-
takes an easily solvable task. With the exception of a few 
roundabouts, Korniss’s career is a straight path, con-
structed from relatively long and perspicuous phases, 
comprising easily narratable elements. Born in Cluj, 
childhood, resettlement, Eötvös High School, ELTE Law 
Faculty, participation in the 1956 Revolution, expulsion, 
the existence of an unskilled worker, and when he want-
ed to become a photographer, he applied to the Buda-
pest Photographers Co-operative (FÉNYSZÖV). He was 

Korniss Péter: Disznótoros családi vacsora, Tiszaeszlár, 1988 (a Vendégmunkás című sorozatból), zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Péter Korniss: Pork family meal, Tiszaeszlár, 1988 (from the Guest Worker series), gelatin silver print, 40 x 30 cm

leltárt készíteni. Munkámat nem tartottam a néprajz 
kisegítő eszközének. Nem érdekeltek az aprólékos 
részletek, s nem akartam tudományos alapossággal 
mindent feltérképezni. Úgy gondoltam, a tárgyakat a 
múzeumok polcain, a viseletet vitrinben, a zenét és az 
éneket hangszalagon, a táncot pedig színpadon lehet 
megőrizni. A fotográfia ajándéka, hogy megörökíthetjük 
a legtünékenyebbet is: az embert – abban a világban, 
amelyet maga teremtett és éltetett.” (157. o.) Mert az 
ember és az őt körülvevő világ együtt teszik ki azt a na -
gyon bonyolult szövedéket, melyet mindennapi kultúrá-
nak nevezünk, s mely jól látható módon körülvesz és 
meghatároz mindannyiunkat, éljünk Patagóniában vagy 
Torockón, városban vagy falun, vagy akár egy magányos 
kunyhóban az erdők mélyén. És ha valaki érvényeset 
akar mondani magunkról, akkor ennek a kultúrának 

a látható részeit kell lefényképezni. Mert ami látható, 
az le is fényképezhető. A Kornisspéter ezt teszi mind a 
mai napig. És nem csak a magyarokat állítja gépe elé, 
hanem a környező népekhez tartozókat is, megfelelve a 
bartóki gondolatnak, miszerint fontosabb mindaz, ami 
összeköt, mint a különbözőség, ami elválaszt. Ennek 
megfelelően összegző nagy kötete, a Kötődés képeinek 
színtere Erdélyen kívül Magyarország, Moldva, Gyimes, 
Felvidék, a Vajdaság. 

Robert Capának, a legendás fotográfusnak volt a 
mondása: ha nem elég jó a képed, nem voltál elég közel 
a témához. Magam számára ezt így módosítottam: ha 
nem elég jó a képed, nem voltál elég közel az ember-
hez – írta ars poeticaként Korniss Péter. És nem csak 
mondta, csinálja is.
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accepted by the favour of Béla Vassányi, and became 
the night dryer and picture-gluer of the report depart -
ment. With time, he became a reporter. “The seasonal 
work was night drying: I had to dry school tableaux – 
this was in May of 1958. After two months, they final -
ised me as an unskilled worker. I arrived to the glu -
ing division at Kálvin Square, where I worked for six 
months”. (Mihály Gera: “Beszélgetés Korniss Péterrel 
[In conversation with Péter Korniss]. Fotóművészet, 
1978, no. 4, pp. 3-23)  Since 1959, he considers himself 
a professional photographer. Here at the FÉNYSZÖV, 
he learned from the already mentioned Vassányi, Jenő 
Iczkovits, Pál Szíjjártó, and Lajos Pálházi. Since this 
time, his pictures have been published. He began with 
dance and ballet photos, and he continued his work 
with pictures he made at the 25th Theatre perform -
ances. And let us stop here for a moment. The former 

20-year-old KK here came into touching proximity with 
Korniss for the third time. We skipped the second time, 
and suffice to say that it was in the Gödöllő Gallery, 
which he later led; when the first occasion served, he 
showed a reduced version of the ominous Műcsarnok 
exhibition, which could be more easily toured. He owed 
as much to himself and to Korniss, not to mention the 
audience of the gallery. But back to the 25th Theatre, 
to which Korniss went to photograph, and KK to watch 
performances. Following the latter, it is now even later. 
KK by now is photomuseologue, not at the Gödöllő Gal -
lery, but at the Hungarian Theatre History Museum and 
Institute. And a material opportunity arose to acquire 
works for the collection. This was not a too frequent 
occasion, even then; yet where were we, from today. 
Perhaps I could have purchased three original Mari 
Jászai’s, two Klára Kűry’s, and a few Lujza Blaha’s, 

but no – I looked for Péter Korniss, and talked him into 
selling the negatives of the photographs he made for 
the 25th Theatre, that had only remained hidden in his 
archive for many years. Fortunately, it happened this 
way. Since then, the selected, enlarged material has 
featured in a number of exhibitions, with again only two 
things that are visible precisely. The pure faces and 
the faith of the actors of the theatre functioning in the 
1970s (Gabi Jobba, Márk Zala, Kati Berek, and a few of 
their colleagues), that they take part in a better thing, 
baring the problems, and in some way helping them, by 
their own means, is clearly visible in the photos. And 
this feeling of passage also caught Korniss, who – not 
officially – but still was one of the members of the the-
atre: not with words, body or mimic, but with photogra-
phy, believed, pondered and created with them. And by 
now, the theatre is no more, nor are those beliefs, and 

many among the actors and participants have already 
passed away, but Korniss’s photos bear witness. It was 
like this, then.

Let’s rush further on the highway called the life of 
Péter Korniss. He photographed for the Ballet Institute, 
the Déryné Theatre, the Pécs Ballet, the Bihar Dance 
Company, the Hungarian State Folk Ensemble, and the 
International Dance Theatre from Amsterdam. He was 
a photojournalist at the women’s magazine, Nők Lapja, 
from 1961-91, in a small detour. A few weeks after he be-
gan to work, in the wake of an anonymous letter written 
to the editor-in-chief, his counter-revolutionary activ-
ity was brought to light, and he was disciplined, and let 
go, and then in 1961 returned to the FÉNYSZÖV. He then 
obtained a certificate as a professional photographer. 
One and a half years later, he was rehired by Nők Lapja, 
where he then published numerous covers, illustrated 

Korniss Péter: Tv-nézés, vacsorával, a munkásszálláson, Budapest, 1988 (a Vendégmunkás című sorozatból),  zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 40 cm
Péter Korniss: TV-dinner at the workers’ hostel, Budapest, 1988 (from the Guest Worker series), gelatin silver print, 24 x 40 cm

Korniss Péter: A miskolci állomáson, 1988, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Péter Korniss: At the station in Miskolc, 1988. gelatin silver print, 30 x 40 cm
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Korniss Péter: Elemózsia, hazulról, 1988 (a Vendégmunkás című sorozatból), zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Péter Korniss: Lunch, from home, 1988 (from the Guest Worker series), gelatin silver print, 40 x 30 cm

reports, and photo essays. From 1987, he became the 
photo editor, and from 1990 another year as the photo 
editor of Magyar Nők Lapja. After thirty years of employ-
ment there, he resigned. And from then on, just simply, 
Kornisspéter. For whom a request or a possibility is not 
enough; who only photographs when he feels an inner 
impetus. And who does not take camera in hand until an 
appropriate level of identity or feeling of being at home 
is established between him and the person, landscape, 
city or situation to be photographed: a frequency of 
corresponsive amplitude, some sort of human connec-
tion. Before, I mentioned in passing the International 
Dance Theatre in Amsterdam. He photographed their 
performances for nineteen years – but this is not what 
I wanted to discuss now. But Kornisspéter. But rather 
how he functions, and how he lives through his photog -
raphy. About his method – if he even has any at all. “I 
always liked to photograph only people. I was never at -
tracted to cities, buildings or landmarks as a photogra -
pher. It was the same in Amsterdam – at first... Over the 
course of eight visits in five years, I did not take a single 
photo. I began to photograph only when I felt: I have to 
preserve that which I have a personal connection to. 
That which I have an attachment to – which is good to 
think back on… In other words, when I fell in love with 
Amsterdam...” And the result of this photography was 
a nice album from 1987, one of which he wrote in: “For 
Károly Kincses, with the wish that he will find as much 
joy in Hungarian photography, as I have found in Am -
sterdam…” And then it became clear: Péter Korniss had 
not only given the initial push to my career, but as it 
continued, he also was very much a part of it – and will 
remain so.

Let us remain a bit with dance, because it was 
through it that he arrived to the most definitive ele-
ment of his life and career: the world as the past, and 
the photos preserving the traditional peasant lifestyle. 
He speaks about the beginning of his dance photogra-
phy. “One of the photographers fell ill, and Vassányi sent 
me to photograph the examination performances at the 
Ballet Institute. I told him that I knew nothing about 
dance: up till then, even as far as sports photography 
goes, I had only shot fourth-class volleyball games and 
such. To this, my boss replied: they jump around there, 
and they jump around here – go ahead, my boy, photo-
graph them. As unbelievable as it might sound, this is 
how I began to photograph dance. This was in May, and 
by September, I had photographed the students of the 
Ballet Institute for a book. Then I worked for the Pécs 

Ballet, and Ferenc Novák, director of the Bihar Dance 
Ensemble, saw the photos I had taken of them. He was 
the one who strolled into the FÉNYSZÖV, and sought the 
person who had taken the ballet photos. I was just doing 
my three months of military service, and they told him 
that anyway, I was just an unskilled worker, and they 
would give him a real photographer. But Novák insisted 
on me, and – life hinges on just such things – he waited 
for me. And so I began in 1962 to photograph folk danc-
ing; with them, I made the acquaintance of traditional 
peasant dancers and singers, but I didn’t yet know that 
something of this had also remained in the real world. 
I thought that by now this only existed on the stage… It 
was an enormous, emotional shock, when Feri Novák 
brought me to Szék (Sic in Romanian) in Transylvania, 
in November 1967, and we stumbled exactly into the 
Saturday evening dance house. It was an astonishing 
experience, just as if a time-machine had flown us 150 
years into the past: two oil-lamps flickered in a room 
with big beams, girls in black kerchiefs sat next to the 
wall, the couples were whirling round, ribbons and 
straw hats were flying, the musicians stood on a bench 
and played. It was all such an enormous experience that 
afterwards, I couldn’t sleep. I felt that if the camera was 
good for anything, it was exactly for this, to preserve 
this. It was clear that it was only a question of time, until 
a more urban culture would replace this world, and I felt 
that this world had to be made known. The existence of 
this was so much unknown, that when I returned, and I 
sent in some of the photos for a grant application, they 
said: it’s a very nice series of the State Folk Ensemble. I 
replied: but this is not a stage – these people really live 
like this!” (Dániel Beke: “Akkor érzem jól magam, ha el-
fogadnak” [I feel good when they accept me] - interview 
with photographer Péter Korniss, 12 June 2009:  http://
pixinfo.com/cikkek/interju_korniss_peter )  And then, 
once again, we return back to the beginning of this es-
say. KK, urbane goldenboy, who never was in a village, 
is enchanted by the pictures made by Péter Korniss and 
presented there. This was a great encounter. Szék, the 
still living and lively tradition, and the talent of Péter Ko-
rniss. From here, it only had to be done. And Korniss 
was unwavering in his photographing. He introduced the 
Transylvania of the 1960s-70s, and within that, Mezőség 
(Câmpia Transilvaniei), Kalotaszeg (T̨ara Călatei), and 
Máramaros (Maramures̨), to his viewers. At the time, 
this world had a practically untouched tradition and 
lifestyle. Centuries-old attire, living customs that re-
mained, virtually untouched beautiful landscapes, and 
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pure, beautiful, open faces. This is what Korniss photo-
graphed. This world has disappeared since then; only in 
his photographs and albums does it exist for the most 
part. If this trite saying ever made sense, that “in the 
last hour” this traditional peasant world and the camera 
of Péter Korniss found each other, then here it is ever 
the more true.

And then once, the photographer realised that what 
he had done until then, and how he had done it, for 
some reason could not be continued. I remember that 
slight perplexity and unsettledness, which increasingly 
overtook him; we talked about these already then. “Al -
though I continued going often to Transylvania, I rarely 
photographed. I felt that the pictures were only repeat -
ing themselves, which were fixed inside me – and on 
the photo paper. I could not call forth new thoughts or 
feelings from within me. It seemed that I had finished 
what I had undertaken”. (Péter Korniss: Leltár. Erdélyi 
képek 1967-1998 [Inventory: Transylvanian Pictures], p. 
49) And then the work of decades begun in Transylva -
nia had ceased – I thought, forever; but fortunately, I 
was mistaken.

And then he took a crack at another project. Know -
ing Korniss, I guess it will not surprise you if I say that 
this also lasted a decade. For ten years, he followed 
the life of a worker commuting from Tiszaeszlár to Bu -
dapest, and thus, his series – exhibition – and book – A 
vendégmunkás [The Guest Worker] was born. It por -
trayed from up close the everyday of András Skarbit, 
who arrived weekly from his village culture on the 
black trains to the urban environment, where he per -
formed the most difficult physical work, sharing in his 
most intimate moments, in such a way that Korniss 
was never a tabloid journalist, hunting for sensation; in 
such a way, that by way of the life of one man, he was 
able to document artistically a layer, the lives of many 
thousands of people. The significance of the guest 
worker stands precisely in that by way of the destiny of 
the individual, he was able to show a much more com -
prehensive, more general destiny valid for many, with 
the tools of classical, black-and-white photography. 
“At the time, I had just finished my book, Múlt idő [Past 
Tense], and with it, the long period that I filled with pho-
tographing the vanishing peasant world. The idea for 
its continuation was self-evident: the destiny of those 
who had been uprooted from agriculture, who were 
compelled to take on work in the city, while their fami -
lies remained at home in the village. I was interested 

for a long time already in the life of these commuters. 
I went to the workers’ hostels, tried to make contact 
with them, and I sometimes also photographed them. 
And this is why I got on the Budapest-Nyíregyháza slow 
train on that certain Friday, on which – to my luck – the 
construction labourers from Tiszaeszlár also travelled. 
I immediately knew that it was them I was looking for”. 
(Péter Korniss: preface to The Guest Worker, p. 5)  The 
images in the book follow the life of András Skarbit and 
his family from September 1978 until 1 January 1986, 
when Skarbit retired. But Péter Korniss continued his 
relationship with the family even after the exhibition 
and the book were finished, when there were no exter -
nal factors to motivate him: but just the decade-long 
friendship and human relation.  It continued. And then, 
of course it was also natural, wasn’t it, that in 1991, 
Korniss went together with Skarbit to the exhibition of 
The Guest Worker in Munich. Yes, this is exactly what I 
tried to talk about in relation to Korniss.

In the second half of the nineties, Korniss found a 
style suited to the changed world, and to the people un-
dergoing transformation. For this, it was also necessary 
that Korniss himself change. He integrated his tradition-
al photojournalistic style and spontaneous, unmanipu-
lated composition with a photographic mode tending a 
bit toward studio photography and lighting, setting the 
subject in their own environment. He returned, so that 
in this way, with a new eye and new means, he could 
further document the change that had taken place, and 
was still taking place, from isolation, by way of TV, the 
internet, and other vehicles of mass communications, in 
the unstoppable globalisation of Transylvania. The dis-
solution of communities, and alongside traditional dress 
– mixed with it, or replacing it – are Chinese t-shirts and 
dresses, the TV blaring in the kitchen alongside the tra-
ditional hearth, among the family relics, a Michael Jack-
son poster, and over the couple sitting on the veranda in 
Szék, a satellite dish. Like it or not, this is the way of the 
world, says Péter Korniss, without making any judge-
ments whatsoever. That is not up to him. He has also 
recorded this. That is what is up to him. The pictures, 
and the documents of a vanishing world and a chang-
ing world appeared in the book, Inventory: Transylvanian 
Pictures 1967-1998. And he writes here: “I never wanted 
to produce an objective inventory. I did not consider my 
work as an aid for ethnology. I was not interested in me -
ticulous details, nor did I intend to map everything with 
scientific exhaustive thoroughness. I thought that the 

objects could be preserved on the shelves of museums, 
the traditional dress in display cases, the music and vo-
cals on magnetic tape, and the dance on stage. The gift of 
photography is that we can also preserve the most tran-
sient and volatile: the human being – within the world 
that he himself created and lived”. (p. 157)  Because 
man and the world surrounding him together comprise 
the extremely complex fabric that we call quotidian cul-
ture, and which visibly encompasses and defines us all, 
whether we are living in Patagonia or Torockó (Rimetea), 
in a city or a village, or even in a lonely cabin at the edge 
of a forest. And if someone wants to say something valid 
about us, then the visible parts of this culture should 
be photographed. Because what is visible can also be 
captured in photography. Kornisspéter does this all the 
way through to the present day. And he does not only 

pose Hungarians before his camera, but also those be-
longing to the surrounding ethnic groups, in accordance 
with the bartókian idea, which says that all that binds us 
is more important than the differences that separate us. 
Accordingly, the stage for the photos in the large sum-
marising volume, Kötődés [Bonds], beyond Transylvania, 
covered Hungary, Moldavia (today in Romania), Gyimes 
(Ghimes̨), Felvidék (Upper Hungary, today in Slovakia), 
and Voivodina (today in northern Serbia).

Robert Capa, the legendary photographer, had a say-
ing: if your photo was not good enough, then you were 
not close enough to the subject. I have modified it thus: 
if your photo is not good enough, you were not close 
enough to the human being – Péter Korniss writes as 
his ars poetica. And not only did he say it – he lives it.

Korniss Péter: Munkában, a csúcsforgalomban, Budapest, 1988 ( Vendégmunkás c. sorozat), zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Péter Korniss: At work, in rush hour traffic, Budapest, 1988  (Guest Worker series), gelatin silver print, 30 x 40 cm



27
9

G
Y

Ö
R

G
Y 

S
TA

LT
E

R

27
8

S
TA

LT
E

R 
G

Y
Ö

R
G

Y

Stalterreal

STALTER

Nem volt csodagyerek, de érdekelte a csoda, mondta 
egy vele készült interjúban. Jó mondat. És néha szólt 
még hasonlókat. De Stalter nemcsak ezért sajátos figu-
rája a magyar fotós életnek. Önmagát frusztrált gyer-
mekként mutató korai fotósorozatai, később készült 
polaroid aktjai, testképei, majd szociografikus, sokszor 
kegyetlen riportjai a sintérekről, a kanálmanufaktúrá-
ról, a börtönök lakóiról, s mindezek betetőzéseként a 
feleségével, Horváth M. Judittal közösen készített Más 
Világ című könyvük a cigányokról.... nos, ezek a látszó-
lag nagyon különböző témák mind egy ember vállalt és 
vállalható alkotásai. Kérdezhetnénk, mi jön még ezek 
után? A Józsefváros, ahol a korábbi nagyon egyéni, be-
lülről felvállalt dokumentarista attitűdöt felváltotta egy 
megváltoztatott színvilágú, mágikus realizmust sugal-
ló, nagyon szubjektív képalkotási mód. És Józsefváros 
pandantját megtalálni Németországban, az sem oko-
zott neki gondot. Mindezek egy lezárt, nagy életművé 
is összeállhattak volna eddigelé, de Stalter Gyuri még 
csak 57 éves, aktív, tevékeny, feje tele ötletekkel, meg-
valósítható képcsírákkal. És persze nem csak fotózik. 
2003-ban nyitott Horváth M. Judittal egy kávézós, be-
szélgetős, kiállítós, együttlevős helyet a Zichy Jenő 
utcában Kópia Kávézó néven, és majd másfél évtizede 
gründol saját műtermében, a legjobb erőket bevonva 
egy magán fotósiskolát, az ASA-t.  Művészet és mes-
terség jelszóval, kezdetben Kerekessel, de utóbb már 
nélküle. Kékkúton meg farmerkodik, és még biztos csi-
nál valamit, de azt most elfelejtettem.

Stalter 1980-ban a Fiatalok Fotóművészeti Stúdi-
ójában Manufaktúra címen kitett a közös asztalra egy 
képsort a kanálkészítőkről. Ami akkoriban meglepő, 
szociálisan nagyon érzékenyen reagált a körülötte 
élők, a tágabb világa dolgaira. Nem nevezném ezt sem 

akkor, sem ma általánosnak. Huszonnégy éves, jó, jó, 
hát már majdnem felnőtt. De amikor a beszélgetésünk-
kor elmondta, hogy az egyik erőszakkal feloszlatott 
apácarend tagjából később Stalter Gyurika mamájává 
lett hölgy gyermeke az esztergomi ferences gimnázium 
bentlakójaként már középiskolás korában öregeket és 
cigányokat fotografált, nos, akkor azt gondoltam, lehet, 
hogy nincsenek véletlenek. Ahelyett, hogy emlékképe-
ket csinált volna az osztálytársairól, barátnőiről, mint 
oly sokan mások, engem se kihagyva a felsorolásból, ő 
a basaharci öregek otthonát, majd az Esztergom mel-
letti cigánytelepet fotózta. A gimnáziumi fotószakkört 
vezető Lőrinc atya akarva-akaratlan, elindította egy 
úton, ahonnan mostanáig, egyetlen pillanatig sem lépett 
félre. Még akkor sem, amikor érettségi után bedolgozó 
lett a Kéziszövők Szövetkezetében, figuráns a Geodéziai 
és Térképészeti Vállalatnál, vagy betegszállító az OTKI-
ban. Mert ezek a kis kitérők is formálták, szerintem 
még tovább növelték szociális érzékenységét, meg-
tanították, hogyan lehet nem felülről, hanem belülről 
fényképezni a nagyon lent lévők marginális életét. A 
technika, a szakma meg csak úgy mellékesen meglett, 
mert miközben egy fényképész kisiparosnál dolgozott, 
mellette elvégezte a Práter utcai fényképész szakmun-
kásképzőt. Innen kezdve szabadúszóként fényképezett, 
mígnem egyszer csak, sokévi külsőzés után ott talál-
ta magát a kor egyik emblematikus lapjánál. 1978-tól 
tíz éven keresztül a Magyar Ifjúság fotóriportere volt, a 
második felében már a fotórovat vezetője. Elindult az 
útján, fel is gyorsult, annak rendje-módja szerint.

1982-ben mutatta meg az első Tólápán készült fotóit. 
Ha eddig hihette is valaki, hogy a kanalas anyag kicsúszott 
valahogy az amúgy mindig vicces, mosolygós fiú fényké-
pezőgépéből, most már biztos lehetett benne, hogy nem 

Stalter György: Más Világ, Hangony, 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
György Stalter: Another World, Hangony, 1994. gelatin silver print, 40 x 30 cm
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volt az véletlen, Stalter ezt komolyan gondolta. Tólápa. 
Mi az? Alig hiszem, hogy az országban néhány száznál 
többen tudnák, eszik vagy isszák ezt a dolgot. És akkor 
ne is beszéljünk a világról. Jöjjön most egy kis ismeret-
terjesztés, mert sokáig én sem voltam abban a néhány 
százban! Tólápa egy település, falunak nem mondanám, 
hiszen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Ózdtól 32 
kilométernyi távolságra lévő helyet 1951-ben köztörvé-
nyes bűncselekményekért elítélt rabok építették maguk-
nak, bár nem önszántukból, mert a hét darab emeletes 
házban 1956-ig fegyenctelep működött. Ezután bányász-
kolóniává alakították át. Az akkori 103 lakásából az első 
Stalter-fotók készültekor 46-ban laktak, mindösszesen 
145-en, elképesztő életkörülmények között. Nem mon-
dok róla többet, nézzék meg Gyuri képeit, aki 1982 után 
még többször visszament a helyre, s döbbenten konsta-
tálta, hogy Tólápán megállt az idő. Szinte ugyanazok az 
emberek lakják ugyanazokat a házakat, ugyanúgy. Egy 
1988-as cikk kellően ironikus, ámde írói álnéven publi-
káló szerzője szerint „Tólápa az állandóságot képviseli 
ebben a gyorsan változó világban.” (Bodzabán: Tólápán a 
helyzet változatlan Magyar Ifjúság, 1988. 28. sz.)

Ezt persze még megelőzte Stalternek egy másik kor-
szaka, az, amit először láttam a Mozgó Világ elnevezésű, 
akkor sok szempontból nagyon fontos, és a nem túl sok 
zsebpénzemből mindig megvásárolt lapban. Melyik volt 
ez a korszaka? Hát, nem könnyű meghatározni. Mond-
juk rá, önarcképek. Önmagát mindenféle furcsa hely-
zetekben fényképezte. De mégsem önarcképek a szó 
klasszikus értelmében, hiszen nem magát, hanem egy 
élethelyzetet akart megmutatni saját magán keresztül. 
Nevezzük inkább önlétképnek? Vagy zsáner-önarckép-
nek?  Hiszen különféle helyzetekbe hozta magát, s úgy 
tette pillanatnyi állapotát a fényképek segítségével el 
nem múlóvá. Az ekkor készült sorozatok fekete-fehér 
fotói legtöbbször beszorított, kilátástalan, sötét és di-
dergős képek. József Attila Reménytelenül című verse 
jut eszembe róluk:

A semmi ágán ül szívem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szelíden
s nézik, nézik a csillagok.

És valószínűleg nem túlzok. Tényleg. P. Szűcs Júlia 
akkor ezt írta ezekről a képekről, melyek láttán azonnal 
felvették Staltert a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójába, 
ahová akkoriban nem volt könnyű bejutni: „Stalter fia-
talembere egy kétéves gyerekhez méltó környezetben 
létezik. Riadtan összekuporodik egy rácsos ágyban, 
egyensúlyoz egy mászókán, lendületesen feláll a ját-

szótéri hintán. Mindezt azonban nem azzal a negédes 
nosztalgizmussal teszi, ahogy a fiatal apák szokták be-
leélni magukat saját gyermekük és gyermekkoruk el-
veszett Édenébe és nem is azzal a bambasággal, ahogy 
az elmebetegek lelik kedvüket a megszokott tárgyaik 
között. Ez a fiatalember szimbolikusan cselekszik, 
amikor legkevesebb másfél évtizedet levon az életko-
rából, és belehelyezkedik a puha kiszolgáltatottság 
állapotába. E szituáció-ábrázolással ugyanis érzékel-
tetni akarja önmaga, hivatása és generációja életér-
zését.” (P. Szűcs Julianna: Frusztráció ’82. Fotó 1983. 3. 
sz.) Ezt az időszakát egy teljesen rendhagyó akció zárta 
le, az egyik Andrássy úti bérház belső, zárt udvarában 
rendezett kiállítást ezekből a képeiből. Miért nem az 
akkoriban megszokott helyeken, a művelődési házak 
folyosóján, a fotóklubok falán? Na, önök szerint miért 
nem? Jut eszembe, beszélek itt zöldségeket. Andrássy 
út? 1982-t írtunk és a helyszín Budapest, VI. kerület, 
Népköztársaság útja 18., világítóudvar. Ide volt beszo-
rítva ez a kiállítás, miként az ott lévő képeken Stalter a 
rácsos mászókába.

Ha ragaszkodunk a bevezetőben felvillantott gondo-
lathoz, hogy milyen sokfelé ágazó, sokműfajú és válto-
zatos Stalter fotográfusi életműve, és vagyunk annyira 
gőgösek, hogy ne higgyük el, amit ő maga mondott nem 
is olyan régen, miszerint: „Ha majd nagyon öreg leszek 
és végignézem a képeket, vagy bárki végignézi őket, látni 
fogja, hogy amit tíz éve csináltam, nem nagyon tér el at-
tól, amit ma csinálok. Hiszen az életem folyamán készült 
képek is történetet alkotnak, amelynek íve, folyamata 
van, összefűzi az elejét a végével. Csak éppen fejeze-
tekre van osztva….”  (Goldsmann: Képregény FotoVideo 
2003. 9. sz. 62-64. o.), Ha az esetleg önhitt szerző ezt 
netalántán nem fogadná el, s jobban akarná tudni ma-
gánál az érintettnél is, akkor most bizony elgondolkod-
hat. Mert a magát beszorított helyzetben érző, ezt ké-
peivel is kommunikáló szerző egyszer csak elfordította 
magáról az objektívjét, s folytatta, ahol a gimnáziumban 
elkezdte. Muray Gábornak azt mondta a peremvidékek 
létezésével, fényképezésével kapcsolatban, hogy „nem 
akartam nem tudni róla, hanem akartam tudni róla. …A 
drámai, kiélezett, kiszolgáltatott emberi alaphelyzet 
nem elborzasztotta, hanem inspirálta és inspirálja ma 
is.” (Muray Gábor: Médiakalendárium 2009. Csoda a hívó-
ban Stalter György portréja http://www.stalter-asa.hu/
press/media_kalendarium.pdf ) Mert miközben csinált 
sok mindent, képszerkesztett egy méltatlanul elfelej-
tett nagyon színvonalas és a kellőképpen ándergránd 
fiatalokat célbavevő lapot, a Voltot, meg fényképezett 

Stalter György: Önmegvalósítás 1-3. 1979 
zselatinos ezüst nagyítás, 3 db 18 x 24 cm
György Stalter: Self-actualisation 1-3, 1979 
gelatin silver print, 3 pieces 18 x 24 cm

Stalter György: Játék, Budapest 1-3. 1977 
zselatinos ezüst nagyítás, 3 db 18 x 24 cm
György Stalter: Game, Budapest 1-3, 1977 
gelatin silver print, 3 pieces 18 x 24 cm
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az akkor elég sokra tartott Képes7 magazinszerűség 
sztárcsapatában, igazán fontosat csak 1990-től lépett, 
amikor feleségével, aki akkor az Amaro Drom cigány 
folyóirat főszerkesztője volt, rendszeresen, havonta el-
mentek egy-egy cigánytelepre, fényképeztek, s az ott 
készült képek egy része hónapról hónapra megjelent a 
lapban. Ez tartott vagy öt éven át. Sok ezer felvétel gyűlt 
össze kettejük archívumában. De ezek a képek egészen 
különlegesek voltak, nem az odalátogató városi fényké-

pészek összeszorított szájú, jajj, csak észre ne vegyék 
rajtam mennyire szörnyű, mennyire ijesztő, mennyire 
felkavaró fotói, nem is hatásvadász zsurnaliszta képek, 
sőt, nem is a szociófotósok megideologizált irgalmat-
lanságának hordozói. Ez két érzékeny, nyitott, kíváncsi 
és sok szempontból ott, abban a környezetben cseppet 
sem idegen ember fotós hitvallása magáról és a töb-
biekről. Talán így, ebben a sorrendben. Érdekes az is, 
ahogyan Judit és Gyuri aláírás nélkül is otthagyja szig-
nóját minden képen. Általában meg lehet különböztetni 
ránézésre is a fotóikat. „Nagyon más azt hiszem az a 
mód, ahogy a fényképezéshez közelítünk. Valahol mégis 
ugyanaz, de mégis teljesen más. Ez a képeken meglát -
szik, tehát a Jutkának a képei olyanok, amilyen ő; olyan 
nyílt, megszereti, akiket fényképez, és aztán beszélget 

velük hosszasan, és akkor kontaktust teremt, majd utá-
na fényképez. Nálam inkább úgy szokott történni, hogy 
megérkezünk egy telepre, és akkor ott jövünk-megyünk 
és eltelik egy bizonyos idő. Ez a Jutkánál sokkal hosz-
szabb idő, mert ő egyből leragad különböző helyeken 
és beszélget, kontaktust teremt, én pedig úgy szoktam, 
hogy elindulok és körbejárok, a téma vizuális lehető-
ségeit keresem, azután elkezdek fényképezni.” (Szar-
ka Klára: Te is cigány vagy? Találkozás Stalter György és 

Horváth M. Judit fotográfusokkal. Magyar Hírlap, 1994. 
aug. 6.) Az ezekből a képekből válogatott, összeállított 
és 1998-ban megjelent Más Világ című fotóalbum ed-
dig mindkettőjük legnagyobb fotós teljesítménye sze-
rintem. Más világ, más fényképek. Feltehető a kérdés, 
miért más, no, nem a világ, azt látjuk, hanem mitől más 
fényképek ezek, mint a sok ezer, romákat mutató, ci-
gánytelepeken készült többi fénykép?  Nem tudom a 
saját kérdésemet okosabban megválaszolni, mint hogy 

Stalter György: Más Világ, Tólápa IV., 1982, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
György Stalter: Another World, Tólápa IV, 1982. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Stalter György: Más Világ, Tólápa I., 1982, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
György Stalter: Another World, Tólápa I, 1982. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Stalter György: Más Világ, Budapest, 1989 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
György Stalter: Another World, Budapest, 1989 
gelatin silver print, 30 x 40 cm
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Stalter György: Más Világ, Erdély/Mezőbánd, 1993, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 29 cm
György Stalter: Another World, Transylvania/Band, 1993. gelatin silver print, 40 x 29 cm

ezek olyan fényképei egy általam közelről nem ismert 
Magyarországnak, amit nem tudnom nem szabad, mást 
mondani, mint amit itt látok, meg egyenesen bűn len-
ne. Helyettem voltak ott, helyettem láttak, helyettem 
fényképeztek, de nekem. Mit mondott egyszer Stalter? 
„Minden telepen nagyon rossz körülmények között él-
nek az emberek, nincs munkájuk, szegények, de mégis 
van valamiféle bensőséges hangulat. Van értékrend, 
erkölcs, szeretet. Még a legnagyobb nyomorúságban 
is lehet szépen élni. A képeinken ezt a fajta szépséget 
is meg akarjuk mutatni. Azt hiszem, elmondhatom, 
hogy majdnem mindenkit szeretünk, akik a képeinken 
vannak…A dokumentarista fényképezés egyik fajtájá-
nak tekintjük, amit csinálunk, azt is lehetne mondani, 
hogy szubjektív dokumentarizmus.” (Szarka Klára: Te 
is cigány vagy? Magyar Hírlap, 1994. i.m.) Aki így gon-
dolkodik, az egészen biztosan más képeket csinál, mint 
akinek a száját még el nem hagyta ilyen mondat.

És helyettem él, dolgozik a Nyóckerben is, a József-
városban. Aki volt ott, tudja miről (nem) beszélek, aki 
meg nem … hát az minden külön magyarázat nélkül 
nézze meg Stalter György 2010-ben megjelent könyvét, 
Város a városban-t (Town in the City). Nagyon szeret itt 
élni, mondta, én meg hümmögtem. Hümmögök. Hüm-
mögni fogok. Nem nekem találták ki, annyi biztos. Ősze-
rinte a Józsefváros Budapest legkarakteresebb terü-
lete, mint tudjuk, város a városban, Sajátos íze, szaga, 
hangulata van. Én viszont tartok tőle. Ő élvezi, én siető-
sebbre fogom a lépteim, ahol ő direkt sétál, nyakában 
a fényképezőgépe. Én nézek előre, kerülöm a tekinte-

Stalter György: Más Világ, Budapest, 1990 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
György Stalter: Another World, Budapest, 1990 
gelatin silver print, 30 x 40 cm
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teket, minél előbb intézem a dolgom, ha történetesen 
ott van, ő meg lemegy a henteshez, megáll egy kapu-
aljban, szóba elegyedik mindenkivel. Az a véleménye, 
hogy aki szeret emberek közt élni, az jól tudja itt érezni 
magát. Nem félni kell, hanem élvezni, mondja, és való-
színűleg a maga módján igaza van. Meg nekem is, aki 
azt mondom, helyettem él ő ott. Helyettem élvezi. Mert 
miközben nagyon bírom a Józsefvárosról, az ott élőkről 
készült, különös színvilágú és hangulatú képeit, meg a 
kiállítását, meg az albumát, szóval mindent onnan, ami 
az ő közvetítésével érkezik, de nekem a remetelét jön 
be inkább. Kinek a pap, kinek a papné, mint tudjuk. Kez-
detben furcsa volt, a fekete-fehér képei helyett ezeket a 
nem színhelyes, lejárt, kis érzékenységű diára fotózott, 
majd a laborban ún. kereszthívással előállított furcsa 

kékben ragyogó fotóit látnom, de ma már azt gondolom, 
ez a Stalterreál. „Többéves munkafolyamat eredménye 
ez a sorozatom, és az általam jól ismert riport-fotográ-
fiát szándékozom megújítani. Sajátos színvilágot hasz-
nálok, amit analóg képmódosító eljárásokkal érek el. 
Célom, hogy elemelve a szimpla valóságot, egy szub-
jektív kordokumentum-valóságot hozzak létre.” Ha egy 
fénykép igazán jó, akkor nem csak dokumentum. Ezt is 
ő mondta. És én meg elhiszem neki.Stalter György: Más Világ, Berettyóújfalu, 1980, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm

György Stalter: Another World, Berettyóújfalu, 1980. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Stalter György: Más Világ, Tólápa V., 1982 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
György Stalter: Another World, Tólápa V, 1982 
gelatin silver print, 30 x 40 cm



28
8

S
TA

LT
E

R 
G

Y
Ö

R
G

Y

28
9

G
Y

Ö
R

G
Y 

S
TA

LT
E

R

Stalter-real
He wasn’t a wonderchild, but he was interested in won -
ders, he said in an interview. It was a good sentence. 
And sometimes he said similar things. But it is not only 
because of this that Stalter is a particular figure on the 
Hungarian photography scene. His early photo series 
showing himself as a frustrated child, and later Polaroid 
nudes and body images, then his sociographical, often 
grim reports on the slaughterhouses, spoon manufac-
tures, and prison inmates, and finally, as a culmination 
of all this, the book on the gypsies, Más Világ [Another 
World], made together with his wife, Judit M. Horváth.... 
well, all of these seemingly different subjects are the 
creations undertaken by one man – and which he could 
proudly sign his name to. We might ask, what comes 
next? Józsefváros (Josefstadt, the 8th District of Buda-
pest), where his previously extremely personal docu-
mentarist attitude, coming from within, was replaced by 
a very subjective picture-making, with an altered pal-
ette, and radiating magical realism. And finding the par-
allel for Józsefváros in Germany did not cause him any 
problem either. All this could have comprised a com-
plete, life oeuvre – but Gyuri Stalter is still only 56, and 
active, his head full of ideas and the seeds of images to 
be realised. And of course, he does not only photograph. 
In 2003, they opened a café/place for talking and hang-
ing out, and for exhibitions, on Zichy Jenő Street, under 
the name Kópia Kávézó (Copy Café), and for almost a 
decade, in his own atelier, bringing in the best forces, he 
has run a private photography school, called ASA. With 
the slogan “Art and Craft”. He also farms in Kékkút (on 
the north shore of the Balaton), and he definitely does 
something more, but I have forgotten what else.

In 1980, at the Young Photographers Studio (FFS), 
Stalter put on the common table a series about spoon-
makers, entitled Manufacture. He was twenty-four, and 
what was surprising at the time, he was extremely so-
cially sensitive to those living around him, and to the 
issues of the wider world. I would not call this average 
at the time, nor even today. Twenty-four – okay, almost 
an adult. But when he told me during one of our conver -
sations, that as the child of a woman who had been a 
member of a nunnery forcefully broken up, Gyurika Stal-
ter, then as a boarding school student of the Franciscan 
High School in Esztergom, was already photographing 
gypsies and the elderly, well, then I thought, nothing is 
by chance. Instead of making snapshots of his school-

mates, as so many others, myself included, he went 
to photograph the old people’s home in Basaharc, and 
then the gypsy settlement bordering Esztergom. Father 
Lőrinc, leading the high school photography workshop, 
intentionally or not, had set him onto a path from which 
he would never, for a single moment, digress. Even when, 
after receiving his high-school diploma, he became an 
outside worker for the Handweavers’ Co-operative, a 
staffman at the Geodesical and Cartographic Corpora-
tion, and a porter at the National Medical Institute for 
Further Training (OTKI). Because these minor detours 
also formed him, and I think they further increased his 
social sensitivity, and taught him how to photograph the 
lives of those living on the periphery, not from above, 
but from within. The technical skills of the profession, 
he acquired along the way: while working for an artisan 
photographer, he completed the Práter Street photog-
raphy vocational training. He photographed freelance, 
until once, after many years of working as an external 
photographer, he found himself at one of the most em-
blematic magazines of the era. From 1978 for ten years, 
he was a photojournalist at Magyar Ifjúság [Hungarian 
Youth], during the second half the photography column-
ist. He set out on his path, and then accelerated, in his 
own way.

In 1982, he showed his first photos made in Tólápa. If 
up till then, someone still thought that the spoon mate -
rial had somehow slipped from the camera of the al-
ways funny and smiling boy, now they could be sure that 
this was not by chance: Stalter was really serious about 
what he was doing. Tólápa. What’s that? I think there can 
be barely a few hundred in the country who are aware 
whether it’s for eating or drinking. Not to even mention 
the rest of the world. Out with some information then, 
as for a long time, even I was not among those few hun-
dred! Tólápa is a settlement (I wouldn’t even call it a vil-
lage): in 1951, in Borsod-Abaúj-Zemplén county, 32 km 
from Ózd, prisoners sentenced for crimes against public 
law built it for themselves – though not of their own free 
will, as it was a penal colony operating in the seven mul-
ti-storeyed houses until 1956. It was then converted into 
a miners’ colony. From the 103 flats of the time, when 
Stalter made his first photos, people lived in 46 of them, 
with a total of 145 inhabitants, within stupefying living 
conditions. I won’t say any more about it; take a look at 
Gyuri’s pictures. After 1982, he returned several times 

Stalter György: Más Világ, Kerecsend, 1996, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
György Stalter: Another World, Kerecsend, 1996. gelatin silver print, 40 x 30 cm
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to the site, and noted, flabbergasted, that time stood 
still in Tólápa. Practically the same people live in the 
same houses, in the same way. According to an author 
publishing under a sufficiently ironic but literary nom 
de plume, in a 1988 article: “Tólápa represents the con-
stant in this rapidly changing world”. (Tólápán a helyzet 
változatlan [In Tólápa the situation is unchanged], Mag-
yar Ifjúság [Hungarian Youth], 1988, from p. 28)

This, of course, preceded another period for Stalter, 
that which I saw for the first time in the journal, Mozgó 
Világ [World in Motion], which at the time was extremely 
important, and which I always bought with my pocket 
money. He photographed himself in all sorts of strange 
situations. These were not self-portraits in the classi-
cal sense; perhaps we could call them self-existence 
pictures? Or genre-self-portraits? As he placed himself 
in various situations, and thus rendered his momentary 
condition permanent with the aid of photography. What 
sort of situations are these? The black-and-white pho-
tos of the series made then were most often dark and 

shivery images, squeezed tight, without any prospects. 
Attila József’s poem, Reménytelenül [Without Hope], 
comes to mind with respect to them:

My heart sits on the twig of nothing,
its little body shivering, dumb.
In calm unbroken gathering,
staring, staring, the stars come.1 

And most probably, I am not exaggerating. Truly. Júlia 
P. Szűcs at the time wrote about these pictures, which, 
upon being seen, allowed Stalter to gain admittance to 

vironment worthy of a two-year-old. He huddles, star-
tled, in a crib, he balances on a jungle gym, and he buoy-
antly stands on a swing in a playground. He does all this, 
however, not with an affected nostalgia, as young fathers 
tend to live vicariously in the lost paradise of their own 
children and their childhoods, and not with that simplic-
ity with which lunatics find their pleasure among their 
accustomed objects. This young man symbolically acts, 
as he takes at least fifteen years off of his age, and he 
puts himself into a softly exposed condition. With this 
situation-representation, he would like to make tangible 
his feeling and that of his profession and his generation”. 
(Julianna P. Szűcs: “Frusztráció ’82”. Fotó, no. 3, 1983)  
This period was concluded with a completely unusual 
action: in an inner courtyard of an apartment building on 
Andrássy Boulevard, he arranged an exhibition of these 
photos. Why not in the customary places of the era? In 
the corridors of the cultural houses, or the walls of photo 
clubs? Well, dear Reader, why do you think? But I realise, 

I’m talking nonsense here. Andrássy út? This was 1982, 
and the location was the 6th District in Budapest, Nép-
köztársaság útja 18 (Avenue of the People’s Republic), 
the airshaft inside. The exhibition was squeezed in here, 
just as Stalter was in the jungle gym in the pictures.

If we stick with the thought that flashed through the 
introduction, that Stalter’s photographic oeuvre is so 
manifold and diverse, and if we are so arrogant not to 
believe what he himself has said, not so long ago, ac-
cording to which: “When I will be very old, if I will look 
through all the photos, or if anyone will look through 
them, they will see that what I did ten years ago is not 
so very different from what I am doing today. Since the 

Stalter György: Más Világ, Hejőpapi, 1994 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
György Stalter: Another World, Hejőpapi, 1994
gelatin silver print, 30 x 40 cm

Stalter György: Más Világ, Budapest, 1985 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
György Stalter: Another World, Budapest, 1985 
gelatin silver print, 30 x 40 cm

the Studio of Young Photographers (FFS), which at the
time was not easy: “Stalter’s young man exists in an en-

1 József, Attila. Sixty Poems. Trans. Edwin Morgan. Glasgow: Mariscat Press, 2001.
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pictures made in the course of my life also comprise 
a story, which has a trajectory, a process, which links 
the beginning to the end. It is only that it is divided into 
chapters….” (Goldsmann: “Képregény” [Comic-Strip], 
FotoVideo, no. 9, 2003, pp. 62-64); in other words, if the 
possibly over-confident author would perchance not ac-
cept this, and would like to know better than the one 
concerned, then now he should surely think it over. Be-
cause the author feeling himself squeezed into a situ-
ation, and communicating this with his pictures, once 
simply turned the lens on himself, and he continued 
where he left off in high school. He said to Gábor Muray, 
in connection with the existence of the borderlands, and 
with his photography, that, “I didn’t want not to know 
about it, but I wanted to know about it.… The dramat-
ic, polarised, exposed basic human condition did not 
horrify me, but inspired me, and inspires me also to-
day”. (Gábor Muray: “Médiakalendárium 2009. Csoda a 
hívóban Stalter György portréja” [Media Calendar 2009: 
Miracle in the Caller – Portrait of György Stalter], http://
www.stalter-asa.hu/press/media_kalendarium.pdf) 
Because while he did so many things, he also was photo 
editor of an undeservedly forgotten, high-quality and 
suitably magazine targeting underground youth, Volt, 

and he also photographed among the star team of the 
Képes7 [Illustrated Weekly] magazine, that was highly 
considered at the time, but what was truly important 
was what he did from 1990, when with his wife, who was 
at the time the editor-in-chief for the gypsy magazine, 
Amaro Drom, they regularly went to each gypsy settle-
ment, where they photographed, and a portion of the 
photos they made there was published from month to 
month in the magazine. This lasted for some five years. 
Many thousands of photos accumulated in their joint ar-
chive. But these pictures were entirely special, as they 
were not those of visiting city photographers of tightly 
drawn mouths, thinking oooh, just please don’t notice 
how much I find them awful, and how frightening, and 
how unsettling; nor were they the shots of photojour-
nalists looking for shock-value; nor were they even the 
vehicles of ideologised mercilessness of sociographic 
photographers. This was two sensitive, open, curious 

Stalter György: Más Világ, Tólápa III., 1982, zselatinos ezüst nagyítás, 39 x 27 cm
György Stalter: Another World, Tólápa III, 1982. gelatin silver print, 39 x 27 cm

Stalter György: Más Világ, Tólápa II., 1982 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
György Stalter: Another World, Tólápa II, 1982 
gelatin silver print, 30 x 40 cm
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people, who, from many angles, there, in that environ-
ment, were not a bit alien, and their photographic faith 
of themselves and others. Perhaps exactly in this order. 
It is also interesting how Judit and Gyuri, even without 
signing them, leave their signature on every picture. It 
is generally possibly to distinguish their photos just by 
looking at them. “I think the way in which we approach 
photography is very different. In some way, it’s exactly 
the same, but it is still completely different. And this is 
visible in the pictures; in other words, Jutka’s pictures 
are just like her: so open, and she takes a liking to those 
whom she photographs, then she speaks with them for a 
long time, then she makes contact with them, and finally 
then she photographs. With me, it rather usually goes 
like this: we arrive to a settlement, and then there we 
come and go, and a certain amount of time passes. With 
Jutka, this is a much longer time, as she immediately 
stops in different places and talks, establishes contact, 
while I usually set off and go around, seeking the visual 
possibilities for the subject, and then I begin to photo-
graph”. (Klára Szarka: “Te is cigány vagy? Találkozás 
Stalter György és Horváth M. Judit fotográfusokkal” 
[Are you also a gypsy? Meeting with photographers…], 
Magyar Hírlap, 6 Aug. 1994)  Their photo album, Más Világ 
[Another World], selected and edited from these photos, 
and published in 1998, is the greatest photographic ac-
complishment of both of them until now, I would say. 
Another world, other photographs. The question could 
be raised, why other? Not the world – we can see that 
– but what makes these photographs different than the 
other photographs made on gypsy settlements, showing 
many thousands of Roma? I cannot find a way to answer 
my own question more intelligently, than to say that 
these photos are of a Hungary that I do not know from 
up close, but which I have to know, and to say anything 
else than what I see here would be a downright crime. 
They were here instead of me, they saw it instead of me, 
they photographed instead of me, but for me. What did 
Stalter say once? “On every settlement, the people live 
in very bad conditions, they have no work, and they are 
poor, but still, there is some sort of intimate communal 
atmosphere. There is a value system, morals, and love. 
Even in the greatest poverty, it is possible to live nicely. 
In our pictures, we wanted to show this kind of beauty. 
I think that I can say that we love almost everyone who 

appears in our pictures… We consider what we do to be 
one kind of documentarist photography; we might say 
that this is subjective documentarism”. (Klára Szar-
ka: Ibid.) Someone who thinks this way most certainly 
makes completely different pictures than someone who 
has never spoken such words.

And instead of me, he lives and works in the 8th Dis-
trict, in Józsefváros. Those who have been there know 
what I am (not) talking about; those who have not… well, 
without any special explanations, look at György Stalter’s 
book published in 2010, Város a városban (Town in the City). 
He likes living here, he said – and I hemmed and hawed. 
I hem and haw. And I will continue to hem and haw. It is 
not for me, that is certain. According to him, Józsefváros 
is the area of Budapest with the most character; as we 
know, city within a city. It has its own flavour, odour and 
atmosphere. I have reservations about it, while he enjoys 
it; I quicken my steps there, while he intentionally strolls, 
his camera around his neck. I look straight ahead of 
me, avoiding the gaze of others; I do what I have to there 
as quickly as possible, if by chance I have to be there; 
he goes down to the butcher, stands in a doorway, and 
mingles and chats with everyone. Those who like living 
among other people will feel good here. You don’t need to 
be afraid, but to enjoy it, he says, and most probably he is 
right, in his own way. For me too, as I say, who lives there 
instead of me. He enjoys it instead of me. Because while I 
really like his pictures of Józsefváros, made of those liv-
ing there, in a special palette and atmosphere, as well as 
the exhibition, and the album; in other words, everything 
from there, that comes from there as mediated by him, 
I prefer the reclusive life. To each his own, as we know. 
At first, it was strange: instead of his black-and-white 
pictures, to see the photos he photographed on expired 
slide film of low sensitivity, with imperfect colour; then in 
the lab, he produced these photos with so-called cross 
processing, resplendent in a strange blue, but by now, I 
feel that this is Stalter-real. “This series is the result of a 
working process of several years, and I intend to renew 
the report-photography that is well-known through my 
work. I use a particular palette, which I obtain through 
analogue image-modification procedures. I am to lift 
simple reality, and create a subjective reality document 
of the era”. If a photograph is truly good, then it is not only 
a document. He also said this. And I believe him fully.

Stalter György: Más Világ, Budapest, 1981, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
György Stalter: Another World, Budapest. 1981. gelatin silver print, 40 x 30 cm
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A Szebeni saga

SZEBENI

I. A saga északi hősi ének, történetek laza füzére vala-
kiről, akiről lehet. Szabó bácsiról a Lapály utcából va-
lószínűleg nehéz lenne. SZEBENIről kicsit egyszerűbb. 
Csak a mértékre kell majd a saga szerzőjének figyelnie, 
mennyi lesz a vele kapcsolatos anekdota, mese, híresz-
telés, és mennyi az annyi, amit konkrétan, elvitathatat-
lanul letett az asztalra.

II. Az első KK által látott SZEBENI képek a Mestersé-
gek dicséretéről szóltak. Szépek, líraiak, szelídek vol-
tak, a Nők Lapja dupla oldalakat szavazott meg nekik. 
A harangöntő, a kötélvető, a pásztorkalapos, a kádár, a 
szénégető, az aranyozó… Még nem ismerte alkotójukat, 
de elkönyvelte a képek alapján ilyennek. Szelíd lelkű, 
a múltban örömmel forgolódó dokumentátor, amilyen 
ő is szeretett volna lenni. Aztán a kamaszból éppen 
csak a felnőttbe váltó KK kivágott egy újságban meg-
jelent fekete-fehér fotót, melyen egy hosszúcsizmás 
thai táncosnő, meglehetős erotikus pózban, szétvetett 
végtagokkal táncolt, kicsit életlenül, bemozdulva. Való-
színűleg ez is a Nők Lapjában jelenhetett meg az ezer-
kilencszázhetvenes évek legeslegvégén. Évekig volt a 
munkahelyein lévő öltözőszekrények belső oldalára ra-
gasztva. Nem az erotikus kisugárzása volt igazán a fon-
tos – gondolkodik most KK erről a sok évtizedes dolog-
ról –, hanem az elvágyódásérzés, máshollenniakarás 
öltött testet a halványodó, egyre porosabb, olajosabb 
képben. KK akkor nem tudta, ki csinálta a fotót, talán 
nem is nagyon érdekelte. De ha tudja, hogy a mester-
ségek dicsérete Szebenije azonos a thai táncosnő fotó-
sával, bizonyára elcsodálkozott volna: ennyire más két 
ember, azonos néven?

III. SZEBENIről, a vele megesett dolgokról, személyé-
ről, miként képeinek alanyairól, tárgyairól régebben is, 
ma is, mindig beszélnek. Mindenki tud róla, róluk vala-
mit, egy pletykát, egy jó sztorit, s ezt fontosnak tartja 
elmondani az első adandó alkalommal. Ez bizonyos em-
berek társaságában szinte kötelező dolog, így tűnik az 
illető bennfentesnek, a körhöz tartozónak. A történetek 
meg vagy igazak, vagy nem, vagy van valami alapjuk, 
vagy nélkülöznek minden valóságos elemet, mindegy is, 
nem ez a lényeg. SZEBENI meg, ha jól sejtem, többnyire 
röhög rajtuk, sőt gerjeszti és turbózza őket. Ám ezt az 
emberek általában nagyképűségnek, beképzeltségnek 
tartják, nem szeretik, nehezen vagy sehogy sem tole-
rálják, talán mert saját fontosságukat érzik megkérdő-
jeleződni általa, vagy másért. Ezért a vele időlegesen 
kapcsolatba kerülő embereket végletesen polarizálja. 
Egy részük elfogadja, együtt szórakoznak magukon és 
másokon, más része szívből utálja. A kettő közt keve-
sen vannak. A barátai viszont tűzbe mennének érte. Az 
egyikük írja: „Szebeni színész. Nem zavarodtam meg, 
tudom, hogy fotográfus…A létezés szerep. Ezt Szebeni 
magánemberként is minden megnyilvánulásában kife-
jezi. Lehet, hogy nem tudja. Ösztönösen használja ezt 
a tudást. A vérében van. A szerepek összefüggése ki-
bogozhatatlan gomolyag. Folyton bogozzuk. Szebeni 
a testtartásával, a járásával, az epitheton ornansként 
mindig egyformán hosszú hajával, és persze azzal, 
amit mond, amit kérdez, amit válaszol, amiről mesél, 
Szebenit formálja. Akárhol van, akárkivel találkozik, azt 
mutatja, gyakran használva drámai elemeket is, hogy ő 
a Szebeni András nevű világszereplő. Ő az a bizonyos 
Szebeni András, akit ismersz. Ha nem, ismerned kell. 
És biztos fölénnyel sejtetni engedi, hogy a többiek szin-
tén szereplők, ha tudják, ha nem.” (Csaplár Vilmos: 
Szebeniszínház /Szín-darabok 116. o. Budapesti Kamara 
Színház, 2010) Szebeni András: Lószőrszita szövő, 1973/78, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm

András Szebeni: Weaving Horsehair Mesh, 1973/78. gelatin silver print, 60 x 50 cm
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IV. SZEBENI individualista – mondják. Ez mit jelent? 
Szebeni egy önálló és öntörvényű pasas – mondom. De 
kihez képest ez vagy az? És ha ezt állítjuk róla, akkor 
mit mondtunk ezzel? Nem tudok már mit kezdeni a le-
zártnak, véglegesnek tűnő ítéletekkel, véleményekkel. 
Jobb figyelni, érzékelni a másik és a magunk változá-
sait. „Senki nem vitathatja, hogy a legvadabb „egyen-
lősdi” korszakában is megmaradt egyedi és mindenki 
mással összetéveszthetetlen egyéniségnek” – mondja 
egyik volt barátja, Pongrác fia Dániel. (Galsai Dániel: 
A Szebeni Kurír, 1992. okt. 12. 7. o.)

V. Nem tagadom, eddigi útjaim meglehetősen ritkán 
keresztezték SZEBENIét. Más világ volt az övé. Mond-
hatnám úgy is, keveset tudok közvetlenül róla, életéről, 
ismereteim inkább a sok száz elolvasott cikkből, féltucat-
nyi végignézett portréfilmből, ugyanannyi meghallgatott 
interjúból és az átnyálazott SZEBENI könyvek sokasá-
gából ered. Őt magát, leszámítva néhány közös ebédet, 
átbeszélt délutánt, inkább csak távolról figyeltem és fi-
gyelem. Ugyanakkor Szebeni képeinek látható részével 
meglehetősen barátságos viszonyba kerültem. Távolról 
az embert, közelről az alkotásait, nem ellentmondás ez? 
De igen.

VI. SZEBENIhez hasonló emberek voltak már és lesz-
nek még a fotóhistóriában. Akikkel kapcsolatban nem 
is a velük megesett dolgok a lényegesek, hanem legen-
daképző tehetségük. Akkor vagy Valaki – mondják –, ha 
beszélnek rólad, ha történetek keringenek városszerte 
a nevedhez kapcsolhatóan, ha felismer a hotelportás 
és az éjszakai pincér, ha a rendőr büntetés helyett szto-
rizni kezd veled és autogramot kér tőled az otthoniak 
részére. Szebeni gyűjti az embereket, a legbüszkébb a 

kapcsolataira, ismert vagy fontos emberekkel megesett 
helyzeteire. Vannak ilyenek rajta kívül is számosan. Gon-
doljanak csak Robert Capára, Stefan Lorántra, Munká-
csi Mártonra, vagy Kati Hornára, hogy a szebbik nem 
se maradjon ki. Óriási történetek részesei voltak, vagy 
ilyeneket találtak ki maguknak. Hiteles krónikát írni az 
életükről ma már csaknem lehetetlen, azt tehetjük, hogy 
a legendák valóságmagját próbáljuk kikaparni a mindent 
befedő sztorik kupacai alól. Csak közbevetőleg jegyzem 
meg, nem irigylem az utánunk következő fotótörténész 
nemzedéket. Vért fognak izzadni valahányan, mire végé-
re járnak a sok szebeniádának, megállapítják a sagákról, 
melyek fennmaradnak majd róla, hogy mi az igaz belőlük, 
s mi a nép száján kelt legenda. Kíváncsi lennék – de na-
gyon – milyen élettörténetet kanyarít majd róla 2088-
ban kései életrajzírója, és főleg milyen műfajban?

VII. SZEBENI nélkülözhetetlen volt és talán még így, 
változóban is az. Létére, működésére, képeire feltétlen 
szüksége van, vagy inkább volt a sóbiznisznek. Nélküle 
arctalan maradt volna sok-sok tehetség terhelte mű-
vész, vagy az általuk felkavart szélben kis ideig lebegő 
pehelysúlyú. Nem lehetne róluk (vagy fényképeik révén 
bármi másról) beszélgetni, társasági csevejt folytatni, 
téma híján becsukhatná a bótot jónéhány bulvármédia. 
Nem érezhetnénk úgy, hogy nélkülük nincs élet, nem 
tudunk felébredni, lehetetlen fogat mosnunk, és napi 
dolgunkat befejezve, gondtalanul örömködnünk. Az 
igazsághoz tartozik persze az is, hogy Szebenivel bizo-
nyos kérdésekben néha nem értünk egyet. Helyzetünk 
különbözőségénél fogva, másként ítéljük meg például 
a szabad, csak az alkotó által determinált és a bármi-
lyen formában létrejövő megbízás alapján végzett mun-
ka közti különbségeket. Vannak kisebb vitáink, de addig, 
míg ezeket fehér asztal mellett, szenvedélyesen, ámde 
barátsággal meg tudjuk beszélni, nincs nagy baj. Meg 
persze a világgal és velem együtt ő is folyamatosan vál-
tozik, amit ma leírnak róla, lehet, hogy holnap már ide-
jétmúlt. Minden lehet.

Szebeni András: Halász, 1973/78 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
András Szebeni: Fisherman, 1973/78 
gelatin silver print, 50 x 60 cm

Szebeni András: Kádár, Káptalantóti, 1976 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
András Szebeni: Cooper,  Káptalantóti, 1976 
gelatin silver print, 50 x 60 cm
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VIII.   SZEBENI fura figura. Mert miközben akarva/aka-
ratlan kiszolgálja a sztárcsináló mechanizmust, ebben 
él, ugyanakkor, azonközben szívósan és következetesen 
felépíti a SZEBENIt is. Kiszolgálja és felhasználja, vagy 
kiszolgálta és felhasználta ezt a gépezetet. Miközben 
sztárt csinált, maga is azzá lett. Oda-vissza igaz rá a 
sztárfényképész – fényképész sztár megnevezés, mi-
közben magát – teljes joggal – „csak” alkotóművésznek. 
tartja. Feltehető persze a kérdés, kikből lehet művész 
a fotóban? Azokból, akik művészi értékű, színvonalú 
fényképeket képesek kitalálni és megcsinálni, és utá-
na megvárják, míg megtalálják, felfedezik, vagy azok-
ból, akiknél a mű elkészülte nem ér véget az elkészült 
művészi kópia utolsó szignálásánál, hanem felvállalják 
az önmenedzselés mindmegannyi lehetőségét, a mű-
vészlét megannyi külső és belső tartozékát, nyűgét és 
büszkeségét, a megjelenés extremitásától és pózaitól a 
mindenfajta megnyilatkozások kutyakövetkezetes mű-
vészarisztokratizmusáig. Mindkét út járható, SZEBENI-
re az utóbbi a jellemző.

IX. Jelen lehettem SZEBENI néhány munkáján. Azóta 
kicsit másként látom SZEBENIt. Enélkül valószínűleg 
soha nem tudtam volna meg, mennyi munka előzi meg 
az egy/hatvanad másodpercnyi expozíciót, nem gondol-
kodom el azon, ha nézünk egy képet, átjön-e rajta az a 
rengeteg előkészítés, szervezés, az a nem kevés pénz 
és profizmus, ahogy meg van rendezve ez az egész 
Szebeni-féle akció. Mennyi – tulajdonképpen – termé-
ketlen idő egyetlen élő pillanat kedvéért! SZEBENI a 
gép mögött már nem csak fényképész, hanem rendező, 
fővilágosító és kitudjamégmi, azok minden jó és rossz 
tulajdonságával. Instruál, előjátszik, pszichológusként 
viselkedik, utasítja az asszisztenciát, egyszerre több 
ember fejével gondolkozik azért, hogy senki és sem-
mi ne zavarhassa meg találkozását azzal az egy fontos 
pillanattal. Amikor egyszer ott voltam, a popénekesen 
és Szebenin kívül tíz ember és sokmillió forint értékű 
technika dolgozott órákig a műteremben. Elkészült 100 
exponált kocka, hogy majd 5 kép legyen belőlük az al-
bumban. Csak aki ott van, érezhet meg ebből valamit. 
Mert SZEBENI az anekdotázó, SZEBENI a laza világfi, 
SZEBENI a krakéler vitázó, bent a stúdióban, fényképe-
zés közben összeszedett, szigorú, minőségelvű, kímé-
letlen és nem megalkuvó, munkásművész ember.

Szebeni András: Pásztorkalapos, 1973/78, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
András Szebeni: Shepherd Hatmaker, 1973/78. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Szebeni András: Szénégető, Répáshuta, 1976, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
András Szebeni: Coal-Burner, Répáshuta, 1976. gelatin silver print, 50 x 60 cm
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X. Első képei alapján dokumentaristának könyvelték el. 
A Téboly, terápia, stigma fekete-fehér elmegyógyintézeti 
világát feketén-fehéren, nem szenzációhajhász módon, 
tisztelettel, odafigyeléssel, de mégis erős érzelmeket 
kavaró módon ábrázolta. Hasonló közelítéssel, s beval-
lott hagyomány- és múltőrző szándékkal készültek a 
Mesterségek dicsérete sorozatai a kihalóban lévő foglal-
kozások kihalóban lévő mestereiről. Máig ható érvényű 
munkák ezek, SZEBENI a háttérben, csak gépe és objek-
tívje volt a helyszíneken. Még ide sorolnám többhónapos 
thaiföldi tartózkodásának vizuális memóriámban meg-
maradt képeit, a már említett táncosnőt, az ópiumpipát 
szívó emberi roncsot, továbbá a Magyarországon meg-
hagyott négy rend, a piaristák, a bencések, a ferencesek 
és a szegény iskolanővérek fotósorozatait, melyeket a 
Boldogok, akik házadban laknak albumábam összegzett. 
Aztán váltott. Fotóriporter lett teljes egészében, hétről 
hétre szállította a Nők Lapja gyakran 2-3 kolumnás fotó-
riportjait, fotóesszéit. Ennek a korszakának a csúcsa a 
rendszerváltás eseményeinek krónikája, a Vajszínű ár-
nyalat 1988 – a Gróffal, Esterházy Péterrel. Hogy mikor 
és hogyan lett belőle egy újságíró szavait kölcsönvéve 
sikerfotós, nem pontosan tudom. De jöttek az aktok is-
mert és ismeretlen nőkről és férfiakról, beállított port-
rék hires és hírtelen emberekről, s ezek jelentek meg 
a következő öt-hat SZEBENI albumban. Rengeteg meg-
bízása volt, rengeteg barátja, és ugrásszerűen megnőtt 
az irigyei száma is. „Szerintem az embert a munkái mi-

nősítik. A bor is először forr, aztán beérik. Megnyugszik. 
Letisztul. Az biztos, nehéz a kialakult képet megváltoz-
tatni. Abban, hogy ez az imázs alakult ki rólam, szerepet 
játszik az is, hogy ez egy sikeririgy ország. Ha valakinek 
sikere van, az gyanús.” (Bóta: Nem kezelik helyén a ké-
pet) Valószínűleg így történt, ahogy SZEBENI mondta, 
mert azóta, inkább csak városkép-albumot jelentetett 
meg, Bécs-Budapesttel kezdődően és Péccsel, Sopron-
nal, Székesfehérvárral, Szegeddel, Debrecennel folyta-
tódva, majd egy épülő giga-hídról készült fotóskönyvet 
adott ki. Nagyon más út, mint eddig, nem? Utána tánc- 
és színházi fotók sokasága jelent meg a nevével, persze 
könyvek is, szinte minden évben egy. Most meg …, de 
azt majd később. Ha mindezt komolyan vennénk, igazán 
szakmaiul, akkor ezekkel az állomásokkal hozzávetőle-
gesen lekottázható lenne SZEBENI pályafutása. De én 
jobban hiszek az ő esetében a letett munkái, a kiállítások 
és könyvek szabta, utólag megrajzolt ritmusképletben. 
Túl erős egyéniség, túlságos elhitető erővel képes a vele 
kapcsolatos dolgokat kommunikálni, a vele foglalkozó-
kat finoman irányítani, orientálni a neki tetsző irányba. 
A megjelent cikkek, írások, az interjúk hozzá tartoznak 
SZEBENI napi létéhez, munkájához, vele együtt változ-
nak. Érdekes figyelni ezt is, de mégis, az eddigi SZEBENI 
életműnek azt és csak azt tekintem, ami balra pillantva, 
itt van most is az asztalom sarkán. Huszonhárom könyv 
és kábé fél folyóméter meghívó, katalógus, dokumentum. 
Hát, nem kevés…

Szebeni András: Téboly, terápia, stigma, 1981/83, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
András Szebeni: Insanity, therapy, stigma, 1981/83. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Szebeni András: Téboly, terápia, stigma, 1981/83, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
András Szebeni: Insanity, therapy, stigma, 1981/83. gelatin silver print, 60 x 50 cm
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XI. Megtámadta tüdejét a rák. 2006-ban már túl volt 
egy második műtéten is. Azt hiszem, sőt nem hiszem, 
tudom, onnantól fogva más ember lett SZEBENI. Át-
értékelt sok mindent a fejében, fontosabbak lettek a 
fontos dolgok, és lényegtelenebb a körítés, és nekem, 
megmondom bátran, így sokkal jobban tetszik. Más 
kérdés, hogy ez az átértékelődés nem csak benne, de 
a szakma tagjaiban, a tágabb környezetét alkotó em-
berekben is le kellett volna zajoljon. Ebben már nem 
vagyok ennyire biztos, hogy ez megtörtént. Bánhatják. 
„Orvosnőm szerint minden a fejben dől el. Pontosan 
tudom, milyen állapotban vagyok, mik az esélyeim, de 
nem az tölti ki az életemet, hogy beteg vagyok. Vigyá-
zok magamra, határozottabbá váltam. Pontosabban 
fogalmazok a képeimben. Pörgős pali voltam, ma pe-
dig már nem járok társasági eseményekre csak azért, 
hogy pofavizitet tartsak… Már csak azzal foglalkozom, 
amit csinálnom kell.” (Csontos: Szebeni András, a pesti 
szemesember Kurír, Reggel, 2006. február 12.)

XII. Jó fotós SZEBENI? Maradandó, vagy csak itt és 
most helyi értékű képeket készít? Kinek-kinek lehet 
személyes véleménye erről, pro és kontra. A saga szer-
zőjének is. KK szerint Szebeni személye, életműve már 
beleíródott, képült, rögzült a magyar fotóhistóriába, 
nyomtalanul immáron nem fog kihullani az idő rostáján. 
Bizonyára megőrződik több korai dokumentarista ri-

portja, portréja, kiállítási anyaga. Másért-másért, de KK 
véle ménye szerint megmarad teljes egészében A vajszí-
nű árnyalat könyve Esterházyval, a Téboly, terápia, stig-
ma képanyaga, a Boldogok, akik házadban laknak, a Kép/
szavak, az Arc-tér-képek az élvonalból. Ez felsorolásnak 
sem kevés, nemhogy életműnek. S pályája koránt sincs 
még befejezve. Még nagyon akar, nagyon teszi a dolgát, 
tegnap az emlegetett KK beszélt vele, lázban ég, mert 
az utolsó nyomdai fázisban jár a Locomotiv GT-ről ké-
szített albuma, melyhez az alapító tag, Presser Gábor 
írt szövegeket. Míg kotlok ezen a szövegen, közben már 
meg is jelent. SZEBENI, bár sokat változott az utóbbi 
évtizedben, még mindig hihetetlenül megosztó sze-
mélyiség, ezzel cseppet sem könnyítve meg a róla író 
dolgát. Ezt ő elintézi azzal, hogy gyakran idézi Varnus 
Xavér erre reagáló mondatát, hogy a művész számára 
nincs nagyobb kitüntetés, mint a szakma irigysége. De 
KK azt hiszi, korántsem ennyire egyszerű ez a dolog. 
Foglalkozzon tehát ki-ki elsősorban a fényképeivel, a 
kiállításaival, a könyveivel, ad az is elegendő elfoglalt-
ságot, őt meg hagyjuk, dolgozzon tovább.

XIII. A prológban azt tűztem ki célul magam elé, hogy 
SZEBENI portréját, pályáját és személyiségét egymás 
mellett, valamiféle belső arányokat megtartva, a saját 
objektívemen keresztül megmutatva hagyom az utóda-
inknak okulásra. Döntsék el, sikerült-e!

The Szebeni Saga
I. A saga is a string of Nordic epic songs and stories 
about somebody who can be a good subject. It would 
probably be difficult to create one about Mr Smith from 
Plain Street. It is a bit easier in the case of SZEBENI. 
The author of the saga only has to pay attention to the 
magnitude of how many anecdotes, tales and rumours 
will be there, how much is enough, and what he specifi-
cally and unquestionably achieved.

II. The first SZEBENI photos KK (Károly Kincses) saw 
showed a praise of craftsmanship. These beautiful, 
lyrical and gentle photos were published by Nők Lapja 
(Women’s Magazine) on double pages. The bell founder, 
the rope-maker, the shepherd’s hatmaker, the cooper, 
the charcoal-burner and the gilder… he still didn’t know 
their creator, but he thought what he might be like on 

the basis of his photos. He is a gentle soul, happily docu-
menting occupations from the past that he might have 
liked to be, too. Then KK, who at that time was just grow -
ing from an adolescent to an adult, cut out a black-and-
white photo from a newspaper, showing a Thai female 
dancer with high boots in a rather erotic posture, with 
her arms and legs stretched wide open, a little bit out of 
focus and blurred during exposure. It was probably also 
published in Nők Lapja at the very end of the 1970s. This 
photo was glued to the inside of his locker at his place of 
employment for years. It was not the erotic atmosphere 
that was really important – as KK thinks about this is-
sue of several decades – but rather the longing to be 
somewhere else was embodied in this photo, which be-
came increasingly faded, dusty and greasy. KK did not 
know then who took this photo, and perhaps he was not 

Szebeni András: Esterházy Péter, 1995, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
András Szebeni: Péter Esterházy, 1995. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Szebeni András: Egy nő, 1992, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
András Szebeni: A Woman, 1992. gelatin silver print, 50 x 60 cm 
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Some of them accept it: they have fun at the expense of 
each other and others, but others hate it deeply. There 
are few falling between the two extremes. On the other 
hand, his friends would do anything for him. One of them 
writes: “Szebeni is an actor. I have not gone mad: I know 
he is a photographer… Existence is a role. It is expressed 
in every manifestation by Szebeni, even as a private per-
son. He may not be aware of it. He uses this knowledge 
instinctively. He has it in his blood. The relationship be-
tween the roles is an inextricable fog. We are perpetu-
ally unravelling it. Szebeni is played by Szebeni – with 
his posture, with the way he walks, always with his long 
hair as an epitheton ornans, and of course, with what he 
says, what he asks, what he answers, and the stories he 
tells. Wherever he stays, whomever he meets, also of-
ten using dramatic elements, it shows that he is András 
Szebeni, a global player. He is that certain András Sze-
beni, whom you know. If you don’t, then you must know 
him. And he lets us know with a solid superiority that 
other people are also players, even if they are not aware 
of it”. (Vilmos Csaplár: Szebeni’s Theatre /in the album, 
Szín-darabok [Stage-pieces] p. 116, Budapesti Kamara 
Színház [Budapest Chamber Theatre] 2010/)

IV. SZEBENI is an individualist – they say. What does it 
mean? Szebeni is an independent guy, who acts accord-
ing to his own rules – I say. But compared to whom is 
he like this or that? And if we claim this about him, just 
what do we mean by that? I don’t know what to do with 
closed and seemingly final judgements and opinions any 
more. It is better to pay attention and feel the changes of 
the other person and of ourselves. “Nobody can dispute 
that he remained a unique and unmistakeable personal-
ity, even in the fiercest period of ‘egalitarianism’” – says 
Dániel, the son of Pongrác, one of his earlier friends. 
(Dániel Galsai: “A Szebeni”, Kurír, 12 October 1992, p.7.)

V. I do not deny that my way until now has rather rarely 
crossed that of SZEBENI. His world was different. I could 
also say that I know little about him directly, or about his 
life; my knowledge rather comes from the several hun-
dred articles I have read, from a half a dozen film por -
traits I have seen, from the same amount of interviews 
I have heard, and lots of his books I have gone through. 
Except a few lunches we have had together and long af-
ternoon conversations, I have rather just been watching 
him from a distance. At the same time, I have come to 

even very interested. But if he knew that the Szebeni 
of the praise of craftsmanship was the same photogra-
pher of the Thai showgirl, he would certainly have been 
surprised: two persons so different, under the same 
name?

III. Earlier, as well as today, people have always been 
talking about SZEBENI: about the things that happened 
to him, about his personality, just as much as the sub-
jects and objects of his photos. Everybody knows some-
thing about him, about them – a piece of gossip or a good 
story – and they think it is important to tell them on the 
first occasion. This is almost compulsory in the com-

pany of certain people: this is how the person concerned 
seems to be an insider, belonging to a certain group. 
The stories are either true or they are not; they either 
have some basis or they do not – they lack any realistic 
element – but it does not matter: this is not the point. 
And SZEBENI, if I can guess correctly, mostly roars with 
laughter at them; even kindles and incites them. How-
ever, people usually find this attitude arrogant and self-
conceited; they dislike it or it is difficult for them to tol-
erate it or do not tolerate it at all, perhaps because they 
feel their own importance to be questioned by him, or 
for another reason. Therefore, he extremely polarizes 
people who come into contact with him for some time. 

Szebeni András: Pilinszky János, 1978 
zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
András Szebeni: Janos Pilinszky, 1978 
gelatin silver print, 60 x 50 cm

Szebeni András: Faludy György, 1994 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
András Szebeni: György Faludy, 1994 
gelatin silver print, 50 x 60 cm
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have a rather friendly relationship with Szebeni’s pho-
tos. Watching the person from far away, and looking at 
his works closely – is it not a contradiction? It is.

VI. There were, and there will be, people like SZEBENI 
in the history of photography. As far as they are con-
cerned, it is not the things that happened to them that 
are important, but rather their capability to create leg-
ends. You are Somebody – they say – if people talk about 
you, if stories related to your name go around town, if 
the hotel’s night receptionist and the night waiter rec-
ognise you, if the policeman instead of fining you, be-
gins to tell stories and asks for your autograph for his 
family. Szebeni likes and collects people: he is proudest 
of his relationships, situations he was involved in with 
well-known or important people. There are many like 
him. Just think of Robert Capa, Stefan Loránt, Márton 
Munkácsi or Kati Horna – not to forget the female gen-
der. They took part in great stories, or they invented 
them for themselves. Today it is almost impossible to 
write a trustworthy chronicle about their life: all we can 
do is try to scrape out the core of reality from below 
the piles of stories that cover everything. Incidentally, I 
do not envy the next generation of historians of photog-

raphy. All of them will sweat blood by the time they go 
through the many Szebeniadas: when they discover the 
sagas about him and surviving him; what is the truth, 
and what is the legend that people added. I would be 
curious to know – very much – what kind of life story 
his late biographer will write about him in 2088 – and in 
which genre?

VII. SZEBENI was indispensable, and perhaps still he 
is, although he is changing. Show business definitely 
needs, or needed, his being and his photos. Without 
him, so many talent-burdened artists would have re-
mained faceless, or just a featherweight floating in the 
wind they stirred up. Without him, we could not talk or 
have a social chat about them (or about anything else 
through their photos), and quite a few tabloids should 
close up shop, lacking material. We could not feel that 
there is no life without them; we cannot wake up, we 
cannot brush our teeth, and cannot have some enjoy-
ment, after we have done our daily work. Of course, it is 
also true that sometimes we disagree with Szebeni on 
certain issues. Because of the difference in our status, 
for example, we distinctly judge the differences between 
freelance work, determined only by the artist, and work 

Szebeni András: Bangkok, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
András Szebeni: Bangkok, 1978. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Szebeni András: Bangkok, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
András Szebeni: Bangkok, 1978. gelatin silver print, 50 x 60 cm
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performed under a contract of assignment. We have had 
minor disputes, but there is no big problem so long as 
we can discuss them passionately, but still on friendly 
terms over a laid table. And of course, he is constantly 
changing, together with the world and with myself; thus, 
what is written about him today, may become out-dated 
tomorrow. Everything is possible.

VIII. SZEBENI is a strange fellow. Because he willy-
nilly serves the star-making mechanism, and he lives 
in it, but at the same time, he tenaciously and consist-
ently constructs the concept of SZEBENI. He serves 
and uses, or served and used this mechanism. While he 
made someone a star, he became a star himself. The 
term photographer of the stars, or a star of a photog-
rapher fits him, while he rightfully regards himself as 
“only” a creative artist. Of course, we may ask who may 
become an artist in photography? Those who are able to 
invent and create photos of artistic value and quality, and 
then wait until they are found and discovered? Or rather 
those who, after they have created a piece of work, do 
not stop after finally signing the artistic copy, but as-
sume the many opportunities of self-management, the 
many external and internal accessories of an artist’s life, 

its nuisances and pride, starting with the extremities of 
appearance and posing, to all kinds of manifestations of 
a stubbornly consequent artist aristocratism. Both ways 
are feasible, but SZEBENI is characterised by the latter.

IX. I happened to be present when some of SZEBENI’s 
works were created. Since then, I see SZEBENI a little 
bit differently. Otherwise, I probably never would have 
known how much work is needed to prepare for an ex-
posure of a sixtieth of a second, and when looking at a 
photo, I am not thinking of the aspect of whether in the 
photo we can see the serious preparation, organisation, 
and the significant money spent and the professional-
ism, as this whole action of Szebeni has been organ-
ised. How much – in fact – unprofitable time is spent for 
the sake of a single live moment! SZEBENI is not only 
a photographer behind the camera, but also a direc-
tor, a gaffer and who-knows-what-else, with all of their 
good and bad attributes. He instructs, behaving like a 
psychologist; he instructs the assistants; he is think-
ing with the mind of several people at the same time in 
order to avoid being disturbed in his encounter with that 
important moment. When I was there once, there were 
ten people and several million forints worth of equip-

ment, in addition to the pop-singer and Szebeni working 
in the studio for hours. A hundred frames were taken, in 
order to get five photos in the album. You can only feel 
something of this if you are there. Because SZEBENI 
the story-teller, SZEBENI the relaxed man of the world, 
SZEBENI the swashbuckler and disputant – is a col-
lected, rigorous, ruthless and uncompromising worker-
artist who insists on his principles of high quality when 
taking photos in the studio.

X. He was regarded as a documentarist on the basis of 
his first photos. With his series, entitled Insanity, Ther-
apy, Stigma he showed us the black-and-white world of 
a mental hospital respectfully and attentively, avoiding 
any kind of sensationalism, but still stirring up strong 
emotions. His sequence, entitled In Praise of Craft, has 
been created with a similar approach to the aging mas-
ters of crafts on the way to extinction, admittedly with 
an intention to preserve the past and its traditions. 
These pieces of work are still valid today. SZEBENI was 
in the background, with only his camera and lens actu-
ally present on the spot. I would add here the photos 
that I preserved in my memory of his several months’ 

stay in Thailand, the showgirl whom I have already men-
tioned, a human wreck smoking an opium pipe, as well 
as his series of photos taken on the only four religious 
orders allowed to work in Hungary: the Piarists, the 
Benedictines, the Franciscans and the School Sisters of 
Notre Dame, summarised in an album, entitled Joyous 
are those who live in Your house. Then he changed. He be-
came a photo reporter entirely, supplying his photo re-
ports and photo-essays, often as much as 2-3 columns 
every week to Nők Lapja (Women’s Magazine). The peak 
of this period was a chronicle of the events of the regime 
change, entitled Butter-Coloured Shade 1988- . With the 
Count (Péter Esterházy). I cannot tell exactly when and 
how he became a star photographer, borrowing the 
words of a journalist. But then came the nude photos 
of well-known and unknown women and men, staged 
portraits of famous and “fame-less” people, which were 
published in the following five or six SZEBENI albums. 
He had a lot of assignments and many friends, and so 
grew the number of people who envied him. “I think a 
person is characterised by his works. Wine is fermented 
first before becoming mature. Calming down. Clear-
ing up. It is certainly difficult to change an established 

Szebeni András: Jancsó Miklós, 1999, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
András Szebeni: Miklós Jancsó, 1999. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Szebeni András: Lepényevők, 1974, giclée nyomat, 50 x 60 cm
András Szebeni: Pie-Eaters, 1974. giclée print, 50 x 60 cm
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Szebeni András: Noémi és Heléna, 2004 
zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
András Szebeni: Noémi and Heléna, 2004 
gelatin silver print, 60 x 50 cm

picture. I have this image partly because in this coun-
try, people envy the success of others. You are suspect 
if you are successful”. (Bóta: The picture is not properly 
treated) It is likely to have happened this way, as SZEBENI 
said, because since then he rather published only photo 
albums about towns, starting with Vienna-Budapest, and 
continuing with Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Szeged 
and Debrecen; then he published a book of photos about 
a gigantic bridge under construction. This is a very differ-
ent path compared to the earlier one, isn’t it? Afterwards, 
a lot of photos about dance and theatre, as well as books 
have been published under his name, almost one every 
year. And now… but that comes later. If we took all this 
seriously, SZEBENI’s career could be approximately writ-
ten down with these stages on truly professional terms. 
But in his case, I rather believe in the rhythm schema 
subsequently drawn by his finished works, exhibitions 
and books. His personality is too strong; he is capable 
of communicating things related to him with an exagger-
ated force to put things across, to delicately direct people 
who are concerned with him, and to guide them in the 
way of his liking. The published articles, writings and in-
terviews belong to SZEBENI’s daily existence and work, 
which change just like he does. It is also interesting to 
watch, but still I only regard as SZEBENI’s life-work so 
far what is here now at the corner of my table to my left. 
Twenty-three books, and about half a metre long of invi-
tations, catalogues and documents. Well, it is a lot…

XI. His lungs were attacked by cancer. He already had 
his second operation in 2006. I think, moreover I do not 
only think, but I know that from then on, SZEBENI be-
came a different person. He re-evaluated many things in 
his head: important things became more important, and 
the trimmings became less important, and I can tell you 
frankly, I like him more this way. It is another question, 
that this re-evaluation should have been done not only 
by him, but also by other members of his profession, by 
people comprising his wider surroundings. But I am not 
so sure that this has been done. And they should be both-
ered by it. “According to my (female) doctor, everything is 
decided in your head. I know exactly, what is my condi-
tion, what are my chances, but the idea of being sick does 
not fill my life. I take care of myself, and I became more 
determined. I compose my photos more precisely. I was a 
very busy guy earlier, but now I do not go to social events 
just to see people and be seen… Now I only do what I have 
to do”. (Csontos: “András Szebeni, the man with eyes in 
Budapest”, in Kurír, morning edition, 12 February 2006)

XII. Is SZEBENI a good photographer? Does he take 
lasting photos, or only photos which have local value, 
here and now? Everybody may have his or her personal 
opinion, either pro or con. The author of this saga, too. 
According to KK, Szebeni’s personality and life-work 
has already been ingrained, recorded and registered 
into the history of Hungarian photography; he will not 
fall out through the sifter of time without leaving a trace. 
Several of his earlier documentary reports, portraits 
and exhibition materials will be certainly preserved. For 
different reasons, but in KK’s opinion, his book, entitled 
Butter-Coloured Shade, created together with Esterházy, 
the photo material of Insanity, Therapy, Stigma; Joyous are 
those who live in Your house; Image/words, Face-space-
images (maps) from the vanguard will be completely 
preserved. It is quite a lot for a list, and even for a life-
work. And his career is not finished yet, by any means. 
His will to work is still very strong, he does his work; 
KK spoke with him yesterday: he is in a fever because 
his album about Locomotiv GT, with its text written by 
founding member Gábor Presser, is in the last stage of 
printing. In fact, it has already been published, while I 
have been brooding over this text. Although SZEBENI 
changed a lot in the last decade, he is still an incredibly 
divisive personality, who does not make the job of those 
who write about him easier. He replies to this statement 
by often quoting a sentence by Xavér Varnus, responding 
to this issue, that there is no higher reward for an artist 
than the envy of his fellow-professionals. But KK thinks 
that this issue is not nearly as simple as that. You should 
just deal with your photos, with your exhibitions and your 
books; they give you enough work to do, and we should 
leave him be, so that he can continue to work.

XIII. In the prologue, I have set myself the noble aim 
of leaving SZEBENI’s portrait, career and personality 
side by side, keeping some kind of internal proportions 
through my objective to our descendants to learn from. 
It is up to you to decide whether I have succeeded in 
doing that!
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Lenkevízió

SZILÁGYI

A világ valamilyen. Az az ember, akinek van fényképe-
zőgépe, ezt meg is örökítheti. Ha teheti, általában meg 
is teszi. Nem így Szilágyi Lenke. Neki a világ csak alap -
anyag ahhoz, hogy saját belső képeit állandósíthassa, 
és ezért a világ nem valamilyen, hanem olyan, amilyen-
nek ő lefényképezte. Ennek okán képei, bár valóságo-
sak, de nem a Valóságról szólnak. Vagy ha ez is való -
ság, s miért is ne, akkor inkább csak egy Lenkevízió. 
Egyenes adás, élő közvetítés mindarról, amiben Len-
ke létezik, létezett, ami mindennapjaiban körülveszi, 
amilyen volt, és amilyen most. Táj, város, hegy, ember, 
állat. Ezek attól, ahogyan lefényképezte, már mind az 
övéi lettek. Ha így nézzük, hihetetlenül gazdag ember. 
Övé a fél világ. Ha nem így nézzük, akkor persze elég 
szegény. De ne így nézzük. Inkább tekintsük majdnem 
minden képét, teljes eddigi életművének legfontosabb 
részeit egy speciális naplónak, képes önéletírásnak. 
Mert Lenke valójában nem csinál mást, csak a benne 
létező világnak folyamatos bolyongásai közben meglelt 
külső megfelelőit újra és újra lefényképezi. Ezért aztán 
Szilágyi Lenkét mindenki ismeri. Még az is, aki nem. 
És ennek oka abban a fura, egyensúlytalanul billegő 
képi világban van, amit magából közszemlére bocsát. 
Mert kicsit szólnak ugyan a fényképei arról is, hogy mit 
látott, mi történt, vagy mi nem történt a világban, de 
sokkal inkább szólnak róla. Ne értsen senki félre, ezek 
nem közvetlen lenyomatok, nem klasszikus értelem-
ben vett dokumentumok, nem családi vagy úti emlé-
kek, hanem valamiféle szilágyilenke-esszenciák. Nála 
a fotózás nem önkifejezés, mint oly sokaknál, hanem 
létezési forma. Legjobb fotói ezért szerintem nem is fo-
tóesztétikai, művészettörténeti, hanem sokkal inkább 
irodalmi, poétikai vagy pszicholingvisztikai elemzést 
igényelnének. Majdhogynem megengedem magamnak 

azt az enyhe túlzást, hogy bármi van az általa exponált 
fényképen, az tulajdonképpen önarckép. És ha ezt leg-
alább a teória szintjén el tudjuk fogadni, akkor köze-
lebb jutunk annak megértéséhez, miért annyira egyedi, 
előzmény- és társ nélküli a magyar fotográfia történe-
tében Szilágyi Lenke, és azok a legjobb képei, amelyek-
ben sikerül összesűrítenie mindazt az energiát, ami ott, 
akkor abban a percben őt magát is átjárta, mozgatta. 
Ezek a felvételei megvalósítják, vagy megcáfolják, ki 
honnan nézi, a fizika egyik leglehetetlenebb állítását, 
az energiamegmaradás törvényét. Szerintem ugyanis 
évek, évtizedek óta sem veszítettek semmit fényképei 
az egyszer beléjük sűrűlt energiamennyiségből, anél-
kül, hogy bármilyen külső energiával ezt az állapotot 
mesterségesen fenntartotta volna. Magyarázat talán 
Szilágyi Lenke entrópiája lehetne, de ne tőlem várják 
a tétel kifejtését. Az viszont biztos, ha valaki ismeri 
képei pinkódját, a sikeres bejelentkezés után azonnal 
és feltartóztathatatlanul elkezd áradni felé ez a képbe 
koncentrált erő. Ha meg nincs pinkód, nincs energia. 
Szelavi.

Nincs persze könnyű dolga a pinkódtulajdonosnak 
sem, mert Szilágyi Lenke nem az epikusan mesélő, 
Elek após alkat. Sem életében, sem képeiben. Keveset 
beszél, sokat hallgat. Képeiben is a legerősebb, leg-
szembeötlőbb elem a csend, s annak mindmegannyi vi-
zuális megjelenése. Képes naplója, életmesélése, bár 
folyamatos és szünet nélküli, mégis töredékes, szag-
gatott, sokszor nehezen vagy sehogyan sem értelmez-
hető. De hát ez a Lenke. Töredékes, szaggatott, sokszor 
nehezen értelmezhető. Hű tükre nem mutat mást, mint 
ami. Ő ilyen. Vagy ilyennek látja és láttatja magát. Mes-
tere annak, miként lehet az ember körüli tereket, a vele 
megeső hétköznapi eseményeket metafizikai magassá-

Szilágyi Lenke: Tangó, 2001, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Lenke Szilágyi: Tango, 2001. gelatin silver print, 40 x 30 cm
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gokba emeltetni a nézői által. Legjobb képeit egyfajta 
állandó és szünet nélküli szomorú, fanyar irónia lengi 
be. Nem lázad hangosan, csak nem is alkuszik meg. 
Úgy él, úgy fényképez, ahogyan ő akar. Rengeteg ener-
giát fordít viszonylagos szabadsága megőrzésére, mely 
szabadság természetesen csak az ideális szabadságál-
lapothoz képest viszonylagos, a miénket sokszorosan 
meghaladja. Nem könnyen befolyásolható. Szerintem 
olyan, kinézetre is, alaptermészetre is, mint harminc 
évvel ezelőtt, amikor Szerencsés János ajánlására 
Gödöllőn az első képeit kiállítottam az Önkioldó nevű 
kiállítássorozatban. Képein, ha verbalizálni akarnánk 
a látványt (amit egyébként nem ajánlok senkinek) a 
nekünk Semmi, vagy alig valami jelenik meg, ami neki 
persze Minden, hiszen fotós életműve – tudjuk, mond-
tuk – egyfajta naplóként is olvasható. Látható, hogy hol 
volt, kikkel barátkozott, mikor, kik voltak számára fon-
tosak, miből kereste a megélhetésre valót. Képekben 
mutatja meg, amit nem mesél el, mert mint értesül-
tünk már erről is, egyébként nem nagyon kommunika-

tív. Azt mondja, hogy az ember egész életében önma-
gával ismerkedik. Ehhez pedig néha extrém helyszínek, 
személyek is kellenek, hogy abban is kipróbáltassék az 
Én. Nagyon megáll Lugonak ez a mondata, ez esetben 
pontosan fogalmazott: „Lenke az üres terek és meg-
fejthetetlen pillanatok képeit készíti…” (Lugosi Lugo 
László: Magyar Napló, 1992. november) Ezért aztán a 
mai képdömpingben, a bulvár eseményeket színes, 
szagos, tolakodó módon tálaló világunkban nem árt, ha 
a szilágyilenkés képeket egy megfelelő dekóder segít-
ségével szemléljük.

Ismer majdnem mindent a fotográfia szabály-
rendszeréből, komponálást, világítást, technikát, mi-
egyebet, de ez a tudása csak arra jó, hogy bármikor, 

bármelyiket kedvére figyelmen kívül hagyja, áthágja, 
megszegje, akkor és amikor csak a benne élő, belső 
képszerkesztője ezt sugallja neki. Ezért aztán, aki nem 
Szilágyi Lenke felől közelít a képeihez, hanem a képek 
felől Lenkéhez, hát annak van baja elég, nem is irigy-
lem őket. Képei annyifélék, amennyi csak egy folya-
matosan alakuló, változó, de igazából lényegét sosem 
feladó ember lehet. Láttam tőle polaroidokat, láttam 
ezekről készült színes fénymásolatokat, láttam a talált 
képeit, rossz negatívokról készült gyűrt, és pokolian 
snassz dokubrom nagyításait, láttam lyukkamerás fo-
tóit, színes diáit és a róla készült fordítós papírképeket, 
korrekt és szép fekete-fehér barit nagyításait, digitális 
állományokból készült színes nyomatait, mind más volt 
látszólag, de lényegében olyan mindegy, valamennyi 
magán viseli Szilágyi Lenke ujjlenyomatait. Képletesen, 
meg valóságosan is.

Mondják meg, van-e olyan téma a fényképezésben, 
amire ha Szilágyi Lenkét fölkérik, akkor azt másként 
fotózná, mint szilágyilenkésen? Mert nem csak magá-

nak és nekünk csinál fényképeket, de ebből is szeretne 
megélni, ezért időnként megbízásokat kap és teljesít. 
Akt, riport, portré, családi fotó, színház, kortárs tánc, 
filmes standfotó, secko jedno, mind egyremegy, mind-
egy neki, mit kérnek tőle, azt adja, amit tud, és főleg, 
amit ő akar. Ritka jelensége ezzel nemcsak a magyar 
fotográfiai életnek, de a mai magyar életnek is, hiszen 
már elmúlt ötven, és még nem adta el és fel magát egy -
szer sem. Jól megvan ő magával. Aki akarja őt, ilyen-
nek akarja, aki meg nem, az nincs, nem fontos, nem 
létezik. És én ezt is nagyon bírom benne, nemcsak a 
fotóit. Ja, mert még azt is akartam mondani, hogy ami-
kor arról írtam, hogy mindegy neki, mit fotózik, és azt 
mindig egyféleképpen teszi, akkor én azt korántsem 

Szilágyi Lenke: Debrecen, 1988 
zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 40 cm
Lenke Szilágyi: Debrecen, 1988 
gelatin silver print, 33 x 40 cm

Szilágyi Lenke: Budapest, 1997 
zselatinos ezüst nagyítás, 32 x 40,5 cm
Lenke Szilágyi: Budapest, 1997 
gelatin silver print, 32 x 40.5 cm
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hibájául rovom fel, sőt!  Elmesélek egy történetet. Hi-
teles, garantáltan valódi. Harminc esztendővel ezelőtt 
kezdtem dolgozni fotómuzeológusként a Magyar Szín-
házi Intézetben. Papír szerint az lett volna a feladatom, 
hogy Fedák Sári, Tőkés Anna, Gobbi Hilda képeit ösz-
szegyűjtsem, kiderítsem róluk, hogy 1903-ban a Sas-
fiókban vagy 1905-ben a Dolovai nábob lányában sze-
repeltek-e, amikor az a fénykép készült, és ki állt tőlük 
száz évvel ezelőtt a színpadon balra, és hasonló ilyen 
fontosságok. Aztán, ha ez kész, kezdjem újra, de most 
Márkus Emiliával, Hegyi Arankával és Bajor Gizivel. 

Tettem a dolgom, tettem, még érdekelt is valameny-
nyire, de valami hiányzott. Gondolkoztam. Törtem, tör-
tem a fejem, hosszasan, persze csak munkaidőben, és 
egyszer csak rájöttem, igazából a jó, az önmagukban 
érdekes, izgalmas fotók hiányoznak annyira. Nem elő-

írás az ugyanis egy színházi fotónál, hogy dögunalmas 
legyen. Innentől már egyenes út vezetett addig, míg 
szereztem némi pénzt, amiből megbízhattam akkor 
még fiatal, pályakezdő fotográfusokat, hogy bizonyos 
előadásokról készítsenek fotósorozatokat. Így került 
be a Színházi Intézet fotótárába Flesch Bálint, Nyilas 
Ilona, Szabó Judit, Hajtmanszki Zoltán, Törőcsik Juli, 
és Szilágyi Lenke kép is szépszámmal, ők meg el -
mondhatták, hogy azért kaptak valamicske pénzt, amit 
szívesen csináltak. És ezeket a harminc éves fotókat, 
negatívokat néha előveszik, kinagyítják, kiállítássá 
szervezik… Némi elégtétel ez a sorok írójának. Legna -
gyobb megdöbbenésemre, Szilágyi Lenke – velem el-
lentétben – nem hagyta abba a színházi fényképezést. 
Újra és újra megvalósítja képeivel azt az alaptézist, 
mely szerint csak azok a színházi fotók élik túl az egy -
szeri előadást, a benne játszó színészt, a színházat, 
melyek fényképként is helyet követelnek maguknak a 
művészet szférájában. Amelyek nem dokumentálják a 
dokumentálhatatlant, hanem a látottakat a fotográfia 

speciális kódrendszerével újraértelmezik. Mint Lenke 
jobb színházi felvételei.

A szubjektív pillanatok érvényes látvánnyá szerve-
zését és a képeiből letagadhatatlanul áradó nonkon-
formizmust ellentétes érzelmekkel reagálta le mind 
a szakma, mind a kiállítását látogató közönség, néha 
még a barátai is. A merev (technikai hiányosságokat, 
dekomponáltságot, itt-ott életlenséget, laborálási pon-
tatlanságokat felrovó, vagy éppen az azonosulásra al-
kalmatlan témaválasztást nehezményező) elutasítás-
tól a kritikátlan, lelkes elfogadásig terjedt és terjed a 
képeivel szemben megnyilvánuló érzelmi viszonyulás 
skálája. Ez volt. Persze, pályakezdése óta eltelt több 
mint harminc esztendő. A meglévő sallangok nagyrészt 

Szilágyi Lenke: Kaukázus, 1991 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 39,5 cm
Lenke Szilágyi: Caucasus, 1991 
gelatin silver print, 30 x 39.5 cm

Szilágyi Lenke: Gdanszk, 1991 
zselatinos ezüst nagyítás, 40,5 x 32 cm
Lenke Szilágyi: Gdansk, 1991 
gelatin silver print, 40.5 x 32 cm
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lekoptak róla, és ami maradt, az egy nagyon egységes 
szemléletű, következetesen a saját útját járó, annak 
stációit megmutató fotográfusi életmű, mely összetett-
ségében, folyamatában leginkább a Látókép megállóhely 
címet viselő fotóalbumában érhető tetten. Olyan fotókat 
készített általában, melyeket nem kell képaláírással, 
szöveges magyarázattal aládúcolni, megtámogatni, 
olyanokat, ahol az odaírt dátum vagy helynév inkább 
csak tájékoztató jellegű, de nem nagyon fontos, hiszen 
az összes jó képe barátságban van az Idővel, szabadon 
járnak-kelnek benne előre is meg hátra is. „Azért nem 
szeretem a színes képeket, mert nem a valóságot aka-
rom lemásolni, hanem képeket akarok csinálni… Na-
gyon remélem, hogy a képeim nem pillanatképek. Csak 
a módszer. Arra törekszem, hogy időtlenek legyenek 
a képeim…” (Szavak és színek helyett. Szilágyi Lenkével 
Scherter Judit beszélgetett. Sine morbo 2001. 4. 21-
24. o.) És ha ezt mondtam az időről, amit Lenke csak 
megerősített ezzel a mondatával, akkor Sisso hasonlót 
mond a Helyről is, s én csak halkan bólintok rá, egyet-

értésem jeléül. „Teljesen mindegy, hogy hol a hely és 
kik a szereplők, a lényeg az intimitás ismerősségében 
van. Képeit nézegetve, magunk is emlékezni kezdünk.” 
(Sisso: Túlvilág déjavu. Octogon, 2000. 1. sz.) Egyszer 
lefényképezett egy öregasszonyt a sötét éjszakában, 
aki a hosszú expozíciós idő alatt egyszer csak felállt 
és elment, amitől a kép olyan lett, mintha valaki csak 
álmodta volna az egészet, s reggel felébredve, kinyitva 
a szemét, megpróbált visszanézni oda, ahonnan vissza-
jött. És ez nem lehet másként, mint hogy Lenke a csak 
neki megmutatkozót alakítja fényképpé, s mi ezt az ő 
kódolási folyamatát járjuk be visszafelé, de immáron 
nem az ő, hanem a mi saját belső világunkban. Mind-
ebből persze következik az is, hogy aki nem így nézi, az 

nem nagyon tud mit kezdeni a képeivel. Meg kell jegyez-
nem, és ezt már eddig is illett volna írnom, hogy Szilágyi 
Lenke sem egy zseni. Sok tízezer felvételt tud az elmúlt 
évtizedek során a magáénak, s ezek között vannak em-
lítésre sem méltók, sikertelenek, ezek mellett vannak 
korrekt képek, melyek annak a célnak, amiért készültek, 
tökéletesen megfelelnek, s szép számmal akadnak jók. 
Nagyon jók. És amikor dicsérem, amikor azt mondom, 
hogy itthon párját ritkítóan egyedülálló életművet tudhat 
magáénak, akkor ezekre az utóbbiakra gondolok kizá-
rólag. Kerekes Gábor mondta róla: Ő az, aki sohasem 
fog besorolódni, komoly felnőtté válni. Erényét megőr-
zött gyerekességéből, annak tisztaságából meríti. For-
mai értelemben néhol rendkívül egyszerű, máshol bo-
nyolult képi összefüggésekkel teremti meg képi világait. 
Yes. Egyetértek. Egyik legjobb ismerője Miltényi Tibor, a 
Kisképzőben osztálytársa, első kiállításain társszerző, 
amikor megpróbálta szakmaibbá tenni a hivatalos viszo-
nyulást Lenke munkásságához, kategóriákat kreált, me-
lyek többé-kevésbé, így-úgy leírják ezt. Minden fogalmat 

idézőjelbe téve, a korlátozott érvényességükét éreztet-
ve, ezeket sorolja: „lírai riport”, „szubjektív fotó”, „me-
lankolikus realizmus”, „metaforikus narráció”, „spontán 
eklektika”, illetve „autonóm riport”. Hát igen, jobb hí-
ján… Én nem szaporítom tovább a meghatározások szá-
mát, hiszen Szilágyi Lenke Érdemes és Kiváló művész 
leglényegéhez tartozik, hogy prüszkölve leráz magáról 
minden skatulyát, meghatározást, definíciót, s ragaszko-
dik a jól bevált szilágyilenkéshez. Egyéni, senki mással 
össze nem téveszthető stílust alakított ki magának, ami 
elég jó arányban tartalmazza az állandót, a felismerhe-
tőt, a jellemzőt, s mindig húz valami meglepőt, újat, vá-
ratlant is, nehogy azt higgyük, hogy Szilágyi mindenhol 
ugyanazt csinálja, mindenhol ugyanúgy néz…. 

Szilágyi Lenke: Budapest, 1989 
zselatinos ezüst nagyítás, 32 x 40,5 cm
Lenke Szilágyi: Budapest, 1989 
gelatin silver print, 32 x 40.5 cm

Szilágyi Lenke: Rügen, 2001 
zselatinos ezüst nagyítás, 31 x 40 cm
Lenke Szilágyi: Rügen, 2001 
gelatin silver print, 31 x 40 cm
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A Lenkevízió mindig ugyanazt a műsort adja, de so-
hasem ismétel. Hogy van ez?  Magyarázatként elfogad-
ható esetleg, hogy nyughatatlan lélek, nincs állandó 
stílusa, ennek okán persze epigonja sem nagyon, hála 
Istennek, helyette folyamatosan figyel, hagyja hatni a 
hangulatait, szorongásait, sejtéseit, s ezeket alakítja át 
képpé. És ha ez így van, miért is ne lenne így, akkor azt 
is levonhatjuk fotói nagy többségének láttán, hogy Szil-
ágyi Lenke nem a boldog, elégedett, önmaga sikerei-
vel eltelt, a világot mindig csak rózsaszín szemüvegen 
néző alkotók seregét erősíti. Aki ismeri őt, ezt tudja. 
Akinek nem volt még hozzá szerencséje, az meg majd 
innen tudhatja, amikor a tulajdonképpeni pályakezdé-
sétől, 1983-tól mindmáig változatlan világlátását elem-
zi: „Formailag is ott van már a lecsupaszítás, a redukált 
tónus, a kontrasztos, sziluettes vagy szórt fény. És az 
elveszett, szerencsétlen alakok, mint téma….’83-tól 
kezdve ezek a fények, ezek az emberek, ez a látásmód 
érdekelt, de nem szándékosan, előre megfontoltan. 

Mintha a képek csinálták volna magukat. …én nem is 
vagyok az a fajta művész, aki konkrét eseményekre, hí-
rekre közvetlenül reagál… A világ szerintem csak még 
olyanabb lett, mint amilyennek én először megláttam 
a képeimen keresztül. Több a szegény, anyátlan, sze-
rencsétlen, esendő. … A valóságnak egy olyan szeletét, 
csücskét látom és láttatom, ami fölött mások általában 
elsiklanak. Nemcsak a szegények, a mások érdekelnek 
szoció értelemben, hanem azok a pillanatok, ahol az idő 
megpihen és kitágul, más dimenziót ölt, megül. …hogy 
a pályám kezdetén jobban becsúszott egy-egy szépel-
gő, idealizáló beállítás, mára már biztos vagyok abban, 
hogy a világ abszurd és szürreális, és ezt a véleményt 
szerintem közvetítem is.” (Forrai Éva:  Jutalomjáték  Ma-
gyar Narancs, 2004. május 27. )  Őt ez a fajta ábrázolás 
érdekli. Minket meg, nem is kicsi számú hívét, beleért-
ve engem is, ő és az általa időről időre kiállításokon, al-
bumokban, interneten és facebookon megjelenő képei 
érdekelnek. Akkor ez így mintha rendben is lenne.

Lenkevision
The world is some sort of way. The person who has a 
camera can record it. If they can, they generally do. 
Lenke Szilágyi is not like this. For her, the world is just 
raw material for her to consolidate her own inner im-
ages, and this is why the world is not some sort of – but 
exactly in that way that she has photographed it. Due to 
this, her pictures, though realistic, are not about Real-
ity. Or if this is also reality, and why not, then rather just 
a Lenkevision. Direct broadcast, live coverage of every-
thing in which Lenke exists, has existed, which encom-
passes her in her daily life, what it was like then, what 
it is like now. Landscape, city, mountain, man, animal. 
And these, because of the way she has photographed 
them, have all become hers. If we look at it this way, she 
is an incredibly rich individual. Half the world is hers. If 
we don’t look at it this way, then of course, she’s quite 
poor. But let’s not look at it this way. Let us rather con -
sider almost every picture, the most important parts of 
her life oeuvre until now, as a special diary, as an illus -
trated autobiography. Because Lenke truly does nothing 
other than, during her continuous roaming through the 
world she exists within, again and again photograph-
ing the external correspondences she has found. And 
this is why everyone knows Lenke Szilágyi. Even those 
who do not. And the reason for this is in the strange, 

unbalanced, floating visual world, that is emitted from 
her for public view. Because her photographs are also 
a bit about what she has seen, what happened, or what 
didn’t happen in the world, but much more than that, 
they are about her. Lest anyone misunderstand, these 
are not direct imprints, nor documents in the classical 
sense, nor family or travel souvenirs, but rather some 
sort of lenkeszilágyi-essences. With her, photography is 
not self-expression, as with so many others, but rather 
a form of existence. This is why I think that her best pho -
tos demand analysis that is not photo-aesthetic, or art 
historical, but much rather literary, poetic or psycho-
linguistic. Just as how I can nearly allow for myself the 
slight exaggeration that, no matter what is in a photo-
graph she has taken, it is in actual fact a self-portrait. 
And if we can accept this, at least on the level of theory, 
then we will arrive closer to the understanding of why 
Lenke Szilágyi is so unique in the history of Hungarian 
photography, without precedent or associate, and that 
the best photos are those in which she succeeds in con-
densing all the energy that there, in the same moment, 
she has imbibed and mobilised. These images achieve 
one of the most impossible assertions in physics: the 
law of conservation of energy. Her photographs have 
not lost any of their quantity of energy that was once 

Szilágyi Lenke: Segesvár, 1988, zselatinos ezüst nagyítás, 40,2 x 30,3 cm
Lenke Szilágyi: Segesvár, 1988. gelatin silver print, 40.2 x 30.3 cm
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ture – thirty years ago, when, on the recommendation of 
János Szerencsés, I showed her first photos in Gödöllő, 
within the exhibition series, entitled Self-Release. In her 
photos, if we would like to verbalise the view (which in 
any case, I don’t recommend to anyone), what appears 
is Nothing for us, or hardly anything, which for her, of 
course, is Everything – since the life work of a photog-
rapher – as we know – can also be read as a kind of di-
ary. It is visible: where she was, with whom she became 
friends, when, who were important to her, with what she 
sought her livelihood. In her pictures, she shows that 
which she does not tell, because – as we have already 
learned – she is not very communicative. She says that 
man gets to know himself throughout his entire life. But 
for this, sometimes extreme locations and personalities 
are necessary, in order to put to the test the ego. (Pho -
tographer) Lugo’s sentence stands its own, precisely 
formulated in this case: “Lenke makes photos of empty 
spaces and unfathomable moments…” (“Lugo” László 
Lugosi: Magyar Napló, November 1992) This is why, in 

today’s barrage of images, in our world serving tabloid 
events in a colourful, odorous, intrusive way, it does not 
hurt to contemplate the lenkeszilágyi-type pictures with 
the aid of a suitable decoder.

She knows almost everything about the laws of pho-
tography - composition, lighting, technique, and what 
have you – but this knowledge is only good so that at 
any time, she can violate and breach to her liking any of 
them, whenever the photo-editor living inside her sug-
gests it to her. This is why those who do not approach 
her pictures from Lenke Szilágyi, but rather approach 
Lenke from her pictures – well, they will have enough 
problems, and I do not envy them. Her pictures are of as 
many types as a perpetually evolving, changing individ-

condensed into them, for years and decades, without 
sustaining this state artificially, with any type of exter-
nal energy. The explanation might lie in Lenke Szilágyi’s 
entropy, but don’t wait for the proof of the theorem from 
me. What is certain, however, is that if someone knows 
the pin-code to her pictures, then following successful 
login, the power concentrated in the image will immedi-
ately and unarrestedly begin to radiate toward them. If 
there is no pin-code, there is no energy. C’est la vie.

Of course, it isn’t easy, even for the one who pos-
sesses the pin-code, as Lenke Szilágyi is not an epic 
narrator, nor a Hans Christian Andersen. Neither 
in her life, nor in her pictures. She speaks little, and 
rather listens silently. Also in her pictures, the strong-
est, most conspicuous element is silence, and all of its 
many visual appearances. Her visual diary, the telling 
of her life, while continuous and without interruption, 
is still fragmentary, intermittent, and often difficult or 
impossible to interpret. But, well, this is Lenke. Frag-
mentary, intermittent, and often difficult to interpret. 

Her faithful mirror does not show anything other than 
what she is. She is like this. Or she sees herself like this, 
and shows herself like this. She is a master of what the 
spaces around man can be like, and she elevates the 
everyday events that transpire with her to metaphysi-
cal heights, by way of the spectators. A kind of sad and 
acerbic irony flutters into her best photos. She does not 
revolt loudly – she just doesn’t settle for less. She lives, 
and she photographs, in the way she wants. She invests 
an enormous amount of energy to preserve her rela-
tive freedom – which is only relative as compared to the 
ideal state of freedom – but she exceeds ours exponen-
tially. She is not easily impressionable. I think she is just 
as she was – also her appearance, and her basic na-

Szilágyi Lenke: Debrecen, 2000 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Lenke Szilágyi: Debrecen, 2000 
gelatin silver print, 30 x 40 cm

Szilágyi Lenke: Pettend, 2001 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 39,5 cm
Lenke Szilágyi: Pettend, 2001 
gelatin silver print, 30 x 39.5 cm
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ual, who never truly surrenders her essence, can have. 
I have seen from her Polaroids, colour photocopies 
made from these, found photos, creased and infernally 
skimpy docu-bromide prints made from bad negatives, 
pinhole-camera photos, colour slides and the inverse 
paper prints made from them, correct black-and-white 
baryta paper prints, and the colour prints made from 
digital files – they were all different in appearance, but 
in essence it is irrelevant: they all bear the fingerprints 
of Lenke Szilágyi. Figuratively, and in reality.

Can I say, is there any subject in photography, that 
if Lenke Szilágyi was commissioned, she would photo-
graph differently than a lenkeszilágyi-photo? Because 
she doesn’t only make photos for herself and for us, but 
she would also like to earn her livelihood from this, and 
so from time to time, she also receives assignments and 
fulfils them. Nudes, reports, family photos, theatre, con-
temporary dance, still photos for film – it’s all the same, 
it doesn’t make a difference what they ask of her: she 
gives what she can, and especially what she wants. With 

this, she is a rare phenomenon, not only of the Hungar-
ian photo scene, but also of today’s Hungarian life, since 
she is now over 50, and she has still never sold herself or 
given up herself – not once. She gets on well with herself. 
Those that want her, want someone like her; those that 
do not are nothing – they are not important, don’t exist. 
And I really like this about her – not only her photos. Yes, 
I also wanted to say, when I wrote that it is all the same 
what she photographs, and that she always does it in 
one way, I didn’t mean to tally this as an error, not in the 
least! I will tell you a story. Authentic, and guaranteed 
true. Thirty years ago, I began to work at the Hungarian 
Theatre Institute as a photo museologist in the Hungar-
ian Theatre Institute. On paper, my duty was to collect 

the photos of Sári Fedák, Lujza Blaha, and Hilda Gobbi, 
and to determine whether they were playing in L’Aiglon 
in 1903 or in The Dolova Nábob’s Daughter in 1905 when 
this photograph was taken, and who among them stood 
on the left-hand side of the stage one hundred years 
ago, and other such important things. And then, if this 
was done, I should start all over again, but this time with 
Emilia Márkus, Aranka Hegyi and Gizi Bajor. I did what I 
was supposed to, and I was even interested to a certain 
extent, but something was missing. I pondered on it. I 
put my mind to it for long hours, of course only during 
working hours, and at one point I realised that in fact, 
it was good, exciting photos, interesting in themselves, 
that I was missing so much. There is no prescription for 
a theatre photo to be boring. From this point on, it was 
a straight path until I obtained a bit of money with which 
I could commission then young, starting out photogra-
phers to produce photo series of certain performances. 
And thus, the photos of Bálint Flesch, Ilona Nyilas, Judit 

Szabó, Zoltán Hajtmanszki, Juli Törőcsik, and Lenke Sz-
ilágyi, in good number, entered the photo archive of the 
Theatre Institute, and they could also say that they re-
ceived a bit of money to do what they were happy to. And 
sometimes these now 30-year-old photos and negatives 
are brought out, printed, shown at exhibitions… It is a 
bit of gratification for the writer of these lines. And to 
my great surprise, Lenke Szilágyi – contrary to myself 
– never gave up theatrical photography. She has again 
and again proven with her photos the basic thesis, ac-
cording to which only those theatre photos will outlast 
the non-recurring performance, the actors playing in it, 
and the theatre, that command a place as photographs 

Szilágyi Lenke: Látókép, 1991 
zselatinos ezüst nagyítás, 32 x 40,3 cm
Lenke Szilágyi: Látókép (Sight), 1991 
gelatin silver print, 32 x 40.3 cm

Szilágyi Lenke: Budapest - Székesfehérvár, 1986 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 39,5 cm
Lenke Szilágyi: Budapest - Székesfehérvár, 1986 
gelatin silver print, 30 x 39.5 cm
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in the sphere of art. Which do not document the undocu-
mentable, but rather reinterpret what was seen with the 
special code system of photography. Just as the better 
theatre photos of Lenke do.

The profession, as well as the exhibition viewers, and 
sometimes even her friends reacted to the organisation 
of the subjective moments into a valid vision and the 
nonconformism exuding from her pictures with adverse 
emotions. The manifestation of emotional relations to 
the photos ranged, and ranges, from rigid rejection 
(categorising the technical shortcomings, decomposi-
tion, lack of focus here and there, and imprecision in 
the photo lab work) to uncritical, ardent identification. 
Of course, since the beginning of her career, more than 
30 years have passed. The extant flourishes have been 
worn down, and what has remained is a photographic 
life oeuvre of an extremely uniform approach, following 
its own path consistently, revealing its stations, which 
in its complexity and process has been best compre-
hended in the photo album, entitled Látókép megállóhely 

[Sight: Station]. She generally makes photos that do not 
need to be underpinned or shored up by captions and 
explanations, for which the dates indicated are only of 
an informative nature, but they are not very important, 
since all of her good pictures are friends of Time, freely 
shuttling about forward and backwards, too. “I don’t 
like colour pictures because I don’t want to copy real-
ity; I want to make pictures… I really hope that my pic-
tures are not snapshots. Just their method. I strive for 
my pictures to be timeless…” (“Szavak és színek helyett. 
Szilágyi Lenkével Scherter Judit beszélgetett” [Instead 
of words and colours: Judit Scherter in conversation 
with Lenke Szilágyi]. Sine morbo, no. 4, 2001, pp. 21-
24) And if I have said this about time, which Lenke then 

Szilágyi Lenke: Csertő, 1993, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Lenke Szilágyi: Csertő, 1993. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Szilágyi Lenke: Budapest, 1995 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40,2 cm
Lenke Szilágyi: Budapest, 1995 
gelatin silver print, 30 x 40.2 cm



33
0

S
Z

IL
Á

G
Y

I 
L

E
N

K
E

33
1

L
E

N
K

E 
S

Z
IL

Á
G

Y
I

just reinforced with this sentence, then Sisso also said 
something similar about the Place, as well, and I can just 
quietly nod my head, indicating my agreement. “It is com-
pletely unimportant where it is and who the people are: 
the point is in the familiarity of the intimacy. In contem-
plating her pictures, we begin to remember ourselves”. 
(Sisso: “Túlvilág déjavu” [Afterlife déjà vu]. Octogon, no. 1, 
2000) She once photographed an old woman in the dark 
night, who, at one point during the long exposure time, 
just stood up and left, and thus the picture resulted in 
looking as if someone had just dreamed it all, and waking 
up in the morning, opening their eyes, tried to look back 
to where they came from. And this couldn’t be otherwise, 
as Lenke only renders into a photograph that which has 
revealed itself to her, and we then travel her coding proc-
ess in reverse, but this time it is not in her, but in our own 
inner world. Ensuing from all this, of course, is the fact 
that those who do not look at her photos this way, will not 
really know what to do with them. I should also note, and 
perhaps I should have already written this: even Lenke 
Szilágyi is not a genius. She has taken tens of thousands 
of photos over the past decades, and among them are 
those that are not worthy of mention, that were unsuc-
cessful, and there are correct pictures, which respond 
perfectly to the objective they were made for, and there 
are good photos. Very good. And when I commend them, 
when I say that here in Hungary her singular life oeuvre 
is unparalleled, then I have exclusively the latter in mind. 
Gábor Kerekes has said about her: She is the one who will 
never get in line, will never become a serious adult. She 
has preserved the virtue of her childishness, and draws 
on its lucidity. In a formal sense, her visual world is at 
times extraordinarily simple, and at others is created 
with complicated visual correlations. Yes. I concur. One of 
those who knows her best, Tibor Miltényi, her classmate 
in the High School of Fine and Applied Arts, and co-au-
thor of her first exhibitions, when he tried to render more 
professional the official relationship to Lenke’s oeuvre, 
he created categories, which more or less, this way or 
that, describe this. With each concept in quotation marks, 
their limited validity made palpable, he lists these: “lyri-
cal report”, “subjective photo”, “melancholy realism”, 
“metaphoric narration”, “spontaneous eclecticism”, and 
“autonomous report”. Well, yes, for lack of anything bet-
ter… And I will not increase the number of definitions, 
since it is a part of the deepest essence of Lenke Szilágyi 
– Artist of Merit and Outstanding Artist – that she, snort-
ing, shakes off every pigeonhole, definition, and category, 

and she insists on her own lenkeszilágyi-ness that has 
come through so well. She has developed a unique style 
for herself, that cannot be confused with anyone else, 
which consists in good proportions of the constant, the 
recognisable, the characteristic, and always brings some 
kind of surprise, something new and unexpected, so that 
we cannot think that Szilágyi does exactly the same thing 
everywhere, or looks at everything in the same way eve -
rywhere…. Lenkevision always broadcasts the same pro-
gramme, but never repeats itself. How is this? A restless 
soul, without a constant style, and thus she has no real 
epigone either, thank goodness; instead she continuously 
pays attention, and allows the world to affect her moods, 
anxieties, and hunches, and she transforms these into 
images. And if it is this way, and why wouldn’t it be, then 
we can also deduce from seeing the majority of her pho-
tos, that Lenke Szilágyi does not amplify the flock of hap-
py, satisfied authors, sated with their own successes, and 
who look at the world through rose-coloured glasses. 
Anyone who knows her, knows this. And for those who 
have not yet had the pleasure, they can know from here, 
when she analyses her unchanged world view, from the 
virtual start of her career in 1983, up to today: “In terms 
of form, there is already the baring, reduced tones, and 
the contrasty, silhouette, or diffused light. And the lost, 
unfortunate figures, as subject…. Starting in 1983, I was 
interested in these lights, these people, this way of seeing 
– but not intentionally or considered beforehand. It was 
as if the pictures made themselves. …I am not the kind 
of artist who reacts directly to concrete events or news… 
The world, I think, has become even more how it was the 
first time I saw it through my own pictures. There are 
even more poor, motherless, unfortunate, fallible people. 
… I see and render visible a slice of reality – a peak – 
above which others generally get by. But it is not only the 
poor and the other that I am interested in in a sociologi-
cal sense, but those moments in which time relaxes and 
expands, assuming another dimension, straddling it. …
that in the beginning of my career, here and there a more 
agreeable, idealising attitude slipped in more easily; but 
by now I am certain that the world is absurd and surreal, 
and I think I also convey this opinion”. (Éva Forrai: “Juta-
lomjáték” [Benefit Performance]. Magyar Narancs, 27 May 
2004) She is interested in this type of depiction. We, devo-
tees, not in small number, myself included, are interested 
in her pictures that appear from her, from time to time at 
exhibitions, in albums, on the internet and on facebook. 
And it seems that this would be all right, then. Szilágyi Lenke: Golyó, Berlin, 2004, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30,5 cm

Lenke Szilágyi: “Golyó”, Berlin, 2004. gelatin silver print, 40 x 30.5 cm
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Tanár úr kérem…

TÍMÁR

Hihetnénk, hogy sokat vagy mindent tudunk róla, hi-
szen legalább negyven éve ott van a fotós szakma első 
vonalaiban, néha konkrétan a frontvonalban, ahol időn-
ként vadul lőtt és lőtték, talán még erre a történetre 
is sort kerítünk, de mégis, a folyamatos élvonalbeli 
jelenlét ellenére kínkeserv összeszedni róla nyomta-
tott, hangzó vagy virtuális fórumokon megjelent anya-
gokat. Elgondolkodtam rajta, ugyan miért? Talán mert 
huszonhárom éve a magyar fényképészet zászlóshajó-
jának számító Fotóművészet főszerkesztője, felelős ki-
adója, s nem akar a saját lapjában szerepelni? Lehet. 
Vagy, mert harmincegy évet tanított a Kisképzőben fo-
tográfiát, ebből egy évtizednyit igazgatta is ugyanazt az 
iskolát, s nem akart a kelleténél több felületet felkínál-
ni magából a volt, van, lesz tanítványainak, munkatár-
sainak? Előfordulhat. Vagy olyan személyiségképlettel 
rendelkezik, mely a hivatalos dolgok mögé rejti – a nagy 
többség által megtalálhatatlanul – privát életét, törté-
néseit. Nagy a valószínűsége ennek is. Vagy hiányzik 
belőle a majd minden művészre jellemző egészséges 
vagy egészségtelenül túlfejlődött exhibicionizmus? Fel-
tételezhető. Meg még bármi, ami most eszembe sem 
jut? Igen. Esetleg lehet, hogy ez? „Négy éves voltam, 
amikor másodszor Pestre költöztünk. Az első költözés 
két évvel korábban volt, ötvenben apámat éjjel elvitte az 
ÁVO, anyám pedig a hajnali vonattal, három gyermeké-
vel elindult Budapestre az édesanyjához, hogy a bajban 
együtt legyen a család. Nagymamáéknál… a konyhában 
a földön aludtunk, míg, hónapok múlva, nagy szeren-
csével apám ki nem szabadult. … Hat év múlva, amikor 
apám megint csak kényszerűen távol, úgy lőtték szét a 
lakásunkat, hogy közben anyámmal, két testvéremmel 
történetesen benne tartózkodtunk. Nem volt ebben a 
pusztításban semmi katonai célszerűség ott a Parla-

ment mellett. A Kossuth téri sortűz egy momentuma 
volt csupán, október 25-én. Reggel egy orosz legény 
még szólt is a házmesternek, hogy a lakóknak irány az 
óvóhely, mert nekik majd délelőtt lőni kell. Senki nem 
hitt neki, így maradt a meglepetés. Az első éjszakát 
az épen maradt konyha kövén töltöttük, háromszor is 
nekiindulva a pincének a harmadik emeletről, egy-egy 
újabb lövöldözés hallatán.” (Tímár Péter szövege a Bu-
dapest, plein air könyvben gépirat, nálam) Mindezek így 
együtt kétségtelenül belejátszanak abba, hogy Tímár 
Péterről csak kevés cikk, kevés interjú, egyetlen szer-
zői életművét összegező monográfia sem jelent meg, 
s ha valaki mégis össze akarja foglalni ezt a nagyon is 
szélsőségesen változó életpályát, közelebb akar ke-
rülni a Tímár Péter névvel jelzett, bonyolult, összetett 
képlettel bíró egyénhez, akkor kösse fel nagyon a ga-
tyáját. Kötöm.

Vannak fényképészek, akikkel állítólag mindig tör-
ténik valami, furtonfurt alkalmat teremtenek a mé-
diafigyelemre, és vannak olyanok, akik csak teszik a 
dolgukat a nyilvánosság különösebb ingerlése nélkül. 
Mindkét csoportba tartozó fotográfus lehet jó vagy 
rossz, csinálhat remekműveket és említésre nem ér-
demes dolgokat. Nem ez dönt. Nem csak ez. Tímár 
eszerint az általam tök önkényesen használt kategori-
zálás szerint jó fényképész, a nyilvánosság különösebb 
figyelmét módszeresen kerülve. Pedig történt vele egy 
és más mióta 12 éves korában megkapta első fényképe-
zőgépét. Ismét egy ikonikus évszám, 1968. Tímár ekkor 
másodéves egyetemista, s elkezdte kicsit gyakrabban 
működtetni a fényképezőgépét. A Pinceszínház előadá-
sait dokumentálta, hogy hogyan, nem tudom, de tény, 
ezek nem keltettek túl nagy figyelmet. Igen ám, de mel-
lette az eseményeket, előadásokat dokumentáló felvé-
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Tímár Péter: Lapok a How to use the Photograph sorozatból, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 2 db 100 x 70 cm
Péter Tímár: Pages from the How to use the Photograph series, 1978. gelatin silver print, 2 pieces 100 x 70 cm
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képzőművészettel így-úgy érintkező fotókat készített, 
s ezekkel szerepelt kiállításokon. Itt aztán egyáltalán 
nem érdekelték a valóságból ellesett pillanatok, a má -
sok által rendezett helyzetek. Maga akarta a neki tet-
sző fényképi valóságot megteremteni. Ennek érdeké-
ben először fotókollázsokat ragasztott, néhányat máig 
őriz az egyik dossziéjában. Láttam. Túllépett ezeken. 
1975-től már szekvenciákban gondolkodott, mely a ze-
nében valamely motívumnak más hangmagasságban 
való megismétlését jelenti, de a képben az időbeliség, 
a narratíva megteremtésére tett valamilyen próbálko-
zás. Csinált ilyet, néhányat, ebben a kötetben is meg -
mutatunk belőlük párat. Ezt fejlesztette tovább, amikor 
már csak egyetlen alapképet vágott tetszőleges számú 
darabra, s ezeket illesztette össze oly módon, hogy az 
azonos képelemekből mindig új kép, új minőség jött 

létre. Az újra és újra átstrukturált elemek új össze -
függéseket mutattak, új fényképvalóságokat hoztak 
létre, melyek számtalan fotóelméleti kérdést is ge-
neráltak. Egy teljes kiállítást szentelt ennek a Helikon 
Galériában, s látva 1980-ban a Hogyan használjunk egy 
fényképet? címen futott tárlatot, először nem nagyon 
fogtam fel, mit is akar ez az ember? Mentségemre két 
dolog legyen mondva, hogy alig múltam 25, s főisko -
lásként a tojáshéj még csak akkor kezdett repedezni 
a fenekemen, és még azt is, hogy másodszor vissza -
menve, már láttam, felfogtam, mit akart a szerző azzal 

Tímár Péter: Fájdalom-mátrix, 1976 
zselatinos ezüst nagyítás, 100 x 70 cm
Péter Tímár: Pain-Matrix, 1976 
gelatin silver print, 100 x 70 cm
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Ra harmincöt fotóval. A kiállítást Jerger Kriszta rendez-
te, a meghívóra Beke László írt. „Tímár Péter eredeti 
foglalkozása építész, így nem csoda, hogy fotográfusi 
munkásságát sokáig a mátrix fogalmának kép értel-
mezése határozta meg. …Ez a tevékenység egyszerre 
hivatkozott a kirakós játékok montázs-szerkesztési 
elveire és a fotószekvenciák idővonatkozásaira. Még 
következetesebbé ez a munka akkor vált, amikor Tí -
már egyetlen… felvétel átalakításának lehetőségeit 
kezdte végigjárni. Bár hamar bebizonyosodott, hogy a 
lehetőségek száma beláthatatlan, a vállalkozást ered-
ményesnek kell tekintenünk. Igazolta többek között, 
hogy a szisztematikus gondolkodás éppúgy érvényes 
alkotómódszer alapja lehet a fotóművészetben, mint az 
ihletett szubjektív pillanatexponálás…” A szekvenciák 
és a mátrixok után/mellett a kézzel színezett képek, 
képsorozatok domináltak pályájának ezen szakaszá-

ban. Erős, tiszta színfoltokkal tette hangsúlyossá fotói 
fontosnak érzett részleteit. Ezzel elérte, hogy a néző 
nem az általános képolvasási szabályoknak megfe-
lelő, kompozícionálisan meghatározott forró pontból 
kezdte el megfejteni, elolvasni a képet, hanem Tímár 
manipulálva ezt, saját maga határozta meg képein a 
menetrendet, a „honnan indulj, hová érkezz”-t.  Meg -
lehetősen ismert fotográfussá vált ezekkel a képeivel 
a Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet építész-
mérnöke. Ekkortájt vették fel a Magyar Fotóművészek 
Szövetsége és a Művészeti Alap tagjai közé, ekkor lett 

Tímár Péter: Tűnődés-mátrix, 1976 
zselatinos ezüst nagyítás, 100 x 70 cm
Péter Tímár: Meditation-Matrix, 1976 
gelatin silver print, 100 x 70 cm
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a Fiatal Fotóművészek Stúdiójának  tagja, majd titká-
ra, a Fiatal Művészek Klubja fotószekciójának egyik 
vezetője, a Toldi Fotógaléria művészeti vezetője…. Sőt, 
ekkor pályázta meg és nyerte el a szakmai körökben 
csak Kisképzőként emlegetett, hivatalosan Képző- és 
Iparművészeti Szakközépiskola Fotó szakán megüre-
sedett szakosztály-vezetői, művésztanári állást. Sínen 
volt Tímár tanár úr, elkönyvelték ilyennek, aztán egy-
szer csak – emlékszem – mindenkinek tátva maradt a 
szája, összezavarodva kérdezgettük, ezt meg hogyan, 
miért csinálta. Nem értettük. Én legalább is biztos 
nem. És kicsit féltem is tőle, mert olyat mutatott, ami -
hez nem kevés kurázsi, bátorság, gyomor és a foto -
gráfia iránti nagy-nagy alázat kellett. Ez volt az erős 
szociológiai töltésű, a fénykép dokumentatív erejére 
apelláló fotóesszéje, a Gyász, mely a Fővárosi Temet-
kezési Intézetnél és más helyeken a halottakkal való 

bánásmódról, a halottkultuszról, vagy annak teljes 
nemlétéről szólt, és amit több éven át készített. A te -
metők halottas házaiban, a krematóriumban uralkodó 
embertelen állapotokat, az emberi holttest méltatlan 
tárggyá válását mutatta be. Megdöbbentő képek vol-
tak akkor is, ma is. Nem évültek el, nem koptak meg, 
amit akkor éreztem, amikor az egyébként meghirde-
tett, megnyitott, kinyomott katalógussal rendelkező, 
majd egy nap múltán hatalmi szóval be is zárt kiállítást 
1983-ban a Gödöllői Galériában kiállítottam két teljes 
napon keresztül, kijátszva azt a korabeli rendelkezést, 
hogy csak a három napon túli képbemutató számított 
kiállításnak, arra kellett hivatalos zsűrit hívni, jegyző -
könyvet felvenni, bejelenteni a tanács művelődésügyi 
osztályára, ergo az ellen lehetett hivatalból fellépni. 
Két nap az még átcsúszott. Sokan látták. És ők egyet-
értenek velem valószínűleg, ha azt mondom, vitatha-
tatlanul ez életműve eddigi legerősebb anyaga. „Csak 
Budapesten évente vagy 34000 embert kell eltemetni, 
vagyis naponta száz, százhúsz halottat. Világos tehát, 
hogy a falvakban, kisvárosokban kialakult évszázados 
temetkezési szokások, emberi, emberséges hagyomá-
nyok és egy ipari tevékenységgé duzzadt szolgáltatás 
között nagy szakadék tátong. Hazug cinizmus azt állí -
tani, hogy a halottnak már úgyis mindegy. Hogy gátlás 
nélkül alávethető egy sok esetben züllött technológia 

Tímár Péter: Egy lap a How to use the Photograph sorozatból 8/6, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 100 x 70 cm
Péter Tímár: A page from the How to use the Photograph series 8/6, 1978. gelatin silver print, 100 x 70 cm
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meggyalázó gépezetének.” (Tímár Péter szövege 1983-
ból. Megj: a bajai katalógusában 1988.)

Nagy ugrás az imént még a képzőművészettel ka-
cérkodó, műteremben, munkaasztalnál kispekulált, 
összevágott, összemontírozott, kis ecsetkékkel kiszí-
nezett képek után, ezt bízvást kijelenthetjük. Ide már 
nem is tért vissza soha többé. Folytatódott a szociális 
érzékenységünket ismét csak próbára tevő munkás-
sága, melynek következő anyagát a magyarországi 
börtönökben és javítóintézetekben vette fel a tetovált 
elítéltekről. Szegeden, a Csillag Börtön könyvtárszobá-
jában kifeszített kincstári lepedő előtt fotózta nagyobb 
részüket. Erre a munkájára is három évet áldozott az 
életéből.  Közel kétezer felvételt őriz az archívumában 
tetovált emberekről, akkor, amikor még nagyon nem 
ugyanezt jelentette a bőrbe juttatott festékszemcsék-
ből kialakuló kép. Nem divat volt, sőt, fal, amelynek 
egyik és másik oldalán élők nem kevés előítélettel mé-
regették egymást. György Péter előszavából, melyet a 
Képzőművészeti Főiskolán rendezett kiállítás plakát-
katalógusához írt, ez ki is derül: „E fotók nyugtalaníta-
nak, provokálnak, lelepleznek, szorongást ébresztenek. 
Ezek az állítások keveset érnek, hiszen valószínű, hogy 
minden jó fotó elemi érzések kiváltására tör, de úgy 
hiszem, Tímár Péter képei esetében a visszautasítha-
tatlan provokáció ténye vitathatatlan. Tímár Péter fel-

fedezőként, utazóként, elszánt riporterként viselkedik, 
munkájában a szociális dimenziók felfedezése és a mű-
vészi megformáltság egymástól elválaszthatatlanok. … 
Nem elítélteket akart fotózni, hanem tetováltakat. …A 
büntetésvégrehajtási intézetek lakóinak bőrfelületét az 
átlagénál nagyobb sűrűségben borítják e különös emb-
lémák… De nem hiszem, hogy a bűnözés és a tetoválás 
között összefüggést kellene vagy lehetne látnunk… Az 
anyagból világosan kiderül, hogy az abban feltűnő mo-
tívumok a legsivárabb változatosságukban is egy elké-
pesztően monoton és szűk világot tárnak elénk... Ezek 
az emberek, tetoválásaik elszenvedői és urai, ugyanaz-
zal a gyanakvással néznek a képeken, mint ahogy félek 
tőle, élhetnek is... Amikor a képeket nézzük, akkor sor-
sukat kezdjük el keresni, s a fotók által megkíséreljük 
megérteni őket... Azt hiszem, Tímár Péter bátorsága és 
tisztessége figyelmet és támogatás érdemel. E fotós, 
meglehet, hogy pokróc gorombán, de halálos pontos-
sággal vétette velem tudomásul, hogy az én világom ez 
is, hogy kultúrám lenyomatait hordják ezek az emberek, 
jó esetben mindhalálig... Felhívja a figyelmünket arra, 
hogy mennyire magukra maradottak ezek az emberek, 
ki nem élt vágyaikkal, kínos emlékeikkel, törvénybe üt-
köző tetteikkel. Önmegvalósításuk nyomorúságos szín-
tere a saját testük lett.” (kiáll. katalógus előszó 1987)  A 
képzőművészeti fotókkal feltűnt Tímár talán a legjobb 

Tímár Péter: Hódolat Jeffersonnak, 1976, színes diafelvételek pauszpapíron át színes negatívra visszafotózva, 44 x 75,2 cm
Péter Tímár: Homage to Jefferson, 1976. colour slides re-photographed through trace paper to colour negative, 44 x 75.2 cm
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szociofotóssá vált ezekben az években. Ha érteném, 
Önöknek is elmagyaráznám, hogy miért ugrott ki eb-
ből is egyik pillanatról a másikra. Ne vegyék egészen 
komolyan, amit mondok az idővel kapcsolatban, hiszen 
eltelt közben majd fél tucat év, de ez az amúgy nem vil-
lámként cikázó típusú Tímárnál fel sem tűnt. 

Tippeljenek, mivel folytatta! Ha eltalálták, gratulá-
lok. Felszállt a magasba, és légi fotókat készített Bu-
dapestről, de Bajáról, Nagybaracskáról is. Ugye, elő-
ző munkáinál a halottas kamrákban, hűtőtermekben, 
a krematóriumok izzó poklában fényképezett, ezekkel 
az itt munkát végző emberekkel beszélgetett, érintke-
zett, együtt ebédelt velük, aztán bekísérték a Csillagba, 

Tímár Péter: Átmentem a túloldalra, 1976 
zselatinos ezüst nagyítás, kézzel színezett, 31,6 x 85,4 cm

Péter Tímár: I went to the other side, 1976  
silver gelatin enlargement, hand-coloured, 31.6 x 85.4 cm

Tímár Péter: Kisérletek a megsemmisítésre, 1975 
zselatinos ezüst nagyítás, 100 x 70 cm
Péter Tímár: Attempts at Annihilation, 1975 
gelatin silver print, 100 x 70 cm
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rázárták az ajtókat, nevelőtisztek, fegyőrök segítettek 
neki a modellek kiválasztásában, talán még a meg-
győzésükben is, hogy jó lesz az, ha megmutatják akár 
a legintimebb helyeken is lévő tetkóikat. Fél méterről 
nézett szembe a többszörös emberölésért életfogytos 
fegyenccel. Innen, ebből a hús-vér közelségből felvett 
képek színterétől egy hirtelen mozdulattal eltávolodott 
200-300 méterre és a magasból, távolból kezdte vizs-
gálni legújabb modelljét. A Várost. 120 budapesti légi 
fotóját kötetbe rendezve, 1998 őszén jelentette meg 
Budapest plein air címen. Akkor még nem voltak mini 
helikopterek, repülő szerkezetek, melyek felemelik 
meghatározott magasságba a fényképezőgépeket, s a 
fotós lentről a számítógépe képernyőjén komponálva, 
dzsojsztikkel irányítja a mikor, mit, milyen kivágásban 
klasszikus fotográfiai cselekvéssorát. Nem, Tímár fel-
ment. Lógott ki a helikopter nyitott ajtaján, kereste 
kiképzett építész szeme azokat a városi struktúrákat, 
utca- és térszöveteket, melyeket érdemesnek tartott a 
megörökítésre. És direkt használtam ezt a szót. Mert 
Tímár Péterben idővel felerősödött a lefényképezni, 
megcsinálni, megőrizni az utánunk jövőknek szemlélet. 
Valószínűleg nehezen tűri, oly sokunkhoz hasonlóan, 
a folyamatosan alakuló, értékeit gyorsabban vesztő, 
mint újrateremtő világ változásait. „Persze láttuk már 
madártávlatból  a Várat, a Citadellát, a Hősök terét és 
a Margitszigetet. Tímár kamerája mégis képes új pers-
pektívába helyezni ezeket a szetereotípiákat. Választott 
napszak, a fényviszonyok, a képkivágás, az emberek 
jelenléte vagy hiánya új dimenziót kölcsönöz az ismert 
városi formáknak és tágabb kontextusba foglalja a 
hétköznapi helyszíneket. A képeket különös iróniával  
és feszültséggel tölti meg a földszintes tapasztalat és 
a valóságtól elemelt látvány… A kemény, konstruktív, 

tudatosan feszültre komponált képek mellett felbuk-
kan egy-egy lírai hangvételű fotó is: vasúti hidak el-
nyújtott hajnali árnyéka a Dunán, vagy a Szentendrei 
sziget lakatlan zsombékja. A legjobb felvételek a vá -
ros határán készültek, egészen absztrakt, minimalista 
jelrendszerré redukálva az épített környezetet: szán-
tó traktornyomokkal, út, erdő, nadrágszíjparcellák….” 
(Octogon 1999. 2. sz.)  N. Kósa Judit szerint Tímár légi 
felvételein azt a ritkán látható, barátságos arcát mu -
tatja Budapest, amit csak sátoros ünnepeken látunk, 
tapasztalunk mi, benne élők. Véleményét elég sokan 
oszthatták, mert hamarosan újra kellett nyomni a 
könyvet egy második kiadás számára. 

Az elején beharangoztam, hogy beszélek a fényké-
pész Tímár Péter másik, közéleti arcáról is, például 
azokról a harcokról, amelyeket a Magyar Fotóművészek 
Szövetségének főtitkári posztján vívott a leszakadni, 
vagy bizonyos kérdésekben önállósulni akaró Fiatalok 
Fotóművészeti Stúdiójával. Az ügy, melynek bizonyos 
elemei már mendemonda módjára keringenek a nép 
száján, annak minden sajátosságával együtt, mármint 
hogy a valóság annyira elrejtődött a valaki ezt mondta 
és a másik szerint úgy volt és a harmadik meg hallotta 
valakitől alatt, hogy lényegében kibogozhatatlanná vált. 
Kényes, mindmáig érzékenységeket borzoló ügy ez, de 
így, több mint húsz év távlatából visszanézve, annyira 
nem tartom már fontosnak, hogy korrekten utánajár-
jak, mindkét felet meghallgassam, elolvassam a szü-
letett leveleket, viszontválaszokat. Biztos akad majd 
olyan, akinek ez az Ügy, amivel foglalkozni akar. Tegye. 
Hasonlóan nem sorolnám részletesen azokat a ma már 
gyakran ismertséget, elismertséget szerzett ifjú fotog-
ráfusokat sem, akiket Tímár tanár úr okított a fényké-
pezés tudományára 1979 és 2010 között. Ezek majd a 
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Tímár Péter: Trabant suhan Karl Marx Stadt (ma Kemnitz) főutcáján, NDK, 1980, digitális print, 59,7 x 60 cm
Péter Tímár: Trabant slides on the main street of Karl Marx Stadt (now Kemnitz), GDR, 1980. digital print, 59.7 x 60 cm

jövendő monográfusára várnak, mint megoldandó fel-
adat. Egyetlen dolog az, ami miatt nem veszem száz 
százalékig komolyan Tímár saját szövegét: „Egyetlen 
helyzetben érzem jól magam, ha fényképezek. Csak az-
zal az időmmel tudok elszámolni magam előtt, amikor 
fotografáltam. A többi a „közszereplés”…. Az egyetlen, 
amit céltudatosan megpályáztam, a művésztanári állás 
volt a Kisképzőben. A többi dolog csak úgy megtalált. A 
Fotóművészet főszerkesztője például úgy lettem, hogy 
akiket felkértünk, nem vállalták, annyira hálátlannak 
tűnt a dolog. Azután már egyre jobban szorított az idő, 
így elkezdtem én csinálni.” (Barta Zsolt-Péter: A főszer-
kesztő fotóművész. Fotó, 1996. május 6. o.) Fogadjuk el, 
hogy a dolog csak úgy ráakadt, azért vágott bele, mert 
senki más nem vállalta, de valami még lehetett és lehet 
benne, mondjuk szakmai elkötelezettség, lelkiismeret, 
csupa ilyen mára már avíttas dolog, mert ha nem, ak-

kor miért szerkesztené és adná ki már a huszonket-
tedik évfolyamot? Miért épít egy teljes és koherens íz-
lésvilágot a lapja által fotográfusok generációiban? És 
miért annyira elkeseredett, hogy talán most jött el az 
az idő, amikor politikai vagy egyéb indíttatásból az egy-
kor független kulturális alapok elzárják csapjaikat az 
ilyen, általuk feleslegesnek ítélt dolgok támogatásakor, 
mint a Fotóművészet további megjelentetése?  1990 óta 
folyamatosan csinálja. Szerkeszti, pályázza a pénzeket, 
elszámol, szerzőkkel tárgyal, és mindaz, ami feladat 
egy komplett szerkesztőség feladatkörébe tartozna. 
Önzetlenül, mert nem ebből él. A lap minden megje-
lent száma itt van velem szemben a polcon. Gyakorlati-
lag naponta lapozom fel valamelyik korábbit, amit még 
nem sikerült visszamenőleg digitalizáltatva is kitenni a 
netre. Olvasom és írom. És nagyon sajnálnám, ha Tímár 
tanár úr nem csinálhatná ezt tovább.
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Tímár Péter: Fürdőző gyerekek a strandon, Balmazújváros, 1980. augusztus,  zselatinos ezüst nagyítás, kézzel színezett, 55,7 x 48,7 cm
Péter Tímár: Children Bathing at the Beach, Balmazújváros, August 1980. gelatin silver print, hand-coloured, 55.7 x 48.7 cm

Please, Professor…
We might believe that we know a lot, or everything 
about him, as for at least forty years, he has been at 
the forefront of the photography scene, sometimes ac-
tually at the frontline, where he was firing fiercely and 
being fired at – perhaps we will get round to this later 
– nevertheless, despite his continuously prominent po-
sition, it is painfully difficult to gather any printed, re-
corded or virtual material on him. I started wondering 
why. Perhaps because for the last 23 years, he has been 
editor-in-chief and responsible publisher of the journal 
Fotóművészet (Art Photography), the flagship of Hun -
garian photography, and he doesn’t want to appear in 
his own paper? Perhaps. Or because for 31 years, he 
taught photography at the High School of Fine and Ap-
plied Arts, the training school for the University of Fine 
Arts, and for a decade he was headmaster of the same 
school, and didn’t want to offer more than necessary of 

himself to former, present and future pupils and col-
leagues? Maybe. Or because he has a personality that 
hides his private life and affairs behind official matters 
– hermetically for the majority? Highly probable. Or be-
cause he lacks that healthy or unhealthily overdevel-
oped exhibitionism, characteristic of almost every art-
ist? Presumably. Anything else that escapes me now? 
Yes. Perhaps this? “I was four, when we moved to Pest 
for the second time. The first move was two years ear-
lier; in 1950, the State Protection Department [secret 
police – the translator] took my father one night, and 
my mother got on the dawn train with her three kids 
to her mother, so that the family would be together in 
this time of grief. At grandma’s… we would sleep on 
the kitchen floor, until months later my dad got out of 
prison, with great luck… Six years later, when my dad 
was away again against his will, they shot our flat into 
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splinters while we were, incidentally, in it. There was no 
military purpose in the destruction that took place at 
the Parliament. The sweeping fire on Kossuth Square 
was just a brief part of it on 25 October. That morning, a 
Russian lad even warned the janitor that the residents 
should go to the bomb shelter because they have or-
ders to shoot before noon. No one believed him, so the 
element of surprise remained. We spent the first night 
on the floor of the kitchen that remained intact, setting 
out for the basement three times from the third floor, 
whenever we heard gunfire”. (Péter Tímár’s text for the 
book, Budapest, Plein Air, manuscript in my possession) 
All this is undoubtedly part of the reason there are only 
a few articles on, and interviews with, Péter Tímár, and 
not a single monograph summarising his artistic oeuvre 
has been published. If someone still wishes to sum up 
this career path of extremes, and wants to get closer to 
the complex individual who is marked by the name Péter 
Tímár, they will have to pull their socks up. I’m pulling.

There are photographers with whom allegedly some-
thing always happens, who ceaselessly give reason for 
media attention, and there are those who just do their 
thing without provoking too much publicity. Both types 

of photographers can be good or bad, make masterpiec-
es or things that aren’t worth mentioning. This is not the 
decisive factor. Or not only this. According to this abso-
lutely arbitrary categorisation of mine, Tímár is a good 
photographer, methodically avoiding public attention. In 
fact, quite a few things have happened with him since he 
got his first camera at the age of 12. Another iconic year: 
1968. Tímár was in his second year at university then, 
and started clicking his camera a little more often. He 
documented performances at Pinceszínház (Basement 
Theatre), how, I don’t know, but it is a fact that these 
didn’t trigger much attention. True, but in the meantime, 
he was taking photographs that were related in some 
ways to fine art, with an authorial perception that was 
the direct opposite of the documentation of events and 
performances, and he presented these in exhibitions. 
Here, he was absolutely not interested in capturing mo-

TÍmár Péter: Rendfenntartók egy Beatrice-koncerten, 1980 
zselatinos ezüst nagyítás, kézzel színezett, 55,7 x 48,6 cm
Péter Tímár: Security Authorities at a Beatrice Concert, 1980 
gelatin silver print, hand-coloured, 55.7 x 48.6 cm
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ments of reality, situations directed by others. He want-
ed to create the photographic reality he preferred. In or-
der to achieve this, first he glued photo-collages, some 
of which are still preserved in one of his folders. I saw 
them. He surpassed these. From 1975, he began think-
ing in terms of sequences, which, in music, stand for the 
repetition of a motif in another register, but in imaging, 
it is an effort to visualise temporality and narrative. He 
made some of these. Then he developed it further by 
cutting a single photograph into an arbitrary number of 
pieces and reassembling them in a way that the same 
parts of the same image always resulted in a new im-
age, a new substance. Restructured again and again, the 
pieces showed new relations, created new photographic 
realities. He devoted an entire exhibition to this in He-
likon Gallery, and when I saw the exhibition in 1980, en -
titled How to use the Photograph, at first I couldn’t grasp 
what this guy wanted. In my defence, I had just turned 
25, I was a college student and still wet behind the ears, 
but I went to see it again and then I comprehended what 
the author wanted with those 35 photographs. The exhi-
bition was curated by Kriszta Jerger, and the invitation 
card had László Beke’s words on it: “Péter Tímár is an 

architect by profession, so no wonder his photographic 
work so far has been defined by the visual interpreta-
tion of the concept of the matrix. … This activity alluded 
at once to the montage editing principle behind picture 
puzzles and the temporal aspect of photographic se-
quences. This work became even more consistent when 
Tímár began exploring the possibilities of transforming 
a single photograph. Although soon it became evident 
that the number of possibilities is infinite, we should 
consider this endeavour successful. He has proven, 
among other things, that systematic thinking can be 
the basis for a valid creative method in art photography 
just as much as inspired, subjective, momentary expo-
sure…” Sequences and matrices were followed by hand-
coloured photographs and series to dominate his work 
at this period of his career. He highlighted important de-
tails of his photographs with strong, clear colours. He 

Tímár Péter: Testépítő, 1980 
zselatinos ezüst nagyítás, kézzel szinezett, 59,5 x 48,7 cm
Péter Tímár: Body-builder, 1980 
gelatin silver print, hand-coloured, 59.5 x 48.7 cm
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Tímár Péter: Valakihez közeledsz, valakitől távolodsz, 1976, zselatinos ezüst nagyítás, 2 db 27,3 x 46,2 cm
Péter Tímár: You come closer to someone, you move away from someone, 1976. gelatin silver print, 2 pieces 27.3 x 46.2 cm

thus achieved that instead of taking the composition-
ally determined hot-spot as their starting point in de-
coding the image in accordance with the general laws 
of reading a picture, the spectators were manipulated 
by Tímár, who determined the eye’s itinerary from start 
to end himself. By this time, the architectural engineer 
of the Design Development and Type Planning Institute 
had become a considerably well-known photographer. 
He was admitted around this time into the Association 
of Hungarian Photographers and the Art Fund, and be-
came a member, then Secretary of the Studio of Young 
Photographers, also one of the managers of the photo 
section of the Young Artists’ Club and the art director of 
Toldi Photo Gallery… Moreover, he applied for and won 
the vacant position of head of department art teacher 
at the department of photography of the High School of 
Fine and Applied Arts, known in professional circles as 
Little Art Uni. Professor Tímár was set on track, he was 
pigeonholed as such, and then all of a sudden – I remem -
ber – everyone was standing with jaws dropped, we were 
asking him, confounded, how, why had he done this. We 
couldn’t understand. At least, I certainly couldn’t. And 
it also scared me a little, for what he showed required 
considerable courage, guts and a great deal of humil-
ity. The subject of the matter was his strongly socio-
logical photo essay, Mourning, which exploited the docu-
mentary force of the photograph. He had been working 
on it for years, and it revealed the ill-treatment of the 
deceased, and the cult of the dead, or rather its com-
plete lack, at the Budapest Mortuary Institute and other 
places. It exposed the inhuman conditions at mortuar-
ies and crematories and the degradation of the human 
corpse into an undignified object. Those were stagger-
ing images then, and they still are today. They have not 
become obsolete and timeworn. I feel the same now as 
I felt when I exhibited the series in 1985 at the Gödöllő 
Gallery. Properly announced, opened, and featuring a 
printed catalogue, the original 1983 exhibition of the 
series in Fényes Adolf Hall had been shut down by au-
thorities after one day. The Gödöllő exhibition was open 
for two whole days, circumventing the laws of the time, 
which stipulated that a display of pictures that lasted 
less than three days did not count as an exhibition, did 
not need an official jury convened, a minutes book kept, 
and a report submitted to the cultural department of the 
Council. Two days could be slipped through. A lot of peo-

ple saw it. It is undoubtedly the most powerful work in 
his oeuvre to this day. “Only in Budapest, 34,000 people 
are buried each year, i.e., 100-120 corpses a day. It is 
thus clear that there is a huge gap between the humane 
traditions of centuries-long funeral customs in villages 
and small towns, and a service that has inflated into in -
dustrial proportions. It is a cynical lie to assert that it 
doesn’t matter to the deceased. That they can be freely 
subjected to the desecrating machinery of an often vile 
technology”. (Péter Tímár’s text from 1983. In: the Baja 
catalogue, 1988)

We can surely declare that this is a big leap after 
the pictures coquetting just before with fine art, de -
vised, cut, montaged, coloured with tiny brushes in an 
atelier, at a desk. He would certainly never return to 
that. His work continued to test our social sensitivity: 
the next series was a documentation of tattooed con -
victs in Hungarian prisons and reformatories. Most of 
these were photographed in Szeged, in front of a bed 
sheet hung in the library of the Csillag Prison. He de -
voted three years of his life to this project. His archive 
preserves nearly 2000 photos of tattooed people from 
a time when images formed by subcutaneous specks 
of ink used to mean something different than now. It 
wasn’t a trend; on the contrary, it was a wall, on the two 
sides of which, there were people glaring at one an -
other with more than a bit of prejudice. The foreword of 
Péter György to the catalogue-poster for the exhibition 
arranged at the Academy of Fine Arts sheds light on 
this: “These photos perturb, provoke, expose, and trig-
ger anxiety. These statements mean little, as probably 
every good photograph aims to trigger basic emotions, 
but I believe in the case of Péter Tímár’s photographs, 
the fact of undeniable provocation is indubitable. Péter 
Tímár behaves as an explorer, a traveller, a determined 
journalist, and his work inseparably integrates the dis-
covery of social dimensions and artistic formulation. … 
He doesn’t want to photograph convicts – he wants to 
photograph tattooed people. … The skin of penitentiary 
dwellers is covered in these strange emblems in above 
average proportions. … But I don’t believe we should 
or could see a relation between crime and tattoos. … It 
is clear from the series, that the appearing motifs re -
veal a world of astonishing monotony and narrowness, 
even in their most meagre diversity. … These people, 
sufferers and lords of their tattoos, glare at us from 
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Tímár Péter: Pacsirta (Katonáné, Icuka), Budapest, 1984. március 15., digitális print, 59,7 x 60 cm
Péter Tímár: Lark (Mrs Icuka Katona), Budapest, 15 March 1984. digital print, 59.7 x 60 cm

the photos with the same mistrust as, I’m afraid, they 
must be living. … When viewing the photographs, we 
start looking for their destinies, and by the photos we 
try to understand them. … I believe Péter Tímár’s cour -
age and honour deserve attention and support. In a 
manner perhaps too coarse, but dead-on, this photog-
rapher made me recognise that this is my world, too, 
that these people wear imprints of my culture, to the 
death at best. … He calls our attention to how aban -
doned these people are with their unfulfilled desires, 
tacky memories, illegal deeds. Their own body has 
become the miserable scene of their self-fulfilment”. 
(exhib. cat. foreword, 1987)  Having emerged with fine 
art photographs, Tímár had advanced to become per -
haps the best socio-photographer in these years. If I 
understood, I would explain why he jumped out of this, 
too, from one moment to the next. But do not take what 
I’m saying about time too seriously, as in fact nearly six 
years had passed, but with Tímár, who isn’t the super -
sonic type, that went by unnoticed.

And guess what his next move was! Congratulations 
if you got it. He flew high up and took aerial shots of 
Budapest, as well as Baja and Nagybaracska. You see, 
in his previous endeavours, he was photographing in 
morgues, cooling rooms and the smouldering hell of 
crematories, talking, hanging out, dining with the peo-
ple working here, and then he was shown in to Csil-
lag Prison, doors shut behind him; officers and guards 
helped him to select the models, perhaps even to con-
vince them that it would be fine to show their tattoos 
even in the most private places. He was facing convicts 
on life sentences for multiple murders. From here, from 
the scene of photographs taken from flesh and blood 
proximity, he distanced himself with a single move to 
200-300 metres high in the sky, and only from the dis-
tant heights did he begin observing his latest model: the 
City. Editing 120 aerial photos of Budapest in an album, 
he published Budapest Plein Air in 1998. There were no 
remote controlled helicopters and drones back then to 
carry the camera to the desired height, while the photog-

34
7

P
É

T
E

R 
T

ÍM
Á

R

rapher is composing down below on a computer screen, 
directing with a joystick the classical photographic ac-
tions of when, what and in what framing. No, Tímár went 
up there. Hanging out the helicopter’s door, his trained 
architect’s eye seeking the urban structures, fabrics of 
streets and squares, which he deemed worthy to pre-
serve for eternity. I’m using this phrase on purpose. For 
the approach of “photograph, accomplish, preserve for 
posterity” had strengthened in Péter with time. Probably, 
like many of us, he cannot tolerate the changes of the 
constantly forming world, which is more rapidly losing 
than recreating its values. “Of course we have seen the 

Castle, the Citadel, the Heroes’ Square and the Marga-
ret Island from a bird’s eye view. Nevertheless, Tímár’s 
camera is capable of putting these stereotypes into a 
new perspective. The chosen time of day, the lighting 
conditions, the framing, the presence or lack of people 
endow the familiar urban shapes with new dimensions, 
and place everyday locations into a broader context. The 
photos are filled with a peculiar irony and tension by the 
down-to-earth experience and the elevated spectacle… 
Among the contrasty, constructive, intentionally tense 
compositions, there are a few photographs of lyrical 
tone: the elongated shadow of railway bridges at dawn, 

Tímár Péter: Akt kislevelű fikusszal (Ficus Benjamina), 1999. április, digitális print, 59,7 x 60 cm
Péter Tímár: Nude with small-leaved Ficus benjamina, April 1999. digital print, 59.7 x 60 cm
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Tímár Péter: Krematórium, Budapest, 1981. november 29. (a Gyász című sorozatból), digitális print, 59,7 x 60 cm
Péter Tímár: Crematorium, Budapest, 29 November 1981 (from the Mourning series), digital print, 59.7 x 60 cm

the uninhabited bushes of the Szentendre Island. The 
best shots were taken on the outskirts of the city, re-
ducing the constructed environment into a completely 
abstract, minimalistic system of signs: plough-land with 
tractor marks, road, forest, strips of land…” (Octogon, 
1999, issue 2)  According to Judit N. Kósa, Tímár’s aerial 
photographs show the rarely visible, friendly face of Bu-
dapest that we, who live there, only see and experience 
during festivals. Her opinion must have been shared by 
a lot of people, as the book had to be reprinted soon for 
a second edition.

At the beginning, I promised I would write about the 
other, public, face of the photographer Péter Tímár, e.g., 
about the battles he fought as the first Secretary of the 
Association of Hungarian Photographers with the Studio 
of Young Photographers, who wanted independence, or 
at least autonomy, in certain matters. The case. Some 

of its episodes have been circulating as hearsay among 
people, with all that entails; in other words, reality has 
become buried so deep beneath all the “someone said 
this”, “it was like that”, according to the other, and the 
third has heard this, that it has become impossible to 
disentangle. It is a delicate matter that remains unset-
tled, but looking back from a distance of twenty years, 
I don’t feel it’s important enough to properly look into 
it, listen to both parties, and read the entire corre-
spondence it generated. Perhaps there will be some-
one for whom this is The Case they want to deal with. 
Let them. Similarly, I don’t want to give a detailed list of 
all the young photographers, many of them known and 
renowned by now, who were initiated into the science 
of photography by Professor Tímár between 1979 and 
2010. This shall be the task of his future monographer 
to accomplish. There is only one thing that prevents me 
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good in only one situation: if I’m behind the camera. 
The only time I can account for to myself is when I’m 
photographing. The rest is ‘public appearance’. … The 
only position I applied for with a sense of purpose was 
the art teacher job at the Little Art Uni. The rest just 
found me. For instance, I became the editor-in-chief 
of Fotóművészet because no one we asked would ac -
cept, as the task seemed so ungrateful. Then we start-
ed running out of time, and I began doing it myself”. 
(Zsolt-Péter Barta: “A főszerkesztő fotóművész” [The 
editor-in-chief art photographer]. Fotó, May 1996, p. 6)  
Let’s accept that this thing just found him, that he had 
a go at it because no one else would, but there must 
have been something else, such as professional com -
mitment, conscientiousness, and other such now out-
dated reasons, for if not, then why would he be editing 

and publishing the 22nd volume in a row now? Why is 
he building a complete and coherent aesthetic via his 
journal in generations of photographers? And why is 
he so desperate now that perhaps the time has come 
when for political or other reasons the once independ -
ent cultural funds are closing their taps when it comes 
to supporting things they deem unnecessary, such as 
the continued publication of Fotóművészet? He has been 
doing it continuously since 1990. Editing, applying for 
subsidies, accounting, negotiating with authors, and all 
that which would be the task of an entire editorial staff. 
Selflessly, for this is not what he makes his living from. 
All published issues of the journal are facing me right 
now on the shelf. Practically every day I browse some 
earlier issue that is not yet uploaded to their website. I 
read and I write. And I would be truly sorry if Professor 
Tímár could not continue it.

Tímár Péter: Krematórium, Budapest, 1981. február 15. (a Gyász című sorozatból), digitális print, 59,7 x 60 cm
Péter Tímár: Crematorium, Budapest, 15 February 1981 (from the Mourning series),  digital print, 59.7 x 60 cm
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A jó Pajtás

TÖRÖK

Most nem tudom, sírjak-e vagy nevessek? Török Laci 
elmúlt 60 éves? Az a kis cingár, vékony, hosszúhajú fi-
úcska, aki azzal ingerelte taknyos világosítóként az MTI 
vénróka fotósait, hogy beparkolt Citroen kacsájával a 
Naphegy utcába? Ahol az állami rendszámú kocsik mel-
lett legfeljebb két Trabant meg egy Wartburg álldogált? 
Aki meg merte csinálni a Család című polgárpukkasz-
tó képét, amivel ráadásul nyert a World Pressen? Ő, a 
huszonkevés éves világosító? Ami dolog még ma is, de 
akkor különösen a csúcsok csúcsa volt a fotóriporter 
szakmában. Az ennyi idős, aki a fejemben még mindig 
mint az egyik legígéretesebb fiatal fotós van elkönyvel-
ve? Ez a Török hatvanöt éves? Aki már csak ül salföldi 
parasztháza, Pajta Galériája előtt az ámbituson, előt-
te nagyfröccs, kezében füstölgő cigaretta, és jógazda 
módra csak szemlélődik a világban? Na, ne.

Nem ilyennek ismertem. Nem is ilyen. Leírtam már 
róla valamelyik lexikon-szócikkben, hogy ő az a fényké-
pész, akinek talán egyetlen képe sem készült kapásból. 
Nem olyan fényképész, aki mindenhová cipeli magával 
a fényképezőgépét, s ha meglát valamit, akkor gyorsan 
lekapja. Nem. Nem érdekli a lefényképezhető valóság-
nak nevezett dolog, ami csak úgy történik. Török a szó 
hagyományos értelmében nem krónikás. Vagy ha az, 
akkor legfeljebb arról beszél a képeivel, hogy ő milyen, 
ő mit gondol, neki miről mi a véleménye, mit hogyan 
lát. Ha jól belegondolok, lehet, hogy mégiscsak króni-
kás? John Szarkowsky az egyik írásában két alapvető 
csoportra osztja a fotográfusokat. Lehet többre is, de ő 
kettőre. Az egyiket úgy nevezi, az ablakosok, a másikat 
pedig: a tükrösök. Az ablakosok a fényképezőgépükön 
keresztül néznek a világra és mutatják meg képeiken, 
hogy ők mit láttak azon az ablakon át. Ide tartoznak a 
fotóriporterek, a dokumentarista, a szoció- és egyéb 
fotósok. Velük ellentétben, a tükrösök számára a va-
lóság csak fikció, mindig az, amit létrehoznak, előállí-
tanak, megteremtenek, ha szabadon akarnám a neves 
fotótörténészt interpretálni, akkor a megélt valóság 

helyett a létrehozott képet tekintik a valóságnak. Török 
ez utóbbiak táborát választotta. A világban való fény-
képezőgépes szimatolás helyett sokat agyal, beszélget, 
társalog, részt vesz, ott van, és ha lehet, akkor nem 
akárkikkel, hanem kora jobbnak tartott költőivel és 
nem akárhol, hanem lehetőleg a Kárpátiában, vagy a 
Hungáriában, vagy a Pajtában. Másvilágú, más fogalmi 
rendszerekben gondolkodó emberekkel cserél eszmét, 
amiről az egyiknek vers jut az eszébe, a másiknak kép. 
Ez utóbbi a Török. Előbbi meg mondjuk Szikszai Károly. 
Aki ezt a verset írta Törökről, -nek, -höz. 

Álom tavaszra T.L.-nak.

Lehunynám szemem.
Nem kéne bámulnom ezt az esőt,
ezt a felmosórongy-szagú éjszakát,
nem kéne reszketni az ablakon kilépő
vers miatt sem.
És nem lépnének be az árulók,
ide a szobába,
nem innának véremből,
ágyamat érintetlenül hagynák,
a poharat asz asztalon, 
és nem ugorna emeletnyit a szív sem.

Fehérbotot kezembe, akkora már a sötétség!
Jönnek, a tengert markukba emelők,
a mellükön képzelt fegyvergolyótól sebesültek,
jönnek, zsíros, sámsoni hajukkal,
azt mondják, mi tudunk repülni,
mi tudunk a szabadságról, amiből
egy van, mint a csodálatos
griffből,
jönnek,
elsötétítik ablakomat
lehunynám szemem---
álom kéne erre a tavaszra.
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Második, harmadik olvasásra azt gondolom, nem 
csak értem, de érzem is ezt a verset. Érzem, mennyire 
azonos képek, képzetek sorjáznak a költő és a fényké-
pész fejében. Hogy gondolhatunk bármit is, lényegében 
minden a fejben dől el. Hogy a legfontosabb a gondo-
lat, az idea, s ahhoz adekvát kifejezési módot és for-
mát találni már másodlagos feladat. Bár korántsem 
érdektelen, sőt! Török egész pályája a Családtól a Paj-
táig minden pontján, de tényleg, minden képével, tetté-
vel megérthető ezzel a kulccsal desifirozva. Miért, mit 
csinált Szikszai a költő? Megnézte Török addigi képeit. 
Látta, hallotta őt, tanúja volt, hogy mikor mire hogyan 
reagált, miről mit mondott, s ennek alapján kialakult 
benne egy kép. Ehhez találta meg ezt a szabadvers 
formát, s tette egymás mögé a szavakat. És lám, kész 

a vers. És mit csinál Török, a fotográfus? Spekulál, 
gondolkodik, rendez, tervez, szervez, megcsinálja ma-
nuálisan mindazt, amit ma egy fotoshoplovag három 
kattintással elintézne, s csak mindezek után exponál. 
Képei klasszikus módon születnek, megfogannak, ki-
hordja őket, megszüli. Az eddig leírtak után nem cso-
da, ha gyakori az irodalmi ihletésű képe, amihez aztán 
képzőművészeti eszközöket is szívesen alkalmaz. Tudja 
pontosan, hogy annál nincs fontosabb, mint hogy egy 

Török László: A család, 1972
lambdaprint, 30 x 40 cm
László Török: The Family, 1972 
Lambda print, 30 x 40 cm
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Török László: Előhívás 1-3. Pilinszky emlékére, 1980, monochrome színes nagyítás, 3 db 40 x 40 cm
László Török: Development 1-3, In memoriam Pilinszky, 1980. monochromatic print, 3 pieces 40 x 40 cm
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művésznek egyedi, mással össze nem téveszthető, 
elsőre felismerhető művészi nyelvezete legyen. Ezzel 
nincs is baj, Török már az első képeivel rálelt a saját 
útjára, s néhány tétova kacskaringó után nyílegyenesen 
menetel, na ne túlozzunk, poroszkál az útján. És még 
azt is tudja, mert olvasott, művelt ember, hogy a művé-
szetben az igazi értékek, érdekességek leginkább a ha-
tárterületeken találhatók, az intermediális szférában, 
ahol egy vagy több művészeti ág, kifejezési forma, tech-
nikai dolog találkozik, érintkezik. Nos, Török Laci ezt is 
folyamatosan képes volt működtetni. A peremen levést. 
Az integrálást. A képzőművészeti és fotográfiai kép vala-
mint az irodalom mezsgyéjén növő dolgok keresztezését, 
mondhatnám művészeti gÉnmanipulációját. Keresgéli a 
határokat a nagyon konkrét kép és a fogalmiság között. 
Költő mondja, higgyünk neki: „Török meggyőződésem 
szerint lírikus, olyan költő, aki a fotográfia nyelvén fogal-
mazza meg verseit. Lágy és szomorú költemények ezek, 
melyekben az egyes szám első személyű alanyiság do-
minál, az objektívre helyezett szűrőhöz hasonlóan, sajá-
tos, fanyar-édes fényekbe vonva az ábrázolás tárgyát. …
Törököt valamennyi munkájában a magány érdekli, illet-
ve a tulajdon magánya vezérli.” (Zalán Tibor: Huszonöt év. 
Török László gyűjteményes kiállítása elé.)

Életművének, ami negyven átfényképezett év után 
sem lehet több – hozzávetőleg – ötszáz képnél, és azok 
közül legalább háromszázon meztelen nő is van, a Csa-
lád mellett szerintem az eddig talán legfontosabb ré-
sze a Bari Károly segítségével készült Cigányok c. so -
rozata. Valamint az a kis túlzással fotótörténeti tette, 
amellyel a legendás Váci utcai Fotóművészeti Galéria 
csúfos bezárása után csakazértis megnyitotta a Pajta 
Galériát, az első hazai magánkézben lévő kisgalériát. 
Ezt csak fokozta az Első Alkotócsoport vezetésével, ki-
állítások itthoni és külföldi szervezésével, fotós köny-
vek szerkesztésével, kortársairól készített filmjével. 
Mindezekkel megkerülhetetlenül fontos szereplőjévé 
vált a magyar fotográfiai életnek, de ezzel még majd 
foglalkozunk a későbbiekben. 

Közeli és meghatározó rokona az a Török Vidor volt, 
aki a tévé hőskorszakától operatőrként dolgozott ott. 
„A nagybátyám Török Vidor operatőr volt, aki ma már 
legendásnak tekinthető alakja a fényérzékeny szakmá-
nak. Rajta keresztül szivárgott be a mi munkáscsalá-
dunkba a fotográfia. Huszonhét évig a Százados úton, 
az erdélyi telepen éltem, a művésztelep szomszédsá-
gában.” (FotoVideó, 2009. jún) Ebben jottányit sem tú-
loz unokaöccse. Más, aki családilag a legkevésbé sem 
érintett ebben a dologban, ennél sokkal tovább megy, 
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amikor ezt írja: „Először volt Vidor. A legendás ’nagy’ 
Török, a kiváló operatőr, aki egy futballmeccs kilencven 
percéből felvett ötöt, és azon rajta volt mind a három 
gól…Az életműnek már az is része, hogy unokaöccse 
érdeklődését a fotózás felé fordította. Így teremtődött 
meg a magyar fotózás egyik legizgalmasabb figurája, a 
’kis’ Török….” (A.I.: Törököt fogtunk. A magyar fotóművé-
szet iskolája. Világlap, 1996. április) 

A Magyar Filmlaborban, ahová érettségi után szintén 
Vidor hathatós közbenjárására került, Hefelle József 
adott fényképezőgépet a kezébe. Sokáig a mesterének 
tartotta őt Török. Aztán muszájból katonáskodott, s ez 
nem múlt el fölötte nyomtalanul, korai, ironikus, vicces, 
nosztalgikus korszakának fényképein itt szerzett élmé-
nyei többször is visszaköszönnek. Pályája folytatódott. 
Aki fotós akar lenni, az MTI-be kell annak menni … dú-
dolhatnám a közismert népdal átköltött szövegét. Török 
is így tett, miként oly sokan mások, mint Vető János, 
Fenyő János, vagy Kincses Károly… mindannyian kábé 

egyszerre lettünk az MTI Fotó világosítói. Török dolgo-
zott az Illusztrációban és a Mezőgazdasági rovatban 
is. Pontosabban cipelhette a dögnehéz Linhof Techni-
kákat, Hasselbald-szetteket, a nagy Bronicát a sok ka-
zettával, a tizenöt kilós vakukat, tölthette a magazino-
kat a töltőzsákban, tarthatta a második vakut az egyes 
eseményeken. Nem szidom, dehogy szidom, nagyon jó 
iskola volt ez a kezdő, de a fényképezéssel egyszer és 
mindenkorra beoltott ifjak számára. Még akkor is, ha 
1100 Ft volt a fizetésünk. Ami már akkor is fele volt az 
alig elégnek. S viszonylag kevés kitörési pontot kínált 
a hely, az öregek, a státuszos fotóriporterek nagyon 
féltékenyen őrizték székeiket.Török ebben a helyzetben 

Török László: Idézet Balaskó Jenőtől 1., 1985 
Cibachrome, 50 x 50 cm
László Török: Quotation from Jenő Balaskó 1, 1985  
Cibachrome, 50 x 50 cm
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olyat tett, amit világosító sem addig, sem utána. 1972-
ben a Család c. képével robbantott, World Press Photo 
nagydíjas lett. A kép eldöntötte további sorsát, itt vált 
véglegessé Török és a fotográfia kapcsolata. Ameny-
nyit nyert, annyit látszólag vesztett is, mert az akkori 
kultúrpolitika nem sikerként, hanem a szocialista csa-
ládideál elárulásaként értékelte sikerét. A Család ter-
mészetesen nem egy, hanem inkább három család tag-
jaiból ült össze, a szomszéd Géza bácsi a feleségével, 
akiknek csak annyi lett előzetesen beharangozva, hogy 
Lacika valami aktfényképezésre készül, de hogy ki fog 
levetkőzni, az addig a pillanatig rejtve volt, míg be nem 
libbent anyaszült meztelenül Ibolya, aki a Kárpátiából 
volt ismerőse. A csodálkozó kamasz is a Százados úti 
környezetből került a kép szélére, s maradt is időtlen 
időkig. S bár a kép ötlete évekkel korábban megfogal-
mazódott már Törökben, de erre az éppen adandó alka-
lomra úgy jöttek össze a szereplők, mintha antropoló-
gus válogatta volna őket egymás mellé. Innen már csak 

a fotós ügyességén múlott, tud-e mit kezdeni az általa 
előidézett helyzettel. Tudott. Húsz perc alatt lezajlott 
minden, s attól kezdve, évtizedek óta ez a kép Török 
legemblematikusabb fotója. „Ez a kép a Százados úton 
készült, egy nagyon szerény szoba-konyhás házban, egy 
500-as reflektorral, kifeszített háttérrel. Mondtam az 
idősebb házaspárnak, hogy ide majd beül egy meztelen 
lány. Mindent beállítottam – egy Practisix-szel dolgoz-
tam, és szóltam Ibolyának, aki erre besétált meztelenül 
és beült közéjük. Eléggé megdöbbent Géza bácsi, de 
igyekeztem instrukciókkal elterelni a figyelmüket. Tes-
sék ide nézni, te meg arra fordulj… Ellőttem 12 kockát 
és mindenki boldogan távozott. A felvételek közül az lett 

Török László: Idézet Balaskó Jenőtől 2., 1985 
Cibachrome, 50 x 50 cm
László Török: Quotation from Jenő Balaskó 2, 1985  
Cibachrome, 50 x 50 cm
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a legsikerültebb, amin a lány kinéz a képből. Abban az 
évben az országos fotókiállításon nagyon jó kritikát kap-
tam az ÉS-ben Alföldy Jenőtől. Akkor ment ki az MTI-től 
az első kollekció – nyitás a Nyugat felé – a World Press 
Photo pályázatra, ahol díjat nyertem vele.” (FotoVideó, 
2009. jún.) „A Nemzeti Galériában a World Press’76 ki-
állítás vendégkönyveit nézegetve…. A bejegyzések fele 
veled, illetve a két kiállított képeddel foglalkozik. Több-
nyire felháborodnak, elítélnek, lecikiznek… Egyszerűen 
nem megy a fejükbe, hogy ott a Százados úton, tudod, 
ahol mindenki csupa kenyérgyári pék meg asztalos, egy 
olyan szoba-konyhában – voltál nálunk – valakinek ez a 
témája. Beírják, hogy ki ez a Török, meg honnan jött és 
kinek a rokona? … Kinek a rokona vagyok? Hát persze, 
hogy elsősorban a szüleimé. Apám galvanizáló volt, már 
nyugdíjas, anyu meg egész életében zöldséges ládákat 
pakolt. Nem ők utalták ki ezt az Aranyszemet…” (Szer-
vác József: „Helyzeteket élek meg” Mozgó Világ, 1977. 4. 
sz. 64-71. o) „A díjátadásra ki sem mehettem … az MTI-
ben pillanatokon belül megfagyott körülöttem a levegő, 

ami odavezetett, hogy kijelentették, nem lehetek náluk 
fotográfus. Tehetségtelennek tartottak, és azt is mond-
ták, hogy valahonnan loptam az ötletet, a fő indok pedig 
az volt, hogy a kép nem reprezentálja Magyarországot, 
mert provokatív, végül kijelentették, hogy a sajtópályá-
ra alkalmatlan vagyok. (Bacskai: Fotóművészet) Akik ezt 
mondták, hol vannak már, de a Család máig hat, nem 
fakult meg, hanem beérett. Persze már nem elsősor-
ban az ötletet, inkább a korral együtt változó tartalmát 
tartjuk legfőbb erényének.

A következő évben ismét próbálkozott a WPP-n, 
megint nyert egy díjat, ezúttal harmadikat a Nincs időnk 
várni című képével. Utána még csinált néhány hasonló, 
vicces, ironikus, polgárpukkasztó fotográfiát, de ezek 

Török László: Idézet Kukorelly Endrétől, 1984 
Cibachrome, 45 x 35 cm
László Török: Quotation from Endre Kukorelly, 1984 
Cibachrome, 45 x 35 cm
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már nem érték el az előző két kép sikerét, s Török is 
felismerte, hogy erre nincs tovább. „Nagyjából le is áll-
tam ezzel a dologgal, mert beláttam, hogy ez a fajta 
„poénkodás” nem járható, annyira erős az ötlet, hogy 
már-már veszélyezteti a kép ikonikusságát. Voltak si-
kerületlenebb dolgozataim, volt, ami vakvágánynak 
tűnt, aztán elkezdtem gondolkodni, hogy minél inkább 
redukáljam a fotográfia poén részét, hogy minél egy-
szerűbben, piktogramszerűen fogalmazzam meg. Ezek 
a képek a Módosulások című könyvemben már letisztul-
tabb ügynek tűnnek.” (Bacskai Sándor: Fotográfiai alko-
tóműhelyek: Pajta Galéria – Beszélgetés Török Lászlóval. 
Fotóművészet 1996/5-6. szám, 3. o.) A könyv a JAK Fü-
zetek 4. darabjaként, de mégis a sorban elsőként – mint 
nem irodalmi, hanem fotográfiai kiadvány – jelent meg 
1983-ban. Előszavát Zalán Tibor írta. „A módosuláson 
keresztülment mindennapi képek a hétköznapi környe-
zetbe visszahelyezve, valóságon túlinak, álomszerűen 
lebegőnek, szürrealistán asszociatívnak tűnek. Török 
a valóságot komponálja elsősorban s nem a készített 

fotót. ,,,Ábrázolás helyett a kifejezést választja. Csak 
beállításokkal dolgozik…. Török László túlságosan is 
karakteres művész. Életét egyetlen mániákusan is-
mételt gesztusra teszi fel, bármilyen témához is nyúl. 
Valójában ez a gesztus az egyetlen témája. Ugyanazt 
ragozza az első képétől fogva az utolsóig.” Az akkor 
igaznak tűnő mondatok máig azok maradtak, s ahogy 
én ismerem Törököt, ezek már lényegében nem változ-
nak tovább. Időtállóak. Ami manapság, amikor a sza-
vak, mondatok már a kimondásuk pillanatában deval-
válódnak, bizony önmagában is nagy kincs.

Aztán innen már a Módosulások Törökje az Idézetek 
felé tartott, melynek minden képe a magyar irodalom 
egykor volt és kortárs alkotóira, azok műveire reflek-

Török László: Esküvő. Nincs időnk várni, 1973 
zselatinos ezüst nagyítás, 39,5 x 48,5 cm
László Török: Wedding. We have no time to wait, 1973  
gelatin silver print, 39.5 x 48.5 cm
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tál. Itt már Török teljes fotográfiai arzenálja felvonul. 
Többnyire monokróm fotók, a szín főleg a barna és a 
kék. A kettős, hármas vagy bemozdulásos expozíció. A 
montázstechnika. A női test gyakori szerepeltetése. A 
leplek, gyűrt hátterek. A kép és a szöveg egy képen való 
azonos fajsúlyú megjelenése. Hagytam még ki valamit? 
Azokkal az írókkal, akik vagy direkten vagy áttétele-
sen szerepelnek a képein, szinte minddel barátkozott 
is, így Zalán Tiborral, Szervác Józseffel, Ágh Istvánnal, 
Balaskó Jenővel, Bella Istvánnal, Döbrentei Kornéllal, 
Tóth Erzsivel, Bari Károllyal, Szikszai Károllyal, Csajka 
G. Cipriánnal… Karakteres névsor. Sok megfogott sö-
röskrigli és borospohár, számtalan átbeszélt éjszaka, 
sok vers elolvasása járt velük. És a képek, melyek, ha 
egy szó, egy gondolat, egy vers elindított Törökben va-
lamit, előbb-utóbb verssé értek. Inkább utóbb. Mert a 
legtöbb képén sokat töprengett, vázlatokat írt és rajzolt 
hozzájuk, válogatott a megfelelőnél is megfelelőbb mo-
dellek között, akik testükkel járultak hozzá a kétsze-
res, szavakban és képekben létrejövő költői gondolat 
láthatóvá válásához. Újfent Zalán Tibor „…Képeinek két 
állandó szereplője a meztelen női test és a teret szim-
bolizáló, megsemmisítő gyűrött drapéria… A művész 
nem bízik a természet önelrendező elvében. Az ő fotós 
pillanatai számára nincsenek természetes beállások, 
mert a jelek, a természeti jelek veszítik el őszintesé-
güket, pontosabban az önjelentésüket…. Török tehát a 
másik oldalról indul, az önmagukra redukált jelek felől. 
Jelet választ. Első és kizárólagos jele a meztelen nő… 
A fotó megszünteti a környezetet is, a reálisnak tűnő 
valóság helyet cserél az irreálisnak tűnő konstruált va-
lósággal.” (A lényeg mindig meztelen. Élet és Irodalom, 
1982. márc. 19.) Már írtam egy más összefüggésben, ki-
csit másként, hogy Török nem megörökít az objektívval, 
hanem inkább ábrázol. Erre legjobb példa a Cigányok 
című sorozata, ami Bari Károllyal való ismeretségének 
köszönhető. Elment vele erdélyi és hazai gyűjtőútjaira, 
ahol Károly a hagyományos cigány kultúra megmaradt 
emlékeit, lenyomatait jegyezte fel, Török fényképezett, 
de nem az addig készült hasonló helyzetben készült fo-
tók toposzait használta fel, hanem hagyta magát a költő 
által vezetni. Nem dokumentumfotókat készített, ha-
nem a lényegi dolgok felé az elvont ábrázolásmód esz-
közeivel közelített. Olyan fényképek jelentek meg a Ci-
gányok kiállításban, aztán könyvek, lapok sokaságában, 
melyek Török nyelvén szóltak a már akkor sem kicsi, 
de azóta sokszorosára duzzadt problémáról, egy más 
kultúrájú, más gyökerű nép megmaradásáról és beil-
leszkedéséről, saját értékeinek vállalásáról, és/vagy az 

asszimilációról. Az életnagyságú fotók a felvételekben 
(kép a képben effektus) hasonlóan fontos elemmé váltak, 
mint a helyszínen beállított hús-vér emberek, de ezek is 
tovább erősítették a dolog fikciós jellegét. Tovább is van, 
mondom még. A dokumentumfotósok által előszeretet-
tel használt fekete-fehér felvételektől, a riportfotók szí-
nes képeitől eltérve, választott magának egy jellegzetes 
ciánkék színt, ezzel tovább fokozva szándékát, hogy a 
monochrom környezettel még jobban elemelje őket a va-
lódi tárgyiasságtól a képtárgy tárgyiasságába, melyben 
a kék szín metaforikus jelentései mindennél erősebben 
dominálnak. A művészettörténész szerint: „Török Lász-
ló nagyon karakteres képi világa olyan személyes uni-
verzumként értelmezhető, mely kevés számú ismétlődő 
motívum rendszerére épül. A különböző irodalmi-költői 
inspirációkat homogén vízióvá szervezi, mintha ugyanazt 
a képet fogalmazná már idestova húsz éve. Steril szim-
bólumai ugyanakkor nem fordíthatók vissza egykönnyen 
a verbális szférába, ahonnan vétettek. Úgy működnek, 
ahogy a maga módján a költészet: a gondolatokat, ér-
zelmeket és hangulatokat nem kimondja, hanem a befo-
gadóban teremti meg.” (Miltényi Tibor: Progresszív fotó, 
Szellemkép Kiadó, Budapest, 1994. 89-90. o.)

Folytathatnám még sokáig, mert Török tarsolyában 
jócskán lapulnak további megmutatható képek. A Szte-
reó képpárja, ahol az öregedés folyamata érhető tetten, 
az Előhívás, mely egy újabb képzőművészeti elemet, a 
happeninget is beemeli Török eszköztárába, a szakrális 
képei, a Piéta, a Korpusz, Az utolsó vacsora…. Mind olyan 
kép, képsorozat, melyeken a későbbi korok nyomozó 
fotótörténésze megtalálja majd Török jellegzetes ujjle-
nyomatát. De a legfontosabb még hátra van. 1984-ben 
vett egy parasztházat a Káli-medencében, Salföldön, s 
ott 1991-ben kialakította, megnyitotta a Pajta Galériát, 
ahol kiállításokat, akt-workshopokat rendezett Bozsó 
András, Kocsis Magdi, Keresztes Lajos és mások tár-
saságában. A ház sok szempontból jelentős helyévé vált 
a magyar fotográfiának. Próbálom őket sorolni, talán 
még emlékszem mindenre, hiszen a megnyitás pillana-
tától ott voltam a fontosabb történéseknél, néha néző-
ként, néha szereplőként. A legfontosabb, hogy a Pajta 
Galéria egy Hely lett. Ahol az addigi állami zsűrizés-
től, ideológiai megmérettetésektől mentes, felvállaltan 
műkereskedelmi céllal létrejött kiállítótérben olyan vá-
logatott, kísérleti, experimentális, új stílusú fotográfiák 
lógtak, melyek addig nem sokszor voltak egy helyen, így 
koncentráltan láthatók. Török hozzáértését, szemét, 
jól működő megérzéseit tükrözte és tükrözi a galéria 
kollekciója, a befogadott művészek névsora. Az első ki-
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Török László: Pieta, 1982, monochrome színes nagyítás, 40 x 40 cm
László Török: Pieta, 1982. monochromatic print, 40 x 40 cm
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állítást 1991-ben Galántai György nyitotta meg, a címe 
Denver 2. volt. 1992-ben az XL fotográfiák címet viselte 
a kiállítás, az 1994-es pedig Helyzetkép címen futott. A 
hely varázsához hozzájárult a nagyon szépen felújított 
nádfedeles parasztház, a jól megcsinált pajta, a ben-
ne nyitott evő-ivó hely művészeket vonzó- és megtartó 
ereje is. Említettem már a nemzetközi workshopokat, 
ahol a pénzes német, svájci, olasz fotósok a legjobb 
magyar fotográfusoktól tanulhattak, ha akartak. A Paj-
ta Galéria az idők során betagozódott a kicsit kulthellyé 
vált Salföld mindmegannyi látványossága közé, részévé 
vált az alig félszáz állandó lakossal bíró településnek, 
különösen, hogy ötvenketten lettek azzal, hogy a nyug-
díjas Török házaspár állandó lakhelyéül választotta az 
addig csak szezonálisan használt helyet. Ezt a kultu-
rális szervező, csoportképző, helyteremtő képességét, 
mely persze olyan dolgokban is megnyilvánult, mint az 
Első Alkotócsoport létrehozása és működtetése, a ha-
sonszőrű kortársait bemutató albumok szerkesztése, 
róluk videofilm készítése, szóval ezeket legalább annyi-
ra jelentős dolgoknak tartom, mint hosszasan elemzett 
fotográfusi életművét. És szerintem más is.

Zalán Tibor: Török László FotóUrnak 
egy salföldi parasztházba

Az új modell talán majd betűk közé fekszik
S teste úgy ragyog hogy behunyjuk szemünk
Dolgozni fogunk dolgozzunk dolgozni megint

Homlokunk a badacsonyi alacsony égbe verjük
S vödörből öntjük egymásba az erős fröccsöket
Hajnalban patakban hűtjük le fölhevült fejünk

Mondom dolgozunk s már mi kezünk is ragyog
Verejtékünket töröljük ne marja ki a szemünk
:pontosan lássuk a jelenség mögött rejtező dolgokat

Mert fölfeslik a látható világ előttünk
És szégyentelenül a lényeg majd megjelen

Melegen lágyan izgatóan
Mint megnyílt blúz alól előtűn a párás női test

Dolgozni fogunk keményen dolgozunk megint

S kinek teste úgy ragyog hogy behunyjuk szemünket
betűk közé fektessük szerelmünket reményünket őt
Az új modellt.

(Élet és Irodalom, 1986. febr. 28.)

Török László: Akt No. 1. 1992 
monochrome színes nagyítás, 70 x 100 cm
László Török: Nude no. 1, 1992
monochromatic print, 70 x 100 cm
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Good Old Mate
I don’t know whether to laugh or cry. Laci Török is past 
60? That slab-sided, skinny, long-haired boy who, as a 
snot-nosed lighting technician, provoked the old hands 
at the Hungarian News Agency by parking his Citroen 
Duck on Naphegy Street? Where at best two Trabants 
and a Wartburg were parked among the cars with gov-
ernment number plates? He who was bold enough to 
make his obnoxious photograph, Family, which, to top 
it all off, won him a World Press Photo prize? He, the 
lighting technician of 22? It is still quite an achievement 
today, but back then it was the ace of aces in the pho -
tojournalist business. Is the man who is pigeonholed in 
my head as one of the most promising young photogra-
phers really so old? Is this Török 65? Who just sits on 
the porch of his farmhouse, his Barn Gallery in Salföld, 
a spritzer in front of him, a smoking cigarette in his 
hand, just contemplating his surroundings as a good 
farmer? No way.

This was not the way I knew him. Nor is he like this. I 
have written about him in some encyclopaedia that he is 
the photographer who never took a single snapshot. He 
is not one of those photographers who carry their cam-
era everywhere they go, and instantly shoot if they see 
something. No. He is not interested in the thing called 
photographable reality, which just happens. Török is not 
a chronicler in the traditional sense of the word. Or if 
he is, his photos at best tell what he is like, what he 
thinks, what opinion he has about things, how he sees 
the world. Come to think of it, perhaps he is a chroni -
cler, indeed. In one of his writings, John Szarkowsky 
distinguishes two basic types of photographers. There 
may be more, but he goes for two. He calls them win-
dow types and mirror types. Window types observe the 
world through their camera and show in their photos 
what they have seen through that window. Photojour-
nalists, documentary, socio- and other such photogra-
phers. As opposed to them, for mirror types, reality is 
just fiction; it is always what they create, produce, give 
rise to. If I wanted to freely interpret the renowned photo 
historian, to them, the image they create is the actual 
reality, instead of the reality they experience. Török has 
sided with this latter camp. Instead of sniffing about in 
the world with his camera, he thinks, talks, converses, 
participates a lot, he is there, and if possible, not with 
just anyone, but with the better poets of his age, and not 
just anywhere, but preferably at Kárpátia Restaurant, 

Hungária (today New York) Café, or at the Barn Gallery. 
He exchanges ideas with people who live in a different 
world and think in a different system of notions: what 
one associates to a poem, the other to a picture. This 
latter is Török. The former is, say, Károly Szikszai. Who 
wrote this poem about, for, to Török.

Dream for the Spring to L.T.

I would close my eyes.
I would not have to stare at this rain,
this mop-smelling night,
I would not have to shiver for the poem
stepping out of the window.
And the traitors would not
step into the room,
and drink my blood;
they would leave my bed intact,
and the glass on the table too,
and the heart would not leap to the ceiling.

A white cane in my hand, so dark it is already!
They are coming, they who lift the sea in their grip,
wounded by the fancied bullet in their chest,
they are coming, with their greasy Samsonian hair,
they say we can fly,
we know about the freedom, of which
there is only one, as of the marvellous
griffin,
they are coming,
shading my window
I would close my eyes—
I need a dream for this spring.

On second and third reading I think that not only do 
I understand, but also feel this poem. I feel how simi-
lar the images, and the notions lined up in the poet’s 
and the photographer’s heads were. How, whatever we 
think, practically everything is decided in the mind. How 
the thought, the idea is the most important, and find-
ing the adequate means of expression and form is just 
secondary. Although by far not insignificant, not at all. 
In fact, Török’s entire career from Family to the Barn, 
every point of it, but really, every photo, every deed can 
be understood using this cipher. Why, what did the poet 
do? He saw Török’s photographs. He saw and heard 
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him, he witnessed when and how he reacted to what, 
what he said about what, and based on this, an image 
had formed in his mind. He found the form of free verse, 
placing one word after another to match this image. And 
lo and behold, the poem is complete. And what does 
Török, the photographer, do? He speculates, cogitates, 
arranges, plans, organises and manually does every-
thing a Photoshop warrior would get done today in three 
clicks, and only then does he press the shutter. His pho-
tographs are born, conceived in a classical manner; he 
delivers them, gives birth to them. Based on all this, no 
wonder a lot of his pictures have been inspired by litera-
ture and carried out using fine art techniques. He knows 
exactly that nothing is more important than for an artist 
to have an unmistakably unique, idiosyncratic, instantly 
recognisable artistic language. There is nothing wrong 
with that; Török found his way with his first images, and, 
except for some vague deviations, he has been march-
ing, well, let’s not exaggerate, pacing straight forward 

on his path. And he even knows, for he is a literate, edu -
cated man, that true gems, true curiosities in art are to 
be found predominantly in the border zones, in the in-
termedial sphere, where one or more genres, forms of 
expression, technical methods, encounter and interact. 
Well, Laci Török was able to continuously operate in this 
manner. Being on the periphery. Integration. Hybridis-
ing photographic and fine art image with the things that 
grow in the lands of literature, I might say, their genetic 
manipulation. He is searching for the boundaries be-
tween the very concrete image and conceptuality. 

A poet wrote this, and let’s believe him: “I am con-
vinced that Török is a lyrical poet, formulating his po-

Török László: Sztereo 1. 1982 
monochrome színes nagyítás, 100 x 100 cm
László Török: Stereo 1, 1982 
monochromatic print, 100 x 100 cm
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Török László: Sztereo 2. 1982 
monochrome színes nagyítás, 100 x 100 cm
László Török: Stereo 2, 1982 
monochromatic print, 100 x 100 cm

ems in the language of photography. Mellow and mel-
ancholy poems, dominated by first person singular 
subjectivity, casting a peculiar bittersweet light on the 
depicted object, like a filter attached to the lens. … In 
every work of his, Török is interested in, and driven by, 
his own loneliness”. (Tibor Zalán: “Huszonöt év. Török 
László gyűjteményes kiállítása elé”. [Twenty-five years. 
Foreword to László Török’s retrospective exhibition.])

Even after forty years of work, his oeuvre can-
not be greater than, say, five hundred photographs, at 
least three hundred of which display nude women. As 
far as I’m concerned, the most important part of this 
oeuvre, besides Family, is his series Gypsies, which was 
made with the help of Károly Bari. Then there was his 
deed, his role in becoming an inevitably significant fig-
ure on the Hungarian photography scene by opening his 
Pajta Galéria (Barn Gallery) no matter what, after the 
disgraceful shutdown of the legendary Fotóművészeti 
Galéria (Art Photo Gallery) on Váci Street. And let us not 

forget how he led the First Creative Group, organised 
exhibitions in Hungary and abroad, edited photo books, 
and made a film about his contemporaries. But we will 
get round to this later.

A close and important relative of his was Vidor Török, 
who had been working at the Hungarian Television since 
its beginnings. “My uncle was cameraman Vidor Török, 
a now legendary figure of the light sensitive profession. 
Photography infiltrated our working class family through 
him. For 27 years, I lived at the Transylvanian quarter on 
Százados Road, in the vicinity of the artist colony”. (Fo-
toVideó, Jun 2009) Vidor’s nephew is not exaggerating a 
bit. Someone else, who has no family ties whatsoever, 
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goes much further, when writing, “First there was Vidor. 
The legendary Török “the Great”, the excellent camera-
man, who recorded five out of the ninety minutes of a 
football match, and all three goals were on the tape.… 
The fact that he directed his nephew’s attention to-
wards photography is also part of his oeuvre now. This 
was how one of the most intriguing figures of Hungar-
ian photography, “the Little” Török, was born.…” (I.A.: 
“Törököt fogtunk. A magyar fotóművészet iskolája”. [We 
caught a Turk. School of Hungarian Art Photography.] 
Világlap, April 1996)

At the Hungarian Film Lab, where he got a job by 
virtue of Vidor, it was József Hefelle who gave him a 

camera. For a long time, Török considered him as his 
master. Then he was drafted as a soldier, and this did 
not go by without leaving its mark; his experiences here 
inspired some of the photographs of his early ironic, 
comical, nostalgic period. His career continued. If you 
want to be a photographer, you have to go to the MTI 
Hungarian News Agency, to rephrase the folk song. 
So he did, like many others, such as János Vető, János 
Fenyő, or Károly Kincses… we all became lighting tech-
nicians at MTI Photo around the same time. Török also 
worked in Illustration and in the Agriculture section. 
More precisely, he was carrying the heavy Linhof Tech-
nikas, the Hasselblad sets, the large Bronica with all 
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the film-holders, the 15 kg flashes, he would have to fill 
the magazines in the changing bag, or hold the second 
flash at events. I’m not chiding him, not at all: it was a 
very good school for beginners, who were once and for 
all infused with photography. Even if their salary was 
a mere HUF 1100. Which was even then half of barely 
sufficient. And the place offered relatively few chances 

for a break-through: the old foxes – photojournalists 
with their status – jealously guarded their places. Un-
der these circumstances, Török did something no light 
technician had ever done, or would do again. In 1972, he 
made a blast with his photograph entitled Family, and 
won the World Press Photo of the Year Award. This pho-
to would decide his fate: this was when the relationship 
of Török with photography was finalised. He seemed to 
have lost as much as he won by it, as the cultural politics 
of the time assessed his success as the betrayal of the 
Socialist family ideal. Of course, Family was composed 
of the members of not one, but at least three families, 
the old neighbour Géza with his wife, who were told in 
advance only that little Laci was preparing to do some 
nude photography, but who would get naked was not re-
vealed until Ibolya, his acquaintance from the Kárpátia 
breezed in stark naked. The wide-eyed adolescent also 
came from the Százados Road neighbourhood to sit at 
the edge of the photo for eternity. And although the idea 

of the photo was conceived years before, Török’s mod-
els happened to gather for this one occasion as if an 
anthropologist had collected and arranged them. From 
that point, it depended only on the photographer’s skill 
to make the most of the situation he had given rise to. 
And he did. It was over in twenty minutes, and from that 
point on, it would be Török’s most emblematic photo for 

decades to come, to this very day. “This photo was taken 
on Százados Road, in a house with very modest small 
flats, with a 500W flood light and a sheet for a back-
ground. I had told the older married couple that a naked 
girl would be sitting next to them. I set everything up – I 
was using a Practisix, and I called Ibolya, who walked 
in naked and sat down in between them. Old Géza was 
quite taken aback, but I tried diverting their attention 
with instructions. Look here please, you turn that way… 
I shot 12 frames and everyone left happily. This is the 
best of the shots, with the girl gazing out of the picture. 
That year at the national photo exhibition, I got a very 
good review in the literary and political weekly ÉS by 

Török László: Illusztráció I-II-III. Zalán Tibornak, 1980 
monochrome színes nagyítás, 3 db 40 x 40 cm
László Török: Illustration I-II-III, for Tibor Zalán, 1980  
monochromatic print, 3 pieces 40 x 40 cm



36
6

T
Ö

R
Ö

K 
L

Á
S

Z
L

Ó

Jenő Alföldy. That was when the first ever collection of 
photos was sent by MTI to the World Press Photo compe-
tition – opening towards the West – where I won a prize.” 
(FotoVideó, Ibid.) “Leafing through the guestbooks of the 
World Press’76 exhibition at the National Gallery.… Half 
of the comments deal with you and your two exhibited 
photographs. Mostly outraged, reproaching, mocking…. 
They simply couldn’t get their heads round the fact that 
there on Százados Road, you know, where everyone is 
a baker at the bread factory or a carpenter, in a small 
flat – you’ve been to our flat – someone would take this 
as a subject. They wrote things like who is this Török, 
where did he come from, who are his relatives? …Who 
are my relatives? Well, first of all my parents. My dad 
had been a galvanizer, already a pensioner then, and my 
mom was packing vegetable crates all her life. It wasn’t 
they who granted this Golden Eye…” (Mozgó Világ,  1977, 
no. 4, pp. 64-71) “I wasn’t allowed to travel abroad for the 
award ceremony… the air froze around me at MTI within 
moments, which led to their declaring that I couldn’t be 
their photographer. They considered me untalented, and 
said things, like that I had stolen the idea from some-
where, and the main argument was that the photo didn’t 
represent Hungary, as it was provocative, and finally 
they declared that I wasn’t suitable for a press career”. 
(Bacskai: Fotóművészet) Where are they now, the people 
who said this? Family, on the other hand, still makes an 
impact; it hasn’t faded, but rather matured. Of course, by 
now it is not primarily the idea, but the content, changing 
with time, which we consider its greatest virtue.

The next year, he tried himself at WPP again, and won 
a prize, this time third, with his photo entitled No Time to 
Wait. He then made some more similarly funny, ironic, 
outrageous photographs, but these didn’t reach the lev-
el of success of the first two, and Török also recognised 
that this was a dead end. “I more or less gave this up, as 
I saw that this kind of ‘joking’ was not viable, as the idea 
was so strong that it almost endangered the iconicity 
of the image. I had less successful pieces; some of it 
seemed like a dead end, and so I started thinking about 
reducing the joking part in photography as much as pos-
sible, to formulate it in the simplest possible way, like a 
pictogram. These photographs in my book, Modifications 
seem to be more refined”. (Bacskai: Ibid.) The book was 
published in 1983 as No. 4 of the JAK books (published 

by the Attila József Circle), but first in the series of non-
literary, photographic volumes. Its foreword was written 
by Tibor Zalán: “When reinstated into an everyday envi-
ronment, modified ordinary images seem to be beyond 
reality, feathery as a dream, surrealistically associative. 
Török first of all composes reality, and not the created 
image.… Instead of depiction, he chooses expression. 
He only works with staged scenes.… László Török is an 
artist with character, maybe even too much. He puts 
his entire life into a single manically repeated gesture, 
whatever theme he touches. Actually, this gesture is his 
only theme. He keeps iterating the same thing from the 
first photo to the last”. These sentences seemed true 
then, and remain so today; so far as I know Török, they 
will not change. They are timeless. Which today, when 
words and sentences are devalued the moment they are 
uttered, is already a big deal.

From here, the Török of Modifications was on his way 
towards Quotations, each photo of which reflected on late 
and contemporary figures of Hungarian literature and 
their works. Here Török lines up his entire photograph-
ic arsenal. Mostly monochrome photos, the colours are 
mostly brown and blue. Double, triple exposures or mo-
tion blur. Montage technique. Frequent featuring of the 
female body. Sheets, creased backgrounds. Appearance 
of image and caption in the picture with the same force. 
Have I omitted anything? He was friends with practically 
all the writers who were directly or indirectly present in 
his photos, including Tibor Zalán, József Szervác, István 
Ágh, Jenő Balaskó, István Bella, Kornél Döbrentei, Erzsi 
Tóth, Károly Bari, Károly Szikszai, Ciprián G. Csajka… A 
list of strong characters. It entailed a lot of beer mugs 
and wineglasses, numerous nights of conversation, and a 
multitude of poems read. And the images, which, if a word, 
a thought, a poem set something off in Török, sooner or 
later evolved into poems. Rather later than sooner. For 
he spent a lot of time pondering over most of his photos, 
writing and drawing sketches, picking the most suitable 
models who contributed to the visualisation of the double 
poetic thought, brought to life in both words and images.

Tibor Zalán again: “…Two constant elements of his 
photographs are the female nude and the creased dra-
pery symbolising and eliminating the space… The artist 
does not trust the self-organising principle of nature. 
For his photographic moments, there are no natural 

Török László: Egy kamera emlékére 1-3. Bella Istvánnak, 1977, zselatinos ezüst nagyítás barnított, 2 db 12 x 23 cm, 1 db 15,6 x 23 cm
László Török: In memory of a camera 1-3,  for István Bella, 1977. gelatin silver print, 2 pieces 12 x 23 cm, 1 piece 15,6 x 23 cm
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Török László: Akt No. 3. 1992 
Cibachrome, 35 x 45 cm
László Török: Nude no. 3, 1992 
Cibachrome, 35 x 45 cm

scenes, as signs, natural signs lose their genuineness, 
or more precisely, their autonomous meaning.… Török, 
therefore, starts off from the other side, from signs re-
duced to themselves. He chooses a sign. His primary 
and exclusive sign is the naked woman… The photograph 
eliminates the environment, as well; seemingly real re -
ality is replaced by seemingly unreal constructed real-
ity”. (A lényeg mindig meztelen [The essence is always 
naked], Élet és Irodalom, 19 March 1982.) I have already 
written in a different context, in a different manner, that 
Török’s lens depicts, rather than documents for eter-
nity. The best example of this is his series Gypsies, to 
which he owes his acquaintance with Károly Bari. He 
accompanied Bari on his research and documentation 
trips throughout Transylvania and Hungary, recording 
the vestiges of traditional Gypsy culture. Török photo-
graphed without making use of the topoi of photos previ-
ously taken in similar situations, but allowing himself to 
be led by the poet instead. He did not take documentary 

photos; instead, he approached substantial things with 
the devices of abstract depiction. The photos displayed 
at the Gypsies exhibition and published in a multitude 
of books and journals spoke in Török’s language about 
the problem that was already significant then, and has 
grown manifold since, about the preservation and inte-
gration of a people of different culture and roots, of the 
acceptance and/or assimilation of their own values. The 
life-sized photographs in Török’s photos (the picture in 
a picture effect) became elements as important as the 
flesh and blood people made to pose on site, but further 
reinforcing the fictional character of the project. There 
is more. Diverging from the black-and-white shots pre-
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ferred by documentary photographers, and the colour 
shots used by photojournalists, he chose a character-
istic cyan blue colour to further reinforce his intention 
to raise them even more from actual objectification to-
wards the objectification of the image object, in which 
the metaphorical meanings of the colour blue dominate 
everything else. According to the art historian: “László 
Török’s very characteristic visual word can be inter-
preted as a private universe built on a system of a small 
number of repeating motifs. He arranges different lit-
erary-poetic inspirations into a homogeneous vision, as 
if he had been formulating the same image for twenty 
years now. At the same time, his sterile symbols cannot 
be simply translated back into the verbal sphere from 
where they were taken. They operate like poetry does 
in its own way: thoughts, emotions and moods are not 
uttered, but instead triggered in the recipient”. (Tibor 
Miltényi: Progresszív fotó [Progressive Photo], Szellem -
kép Kiadó, Budapest, 1994, pp. 89-90)

I could go on and on, for Török has a lot more pho -
tographs up his sleeve. His diptych, Stereo, in which 
the process of ageing is captured; Development, which 
includes happening, yet another fine art genre, into 
Török’s set of devices; his sacral photos: Pietà, Corpus, 
The Last Supper…. In all of these photos and photo se -
ries, the investigating photo historian of future ages will 
find Török’s characteristic signature. But the most im-
portant is yet to come. In 1984, he bought a farmhouse 
in the Káli Basin, in Salföld, and in 1991 he opened the 
Pajta Galéria (Barn Gallery), where he organised exhibi-
tions and art workshops in collaboration with András 
Bozsó, Magdi Kocsis, Lajos Keresztes, and others. The 
house has become a significant site of Hungarian pho-
tography in many respects. I will try to list them; per-
haps I will remember all of it, as I was there at every 
important event from the moment it opened, sometimes 
as a viewer, others as participant. Most importantly, the 
Barn Gallery has become a Place. Devoid of the state 
jurying and ideological challenges of the previous era, 
and created with an openly commercial purpose, the 
exhibition space featured such select experimental 
photographs in a new style, that had rarely been seen 
concentrated in this manner in a single space. The gal-
lery’s collection, and the list of artists featured reflects 
Török’s competence, eye and insight. The first exhibi-
tion in 1991, Denver 2, was opened by György Galántai. 
The 1992 exhibition was entitled XL Photographs, and 
that in 1994 was State of Affairs. The very nicely reno-
vated farmhouse with thatched roof, the well-designed 

barn, and the café to attract and keep the artists inside, 
all contributed to the allure of the place. I have already 
mentioned the international workshops, where well-off 
German, Swiss and Italian photographers could learn 
from the best Hungarian photographers, if they pleased. 
With the passing of time, the Barn Gallery has joined the 
multitude of sights in Salföld, a village of no more than 
fifty residents, which has become a kind of cult place. 
Especially as the Töröks, a retired couple, increased the 
number of residents to 52 when they chose their until 
then seasonally used house as their place of residence. 
I consider this talent for cultural organisation, group co-
hesion and establishment of places, which, of course, 
was also manifest in things like the establishment and 
operation of the First Creative Group, and in editing al-
bums featuring his compeer contemporaries and mak-
ing a video about them: I consider this talent and these 
achievements at least as important as the photographic 
oeuvre I have expatiated upon. And I think I am not alone 
in this.

Tibor Zalán: To MrPhoto László Török 
at a farmhouse in Salföld

Perhaps among letters the new model will lie 
Her body’s glow making us close our eyes
We shall work let us work work again

We bump our head into the low Badacsony sky 
Pouring bucketsful of spritzer onto each other
Cooling our burning heads in the creek at dawn

We are working as I said our hands ablaze
Wiping away the sweat that burns our eyes:
to precisely see the things the spectacle outshines

For the visible world is stripped bare before us
And shamelessly shall the essence emerge

Warm, tender, exciting
Like a woman’s dewy body beneath a blouse undone

Work hard we shall work again

And whose body glows making us close our eyes
our love our hope among letters we shall lay
Her the new model.

(Élet és Irodalom, 28 Feb. 1986)
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Képek az árnyékos oldalról

URBÁN

Urbán Tamás azon kevés fotósok közül való, akik már 
az elmúlt érában is megmutatták, mi több, megmu-
tathatták a társadalom, a rendszer negatív, szívesen 
elhallgatott, letagadott oldalait is. Így készíthetett fo-
tósorozatot az angyalcsinálásról, azaz az abortuszról, 
az aszódi javítóintézetről, a kábítószeres fiatalokról, a 
börtönökről, a halálos balesetekről és a mentőkről, a 
szenvedélybetegekről, s általában mindenkiről, akik így 
vagy úgy a társadalmi lét perifériájára kerültek. Csak 
hab a tortán, hogy mindezeket magas színvonalon, ké-
pileg is jól megcsinálva tette, letagadhatatlan pozitív, 
jobbító indulattal. Felidézve legjobb képeit, lehetetlen 
nem észrevennünk, hogy soha nem művészkedik, nem 
önkifejez, nem az anyagi jólétért, az elismertségért, 
a sikerért fényképez, hanem fotográfiai tevékenysé-
gét következetesen a különféle társadalmi problémák 
megoldásának szolgálatába állítja. Nem műtárgyak 
létrehozása a célja, az általa készített fénykép sohasem 
önmagáért születik, hanem általa direkt módon agitál, 
dokumentál, rögzít, hívja fel a figyelmet, így avatkoz-
va bele mindennapi életünkbe. Még süldő fényképész 
volt, amikor 1976-ban ezt bírta mondani: „Nem hiszek 
a fotóim halhatatlanságában, de aktualitásában igen.” 
(Ibos Iván: Előretekintés. Urbán Tamás fotográfiája. Fotó, 
1976. 7. sz. 305-311. o.) Riportjainak többsége nem ka-
pott sajtónyilvánosságot. Számtalan dologról mégis 
az ő képei révén szerezhettünk tudomást. Hogyan is? 
Olyan zártkörű kiállításokon, melyeket az aszódi javí-
tó-nevelőintézetben, a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen, a KISZ KB székházában rendeztek, csak 
meghívottaknak. Vagy abból a néhány közönségnek is 
nyitott kiállításból, amit rendezhettem neki, például 
1987-ben a Gödöllői Galériában, Jelen idő címen, ahol 
igyekeztünk minden addig elkészült ciklusát megmu-

tatni. Húsz esztendeje volt akkoriban fotóriporter, s eny-
nyi idő elég kell, hogy legyen egy retrospektív kiállítás 
összerakására, gondoltuk. Nem állt könnyen kötélnek, 
emlékszem jó néhány beszélgetésünkre. A kiállításon 
szerepelt riportjai abban a formájukban a készülés 
idején –mint mondtam – nem jelentek, nem jelenhet-
tek meg a napi sajtóban, pedig mindegyik nagyon égető 
társadalmi kérdésekhez szólt hozzá. Tán ez volt a baj? 
De legfontosabb forrás mégis az a mindmáig egyetlen 
fotóalbuma, mely a szerény Fotóriportok 1975-1995 cí-
met viseli, s nem egy szívderítő, könnyű vasárnap dél-
utáni lapozgatásra szánt könyv. Még nem jelent meg, 
amikor barátja és kollégája, Korniss Péter így beszélt 
róla: „Neki a fényképezőgép arra szolgál, hogy egy tár-
sadalomról, egy korról azt mondja el, amit fontosnak 
tart. Türelmetlenül várom, hogy végre önálló kötete je-
lenjen meg, amelyben egy nagyformátumú fényképész 
tart tükröt a magyar társadalomnak. S a tükörben azt 
az arcot mutatja fel, amit nem biztos, hogy látni sze-
retnénk, de látnunk kell.” (Korniss Péter: 365 napos, 24 
órás szolgálat. Fotó, 1996. 3. sz. 20. o.) 

Araszoljunk végig Urbán Tamás három évtizedes pá-
lyáján, meg-megállva a jelentősebb, pályáját meghatá-
rozó állomásoknál. Első mindenképpen az 1972-es An-
gyalcsinálók képsora, ahol a váci kórház folyosóján egy 
megalázott, megfélemlített nő várakozik a kaparásra. 
Látjuk őt, látjuk az alulról fotózott, minden szempontból 
félelemkeltő orvost, látjuk a halott magzatot, és végül a 
letakart vödröt. Szörnyű. Nem kizárólag csak a látvány, 
bár az is, hanem mindaz, ami körülvette, körülveszi, a 
dolog társadalmi beágyazottsága, az egész folyamat 
embertelensége, az egyes ember tökéletes kiszol-
gáltatottsága, mely nem évül el, ma legalább annyira 
felkavaróan igaz, mint negyven esztendővel ezelőtt. A 
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Urbán Tamás: Bódulat 2. 1982/84, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 20 cm
Tamás Urbán: Stupor 2, 1982/84, gelatin silver print, 30 x 20 cm
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következő megálló Urbán pályáján 1974. Ekkor készült 
a Rekviem, az utolsó villamoskalauzok egyikéről. Jól 
szerkesztett, feszes képsor, egy rendkívüli figurával, 
aki mintha Hrabal vagy Hašek valamelyik regényéből 
bújt volna elő, és akivel együtt valami más is eltűnt a 
tömegközlekedésből, úgy vélem. Ami meg maradt, hát, 
azzal nincs mit dicsekednie senkinek. 

1975-ös az Üzenet Aszódról sorozata. A Javító-Nevelő 
Intézet. Gyermekkoromban, ha rosszalkodtam, nagy-
mamám ezzel fenyegetett: mégy Aszódra. Felnőtt ko-
romig sosem voltam ott, de a település nevének nega-
tív csengése fél évszázadon át, máig kísért, pedig csak 
majd harminc éves fejjel láttam ezeket a fényképeket. 
Itt, ebben a sorozatban érhető tetten elsőként Urbán 
fotóinak egyik legfőbb jellegzetessége, az a hihetetlen 
képessége, hogy a bennlévők szemével lát, el tudja hi-
tetni, hogy ő is egy közülük, valaki, aki nem a kívülről 
jött idegen. A fogorvosi székben ülő tésztaarcú gyerek, 
a karba tett kezű tetovált fiú, mellén a felirat „Kurvák 

sorakozó”, az orvos előtt meztelenül az injekció bedö-
fésére váró fiatalember… mind-mind bevésődtek képi 
memóriámba. „1975-ben elkészítettem egy anyagot az 
aszódi nevelőintézetről, mint az Ifjúsági Magazin fotósa. 
A lapban ugyan nem jelent meg, de Aszódon kiállítást 
rendeztek a képekből. Siker volt, sokan kivonatoztak 
megnézni. Más kérdés, hogy Budapesten nem lehetett 

bemutatni. Azt már nem engedték. De tulajdonképpen 
akkor figyeltek fel rám, a szakma is, a közönség is, ennek 
köszönhetem azt, hogy fölvettek a szövetségbe.” (Legát 
Tibor: ’Mázlim volt’ Urbán Tamás fotós. Magyar Narancs, 
1999. december 9.) Aztán jöttek a Punkok 1982-ből. So-
rolom, sorolom, de tessék egy pillanatra felidézni – az 
idősebbeknek emlékezetből, az ifjabbaknak hallomás-
ból –, hogy milyen világban éltünk akkor, hogy minden 
probléma a nem létező szférába volt utalva kapásból, 
hogy aki az agyonhallgatott, elhazudott, de ugyanakkor 
persze mégis valóságos problémákról szólt, vagy arról 
képeket mutatott, az nagyon könnyen válhatott a rend-

Urbán Tamás: Mentők 2. „Mindenkit érhet baleset!” 11, 1985/87, zselatinos ezüst nagyítás, 20 x 29,6 cm
Tamás Urbán: Ambulance Crews 2: “Accidents can happen to anyone” 11, 1985/87.  gelatin silver print, 20 x 29.6 cm
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szer ellenségévé. Urbán nemcsak fényképésznek volt 
elsőrangú, de kommunikátornak is. 2000-ben mondta 
egy interjújában: „Az élet sötétebbik oldalán élőkkel ép-
pen olyan jó viszonyt sikerült kialakítanom, mint a ha-
tóságokkal.” (Aury Soós: Ezerszer fényképezte a halált. 
Kiskegyed, 2000. márc. 14. 24-25. o.) Nem is tehetett 
másként. Ahogy igyekezett a közmédia minden erejével 
hallgatni a punkokról, hasonlóan nem lehetett témává a 
kábítószerfüggő fiatalok akkor is a Pokol felé vezető útja 
sem. 1982-től két éven át dolgozott ezen, ami aztán ösz-
szefoglalóan a Bódulat nevet kapta. A magát Jézusként 
érző és mutató fiú, az élő, élőhalott és halott emberek-
kel… torokszorítóan aktuális ma is. S csinálta mindezt 
akkor, amikor még hivatalosan takargatták, mondván, a 
mi magasabb ideológiai fejlettségű magyar hazánkban 
nincs ilyen imperialista probléma. Urbán nem politizált, 
tette a dolgát, amivel senki, de értsék pontosan, senki 
nem bízta meg. Ő maga határozta el, s törik-szakad meg 
is csinálta. „Nem akarok rosszat ezeknek a fiataloknak. 
Több mint egy hónapig együtt éltem velük, hosszú ideig 
a gépet sem vettem elő. Befogadtak, megértették, hogy 
nemcsak egy dögös képet akarok csinálni, amivel aztán 
villoghatok, hanem segíteni szeretnék. Együtt mentem 
velük mindenhova, egyik kocsmából a másikba. Ha kel-
lett, falaztam nekik…” (M. Nagy Péter: Tudni akartam, 
milyen. Pest megyei Hírlap, 1987. dec. 24.) 1987-ben a 
WHO (World Health Organization) nagydíját nyerte el 
a Narkó Kelet-Európában című anyagával. „Azért ítél-
ték nekem, mert én készítettem az első komolyabb 
fotóanyagot a kelet-európai kábítószer-problémáról. 
A fotók csoportos terápián részt vevő fiatalokat ábrá-
zoltak. Sajnos, közülük csak egy lányról tudok, aki le-
szokott, a többiek már meghaltak.” (Csikász Brigitta: 
Honlapalapító. Fotóművész új szerepkörben. Zsaru Maga-
zin, 2001.  febr. 22. 30. o.)

Lassan már szinte minden devianciaféleséggel ta-
lálkoztunk Urbán Tamás sorozataiban, pedig hol va-
gyunk még a végétől. Tökölre érkeztünk a következő 
fotóival, a Fiatalkorúak börtönében vagyunk. A zárkában 
összekaszabolt, a ki tudja melyikük követte el tettesek 
lábai előtt vérében heverő fiú, majd ugyanő keresztbe-
hosszába összeragasztgatva, toldozva-foldozva egy 
másik zárka ablaka előtt. A mindenüktől megfosztott 

Urbán Tamás: Bódulat 1., 1982/84 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 15,6 cm

Tamás Urbán: Stupor 1, 1982/84 
gelatin silver print, 30 x 15.6 cm
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Urbán Tamás: Mentők 1. „Mindenkit érhet baleset!” 12, 1985/87, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 19,8 cm
Tamás Urbán: Ambulance Crews 1: “Accidents can happen to anyone” 12, 1985/87. gelatin silver print, 30 x 19.8 cm
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rabok, akiknek egyetlen sajátjuk maradt, a testük, s ez-
zel élnek, élnek vissza, gyúrják izmaikat, tetoválják tele 
dacos vagy kétségbeesett, provokáló vagy figyelmet 
felhívó szövegekkel, rajzokkal, vagy csonkítják meg 
ilyen-olyan szándéktól vezérelve. Üldögélő smasszerek 
és dolgozó rabok. Sorsuk majdhogynem közös. 1983-as 
a Bekerített karácsony is. Az egymással táncoló elítélt 
roma lányok, hátul egy magába roskadt harmadikkal. 
Azt mondta mindig Urbán, hogy képei az aktualitás je-
gyében fogantak, ott és akkor kell hassanak, ahol és 
amikor keletkeztek. S lám, elmúlt harminc év, és ak-
tualitásából jottányit sem vesztett egyik sem. Akkor 
most mi van? Persze, sajnos ez nem elsősorban fotó-
történeti, esztétikai probléma, még akkor sem, ha így 
visszanézve egy kutyakövetkezetesen épített, rengeteg 
nehézséggel teli életmű képei okán beszélünk róla. 
„Ezeket az anyagokat többnyire zárt körben mutatom 
be. A Fotóművészeti Galériában és Gödöllőn rendezett 
tárlat szinte kivétel. Elsősorban nem a nagyközönség-
nek szánom a képeimet... Talán az utókornak? Nem, 
hanem azoknak, aki indulattal, elkötelezettséggel te-
hetnek valamit... Talán az én képeim is hozzájárultak, 
hogy kezdték nyitottabban kezelni például a narkósok 
ügyét.” (M. Nagy Péter: Tudni akartam, milyen. Pest me-
gyei Hírlap, 1987. dec. 24.) 

1985-ös a Rehabilitáció címet viselő sorozata. Ezek a 
heroizmus képei, a fél lábon a rajtkövön álló úszó, a láb 
nélkül tornászó nő, azok az emberek, akikben összesű-
rűsödött mindaz az akaraterő, küzdeni tudás és akarás, 
ami az előző képsorok embereiből olyannyira hiányzott. 
Innen már csak egy lépés az 1985-1987 között készült 
talán legfontosabb munkája, a Mentősök életéről, mun-
kájáról, mely a pusztulásra ítélt és ennek megfelelően 
pusztuló emberi testek és az ezek megmentéséért nap 
mint nap rohamkocsiba ülő emberek soha véget nem érő 
küzdelméről szól. Megmentett és elvesztett emberek, 
halottak az utcán vagy magányos szobákban, a vécé be-
tonpadlóján két újszülött véres-mocskos hullája. Talán 
legmegdöbbentőbb képe a Halálfolyosó, ahol négy kis-
gyermek, négy testvér holttestét tolja a személyzet a ki-
jelölt helyre. Emlékszem, 1987 márciusában, késő este, 
zárás után rendeztem és szögeltem a kiállítás képeit a 
Váci utcai Fotóművészeti Galéria paravánjaira. Egyedül 
voltam ezekkel a sorsokkal, emberekkel. Sokkoltak a 

Urbán Tamás: Nevelőintézet 3. Aszód, 1975 
RC nagyítás, 16,1 x 23,8 cm
Tamás Urbán: Reform School 3, Aszód, 1975 
RC print, 16.1 x 23.8 cm



37
6

U
R

B
Á

N
 T

A
M

Á
S

felnagyított fekete-fehér képek, igyekeztem minél gyor-
sabban felrakni a majd félszáz fényképet. Közben néha 
kinéztem a földig érő kirakati üvegablakon, s kívül a ki-
világított, fénylő éjszakai Váci utca fel-alá korzózó közön-
ségét láttam. Nagyon durva volt a kontraszt. És, hát… jó 
iskola is volt. Ennek a kiállításának a katalógusában írta 
Urbán: „Bevallom, engem nem az izgalmas esemény, a 
véres szenzáció vonzott, hanem a kiélezett élethelyzet, s 
benne a szenvedő és cselekvő ember. A helytállás pilla-
natait akartam tetten érni: a veszélybe, gyakran életve-
szélybe sodródott ember életéért folytatott, sokszor sike-
res, néha reménytelen küzdelmet megmutatni.” 

Urbán Tamásra általában is jellemző volt, hogy egy 
bulldog kitartásával ment és tette a dolgát, semmi nem 
téríthette el addig, míg azt nem érezte, megcsinálta, amit 
kigondolt. Visszament a fegyintézetekbe, börtönökbe, 
s 1989-ig, évek hosszú során át dolgozott a különböző 
helyszíneken. Így született  A rácson túl több ezernyi képe, 
melyből alig tucatnyit mutatott meg az emlegetett Fotó-
riportok könyvében, és hatszor annyit az Ernst Múzeum 
kiállítótermeiben. Hosszú, kemény, fotóst próbáló munka 
eredményét tárta a szörnyülködő, hitetlenkedő, felhá-
borodó (ki-ki választhat habitusa szerint) közönség elé. 

Párját ritkító kapcsolatépítő képességével elfogadtatta 
magát a nehézfiúkkal, és a nem kevésbé nehéz börtön-
őrökkel is. Karácsonyokat, húsvétokat töltött a börtönök-
ben, előfordult, hogy kísérőt sem kapott. Szívesen me-
sélt története, hogy egyik ilyen alkalommal egy börtönőr 
fogvatartottnak nézte, s ráüvöltött: Miért nem köszön, 
elítélt? A történet jó, de fontosabb az, hogy Urbán képeit 
nézve, az első sokk, döbbenet után, mely a képen ábrázolt 
valóságdarabnak, tragédiának, miegyébnek szól, gondol-
junk bele, hogy miféle ember ez a fényképész? Aki keresi, 
és ha megtalálja, akkor részesévé válik, mi több, megörö-
kíti mindazt, amitől mi, átlagemberek menekülünk, ami-
nek láttán elfordítjuk a fejünket, amiről hallani sem aka-
runk. Urbán ilyen ember. A nehézfiúk nehéz fényképésze. 
A Csillagban ismerte meg Pillangót is, akinek teljes testét 
tetoválás díszítette, s akit szabadulása után segített. Ez a 
képsora 1989-1990 között készült. „Még a szegedi börtön-

Urbán Tamás: Úszó, 1987 
zselatinos ezüst nagyítás, 18,6 x 28,1 cm
Tamás Urbán: Swimmer, 1987 
gelatin silver print, 18.6 x 28.1 cm
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ben ismertem meg a megszámlálhatatlan tetoválásáról 
elhíresült Pillangót. Én mentem érte, amikor szabadult. 
Attól kezdve naponta találkoztunk. És persze fényképez-
tem. Mindenféle helyzetekben, még a legintimebbekben 
is. Az egyik ilyen képem a német Stern Magazinban dupla 
oldalon jelent meg. Írásba adta, hogy ha meghal, a bőrét 
nekem ajándékozza, a börtönmúzeumomnak. Sajnos, víz-
befulladt, egy hét múlva találták meg, a bőrét már nem 
lehetett kipreparálni. Pedig az Igazságügyi Orvostani In-
tézetben vállalták volna. Én temettettem el. A barátaival 
tartottunk egy kis ünnepséget, és ahogyan ő kérte még 
életében, a hamvait a Dunába szórtuk.” (Kiskegyed, 2000. 
11. sz. i.m.) Urbán ilyen ember.

Dolgozott 1990-től két esztendeig a Sternnek, min-
den fotóriporterek egyik, többnyire beteljesületlen ál-
mának. „Álltam egyszer Hamburgban a reptéren, nyolc-
van márka lapult a zsebemben. A Sterntől azt üzenték, 
üljek taxiba, hajtsak egyenesen a szerkesztőségbe. 
Számolgattam. Húsz oda, húsz vissza, marad negyven. 
Pénzügyeim aztán estére erősen megjavultak, mert 
közel húszezer márkával és egy szerződéssel a zse-
bemben jöttem ki a Warburgerstrasséról. …Meghívtak 
három hónapra. Két év lett belőle. Addig voltam kint, 

míg tartott a keleti események iránti izgalom. Több-
nyire az NDK-ba küldtek, meg Magyarországra.” (Rab 
László: Az egymillió képes ember. Népszabadság, 2010. 
március 2. 20. o.) A mentős anyagait, meg a Pillangóról 
készült fotóiból összeállított portfólióját vitte. … Végig-
fényképezte a német rendszerváltást, Kelet-Berlinben 
az állástalan titkárnőkből, tanárnőkből lett prostitu-
áltak életét fotózta, ami Sexwelle in DDR címen jelent 
meg. 1992-ben Hamburgban folytatta ezt a sorozatát. 
Amikor hazajött Németországból, a Magyar Rendőrből 
lett Zsaru Magazin számára készített címlapfotókat, ri-
portokat. 1994-től 1999-ig a Blikk bűnügyi fotóriporte-
re. Ez alatt az öt év alatt 4500 helyszínen járt. Majdnem 
ötezerszer merült meg szabad akaratából a bűnben, 
balesetben, élte meg, és élte át mások baját. „Hazajöt-
tem és a Blikkhez kerültem, de nem, mint egyszerű fo -
tós, hanem a magam által felállított szabályok szerint. 

Urbán Tamás: Nevelőintézet 2. Aszód, 1975 
RC nagyítás, 16,1 x 23,8 cm
Tamás Urbán: Reform School 2, Aszód, 1975 
RC print, 16.1 x 23.8 cm
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Négy évig 365 napos szolgálatban voltam. Bűntényeket, 
baleseteket fényképeztem. Éjjel-nappal állandó ké-
szenlétben vártam, mikor történik valami. …Ez alatt az 
idő alatt négyezer esetnél voltam. … Nem én hagytam 
ott a Blikket, hanem eltanácsolt a Pallagi Feri azzal, 
hogy neki sokkal gátlástalanabb emberekre van szük-
sége.” Hasonlóan a másfél századdal korábbi nagy fotós 
elődeihez, Szatmári Pap Károlyhoz, Roger Fentonhoz, 
akik a krími háborúban, vagy Klösz Györgyhöz, Buda-
pest és a Monarchia megörökítőjéhez, ő is egy kocsi-
ban rendezkedett be, abban élt, dolgozott, a helyszínen 
hívta, másolta, ha kellett, a képeit. És most mondják 
meg, számít, hogy egy ló vonta zártszekér, vagy egy 
110 lóerős Land Rover érkezik a felvétel színhelyére? A 
gesztus semmiben sem különbözik. „Gyakran megesik, 
hogy egy-egy katasztrófa, baleset vagy bűncselekmény 
helyszínére előbb ér oda, mint a hivatalos szervek. Ha 
szükséges, ilyenkor először életet ment, s csak ha már 
nem tud segíteni, kezd fényképezni… Munkájához nél-
külözhetetlen társ a már-már legendássá váló Land 
Roverje… a tinédzser koron messze túljutott terepjáró 
újjászületett Urbán tervei alapján. A tetőhöz kapcsol-
ható alumínium létra 4-5 méteres magasságot biztosít, 
így egy új perspektívát tesz lehetővé. Az éjszakai fel-
vételeknél a beépített 2 KW-os Honda áramfejlesztő 4 

db 500 wattos halogénlámpát képes üzemeltetni… Az 
autóban az egyik legnagyobb helyet az állványláda fog   
lalja el, mely nemcsak alvóhelyül, hanem a mentéshez 
szükséges ásók, fejszék, feszítő-vágó eszközök, akkus 
lámpák, különleges gumicsizma és esőkabát tárolásá-
ra is szolgál, de helyet kap itt a bűnügyi technikusok 
által használt műanyag lábtyű és hullazsák is. Évekig 
kísérte a mentősöket, itt sajátította el az életmentés 
alapfogásait, így megtalálhatók az autóban a légút biz-
tosítására szükséges eszközök, a lélegeztető Ruben-
ballon, kötszerek, fertőtlenítők. A kommunikációt 
hasábrádió, rádiótelefon és személyhívó biztosítja…” 
(Kiss-Kuntler Árpád: 365 napos, 24 órás szolgálat. Fotó, 
1996. 3. sz.) Ez az autó volt az otthona, a munkahelye, 
a bázisa éveken át. Minden riportja, képsorozata hosz-
szú felkészülési folyamattal indult, meg akart ismer-
kedni a helyszínnel, a szereplőkkel, a körülményekkel, 
s elkészülte után sem engedte el a témát, hosszasan 
levelezett az aszódi nevelőintézet néhány bentlakójá-

Urbán Tamás: A rácson túl 2. 1983/89 
zselatinos ezüst nagyítás, 19,1 x 30 cm
Tamás Urbán: Behind Bars 2, 1983/89 
gelatin silver print, 19.1 x 30 cm
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val, nem vicc, olvastam a levelek egy részét. Ő várta a 
teletetovált Pillangót a szabadulásakor a szegedi Csil-
lag előtt, mentősökkel, rendőrökkel, tűzoltókkal máig 
jó kapcsolatot ápol, ami nem is csoda, hiszen gyakran 
ért előbb egy-egy helyszínre, mint ők, s a fényképezés, 
filmezés mellett az életmentésben, kárelhárításban is 
segített. Csoda-e, ha ennyi befektetéssel, ennyi ráfor-
dítással, ennyi önpusztító konoksággal mindig előbb 
volt az esemény helyszínén, mint fotóriporter kollégái, 
csoda-e, ha elsőbbséget élvezett a rendőrök, tűzoltók 
és mentők munkája során a többi, csak a szenzációra 
vadászó odarohanok, visszaszaladok, elsőnek közlöm 
típusú fényképészekkel szemben? Több korabeli cikk is 
panaszolja névvel és név nélkül, hogy ha ő igen, akkor 
ők miért nem? És eszükbe sem jut, hogy Urbánnak ez 
nem napi feladat volt, hanem hónapokig, évekig tartó, 
szünet, felmentés és önfelmentés nélküli életmód… De 
az irigység és a mószerolás a magyar nemzeti karakter 
egyik meghatározó eleme, lényegesen könnyebb vala-
kit leszólni, bemártani, mint olyan vagy még nagyobb 
alapossággal túlszárnyalni a másik teljesítményét. És 
akkor még nem beszéltem arról a példátlan felelősség-

érzetről, amit a mai napig csodálok benne. Urbán azt a 
szörnyű élethelyzetet, hogy nap mint nap halottakkal, 
súlyosan sérültekkel, önmagukat lehetetlen helyzetbe 
hozókkal, bűnözőkkel került fényképezési helyzetbe, 
nem tudta, nem akarta másként áthidalni, mint hogy 
nem a kattintás részét érezte legfontosabbnak a mű-
veletből, hanem odaállt, segített, életet mentett, nyo-
mot rögzített, tette azt, ami nem a dolga. Amit a többi 
helyszínen lévő kollégája valószínűleg sohasem tett, 
mert amikor megvolt a Kép, iramodtak a szerkesztő-
ségbe… Urbán még ottmaradt, beszélgetett a munká-
jukat végző rendőrökkel, mentősökkel, beköltözött a 
börtönökbe, támogatta némelyik fogvatartottat, szó-
val olyat tett, ami általában cseppet sem jellemző. Egy 
századmásodperces érintkezés helyett akár több éves 
kapcsolatba került az általa lefényképezettek némelyi-
kével. Ez elkészült képein túl óriási emberi tett, nagy 
különbség és különbözőség, nem is tudom, miként tud-
ta ezt magában feldolgozni. És ha ő még csak-csak, de 
a családja? Mindegy, ennek az időszakának már vége, 
a dolgok valahogy elrendeződtek, de ezek a kérdések 
mégis csak itt motoszkálnak a fejemben.

Pictures from the dark side
Tamás Urbán is one of the few photographers who al-
ready showed – who was allowed to show under the pre-
vious political regime – the negative sides of the society 
which, were deliberately supressed and denied. That is 
how he was able to prepare a series of photos about 
angel-making, i.e., abortion, about the youth reforma-
tory institute in Aszód, about young drug-addicts, about 
prisons, about fatal accidents, about ambulance crews, 
and generally about everybody who got to the margins 
of society one way or another. It is only the cherry on 
the cake that he did that on a very high level of quality 
with good photos, with an undoubtedly positive passion 
to make things better. By referring to his best photos, it 
is impossible not to realise that he never pretended to 
be an artist, he does not seek his own self-expression, 
he does not take photos in order to achieve material 
welfare, recognition and success, but instead he uses 
his photographic activity consistently to serve the solu-
tion of different social problems. His aim is not to create 
works of art, he does not take photos for the sake of 
having photos, but instead he uses them for direct agi-
tation, documentation and recording, calling attention 

to, and intervening in, our everyday life this way. He was 
still a beginner in photography in 1976, when he dared 
to say: “I do not believe in the immortality of my photos, 
but I do in their actuality”. (Iván Ibos: Op.cit., in: Fotó, 
7/1976, 7) Most of his reports have been never published 
in the press. However, there were innumerable things 
that we obtained knowledge of through his photos. How 
was that possible? At private exhibitions organised at 
the youth reformatory institute in Aszód, at Semmelweis 
Medical University, and at the headquarters of KISZ KB 
(Central Committee of the Communist Youth Organisa-
tion), but only by invitation. Or from the few public exhi-
bitions I organised for him, e.g., in 1987 in the Gallery of 
Gödöllő, entitled Present Time, where we tried to show 
his cycle of photos completed by that time. At the time, 
he had already been a photographer for 20 years, and 
we thought you need that time to have sufficient mate-
rial for a retrospective exhibition. It was not easy to con-
vince him to agree; I still remember quite a few of our 
conversations. His reports were shown only at these 
exhibitions; at the time when they were made – as I have 
already mentioned – they were not published, they were 
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not allowed to be published in that kind of presentation 
in the daily press, although all of them concerned very 
urgent social issues. Perhaps that was the problem? 
But still, the most important source is his only album of 
photos so far, modestly entitled Photo Reports 1975-1995, 
which is not a happy book for easy thumbing through on 
a Sunday afternoon. It had not been published yet, when 
his friend and colleague, Péter Korniss said about him: 
“He uses the camera to tell us what he considers to be 
important about a society and about a period. I am im-
patiently looking forward to see his own book published 
at last, where a great photographer holds a mirror to 
Hungarian society. And in this mirror, he shows us a 
face that we may not like to see, but we must see it”. 
(Péter Korniss: “24-hour service on 365 days”, in: Fotó, 
3/1996, p. 20)

Let us go slowly through Urbán Tamás’s three-dec-
ade long career, stopping every now and then at the ma-
jor stages which determined his career. By all means, 
the first one is his series of photos entitled Angel-mak-
ers in 1972, where a humiliated and terrified woman is 
waiting for an abortion in the corridor of the hospital 
in Vác. We can see her, and a doctor, shot from below, 
who is terrifying from all aspects. We can see the dead 
foetus and finally a covered bucket. It is horrible. Not 
only the sight, although it is also horrible, but every-
thing surrounding it, the social implications, the inhu-
manity of the entire process, the total defencelessness 
of each individual, which does not lapse. It is at least so 
unsettlingly true today, as it was forty years ago. The 
next stage of Urbán’s career is 1974, when Requiem was 
made about one of the last tram conductors. It is a well-
edited and tight sequence of photos of an extraordinary 
figure, who could easily step out of some the novels 
written by Hrabal or Hašek, and I think something else 
has also disappeared with him from public transport. 
What is left, well, nobody can be proud of.

His series, entitled Message from Aszód was made in 
1975. The Reformatory School. When I was a child and 
did something wrong, my grandmother used to threaten 
me: you shall go to Aszód. I had never been there before 
becoming an adult, but the negative sound of the town’s 
name has accompanied me for half a century even up 
till now, although I only saw these photos when I was 
thirty. It is here in this series where you can see one of 
the main characteristics of Urbán’s photos for the first 
time: his incredible capability to see with the insiders’ 
eyes. He can make us believe that he is one of them, 
somebody who is not a stranger coming from outside. 

A dough-faced child sitting in the dentist’s chair, a boy 
with his arms crossed and his chest tattooed with the 
words “Whores queue up”, a young naked man in front 
of the doctor waiting for an injection… all these photos 
have been engraved into my visual memory. “In 1975, I 
shot material about the Reformatory School in Aszód, 
as a photographer of Ifjúsági Magazin (Youth Magazine). 
It was never published in the magazine, but an exhibi-
tion was organised from the photos in Aszód. It was a 
success, and many people went there by train to see 
it. It is another question that it was never allowed to be 
shown in Budapest. That was not allowed. But in fact, 
it was then that I caught the attention of people – both 
in the profession and the public, and as a result, I was 
admitted to the association.” (Tibor Legát: “‘I was lucky’, 
photographer Tamás Urbán”, Magyar Narancs, 9 Decem-
ber 1999) Then came Punks in 1982. I am going through 
a long list, but let’s just evoke for a moment – from your 
memories if you are older; from what you have heard, if 
you are younger – what kind of world we lived in at the 
time. All the problems were immediately pushed aside 
as if they did not exist at all. If you spoke or showed pho -
tos about suppressed and denied but still real problems, 
you could easily have become the enemy of the regime. 
Urbán was not only a first-class photographer, but also 
an excellent communicator. In 2000, he said in one of his 
interviews: “I succeeded in establishing a good relation-
ship with those who live on the dark side of life, just as 
well as with the authorities”. (Op.cit., Kiskegyed [women’s 
magazine], 2000)  There was nothing else he could do. 
As the public media tried with every effort to keep silent 
about punks, similarly the young drug addicts’ road to 
Hell could not be a public issue. He had been working for 
two years since 1982 on this subject, summarily entitled 
Stupor. A boy feeling and showing himself as Jesus, with 
living, living dead and dead people… it is a painfully cur-
rent issue even today. And he did it all when it was still 
officially covered up, declared that there was no such 
problem in our ideologically more developed Hungary. 
Urbán was not interested in politics; he did his job, that 
nobody – please understand this precisely – nobody as-
signed him to do. He decided by himself, and he did it, 
whatever happened. “I do not mean to do anything bad to 
these young people. I lived together with them for more 
than a month, and I did not even take out my camera 
for a long time. They accepted me, and they understood 
that I do not only want to take a good photograph that I 
can show off, but also that I would like to help them. I 
went with them from one pub to another. I covered for 
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Urbán Tamás: Nevelőintézet 1. Aszód, 1975, RC nagyítás, 23,8 x 16,1 cm
Tamás Urbán: Reform School 1, Aszód, 1975. RC print, 23.8 x 16.1 cm
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them, if necessary…” (Péter M. Nagy: “I wanted to know 
what it is like”, Pest megyei Hírlap, 24 December 1987)  
In 1987, he won the award of the WHO (World Health Or-
ganization) for his material, entitled Narcotics in Eastern 
Europe. “I was awarded because I made the first seri-
ous photographic material about the drug problem in 
Eastern Europe. The photos showed young people par-
ticipating in group therapy. Unfortunately, I only know 
of one girl who gave up drugs; the others have already 
died”. (Zsaru [Cop] Magazin, 22 February 2001)

Little by little, we encounter all kinds of deviance in 
Tamás Urbán’s series, although we are still far from the 
end. With his next photos, we arrive to Tököl, to the Youth 
Detention Centre. In the cell, there is a severely stabbed 
boy lying on the floor in a pool of his blood, in front of the 
potential offenders. Then he is standing in front of the 
window of another cell, bandaged in a criss-cross man-
ner, like patchwork. The prisoners who are deprived of 
everything, left with only their bodies as their own, which 
they live with, abuse, build their muscles, and tattoo with 

defiant, desperate, provoking words and drawings to 
draw attention or mutilate, for some reason or other. Sit-
ting wardens and working prisoners. Their fate is almost 
the same. There is Christmas Behind Bars in 1983, too. 
Convicted Roma girls dancing with each other, while a 
third has sunk into herself in the background. Urbán al-
ways said that his photos had been conceived in the spirit 
of timeliness, and they had to have an effect there and 
then, where and when they were made. And you see that 
thirty years have passed, and none have lost any of their 
timeliness. So what? Of course, unfortunately, it is not a 
problem concerning the history of photography or aes-
thetics, even if we are looking back to, and talking about 
it, in relation to the photos of a very consistently built life 
achievement, full of difficulties. “I mostly show these ma-
terials to a private group of people. The exhibitions at the 
Fotóművészeti Galéria and in Gödöllő are almost excep-
tions. My photos are not intended for the general public... 
Perhaps for posterity? No, but rather for those who can 
do something with passion and commitment... Perhaps 
my photos have also contributed to the fact that authori-
ties began to treat the problem of drug addicts more 
openly”. (Péter M. Nagy: “I wanted to know…”, Op. cit.)

His series, entitled Rehabilitation, was made in 1985. 
These are the images of heroism: a one-legged swim -
mer standing on the starting block, a legless female 

Urbán Tamás: Mentők 3., 1985/87 
zselatinos ezüst nagyítás, 20 x 30 cm
Tamás Urbán: Ambulance Crews 3, 1985/87 
gelatin silver print, 20 x 30 cm
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gymnast, people who concentrate their power of will 
and effort, which the people on the previous photos 
lacked so much. From here, there is just one step left 
to his perhaps most important piece of work made be -
tween 1985 and 1987, about the life and the work of 
Ambulance Crews, showing the never-ending struggle 
of people who sit in ambulances in order to save hu -
man bodies doomed to decay and accordingly decaying. 
There are saved and lost people, dead bodies on the 
street or in lonely rooms, bloody and dirty corpses of 
two newborn babies on the concrete floor of a toilet. 
Perhaps his most shocking photo is Corridor of Death, 
where the corpses of four small children – brothers and 
sisters – are pushed by the staff to a designated area. 
I remember one late evening in March 1987, after the 
opening hours I arranged and nailed the photos of the 
exhibition on display panels at Fotóművészeti Galéria 
on Váci Street. I was alone with these people and their 
fate. I was shocked by the black-and-white blow-ups, 
and I tried to set up almost 50 photos as quickly as pos -

sible. In the meantime, I looked out of the large win -
dow, and I saw the promenading people in the floodlit 
and shining Váci Street at night. The contrast was very 
sharp. And well… it was a good lesson, too. As Urbán 
wrote in the catalogue of this exhibition: “I admit that I 
was not attracted by any exciting event or bloody sensa -
tion, but rather the sharp-edged situation of life, with 
the involvement of suffering and acting people. I want-
ed to catch the moment of self-maintenance: to show 
the many times successful, but sometimes hopeless, 
struggle for the lives of people who got into danger, 
with an often real threat to their lives”.

Generally characteristic of Tamás Urbán was to go 
and do his job with the tenacity of a bulldog: nothing 
could deter him until he felt that he had done what he 
planned. He went back to penitentiaries and prisons, 
working for many years, until 1989, on various sites. 
This is how several thousand photos of the series enti-
tled Behind Bars were taken, though only barely a dozen 
of them were published in the book of Photo Reports I 
have mentioned earlier, and six dozen were shown in 
the Ernst Museum. He showed the result of long, hard 
work that put the photographer to the test. The public 
was horrified, incredulous and shocked (each accord-
ing to their own habit). With his rare capacity for build-
ing relationships, he had himself accepted by tough guys 

Urbán Tamás: D.F., a Pillangó 2. 1989/90 
zselatinos ezüst nagyítás, 14,4 x 21 cm
Tamás Urbán: F.D., the Butterfly 2, 1989/90
gelatin silver print, 14.4 x 21 cm
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and by prison wardens, who are no less tough. He spent 
Christmases and Easters in prisons, sometimes with no 
escort. One of the stories he liked to tell is that on one of 
these occasions, a warden thought he was also a pris-
oner and shouted at him: Why don’t you say hello, yard-
bird? It is a good story, but it is even more important that, 
looking at Urbán’s photos, after the first shock and con -
sternation on the depicted reality, tragedy or what may, 
we just imagine what kind of person this photographer is. 
He looks for it and he finds it, then he becomes a part of 
it; moreover, records everything that we average people 
flee from, from which we turn our heads away, and do 
not even want to hear about. Urbán is such a person. The 
tough photographer of tough guys. At the Csillag Prison 
in Szeged, he met Butterfly, whose body was completely 
tattooed, and whom he helped after he had been released. 
This series of photos was taken in 1989-90. “Still at the 
prison in Szeged, I met Butterfly, who is famous for his 
innumerable tattoos. I went to pick him up when he was 
released. Since then, we meet every day. And of course, 
I took photos of him. In all kinds of situations, even in the 
most intimate ones. One of these photos was published 
on a double-page in the German Stern magazine. He has 
given it to me in writing, that if he dies, he will bequeath 
his skin to me and my prison museum. Unfortunately, 

he drowned, and his body was only found a week later, 
so his skin could not be dissected. Otherwise, the Insti-
tute of Forensic medicine would have undertaken to do 
it. I had him put to rest. We had a small commemoration 
with his friends, and we threw his ashes into the Danube, 
as he requested us to do”. (Op.cit., Kiskegyed [women’s 
magazine], 11/2000) Urbán is such a person.

From 1990, he worked two years for Stern magazine, 
which was one of the – mostly unfulfilled – dreams of 
most Hungarian photographers. “I was standing once 
at Hamburg airport, with only eighty German Marks in 
my pocket. Stern sent me a message to take a taxi and 
to go directly to their offices. I calculated. Twenty marks 
there, twenty marks back, then I will have forty left. But 
my finances were strongly improved by the evening, be-
cause I left Warburgerstrasse with nearly twenty thou-
sand marks and a contract in my pocket. …I was invited 
to work for three months, which became two years. I 
worked abroad for as long as their enthusiasm lasted 

Urbán Tamás: A rácson túl 1. 1983/89 
zselatinos ezüst nagyítás, 20,3 x 30,3 cm
Tamás Urbán: Behind Bars 1, 1983/89 
gelatin silver print, 19.3 x 30 cm
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for Eastern European events. I was mostly sent to the 
GDR and to Hungary”. (László Rab: “The man of a mil-
lion photos”, Népszabadság, 2 March 2010, p. 20)  He took 
his portfolio comprising his photos of ambulance crews 
and of Butterfly with him. … He took photos through-
out the German regime change, about the life of jobless 
female secretaries and teachers becoming prostitutes 
in East Berlin, published under the title, Sexwelle in 
DDR (Sex Wave in the GDR). In 1992, he continued this 
series in Hamburg. When he came back from Germa-
ny, he took photos for Zsaru magazine (Cop, formerly 
Magyar Rendőr [Hungarian Policeman]) as covers and 
reports. From 1994 to 1999, he was the crime photog-
rapher of Blikk, a tabloid newspaper. During these five 
years, he went to 4500 sites. He sank nearly five thou-
sand times of his own will into various crimes and ac-
cidents, experiencing them, and the troubles of others. 
“I came back home and I went to work for Blikk – not as 
a simple photographer, but rather according to my own 
rules. For four years, I was on duty 365 days a year. I 
photographed crimes and accidents. I was on constant 
standby, waiting for something to happen. …During this 
period, I was on site for four thousand cases. … I did not 
quit Blikk, but I was fired by Feri Pallagi, who said he 
needed someone much more unscrupulous than me”. 

Similarly to his great predecessors of 150 years before, 
Károly Szatmári Pap, Roger Fenton, who worked in the 
Crimean War, or György Klösz, who recorded Budapest 
under the Austro-Hungarian Monarchy, he also settled 
in a car, where he lived and worked, he developed and 
copied his photos if necessary. And now tell me, does it 
matter whether you arrive on the scene to take photos 
with a covered horse-cart, or a 110 horse-powered Land 
Rover? There is absolutely no difference between the 
two gestures. “It happens often that he arrives earlier 
to the spot of a disaster, accident or crime than the au-
thorities. If necessary, he starts to save lives, and only 
when he can no longer help does he begin to take pho -
tos… His almost legendary Land Rover is an indispen-
sable companion for his work… his overland jeep has 
long passed its teens, and it has been reborn, based on 
Urbán’s own designs. An aluminium ladder can be fixed 
on the roof, reaching a total height of 4-5 metres, and 
providing a new perspective. A 2 KW Honda power gen-

Urbán Tamás: A rácson túl 3. 1983/89 
zselatinos ezüst nagyítás, 19,3 x 30 cm
Tamás Urbán: Behind Bars 3, 1983/89 
gelatin silver print, 19.3 x 30 cm
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erator is able to supply four 500 watt halogen lamps for 
night shots… in the jeep, the largest space is taken by 
a tripod-box, which also serves as a bed, besides stor-
ing spades, axes, levers and cutting tools, lamps with 
rechargeable batteries, special rubber boots and rain-
coats, which may be necessary for a rescue operation, 
but there is also space here for plastic shoe-bags and 
body-bags used by crime scene technicians. For years, 
he accompanied ambulances, which is how he learned 
basic life-saving skills; thus, his jeep has instruments 
needed for airway management, a Ruben respiratory 
bag, bandages and disinfectants. His communications 
are provided by a walkie-talkie, a radio-telephone and a 
pager…” (Árpád Kiss-Kuntler: “24-hour service over 365 
days”, Fotó, 3/1996)  This jeep served as his home, his 
workplace, and his base, for years. All his reports and 
photo series began with a long preparatory process: he 
wanted to become familiar with the location, with the 
participants, with the circumstances, and even after the 
work was done, he still did not let the subject go. He 
carried on a long correspondence with some inmates 
of the Reformatory School in Aszód. I am not kidding: 
I have read some of those letters. He went to pick up 
Butterfly when he was released from the Csillag Prison 
in Szeged. He has remained in contact with ambulance 
crews, firemen, and policemen up till today, which is 

not surprising because he often arrived earlier to the 
scene than they did, and besides taking photos or film -
ing, he also helped in lifesaving and damage control. Is 
it a wonder that with so much investment, with so much 
spending, and with so much self-destructive stubborn-
ness, he always arrived earlier on the scene than other 
photographers? Is it a wonder that he enjoyed priority 
with policemen, firemen and ambulance crews, com-
pared to other photographers, who were only looking 
for shock-value – who just ran to the spot and ran off in 
order to be the first to publish the photos? They com -
plained in several articles at the time, with or without 
giving their names, why Urbán was given priority over 
them. And it did not even enter their mind that this was 
not an occasional daily assignment for Urbán, but rath -
er a way of life, conducted for months and years without 
a break, without exemption or self-exemption… Howev-
er, envy and bad-mouthing are determining elements of 
the Hungarian character. It is much easier to speak ill 
of or dump on somebody, than to surpass the perform -

Urbán Tamás: D.F., a Pillangó 3. 1989/90 
zselatinos ezüst nagyítás, 14,1 x 21,5 cm
Tamás Urbán: F.D., the Butterfly 3, 1989/90
gelatin silver print, 14.1 x 21.5 cm
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Urbán Tamás: D.F., a Pillangó 1. 1989/90 
zselatinos ezüst nagyítás, 20 x 13,8 cm
Tamás Urbán: F.D., the Butterfly 1, 1989/90 
gelatin silver print, 20 x 13.8 cm

ance of a rival with equal, or even more thoroughness. 
And then I have not yet spoken about his unprecedented 
sense of responsibility, that I still admire today. Urbán 
could not, and did not, want to bridge this horrible life 
situation differently, of every day getting into situations 
of taking photos of criminals, of dead and severely in -
jured people, who sometimes brought themselves into 
impossible situations, and he did not regard the mo -
ment of exposure as the most important in this opera -
tion, but he also gave a helping hand, he saved lives, 
recorded trace evidence, and did what was not his job. 
What his colleagues who were at other scenes probably 
never did, because once they had the Photo, they im -
mediately ran to their editorial room… Urbán remained 
there, he talked to the policemen and ambulance crew 
who did their job, he moved in to stay in prisons, sup -

ported some of the prisoners; i.e., he did something 
that is not typical in the least. Instead of a contact for 
a hundredth of a second, he even got into relationships 
of several years with some of those he took photos of. 
Beyond his photos, this is a huge human effort, a big 
difference, and I do not even know how he was able to 
work through it for himself. And even if he did some -
how, what about his family? It does not matter: this pe -
riod is over; things have been arranged somehow, but I 
still have these questions on my mind.
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Időtlen utazás

VÉKÁS

Bajom van mindenféle megkülönböztetéssel. Mert aki 
valakiket valamilyennek állít, az másokat megfoszt 
ugyanattól. És míg az állítás nem jár közvetlen bajjal, 
a kirekesztés bizony igen. Bajom van továbbá a femi-
nizmussal is természetesen. Ám de mégis, ha egyál-
talán létezik olyan fotográfia, amire ránéz az ember 
és azonnal tudja, ez női alkotó munkája, akkor Vékás 
Magdinál ez csalhatatlanul, százból százszor, mindig, 
mindenkor kijelenthető. Miért? Sok összetevős, bonyo-
lult egyenlet következik. Látszik ez témaválasztásá-
ban, mely legtöbbször időtlen, mint egy Krúdy novel-
la. Halk, csendes, emberléptékű, de üres tájképeket, 
elhagyott kertek virágait, leveleit, kihalt lépcsőháza-
kat egy szál villanykörtével megvilágítva, halálra ítélt 
moziépületeket és más hasonló dolgokat örökít meg. 
Továbbá. Több olyan eljárást is használ, melyek fityiszt 
mutatnak a mai trendeknek, nem restell patikamérle-
gen ferriammoniumcitrátot és vörösvérlúgsót mére-
getni, hogy egy több mint másfélszáz éves, de ma is újra 
használatos eljárással, a cianotípiával képeket csinál-
jon. Aztán még, úgyszintén észrevehető ez aprólékos, 
pepecselő, háziasszonyos kidolgozásán. Mindent maga 
csinál a kitalálástól a keretezésig. Ki nem gondol né-
mely képe láttán, mondjuk, Julia Margaret Cameronra? 
Aki nagymamakorában is képes volt családja tagjait 
tíz percen keresztül mozdulatlanságra ítélve állítani a 
tyúkól bejáratánál, hogy egy általa jónak gondolt képet 
elkészíthessen. S lám, az idő őt igazolta. Vékás is vala-
mi hasonlóra gyúr szerintem, mert meglehetősen fur-
csa viszonyba került az idővel. Magdi a matematika mai 
állása szerint most 57 éves. Az általa gyakran használt 
eljárás viszont éppen 174. A témái ezzel szemben majd-
hogynem örök időktől létezők. Nem sorolom őket még 
egyszer. És ha már időjáték, kíváncsi vagyok, beválik-e 

jóslatom: A 88 éves Vékás nagymama a 199 éves eljá-
rással képezi majd le balatoni kertjének bokrait, fáit, 
amiből a Mai Manó Galériában nyílik majd egy újabb ki-
állítása 2044-ben. De mi hol leszünk addigra?

Egy kortalan fényképész időtlen képeiről szól most 
a mese. Az 1998 decemberében az Alternatív Közgaz-
dasági Gimnáziumban rendezett kiállítás megnyitóján 
Gera Mihály a következő szavakkal vezette be a tárla-
tot: „A Vékás-birodalom a valóság elemeiből épített, 
varázslatos hangulatot árasztó, öntörvényű világ, ahol 
csend van, nyugalom, derű, jó kedély, kiegyensúlyozott-
ság, amit Vékás Magdolna úgy alkotott lényéből fakadó 
természetes egyszerűséggel, miként a régi meste-
rek, pontos, alapos és céltudatos munkával, gondosan 
ügyelve arányokra, részletekre.” Sokféle kitérő után 
állt rá a kijelölt geostacionárius pályára, amin már egy 
jó ideje halad. 1977-től 10 éven át dolgozott a Semmel-
weis Orvostörténeti Múzeum fotósaként, ő hozta létre és 
szerelte fel a múzeum fotólaborját. Aztán a szabadúszó 
fotográfusok többségének kijutó szűkös ellátmányból 
részesült majd másfél évtizeden keresztül, mígnem 
rálelt a neki legjobban fekvő elfoglaltságra, fotós mű-
vésztanár lett, ahol a vele született kedvességét, nagy-
mamás törődését (mennyi pogácsát sütött a kedvemért 
az évtizedek alatt, hány pohár igazán jó teát tett elém 
a Dunára néző lakásuk kisasztalára…) és alapos szak-
mai tudását oszthatja meg az arra rászoruló fiatalkorú-
akkal. Isten is erre teremtette. S miközben tanított az 
Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban, a Szellemkép 
Szabadiskolában, az ASA Stúdióban, a Digivision Mű-
helyben, a Mai Manó workshopjain, a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetemen, s 1997-től a THÉBA Művészeti Szak-
középiskolában, azonközben volt és van ideje, energiája, 
nyugalma a laborjában órák hosszat pepecselni. Meg 
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Vékás Magdolna: Kalica, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Magdolna Vékás: Kalica, 1978. gelatin silver print, 40 x 30 cm
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kell mondjam őszintén, hogy a volt tanítvány messze 
túlszárnyalta mestereit, hiszen amikor Flesch Bálint-
tal a már-már legendás gödöllői fotótechnikatörténeti 
táborokban elkezdtük tanítani talán 1983-tól az akkor 
már senki által nem használt archaikus fotográfiai tech-
nikákat, Vékás volt az első, aki a cianotípiát, az albumint, 
a sópapírt nemcsak megtanulta, hanem segítségükkel 
érvényes fotográfiai alkotásokat készített, s ezekből ko-
herens életművet volt képes létrehozni. Olyat, ami ösz-
szetéveszthetetlenül az övé, senki másé. 

„Már egy éve dolgozom a Műfény című, színes nyers-
anyagra készül munkámon. Olyan kopott lépcsőházakat 
fényképezek Budapesten, amelyekben egy szál csupasz 
körte adja a fényt. Minden fotón szerepel a villanykörte 
valahol.” (Min dolgozik? Vékás Magdolna fotográfus. Fotó, 
1994. dec.) Képein nyoma sincs bombasztikus hatások-
ra vadászó elemeknek, bonyolult trükköknek, miközben 
sokaknak, főleg a fotótechnikával köszönő viszonyban 
sem álló fotósoknak, nézőknek gyakran okoz meglepe-
tést egy-egy régi-új anyag felhasználásával, egykoron 
mindenki által használt mára (majdnem) mindenki által 
elfelejtett eljárás alkalmazásával. Hihetetlenül pontos 
arányérzéke van, semmit nem forszíroz túl, semmit 

nem alkalmaz nyakló nélkül, ha valamivel meglepetést 
tudott okozni, sikert ért el vele, azt nem használja élete 
végéig, mint oly sok pályatársa. Megvan benne az a régi 
mesterekre jellemző biztonságtudat, mely szerint min-
den megtanulható, minden elsajátítható, s ha igen, akkor 
arra ő is képes. És valóban. Megtanulja, begyakorolja, 
használja, ha kell. Úgy uralja az anyagokat, technikákat, 
hogy mindig azt tudja elővenni a tarsolyból – amin sze-
rencsére nincs szkíta eredetű tarsolylemez dísz, ezzel 
szemben viszont tele van használható dolgokkal –, hogy 
mindig megtalálja az éppen aktuális mondanivalójához 
leginkább adekvát eljárást. Példa erre utolsó kiállítása 
a Kolta Galériában, ahol NY címen rendezett kiállítást. 
A megnyitót helyettesítő nyilvános beszélgetésen el-
mondta az egyik kérdésemre, hogyan is születtek az ott 
látható, nagyon egyéni, kifejező fotográfiák. Miután már 
nagyon sok New Yorkról szóló képet, könyvet, albumot 

Vékás Magdolna: Homok, 1979
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Magdolna Vékás: Sand, 1979 
gelatin silver print, 30 x 40 cm
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látott korábban, ezért szándékosan készületlenül uta-
zott a metropoliszba. Valószínűleg nem a várost akarta 
dokumentálni, hanem saját magát szerette volna ott 
megtalálni, ehhez pedig nem volt szüksége bédekker-
re, előzetes ismeretekre az Empire State Buildingről és 
a WTC-ről, amely már éppen nem volt meg. 2001. szep-
tember 13-ára volt eredetileg repülőjegyük, de érthe-
tő okok miatt csak a rákövetkező májusban mentek ki. 
„Éppen paszpartuztam a képeket 2 nappal az indulás 
előtt, amikor bemondták a rádióban, hogy nekiment 
egy gép az egyik toronynak...” (emailja 2013. márci-
us 11-n) A városról készített mindösszesen talán száz 
kockányi filmet, ami leica méretben számolva nem több 
három tekercsnél. Hazatérve, előhívta a negatívokat, 
készített róluk néhány nagyítást, másolatot, de az ered-
ménnyel egyáltalán nem volt megelégedve. Félretette. 
Érlelte, altatta a képeket, mígnem egyszer csak szert 
tett pár tucat nyomdai ofszetlemezre. Más valaki ezzel 

a víkendháza oldalát foltozza meg, vagy kutyaóltetőt 
fabrikál belőle Bodrinak, vagy még azt sem, hagyja a 
csudába, mint számára hasznavehetetlen dolgot. Nem 
így Vékás. Ezeket a lemezeket fényérzékeny emulzióval 
kente be, és a majd tíz éve fektetett New York-i nega-
tívjairól nagyításokat készített rájuk. És az eredmény 
végre elégedettséggel töltötte el, ki mert velük lépni a 
nyilvánosság elé, s ezt állította ki a Kolta Galériában. 
Hát így dolgozik Vékás Magdi.

Nem az a nyakra-főre kiállító típus. Nem is nagyon 
szeret nyilvánosan szerepelni, a népszerűség mind-
megannyi következménye láthatóan még most is zavar-

Vékás Magdolna: Részletek-kéz, 1998 
cianotípia-albumin-kromotípia, 20 x 28 cm
Magdolna Vékás: Details-Hand, 1998 
Cyanotype-albumin-chromotype, 20 x 28 cm



39
2

V
É

K
Á

S 
M

A
G

D
O

L
N

A

ja. Csak akkor bújik elő laborjából, lép ki az iskolapadok 
közül, ha megérett benne valami közölnivaló. Ezért az-
tán tucatnyi egyéni kiállítását alaposabban górcső alá 
véve, láthatóan mindig, mindegyik után átfordul benne 
a homokóra, és a lecsurgó homokszemcsék új mintá-
zatot, új minőséget hoznak létre egy bizonyos idő után. 
Első egyéni kiállítása egy mára emblematikussá vált 
kicsi, de jelentőségében annál nagyobb helyen, a Liget 
Galériában volt 1985-ben Nihil címen. Az ott kiállított 
színes fotográfiáinak témája minden esetben az üres 
táj. Nem meghatározható, konkrét helyekről szárma-
zó városi részletek, ipari tájak, park, töltés, mindezek 

Vékás Magdolna: Cementgyár, Tatabánya, 1979 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 24 cm
Magdolna Vékás: Cement Factory, Tatabánya, 1979 
gelatin silver print, 30 x 24 cm

Vékás Magdolna: Földalatti-Novoktogon-Senna-Mosdó, 1995 
zselatinos ezüst nagyítás, 3 db 30 x 40 cm
Magdolna Vékás: Underground: Novoktogon-Senna-Sink, 1995 
gelatin silver print, 3 pieces 30 x 40 cm
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leggyakrabban ködben vagy hajnali párában, esetleg 
hóval fedve. „Sehol egy éles körvonal, sehol egy hatá-
rozott tájékozódási pont arról, hol is járunk. És nem a 
rejtély bizonytalansága ez, nem is a távoli tájak párába 
burkolózó vonzása, hanem az unalmas mindennapiság 
életeket befoglaló formája.” (bán: Művirágok. Kamara-
kiállítások Szentendrén és Budapesten. Magyar Nemzet, 
1985. július 15. 7. o.) A színes nagyításokból álló semmi-
táj-képek után következtek két évvel később a fekete-
fehér fotókból összerakott életérzés-képek, a Bizonyta-
lan vallomás. Helye a Fotóművészeti Galéria volt a Váci 
utcában. Bár teljesen más hordozó, más megjelenési 
forma, de a Guillaume Apollinaire Búcsú című versé-
nek soraira komponált kiállítás hasonlóan az előzőhöz 
ismét csak a magányosság didergető érzését hoz-
ta. Eltelt újabb két év. Következtek a már emlegetett, 
akkoriban megtanult és máris művészi önkifejezésre 
használt történeti technikával készült csendélet-fotók, 
Cianotípiák címmel. Ő volt mindannyiunk közül az első, 
aki a megtalált régi eljárást nem csak technikai érde-
kességnek, kipróbálandó ódonságnak tekintette. Bele-
kóstolt, megízlelte, pont úgy, mint másfél tucatnyi tár-

sa a workshopon, s neki ízlett. Jó háziasszony módjára, 
mindjárt meg is csinálta a maga szája ízéhez igazítva. 
„Azt sejtem, épp a legjobb arányban keveredik benne a 
női érzékenység a lucidus meggondolással. Kiválasz-
tott magának egy utat a fényképezésben, számot vetett 
azzal, mit tehet az ember a fényképezőgépével a husza-
dik század végén. Megtanult számos régen elfelejtett 
fényképkészítési módszert, kikísérletezett, átgondolt 
egy kézműves igényességet kívánó fotográfiai forma-
nyelvet.” Ezt mondta róla kiállításának megnyitóján 
Kolta Magdolna a Tárházban, 1996. aug. 17-én. Megint 
eltelt két esztendő, jött a következő kiállítás, az Abla-
kok, fények. És megint egy újfajta képcsinálási mód a 
cianotípia mellett. A fények fotói pozitív nyomdai síkfil-
mekre lettek lenagyítva, mögéjük egy-egy méretre vá-
gott tükröt tett az alkotó, miáltal nagyon érdekes, kvázi 

Vékás Magdolna: Köd, Esztergom, 1979 
zselatinos ezüst nagyítás, 4 db 18 x 24 cm
Magdolna Vékás: Fog, Esztergom, 1979 
gelatin silver print, 4 pieces 18 x 24 cm
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térhatású, a fények intenzitását sokszorosára növelő 
kiállítási installációt hozott létre. És még sorolhatnám, 
sőt soroltam is, emlékezzenek csak a New York kiállí-
tására. A lényeg röviden is összefoglalható: Vékás nem 
fecseg feleslegesen, akkor szól, állít ki, ha mondani, 
mutatnivalója van, és akkor viszont nem ismétel, nem 
reprizel, hanem kitalálja az oda érvényes formát. Ennél 
többet már nem dicsérem, mert gyanús lesz, hogy elfo-
gult vagyok vele. Pedig tényleg.

Ebben az ízig-vérig művészgondolkodású, elhivatott-
ságú emberben persze él egyfajta erős fotós múltőr-
ző felelősség is. Amellett, hogy az általa jó színvonalon 
használt eljárásokkal fakszimile másolatokat készített 

múzeumok számára, hogy ne a pótolhatatlan eredetik 
legyenek kitéve az állandó kiállítások pusztító fényözön-
ének, azon túl még fogta a fényképezőgépét és elkezdte 
módszeresen, évek hosszú során át dokumentálni a mára 
szinte az utolsó darabig eltűnt mozikat Budapesten. Be-
legondoltak abba, hogy az Edison-mozgótól a Kőbánya 
moziig terjedő időszak milyen meghatározó volt vizuális 

Vékás Magdolna: Diana a rugógyárban, 2003 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Magdolna Vékás: Diana at the Spring Factory, 2003 
gelatin silver print, 40 x 30 cm
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gondolkodásunkra, látásmódunkra? Hogy ezek az épüle-
tek, helyek nem csak a mozgóképhez jutás sokáig egyet-
len, majd sokáig, még ha nem is kizárólagos, de legfőbb 
helyszínei voltak generációk életének? Az enyémnek is, 
de ez itt most nem túl fontos megjegyzés volt, belátom. 
Magdi és még néhány önkéntes járta éveken át a bezárt 
vagy bezárás előtt álló mozgóképszínházakat, s kor-
rektül, fekete-fehérben, ahogy kell, megörökítették azt, 
ami még éppen látható volt. Létrehozták a Budapesti 
Mozitörténeti Gyűjteményt, s őrzik, gyarapítják ezt a pá-
ratlan, mára már történetivé vált anyagot, mindenféle 
állami, mecénási támogatás nélkül, csak úgy a maguk 
felelősségérzetétől hajtva. Hát ilyen ember Vékás Magdi.

Kérdezhetik, hogy fér meg ebben a fényképész asz-
szonyban ez a nagyon is kétfajta szemléletmód. A terem-

tő, létrehozó, alkotó, mely legtöbb kiállítási képét ered-
ményezi, és a dokumentáló alázat, a valóság elemeinek 
fényképi megőrzésére irányuló tevékenysége. Köszönik, 
jól. Talán ismeri Vékás is Jacob Bronowski e gondolatát. 
Ezt mondta a tudós, poéta, feltaláló polihisztor és még 
sok más egyéb: „A műalkotás megszerkesztett dolog, 
még akkor is, ha a természetben talált tárgyról van szó, 
amelynek formájából mi olvasunk ki emberi tartalma-
kat. Lényegét tekintve az ember műve, ő ruházta fel je-
lentéssel, az ő látomását fejezi ki ember és természet 
viszonyáról, és nem a tetszés vagy nem tetszés a cél-
ja, hanem az, hogy a vonzáskörébe kerüljünk.” (Jacob 
Bronowski: A természet logikája Európa, Budapest, 1986) 
Ha meg így van, akkor minden rendben, nem kell félte-
nünk Vékást személyisége meghasadásától sem.

Timeless Travel
I have a problem with any kind of discrimination. Be-
cause when someone alleges that some people are like 
something, then s/he divests others of the same thing. 
And while the allegation does not lead directly to a prob-
lem, exclusion certainly does. By the same token, I also 
have a problem with feminism, naturally. Well, and yet, 
if there is at all such photography that one looks at and 
immediately knows – this is the work of a female artist – 
this can always be asserted about Magdi Vékás, infalli-
bly, one hundred times out of a hundred, always, without 
fail. Why? A lot of composite, complicated equations fol-
low. It is apparent in the choice of subject matter, which 
is most often timeless, like a Krúdy novella. She immor-
talises muffled, silent, landscapes of human proportion 
– but empty, the flowers and leaves of abandoned gar-
dens, defunct stairways illuminated by a lonely naked 
light-bulb, movie theatres sentenced to death, and other 
similar things. Further. She also employs many proce-
dures that don’t give a fig for today’s trends; she goes 
out of her way to weigh ferric ammonium citrate and po-
tassium ferrocyanide on an apothecary scale, in order 
to use a procedure of over 150 years old, but today re -
vived, to produce cyanotypes. And then, her meticulous, 
puttering, housewife-like work is likewise discernible. 
She does everything herself, from the concept to the 
framing. Who would not think of – seeing some of her 

pictures – let’s say, Julia Margaret Cameron? Who dur -
ing the era of her grandmother was capable of standing 
the members of her family, doomed to stand motion-
less for ten minutes, at the entrance to the hen house, in 
order to produce a picture she thought would be good. 
And lo, time has proven her right. Vékás also strives 
for something similar, I think, because she has found a 
quite strange relationship with time. According to math-
ematics, Magdi is now 57. The procedure that she often 
uses, however, is now 174 years old. And her subjects, 
opposed to this, exist for almost time eternal. I will not 
list them again. If this is already a game with time, I’m 
curious, will a prediction pan out: the 88-year-old Vékás 
grandmother will compose the bushes and trees of her 
Balaton garden with a procedure of 199 years, from 
which a new exhibition will open at the Mai Manó Gal-
lery in 2044. But where will we be by then?

The story is about the timeless images of an ageless 
photographer. At the opening of the exhibition arranged 
at the Alternative High School of Economics in December 
1998, Mihály Gera introduced the show with the follow-
ing words: “The Vékás Empire is an idiosyncratic world, 
constructed from the elements of reality, but emanating 
an enchanted atmosphere, where there is quiet, calm, 
joy, cheer and balance, which Magdolna Vékás created 
from the natural simplicity springing from her being, 

Vékás Magdolna: Epreskert-szoborportré, szobor-egész 1-2. 1998, színezett cianotípia, 2 db 18 x 25 cm
Magdolna Vékás: Mulberry Garden Sculpture Portraits, statues throughout 1-2, 1998. coloured cyanotype, 2 pieces 18 x 25 cm
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just as the old masters, with their precise, thorough and 
purposeful work, paying careful attention to proportion 
and detail”. After many kinds of detours, she brought 
herself to the appointed geostationary path, on which 
she has progressed for some time. From 1977, for ten 
years, she worked as photographer for the Semmelweis 
Medical History Museum, where she established and 
equipped the photo lab. She then partook in the meagre 
supply arriving to the majority of freelance photogra-
phers for nearly fifteen years, until she hit upon the best 
occupation for her: she became a teacher of photography, 
where she could share the kindness and grandmotherly 
care she was born with (how many biscuits she baked 
for my pleasure over the decades, and how many cups of 
truly good tea did she put before me on the small table 
of their flat overlooking the Danube…), and her thorough 
professional knowledge with the youth who needed it. 
God had created her for this. And while she taught at the 
Alternative High School of Economics, the Szellemkép 
(Ghost Image) Free School, the ASA Studio, the Digivi-
sion Workshop, the workshops at the Mai Manó – House 
of Photography, the Hungarian University of Fine Arts, 
and from 1997, the THÉBA Vocational High School of the 
Arts, at the same time, she had and has time, energy, 
and calm for long hours to putter about in the labora-
tory. I have to say in all sincerity, that the former student 
far eclipsed her masters, as when we began to teach 
with Bálint Flesch at the near legendary photography 
technique history camps in perhaps 1983, at the time no 
one used archaic photographic techniques; Vékás was 
the first who not only learned cyanotype, albumin, and 
salt paper printing, but with their aid, she produced valid 
photographic compositions, and from them was capable 
of creating a coherent life oeuvre. An oeuvre which is 
unmistakably hers and no one else’s.

“I have already been working for a year on the se-
ries made on colour material, entitled Műfény (Artificial 
Light). I photograph dilapidated staircases in Budapest, 
in which a solitary naked bulb provides the light. The 
light-bulb appears somewhere in every photo”. (Op. cit. 
Fotó, December 1994) In her photos, there is no trace 
of elements seeking bombastic effects, or complicated 
tricks, while for many, especially the photographers 

Vékás Magdolna: Tojás 1-3. 2002 
albumin, 15,1 x 21 cm, 12,5 x 17,7 cm, 19 x 12,2 cm
Magdolna Vékás: Eggs 1-3, 2002 
albumin, 15.1 x 21 cm, 12.5 x 17.7 cm, 19 x 12.2 cm
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who don’t even have a nodding acquaintance with pho-
tographic techniques, and for viewers, she regularly 
causes surprise with each use of old and new material, 
and employment of procedures that were once used by 
everyone, but by now have been forgotten by (almost) 
everyone. She has an unbelievably precise eye for pro-
portion, forcing nothing too far, not employing anything 
helter-skelter; if she was able to surprise with some-
thing and achieved success, she does not use this until 
the end of her life, like so many of her colleagues. She 
has the secure knowledge characteristic of the old mas-
ters, according to which everything could be learned, 
and if so, then she was also capable. And she was. She 
learns, she practises, and she uses, if necessary. She 
dominates the materials and techniques in such a way 
that she can always produce them from up her sleeve, 
so that she can always find the procedure most suited 
to her actual message. An example of this was her last 
exhibition at the Kolta Gallery, called NY. At the pub-
lic discussion opening the exhibition, she replied to my 
question of how the extremely individual, expressive 
photographs on view there had been born. After previ-
ously seeing a huge quantity of pictures, books and al-
bums about New York, she intentionally travelled to the 
metropolis without preparation. Most probably, it was 
not the city that she wanted to document, but rather 
she wanted to find herself there, and for this she had 
no need of a guidebook, or prior knowledge of the Em-
pire State Building and the WTC, which suddenly was no 
longer. Her original airplane ticket was for 13 Septem-
ber 2001, but understandably, she finally travelled only 
the following May. “I was just mounting the pictures two 
days before our departure, when I heard on the radio 
that a plane had flown into one of the towers...” (e-mail 
communication, 11 March 2013)  She had taken a total 
of perhaps 100 frames of the city, which, counting ac-
cording to her Leica, was no more than three rolls of 
film. When she returned home, she developed the nega-
tives, and made a few enlargements, prints, but she was 
not at all satisfied with the results. She set the material 
aside. She allowed it to mature, put it to sleep, until once 
she just made some twenty or so offset plates. Someone 
else might have mended the side of their weekend house 

Vékás Magdolna: N.Y. Fény, Central Park, Táblácskák, 2002 
fotóemulzió ofszetlemezen, 3 db 37 x 45 cm
Magdolna Vékás: NY Light, Central Park, Little Boards, 2002 
photo-emulsion on offset plate, 3 pieces 37 x 45 cm
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with this, or fabricated the roof of Spot’s doghouse, or 
not even that, would just damn it all, as something of no 
use to her/him. But not Vékás. She treated the plates 
with light-sensitive emulsion, and she produced en-
largements on them from her New York negatives that 
had lain aside for ten years. And finally she was satis-
fied with this result, and was willing to show them to the 
public, and showed them at the Kolta Gallery. Well, this 
is how Magdi Vékás works.

She’s not the type to show her work indiscriminately. 
She does not even like so much to be a public figure, 
with all the consequences of popularity making her vis-
ibly uncomfortable, even now. She only peeks out from 
the darkroom, or steps out from among the school 
benches, if she has something to relate, that has ma-
tured fully. Thus, examining a dozen solo shows under 
the microscope, always visibly, after each, the hour-
glass is turned, and the grains of sand sliding through 
create a new pattern, and a new quality, once a certain 
period of time has passed. Her first solo exhibition was 
held in a small space with a greater significance, and 
which has by now become emblematic, the Liget Gal-

lery, in 1985, entitled Nihil. The subject of the colour 
photographs shown there was the empty landscape, in 
every case. The urban details, industrial landscapes, 
parks and embankments were indefinable, not originat-
ing from concrete locations, and all of them were most 
often covered in fog or morning dew, or perhaps snow. 
“Nowhere is there a clear outline, nowhere a definite 
point of orientation telling us where we are. And this is 
not the obscurity of the riddle, nor the allurement of the 
distant landscapes wrapped in mist, but the form fixing 
lives in a boring conventionality”. (“Művirágok. Kama-
ra-kiállítások Szentendrén és Budapesten” [Artificial 
Flowers: Chamber exhibitions in Szentendre and Buda-
pest]. Magyar Nemzet, 15 July 1985, p. 7)  After the non-
landscape colour prints, following two years later were 
world-view pictures, assembled from black-and-white 

Vékás Magdolna: Erőmű/ablak kábeldobbal, 2003 
színezett cianotípia, 29 x 38 cm
Magdolna Vékás: Power plant/window with cable reel, 2003 
coloured cyanotype, 29 x 38 cm
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photos, Bizonytalan vallomás (Uncertain Confession). The 
venue was the Fotóművészeti Galéria (Art Photography 
Gallery) on Váci Street. Though on a completely differ-
ent vehicle, and a different form of appearance, the ex-
hibition composed to the lines of Guillaume Apollinaire’s 
poem, The Farewell, similarly to the previous, brought 
only a shuddering feeling of loneliness. Another two 
years passed. The already mentioned still life photos, 
entitled Cyanotypes, made with the historical technique 
learned around this time and already used for artistic 
self-expression, followed. She was the first among us all 
who considered the old procedure not only as a technical 
curiosity, but also as an antique to be tried out. She got 
a taste of it, just the same as nearly twenty of her col-
leagues at the workshop, and found it to her taste. In the 
mode of the good housewife, she immediately adjusted 
it to her own palate. “I suspect that feminine sensitiv-
ity and lucid thought mingle in her in the best propor-
tions. She chose a route in photography, casting what 
one could do with a camera at the end of the twentieth 
century. She learned many long forgotten photographic 
methods, experimented, and thought out a photograph-

ic language calling for a high standard of artisanship”. 
These were the words of Magdolna Kolta at the opening 
of her exhibition at the Tárház (Storehouse) on 17 August 
1996. Another two years passed, and the next exhibition 
was Windows, Lights. And once again, she came up with a 
new kind of picture-making method alongside the cyan-
otype. The photos of lights were enlarged onto positive 
printer’s cut film, and the artist placed a mirror cut to 
size behind each, thus creating a very interesting, quasi-
three-dimensional installation displaying the multiplied 
enhancement of the intensity of the lights. And I could 
go on – as I have been: we only have to remember the 
New York exhibition. The main point can be summarised 
in brief: Vékás does not chat unnecessarily; she speaks 
up, or shows her work, if she has something to say or to 
show, and then she does not repeat, does not reiterate, 

Vékás Magdolna: Erőmű/ablak galambbal, 2003 
zselatinos ezüst nagyítás, 29 x 38 cm
Magdolna Vékás: Power plant/window with pigeon, 2003 
colored cyanotype, 29 x 38 cm
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Vékás Magdolna: Sóderdomb/tükröződés, 2000, színezett cianotípia, 46 x 33 cm
Magdolna Vékás: Gravel hill / reflection, 2000. coloured cyanotype, 46 x 33 cm
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but she comes up with the form that is valid here. I won’t 
laud her any further, because it will be suspicious that I 
am biased toward her. And yet, I am.

In this flesh and blood individual, who thinks as an 
artist, with a calling, of course, also lives a kind of strong 
responsibility of the photographer to preserve the past. 
Alongside producing facsimile copies with procedures 
employed at a high standard for museums, so that the ir -
replaceable originals need not be placed in the destruc-
tive light stream of the permanent exhibitions; beyond 
this, she took her camera and began methodically, over 
long years, to document the cinemas of Budapest, by now 
disappeared almost to the last one. Have you thought 
about just how defining the period from the Edison to the 
Kőbánya Cinema was for our thinking and way of seeing? 
That these buildings and venues were not only the sole 
possibility for long years to access the moving image, but 
also that for a long time, if not exclusively, but they were 
the primary location for the lives of former generations? 
For mine as well, though this is not the most important 
observation, I realise. Magdi and a few other volunteers 
toured for many years the moving picture theatres that 
had closed or were about to close, and correctly, in black-
and-white, as it should be, they preserved what was still 

visible. They established the Budapest Cinema History 
Collection (BMTG), and they preserve and expand this un-
paralleled material, that has already taken on historical 
importance, without any sort of state or private support, 
driven merely by their own feeling of responsibility. Well, 
this is the kind of person Magdi Vékás is.

You might ask how these two very different kinds of 
approaches can co-exist in this woman photographer. 
The creative, realising, artistic, which calls forth the most 
exhibition photos, and the documenting humble activity, 
directed toward the photographic preservation of the el-
ements of reality. Just fine, thank you. Perhaps Vékás is 
also familiar with this thought of Jacob Bronowski. The 
scholar, poet, inventor, polyhistor, among many other 
things, said the following: “The artwork is a constructed 
thing, even if it concerns an object found in nature, into 
whose form we read human content. In essence, it is 
the work of man, who has endowed it with meaning, and 
whose vision expresses the relationship between man 
and nature; it is not the liking or not liking that is the ob -
jective, but that we enter its sphere of attraction”. (Jacob 
Bronowski: A Sense of the Future, MIT Press, Cambridge, 
MA, 1977) If it is this way, then everything is in order, and 
we need not fear the splitting of Vékás’s personality.

Vékás Magdolna: Sóderdomb/álcaháló, 2000, színezett cianotípia, 33 x 46 cm
Magdolna Vékás: Gravel hill / camouflage net, 2000. coloured cyanotype, 33 x 46 cm
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A Szentes környéki tanyavilágban született 1931. május 4-én. Tanul-
mányait Szentesen kezdte, majd Kunszentmártonban és Budapesten 

folytatta. Elektroműszerész képzettséget szerzett, és egy fővárosi gyár -
ban helyezkedett el. Fotográfiával 1951-ben autodidakta módon kezdett 
foglalkozni – elméleti és gyakorlati ismereteit öntevékenyen sajátította 
el. 1957-ben megszerezte a fényképész szakmunkás-bizonyítványt, s még 
ebben az évben a Fővárosi Fotó Vállalatnál helyezkedett el.Felvételeire 
hamar felfigyeltek, díjakat nyert (1957: VIT-díj, 1964: EFIAP-díj, 1973: 
Pravda-díj, 1977: Balázs Béla-díj) – s ettől kezdve rendszeresen dolgo -
zott képeslapoknak, könyvkiadóknak. 1969-től a Lapkiadó Vállalat szer-
kesztőségeiben dolgozott, az Ádám Magazintól ment nyugdíjba 1988-ban. 
Azóta kizárólag alkotó munkájának él. Fotográfiai tevékenysége műfaji 
sokféleséget mutat: készít portrékat, riportfotót, tájképet, csendéletet, 
aktot. Irodalmi és képzőművészeti alkotásait szintén folyamatosan pub -
likálja. Művészetéről a világ számos országában jelentek meg írások, 
interjúk. Számos szakmai szervezet tagja. A Magyar Fotóművészek Szö-
vetségéből – melynek 1957-től volt tagja – méltatlan szakmai támadá-
sok miatt 1998-ban kilépett. 1999. március 18-án Demeter-díjat alapított 
azok számára, akik önzetlenül tesznek a hazai fotóművészetért. A díjat 
évenként ítélik oda; az elsőt 70. születésnapján, 2001. május 4-én Kin -
cses Károly fotómuzeológus kapta. Kitüntetéseit felsorolni is sok lenne, 
többek között a Magyar Fotóművészek Szövetségének életműdíját, a Ma-
gyar Művészetért Díjat és 2004-ben pedig a Kossuth-díjat is megkapta. 
2007 óta szellemi patrónusa az interneten szerveződött Látszótér fotós 
és rádiós közösségnek, tanácsaival, tapasztalataival segíti az ott folyó 
munkát. Több mint ötven egyéni kiállítása volt a világ számos városában; 
a legfontosabbak: Arcok és Otthonok, Útközben, A mozgás anatómiája, Le-
gyen meg a Te akaratod, Bagatellek, A Titanic képei. Művei magyarorszá -
gi közgyűjteményekben (Magyar Fotográfiai Múzeum, Magyar Nemzeti 
Múzeum Történeti Fényképtár, Országos Széchényi Könyvtár, Petőfi Iro -
dalmi Múzeum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye, 
Körmendi-Csák Fotográfiai Gyűjtemény) és magángyűjteményekben; 
valamint külföldi galériákban és archívumokban is megtalálhatók. A 20. 
századi magyar fotográfiának megkerülhetetlen és meghatározó egyé -
nisége, alkotója.

B orn 4 May 1931 in the countryside surrounding Szentes. He began 
his studies in Szentes, later continuing them in Kunszentmárton and 

Budapest. He obtained electrician training, and he found employment 
in a Budapest factory. He began to engage in photography in 1951 as an 
autodidact – he acquired both theoretical and practical knowledge on his 
own. In 1957, he obtained his certificate as a trained photographer, and 
in the same year, he began to work at the Photography Enterprise of the 
Capital (Fővárosi Fotó Vállalat). His photographs soon got attention, and 
won awards (1957: VIT Award, 1964: EFIAP Award, 1973: Pravda Award, 
1977: Balázs Béla Award) – and from here on, he regularly worked for 
picture magazines and book publishers. From 1969, he worked in the 
editorial offices of the Magazine Publishing House (Lapkiadó Vállalat), and 
retired from Ádám magazine in 1988. Since then, he has lived exclusively 
from creative work. His photographic activity demonstrates diversity in 
genres: portraits, photojournalism, landscapes, still lives, nudes. His 
literary and artistic compositions are regularly published. Writings on 
his work and interviews have been published in many countries of the 

world. He is member of numerous professional organisations. Due to 
undeserving professional attacks, in 1988 he resigned his membership 
in the Association of Hungarian Photographic Artists – of which he was 
a member since 1957. On 18 March 1999, he founded the Demeter Award 
for those who selflessly act for Hungarian photographic art. The award is 
given annually – the first, on his 70th birthday, on 4 May 2001, was given 
to photo-museologist Károly Kincses. It would be too much to list his 
honours: among others, he received the Lifetime Award of the Association 
of Hungarian Photographic Artists, the Award for Hungarian Art, and in 
2004 the Kossuth Prize. Since 2007, he has been intellectual patron of the 
Látszótér photographic and radio community organised on the internet; 
with his advice and experience, he aids the work there. He has had more 
than fifty solo exhibitions in countless countries of the world; among the 
most important: Faces and Homes, On the Way, The Anatomy of Movement, 
Let it Be Your Will, Bagatelles, Pictures of the Titanic. His works are found 
in Hungarian public collections (Hungarian Museum of Photography, the 
Historical Photography Collection of the Hungarian National Museum, 
the National Széchényi Library, Petőfi Literary Museum, the Budapest 
Collection of the Metropolitan Ervin Szabo Library, Kormendi-Csák 
Photography Collection), and in private collections, as well as in 
galleries abroad and archives. He is a highly significant and determining 
personality and author of 20th century Hungarian photography.

B udapesten született 1958. május 17-én. Már a Kölcsey Gimnázium-
ban fotó fakultációt választott, később elvégezte a Práter utcai fotós 

iskolát. Itt Baricz Kati tanítványaként igen nagy kreativitást és lendületet 
kapott későbbi pályájához. Első sajtófotói a Magyar Ifjúságban jelentek 
meg. Az Új Tükör című kulturális hetilaphoz került gyakornoknak Ré -
vész Tamás, Szalay Zoltán és Keleti Éva „segítő szárnyai” alá. 1978 és 
1985 között a Magyar Szemle című havilap munkatársa lett. Közben a 
Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának tagja volt. A Magyar Hírlapnál töltött 
hét év rovat vezető-helyettesi beosztás után a Köztársaság és a Reform 
című lapoknál dolgozott, 1995 és 2011 között pedig a Heti Világgazda -
ság rovatvezetője lett. Jelenleg a Figyelő című hetilap munkatársa és a 
Digitális Fotó Magazin főszerkesztője. A Magyar Fotóművészek Szövet-
ségének 1986 óta a tagja. Fotós munkásságának fő jellemzője az egyéni 
látásmód. Amikor elkezdte fotózni a Győri Balettet – ami akkoriban „slá -
gertéma” volt –, a próbákat, a színfalak mögötti szép-gyötrelmes mun -
kát, az előadásig tartó utat örökítette meg. (1999-ben jelent meg a Győri 
Balett című albuma.) A 2003-as Szélső értékek című kötetében gyűjtötte 
össze azokat a társadalmi-szociális kordokumentumokat, amelyekben a 
fotográfus személye és hozzáállása teszi lehetővé a téma megörökíté-
sét. Ha el tudja fogadtatni magát, jó kép születik. Legyen a fotó alanya 
punk, skinhead, politikus, bányász vagy hajléktalan. Mivel édesanyja 
orosz származású, beszéli a nyelvet, gyakran utazott a Szovjetunióba, 
illetve az utódállamokba. Kiváló hely- és emberismerete segíti abban, 
hogy rendkívüli felvételeket, fotóesszéket készítsen. Orosz emberek 2006  
címmel adta közre szovjet-oroszországi tudósításait. Számos politikai 
riportot készített itthon is: a Kádár-korszak végnapjairól, a hagyomá -
nyos ipar-bányászat megszűnéséről, a ’68-as prágai tavasz emléké-
re rendezett tüntetésről, a rendszerváltás több fontos eseményéről.

BALLA DEMETER

BánkuTi AnDRás
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A fotóriporteri munkája mellett szervező a magyar fotográfiai közéletben 
is. Kolta Magdolnával és Kincses Károllyal együtt megalapították a Mai 
Manó Házat, évekig volt a MÚOSZ Fotóriporteri Szakosztályának elnöke, 
hazai és nemzet közi kiállítások kurátora, szervezője. Szerkesztésében 
jelennek meg a Fotóriporter című periodika és a Magyar Sajtófotó Kiállí -
tásokat kísérő Az Év Fotói katalógusok. 1999-ben elnyerte az André Ker -
tész- ösztöndíjat, ennek segítségével készítette el a Párizsi éjszakák című 
kiállításának anyagát. A Sajtófotó Nemzetközi Mestere, Balogh Rudolf-, 
Pulitzer- és Táncsics Mihály-díjas fotóriporter. Felvételeit a Magyar Fo-
tográfiai Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Fényképtára és 
a  Körmendi-Csák Fotográfiai Gyűjtemény őrzi.

B orn in Budapest 17 May 1958. He already chose the photography fac -
ulty in Kölcsey High School, later completing the Práter Street photo -

graphy school. Here, as a student of Kati Baricz, he found great creativity 
and a drive for his later career. His first press photos were published in 
Magyar Ifjúság [Hungarian Youth]. He was an intern at the cultural weekly, 
Új Tükör [New Mirror], under the protective wings of Tamás Révész, Zoltán 
Szalay and Éva Keleti. Between 1978 and 1985, he was on the staff of the 
monthly Magyar Szemle [Hungarian Review]. At the same time, he became 
a member of the Studio of Young Photographic Artists [FFS]. Following 
seven years as deputy columnist at Magyar Hírlap, he worked at the pa -
pers, Köztársaság [Republic] and Reform, and then between 1995 and 2011 
he was a culomnist at Heti Világgazdaság [Weekly World Economics]. He is 
currently on staff at the weekly Figyelő [Observer] and editor-in-chief of 
Digitális Fotó Magazin [Digital Photography Magazine]. He is a member of 
the Association of Hungarian Photographic Artists [MFSZ] since 1986.The 
primary characteristic of his photographic oeuvre is his unique perspec -
tive. When he began to photograph the Győr Ballet – which at the time was 
a “hit” theme, he immortalised their rehearsals, the beautiful and excru -
ciating work behind the scenes – the entire path leading to their perform -
ance. (His Győri Balett album was published in 1999.) His 2003 volume, 
entitled Szélső értékek [Extreme Values] gathered his social-sociological 
documentation of the era, in which the personality and approach of the 
photographer render the recording of the subject matter possible. If he 
is accepted, a good photograph can be born – whether the subject is a 
punk, a skinhead, a politician, a miner, or homeless. Because his mother 
was Russian, he speaks the language, and he regularly travelled to the 
Soviet Union, and to its newly independent states. His masterful knowl -
edge of location and insight into people’s character aid him in produc -
ing exceptional images and photo-essays. That entitled Russians in 2006 
compiled his Soviet and Russian dispatches. Here at home, he also pro -
duced countless political reports: on the final days of the Kádár regime, 
on the termination of traditional industrial mining, on the demonstra -
tion commemorating the ’68 Prague Spring, and on the many important 
events related to the political changes 1989-90. Alongside his work as a 
photojournalist, he is also an organiser on the public scene of Hungar -
ian photography. Together with Magdolna Kolta and Károly Kincses, he 
was a founder of the Mai Manó House – House of Photography, and for 
years, he was Chair of the Photojournalism section of the Association of 
Hungarian Journalists (MÚOSZ), as well as being a curator and organiser 
of exhibitions in Hungary and abroad. He is editor of both the periodical 
Fotóriporter [Photo-Journalist], and the Az Év Fotói [Photos of the Year] 
catalogues accompanying the Hungarian Press Photo exhibitions. In 
1999 he was awarded the André Kertész scholarship, which aided him in 
producing the material for his exhibition, entitled Párizsi éjszakák [Paris-
ian Nights]. The photojournalist has been awarded Balogh Rudolf, Tánc -
sics Mihály, and Pulitzer Prizes, as well as being named International 
Master of Press Photography. His photographs are held at the Hungarian 
Museum of Photography, the Hungarian National Museum, the Historical 
Photographic Archive, and the Körmendi-Csák Photography Collection.

Budapesten született 1943. február 17-én. Gyermekkorát a Bakonyban 
egy bányászlakótelepen töltötte. Az ajkai érettségi után tanulmányait 

Budapesten folytatta, 1971-ben elvégezte a MÚOSZ újságíró iskola fotó-
riporteri szakát. 1968 és 1986 között a Magyar Távirati Iroda fotóripor -
tere lett. Már 1963-ban megismerkedett a fényképezéssel, részt vett a 
Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának oktatásában és munkájában. 1986-
tól 1990-ig a Képes 7, majd az Európa Magazin fotóriporter-főmunkatár -
sa; ezt követően 1993-tól napjainkig szabadfoglalkozású fotográfus. 12 
éven keresztül, egészen 2000-ig a Magyar Iparművészeti Egyetemen a 
dokumentarista fotográfia óraadó tanára volt. 1987-től kilenc éven ke -
resztül az ózdi kohászat leépülését dokumentálta, s ezzel a fotósoroza-
tával 1992-ben elnyerte a W. Eugene Smith Memorial Fund (New York) 
ösztöndíját. Albuma Acélváros. Ózd 1987-1995  címmel jelent meg a Peli -
kán Kiadó gondozásában. A való világ vizuális értelmezése, az ember és 
környezetének sajátos dokumentatív ábrázolása érdekli; ennek tanúsága 
több kötete is: Szürke fények (2000), Arcok. Sziget fesztivál (2003), Blues 
(2003). 1988 óta különböző ösztöndíjakkal – Kassák Lajos Fotográfiai 
Ösztöndíj, André Kertész és HUNGART-ösztöndíj – alkotott, utazott a 
világ számos országába, ahol érdeklődése az emberekre, a társadalmi 
és szociális struktúrákra irányult. Utak (2004) című albuma jól példáz-
za ezt. Két alkalommal – 1975-ben és 1978-ban – aranyérmet nyert a 
World Press Photo pályázatán. Több száz csoportos kiállításon szerepelt 
alkotásaival Kínától Indiáig, Amerikától Esztergomig; egyéni tárlatainak 
a száma meghaladja az ötvenet – Pozsonytól New Yorkig. Számos jelen -
tős közgyűjtemény és galéria őrzi a műveit: Magyarországon a kecske -
méti Magyar Fotográfiai Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti 
Fényképtára, az Országos Széchényi Könyvtár Jelenkori Fotóművészeti 
Gyűjteménye és a Körmendi-Csák Fotográfiai Gyűjtemény, külföldön pe -
dig Bradfordban, Lausanne-ban, Michiganben és New Yorkban láthatók 
a fotográfiái. Balázs Béla-díjas, Pulitzer Emlékdíjas Érdemes művész, a 
Magyar Fotográfiai Nagydíj és a Magyar Művészetért Díj tulajdonosa.

B orn in Budapest 17 February 1943. He spent his childhood in a min -
ing settlement in the Bakony. After receiving his high school diploma 

in Ajka, he continued his studies in Budapest, graduating from the photo   -
journalism department of the Association of Hungarian Journalists 
(MÚOSZ) School of Journalism in 1971. Between 1968 and 1986, he was a 
photojournalist for the Hungarian Wire Service (MTI). Already in 1963, he 
had learned about photography, taking part in both the training and work 
of the Studio of Young Photographers (FFS). From 1986 until 1990, he was 
a photo journalist and senior staff member at Képes 7, and then for Európa 
Magazine; from 1993 until the present, he is a freelance photo grapher. 
For 12 years, up until 2000, he was a lecturer in Documentary Photogra -
phy at the Hungarian Academy of Applied Arts. From 1987, for nine years, 
he documented the systematic dismantling of the iron foundry in Ózd, and 
with this photo series, he won the W. Eugene Smith Memorial Fund (New 
York) Scholarship. His album, entitled Acélváros. Ózd 1987-1995 [Steel City], 
was published by Pelikán Publishers. The visual interpretation of the real 
world, and an idiomatic documentative portrayal of man and his environ -
ment interest him. Testi  mony to this lies in a number of volumes: Szürke 
fények (Grey Lights, 2000), Arcok. Sziget fesztivál (Faces: Sziget Festival, 
2003), Blues (2003). Since 1988, with various scholarships – Kassák La -
jos Photographic Scholarship, André Kertész, and HUNGART Scholarship 
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– he has created, travelling to many countries of the world, where his 
interest was directed at people, and at the social and sociological struc -
tures. His album, entitled Utak (Paths, 2004) exemplifies this well. On two 
occasions – in 1975 and in 1978 – he won gold medals at the World Press 
Photo competition. He has featured at several hundred group shows with 
his work, from China to India, from the US to Esztergom; and he has had 
more than fifty solo exhibitions – from Bratislava to New York. His work 
is held by numerous important public collections and private galleries: in 
Hungary, the Hungarian Museum of Photography in Kecskemét, the His -
torical Photography Archive at the Hungarian National Museum, the Con -
temporary Photography Collection at the National Széchényi Library, and 
the Körmendi-Csák Photography Collection, abroad, in Bradford (UK), 
Lausanne (CH), Michigan and New York (US). He has received the Balázs 
Béla Award, and has been named a Pulitzer Memorial Prize-Winning Art-
ist of Merit, as well as possessing a Grand Prize in Hungarian Photogra -
phy, and an Award for Hungarian Art.

Budapesten született 1938. november 17-én. Gyermekkora egybeesett 
a második világháborúval, zsidó származása miatt korán megta-

pasztalta a kirekesztést. A Wesselényi utcai zsidó iskola (majd Kazinczy 
utcai általános iskola) után a Madách Gimnáziumban dr. Bada Gyula tanár 
úr meghatározó szellemi indíttatást adott számára: színjátszó körbe járt, 
fotózta az előadásokat. Ezekből a képekből jelent meg először néhány 
a Szabad Ifjúságban, ahol megismerkedett Bass Tibor fotóriporterrel. 
1956-ban, 18 évesen, a forradalom alatt barátjával járta az utcákat és 
fotografált. A felvételeket ő maga hívta elő – ezekből néhány megmaradt.
Érettségi után - Bass Tibor segítségével – a Film Színház Muzsikához 
került gyakornoknak. Itt nyílt lehetősége, hogy a filmgyárban, színházak -
ban, képzőművészek műtermeiben fényképezzen. Első kiállítása ezekből 
a képekből nyílt 1969-ben a Fészek Klubban. Később érdeklődése a balett 
felé fordult: a Pécsi Balett és az Operaház előadásairól és művészeiről 
készített felvételeiből – a korábbiak mellett - nyílt 1972-ben a Műcsar -
nokban nagyszabású kiállítás. A tárlat anyagára támaszkodva készített a 
Magyar Televízió Schiffer Pál rendezésében egy portréfilmet róla, majd 
1974-ben ő maga alkotott egy animációs filmet, (amely a filmre vett fotót 
az animációval keverte) a bányászok életéből Sihtán  címmel. Elvégezte a 
Magyar Újságírók Országos Szövetsége újságíró iskolájának fotós sza -
kát, hallgatta művészettörténet tanára, Végvári Lajos professzor óráit a 
Képzőművészeti Főiskolán. Itt lett tagja az ún. Nadar Stúdiónak, amely a 
fotográfia és a művészetek iránt érdeklődő tehetséges fiatalok szellemi 
műhelye volt. Már fiatalon bekapcsolódott a fotós szervezetek működé -
sébe: a MÚOSZ  Fotóriporter Szakosztályának vezetőségi tagja, a Magyar 
Fotóművészek Szövetségének tagja (1972), majd főtitkára is lett; a Fo -
tóművészet című folyóirat szerkesztője, majd főszerkesztője 1970–1990 
között – jelentős szemléleti változást hozva a magyar fotográfia elméleti 
megítélésébe. Megszervezte a Fiatalok Fotóművészeti Stúdióját (FFS). 
Jól korszakolható eddigi életműve csak címszavakban : színház- balett; 
cigánysors; bányászlét; zsidó kötődés; város-táj – Róma, Berlin, Buda-
pest; filozófiai-irodalmi érzés- emlékek. (lsd. az esszében!) Huszonöt 
nagy ívű fotósorozatot készített, négy egyetemen oktatott, illetve oktat, 
tucatnyi sajtóorgánumban szerkesztett, a magyar fotográfiai közéletnek 
évtizedeken át egyik fő szervezője – a XX. századi fotótörténet megkerül-

hetetlen alkotója. Albumai nem hiányozhatnak a fotográfiát kicsit is ko -
molyan vevők polcáról. Balázs Béla-díjas, Kiváló Művész, 2010 óta pedig 
Kossuth-díjas . Több mint húsz hazai és ugyancsak több mint húsz kül-
földi önálló kiállításon szerepelt, számos albuma jelent meg (legutóbb 
2009-ben a Magyar Fotográfiai Múzeum kiadásában FÉNER című életmű 
kötete.) Munkáit az arles-i FIAP Archívum, a Magyar Fotográfiai Múzeum, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára és a Körmendi-Csák 
Fotográfiai Gyűjtemény őrzi.

B orn in Budapest 17 November 1938.  His childhood coincided with World 
War II, and due to his Jewish background, he experienced exclusion -

ary practices early on. Following the Wesselényi Street Jewish School 
(later Kazinczy Street Elementary School), in the Madách High School, his 
teacher, Dr. Gyula Bada, gave him decisive intellectual encouragement: 
he followed the acting circle and photographed their performances. A few 
of these photos were published first in Szabad Ifjúság [Free Youth], where 
he made the acquaintance of photojournalist Tibor Bass. In 1956, at the 
age of 18, during the Revolution, he walked the streets with his friend and 
photographed. He developed his own photographs – and a few of these 
have survived. After receiving his high school diploma – with the aid of Ti-
bor Bass – he was made an apprentice at Film Színház Muzsika [Film Thea-
tre Music]. Here the possibility opened to photograph in the film factory, in 
theatres, and in artist ateliers. His first exhibition of these photos opened 
in 1969 at the Fészek Club. His interest later turned to ballet; a large-scale 
exhibition of his photographs taken of the performances and artists of the 
Pécsi Ballet and the Opera House – alongside his earlier work – opened 
in 1972 at the Műcsarnok/Kunsthalle Budapest. Based on the material 
from the show, a portrait film was produced about him by the Hungarian 
Television, directed by Pál Schiffer. In 1974, he himself made an animation 
film (a mixture of photos put on film and animation), on the life of miners, 
entitled On the Shift. He completed the photography department of the 
Journalism School of the Association of Hungarian Journalists (MÚOSZ), 
and he attended the art history classes of Professor Lajos Végvári at the 
Academy of Fine Arts. Here he became a member of the so-called Nadar 
Studio, which was the intellectual workshop of talented youth interested 
in photography and the arts. Already at a young age he also took part in 
the operations of photographic organisations: he was a board member of 
the MÚOSZ Photojournalism Department, member of the Association of 
Hungarian Photographers (1972), and later its Secretary General; editor 
of the periodical, Fotóművészet [Photographic Art], and later its editor-in-
chief between 1970–1990 – bringing a significant change in approach to 
the theoretical assessment of Hungarian photography. He also organised 
the Studio of Young Photographic Artists (FFS). His life oeuvre up till now 
can be easily divided into periods with catchwords: theatre – ballet; gypsy 
fate; miners’ life; Jewish ties; cityscapes – Rome, Berlin, Budapest; philo -
sophical – literary feeling – memories (see the essay!). He has produced 
twenty-five photographic series of wide breadth, taught – and teaches – in 
four universities, has edited a dozen press organs, has been one of the 
primary organisers of the Hungarian photography scene for decades – 
and is an inescapable author of 20th century photographic history. His 
albums cannot be absent from the shelves of those who take photography 
at all seriously. He has received the Balázs Béla Award, has been named 
Artist of Merit, and in 2010 received the Kossuth Award. He has had more 
than twenty solo shows in Hungary, as well as the same number of solo 
shows abroad, and countless albums have been published (most recently, 
in 2009, a volume of his life oeuvre, entitled FÉNER, was published by the 
Hungarian Museum of Photography.) His works are preserved in the FIAP 
Archive in Arles, the Hungarian Museum of Photography, the Historical 
Photo Archive of the Hungarian National Museum, and the Körmendi-
Csák Photography Collection.
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Ú jpesten született 1934. július 4-én. 1951-ben félbehagyta a közgazda-
sági Szakközépiskolát, később a Képző- és Iparművészeti Szakközép-

iskolában végzett. 17 évesen jelentkezett a Magyar Állami Fotó Vállalathoz, 
ahol először segédmunkás volt: „képszélvágó”, „táskacipelő”,világosító, 
majd fotóriporter lett. 1954-ben bevonult katonának, Gyöngyösön és 
Kecs keméten volt hadiújságok tudósítója. Később is rendszeresen do -
kumentálta a hazai és külföldi hadgyakorlatokat, katonai eseményeket. 
1973-ban több mint négy hónapig a háborús Vietnámban fotózott, az itte -
ni hadifogoly-cseréről készített riportjáért nyerte el a következő évben a 
World Press Photo nagydíját. Hatvan éve töretlenül MTI-fotós, még ma is 
– nyugdíjasként. 1960 óta a Magyar Fotóművészek Szövetségének a tagja; 
1963-ban az AFIAP, majd 1967-ben pedig az EFIAP soraiba is meghívták.
2008-ban a Magyar Távirati Iroda Örökös Tudósítója lett. Számos nem-
zetközi eseményről tudósított: konferenciákról, Világifjúsági Találkozók-
ról, az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan bajkonuri felkészüléséről. 
De nem a protokoll-fotó volt számára a legkedvesebb terep: a csöndes, 
hétköznapi pillanatok, az emberi-lírai finomságok megörökítése, a film -
forgatások szünetében készült „ellopott” pillanatok rögzítése szerzett 
számára igazán örömöt. Megérdemelten kapott ezekért is elismeréseket: 
MÚOSZ Aranytollat, a kölni Photokina Biennálé nagydíját, Interpress nagy-
díjat, Balázs Béla-, Rózsa Ferenc-, Táncsics Mihály-díjat – de azért van, 
ami még méltatlanul hiányzik a kitüntetések sorából. Egyéni és csoportos 
kiállításokon szerepeltek fényképei Kölntől Moszkváig, talán még mindig 
nem elégszer.  Két önálló albuma jelent meg: az Emberek – Budapesti élet-
képek 1954-1988 című 2005-ben a Városháza Kiadó gondozásában,  A pilla-
natból élek – Fényképek az életműből 1954-1979 című pedig a Follpress Kft. 
jóvoltából 2006-ban látott napvilágot. Az utóbbi kötetét bemutató kiállítást 
a Műcsarnokban rendezték meg, a katalógusban olvashatók a következő 
sorai: „ A pillanatból élek… A villanásnyi valóságban igyekszem megra-
gadni a teljességet. Ez a munka tétovázás nélküli cselekvést követel…” 
Műveit a párizsi Bibliothéque Nationale, a Magyar Távirati Iroda archívu-
ma, a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum 
Történeti Fényképtára és a Körmendi-Csák Fotográfiai Gyűjtemény.

B orn 4 July 1934 in Újpest. In 1951, he interrupted his studies at the 
Vocational School of Economics, and later completed his studies at 

the Vocational School for Fine and Applied Arts. At the age of 17, he ap -
plied to the Hungarian State Photo Enterprise, where he began as an 
assistant: first trimming the edges of photos, and as a porter, then on 
lighting, and finally as a photojournalist. In 1954, he was drafted as a 
soldier, and he was a reporter for the military newspaper in Gyöngyös 
and Kecskemét. Later he continued to regularly document field exercises 
and military events in Hungary and abroad. In 1973, he photographed 
for more than four months in wartime Vietnam, and he was awarded the 
grand prize of World Press Photo the following year for his report on 
the POW-exchange here. For sixty years, without a break, he has been a 
photographer for the Hungarian Wire Service (MTI), even today – though 
he is now retired. Since 1960, he has been a member of the Association 
of Hungarian Photographic Artists; in 1963 he was invited to the ranks 
of the AFIAP, and in 1967 to the EFIAP. In 2008, he became Lifetime Cor -
respondent for the Hungarian Wire Service (MTI). He has reported on nu-
merous international events: on conferences, World Youth Meetings, and 
on the Baikonur preparations of the first Hungarian astronaut, Bertalan 

Farkas. But it was not the protocol photos that provided his favourite 
domain: it is rather the preservation of silent, quotidian moments, and 
human-lyrical nuances, the recording of “stolen” moments in the breaks 
of film shooting, that have given him true joy. He has deservedly received 
recognition for these: the Golden Pen of the Hungarian Press Association 
(MÚOSZ), grand prize of the Photokina Biennial in Cologne, Interpress 
Grand Prix, the Balázs Béla, Rózsa Ferenc, and Táncsics Mihály Awards – 
but there are some other honours that he should have been awarded. His 
photographs have featured in solo and group exhibitions from Cologne to 
Moscow, and will perhaps continue to be shown. Two of his albums have 
been published: Emberek – Budapesti életképek 1954-1988 [People – Bu -
dapest Genre Pictures] in 2005 by Városháza Kiadó; and A pillanatból élek 
– Fényképek az életműből 1954-1979  [I Live for the Moment – Photographs 
from the Oeuvre] in 2006 from Follpress Kft. An exhibition presenting the 
latter volume was arranged in the Műcsarnok/Kunsthalle Budapest, and 
the following lines appeared in the catalogue: “I live for the moment… I 
try to catch the entirety in the flash of reality. This work demands action 
without hesitancy…” His works are preserved in the Bibliothéque Nation-
ale in Paris, the Hungarian Museum of Photography in Kecskemét, the 
Historical Photography Collection of the Hungarian National Museum, 
and the Körmendi-Csák Photography Collection.

B udapesten született 1957. november 28-án. A Ho Si Minh Tanárkép-
ző Főiskola általános iskolai rajz-földrajz szakos tanári diplomájá -

nak megszerzése után az egri Ifjúsági Házban volt szakelőadó. Ekkor 
már érdekelte a fotográfia. A Magyar Iparművészeti Főiskola vizuális 
kommunikáció szakának elvégzése után 2003-ban a Moholy-Nagy Mű -
vészeti Egyetemen (MOME) szerzett tervezőművész diplomát, még eb -
ben az évben a fotografus.hu Alapítvány a Magyar Fotográfiáért kura -
tóriumi tagja, művészeti vezetője és iskolaalapítója lett. A Szellemkép 
Szabadiskola fotótanára volt kilenc évig. 2006 óta egyetemi docens a 
MOME Vizuális Kommunikáció Tanszék fotó szakán. Fotográfusi tevé -
kenységében mindig az “autonóm riport”, a vizuális dokumentálásnak 
az a szegmense érdekelte, ahol is minél hitelesebben mutathatja meg 
a valóság jellemzőnek ítélt, s ennek alapján kiválasztott töredékét. 
(Ebben Korniss Péter és Benkő Imre munkássága a példaadók számá -
ra.) Fotós látásmódja kialakulásában fontos hatással volt rá W.Klein, 
J. Koudelka és M. Parr képi világa is. Az 1 másodperc – fényképek Buda-
pestről (2002) és a Hon – fényképek Magyarországról  (2007) című albu -
mában foglalja össze fotográfusi pályájának legjelentősebb alkotásait. 
Képeinek fontos hely   színei és témái: a Keleti pályaudvar, a villamos, a 
Széchenyi fürdő, a lóverseny, a Kerepesi temető, az útmenti prostituál-
tak világa – szóval az adott kor és tér minden, számára fontos “szubjek-
tív” terepe. Legutóbbi kiállítása színes digitális technikával készült és a 
Magyar Fotográfusok Házában került megrendezésre Korzó, 2009-2012 
címmel, ahol is “ az utca látványvilágából kiemelt jellemző töredékek 
alapján formál összefüggő képet.” Korábban is számos egyéni és cso -
portos kiállításon szerepelt; 2003-ban HUNGART-ösztöndíjban része -
sült, ugyanezen évben megkapta a Balogh Rudolf-díjat. Fotóelméleti 
írásai, kurátori tevékenysége révén a “szubjektív dokumentarizmus” 
és az “autonóm riport” jelentősége erős hangsúlyt kapott a mai fo -
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tográfiai szemléletben-közéletben. Felvételeinek néhány darabját a 
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára és a Körmendi-Csák 
Fotográfiai Gyűjtemény.

B orn 28 November 1957 in Budapest. After receiving his diploma in el-
ementary school teaching of art and geography at the Ho Chi Minh 

Teacher Training School, he became a lecturer at the Youth House in Eger. 
He was already interested in photography. After completing his studies at 
the Visual Communications Department of the Hungarian Academy of Ap -
plied Arts, he received his degree as a designer in 2003 from the Moholy-
Nagy University of Arts (MOME). In the same year, he became a member 
of the board, art director and school founder at Fotografus.hu Founda-
tion for Hungarian Photography. He was a photography teacher at the 
Szellemkép (Ghost Image) Free School for nine years. Since 2006, he is 
a university docent in Photography at the Visual Communications Depart -
ment of MOME. It was always the “autonomous report” that interested him 
most in his photographic activity: the segment of visual documentation 
that presents the fragment judged to be most authentically characteristic 
of reality and selected on this basis. (Here, the oeuvres of Péter Korniss 
and Imre Benkő are models for him.) In the formation of his photographic 
way of seeing, the visual worlds of W. Klein, J. Koudelka and M. Parr also 
made a strong impression on him. In his albums, 1 second – photographs 
about Budapest (2002) and Homeland – photographs about Hungary  (2007), 
he summarises the most significant works of his photographic career. 
Important locations and subjects of his photos include: Keleti railway sta -
tion, the tram, the Széchenyi Baths, the horse races, the Kerepesi grave -
yard, the world of prostitution along the road – in a word, everything im -
portant to him in his “subjective” terrain, in the given time and space. His 
most recent exhibition was produced with colour digital technique and 
was arranged at the Hungarian House of Photography, under the title Es -
planade, 2009-2012, where “a coherent picture is formed on the basis of 
characteristic fragments highlighted from the visual world of the street”. 
He participated previously in many solo and group shows. In 2003, he re -
ceived a HUNGART scholarship, and in the same year he was awarded 
the Balogh Rudolf Prize. By way of his writings in photography theory and 
his curatorial activity, the significance of “subjective documentaries” and 
the “autonomous report” has taken on a strong emphasis in the approach 
and public sphere of contemporary photography. Some of his photographs 
are preserved in the Historical Photography Archive of the Hungarian 
National Museum and the Körmendi-Csák Photography Collection.

O rmosbányán született 1961. július 6-án. Edelényben járt gimnázi-
umba, majd a  miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Vegyipari Au -

tomatizálási Főiskolai Karán szerzett diplomát. Főiskolás éveitől kezd-
ve szerepelt fotóival pályázatokon és kiállításokon, közben fényképész 
szakvizsgát is szerzett. Ennek ellenére a Hungária Műanyagfeldolgozó 
Vállalatnál dolgozott két évig, azt követően a Postai Tervezőintézethez 
került fényképésznek. 1992-ben a Postamúzeumban rendezték meg 
a Postaépítészet Magyarországon című kiállítást, ahol már szerepelt 
felvételeivel, ezek megjelentek a kiállításhoz kapcsolódó könyvben  is. 
Ezután került a Postamúzeumba, mint fényképész és fényképtáros, ahol 

azóta is dolgozik. A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának munkájába 1987-
ben kapcsolódott be, tag is lett – később a stúdiósokból alakult Egyesült 
Képekkel tartotta a kapcsolatot. 1994 óta tagja  a Magyar Fotóművészek 
Szövetségének. 1993 és 1996 között Pécsi József Fotóművészeti  Ösztön-
díjat kapott, ezzel a háttérrel tudta elkészíteni első albumának, az Ipari 
táj-nak  (1998) az anyagát. Ahogy N. Kósa Judit írja róla: „lírai képek” 
ezek a gyárépületekről  –  az ember-teremtette építészet finom lenyo -
matai. Mint ahogy a Tájképek (külszíni bányák) képsorozata is „ember -
telen” képekkel jeleníti meg az ember alkotta-rombolta környezetet. Az 
anyag adta textúra vizuális megmutatása a Teaképek-en, vagy a háborús 
röntgenfilmek „zenés” áttételein már-már világszínvonalon teszik témá -
it, kivitelezéseit egyedivé. Ezért kapta meg 1998-ban az egyik legrango -
sabb nemzetközi polaroid-díjat (VIIth Polaroid Final Art Awards). Számos 
csoportos kiállításon és hat egyéni tárlaton szerepelt felvételeivel; meg-
jelent építészeti albumai mind a magyar  könyvkiadás remekeinek szá -
mítanak – több díjat is kaptak értük. Az analóg fotográfiától a polaroidig, 
a fotógramtól a digitális színes technikáig mindenben időtállót és letisz-
tult, egyedit alkotott és alkot folyamatosan. Fotográfiai munkásságát 
2007-ben Balogh Rudolf-díjjal ismerték el. Fényképeit több magán- és 
közgyűjtemény – Budapesten, Strasbourgban, Zürichben és New Yorkban 
– illetve a Magyar Fotográfiai Múzeum és a Körmendi-Csák Fotográfiai 
Gyűjtemény is őrzi.

B orn 6 July 1961 in Ormosbánya. He went to high school in Edelény, 
then received his diploma from the Chemical Industry Automatization 

College of the Heavy Industry Technical University in Miskolc. Beginning 
with his college years, he took part in competitions and exhibitions with 
his photographs, while he took his professional exam as a photo  grapher. 
Nevertheless, he worked at the Hungária Plastic Processing Concern for 
two years, after which he commenced work at the Postal Design Institute 
as a photographer. In 1992, the exhibition Postal Architecture in Hungary 
was arranged at the Postal Museum, where his photographs also fea -
tured, as well as being published in the book to accompany the exhibition. 
He then began to work at the Postal Museum as a photographer and photo 
archivist, where he continues to work up to the present day. He joined the 
work of the Studio of Young Photographers (FFS) in 1987, and also became 
a member – he later kept up the contact with United Images (Egyesült 
Képek), formed by those in the FFS. He is a member of the Association of 
Hungarian Photographers since 1994. From 1993 to 1996, he received the 
Pécsi József Photographic Art Scholarship, and it was with this support 
that he could produce the material for his first album, Ipari táj (Industrial 
Landscape, 1998). As Judit N. Kósa wrote, these were “lyrical images” of 
factory buildings –  the refined imprints of man-made architecture. Just 
as his Tájképek (Landscapes, of the exteriors of mines) series portrayed 
the environment created-destroyed by man with “inhuman” pictures. The 
visual presentation of the texture of his Tea Pictures, or the “musical” 
transcription of his wartime X-ray films rendered his subjects and their 
execution of a world standard unique. He thus received in 1998 one of 
the most prestigious international Polaroid awards (VII. Polaroid Final 
Art Awards). He participated in numerous group exhibitions and six solo 
shows with his photographs; all of his published architectural albums are 
ranked among the masterpieces of Hungarian book publishing – and he 
was received a number of prizes for them. From analogue photography 
to Polaroids, from photograms to digital colour technique, he has cre -
ated and creates continuously in all compositions that are timeless and 
pure, unique. He was recognised for his photographic oeuvre in 2007 with 
the Balogh Rudolf Award. His photographs are preserved in numerous 
private and public collections – in Budapest, in Strasbourg, in Zürich and 
in New York – including at the Hungarian Museum of Photography, and in 
the Körmendi-Csák Photography Collection.
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Budapesten született 1943. február 9-én. Bátyjától tanult meg fény -
képezni, hat évesen már tud filmet hívni, kontaktolni. 1956. novem -

ber 2-án, 13 éves korában megengedték neki a szülei, hogy végig fo -
tózza a forradalom budapesti helyszíneit. A képeket sokáig rejtegetni 
kellett, de 2006-ban, a forradalom 50. évfordulóján kiállítás nyílt belő -
lük a Műcsarnokban, az Ernst Múzeumban, Bécsben és Washingtonban. 
A Vörösmarty Gimnáziumban érettségizett, 1962 és 1968 között pedig a 
Budapesti Műszaki Egyetemre járt, itt diplo  mázott. 1972-től nyolc évig 
a Nagyító című hetilapnál dolgozott, majd tíz évig a Pannónia Filmstú -
dióban volt standfotós. 1992-től 1997-ig a Teszt Magazin fotográfusa. 
Közben 2000-ig, közel húsz éven át kulturális és politikai plakátokhoz 
készített fotómunkákat grafikus barátaival, több rangos díjat is nyer -
tek (pl. 1988-ban az Év plakátja díjat Pócs Péter grafikussal). Pályája 
már a kezdetektől nem a hagyományos utat követte: a képző-, fotó- és 
filmművészet határán álló, ezeket nem ritkán átlépő képei gyakran egy 
parányi valóságrészlet makronagyításai. Legszívesebben képzőmű -
vészekkel, filmesek kel dolgozik együtt. Az 1960-as évek végétől jelen 
volt a Szürenon (a szürrealizmusból és a nonfigurációból kiábránduló  
művészek csoportja: „sur et non”) kiállításain  és  a –  nem kevésszer 
művészetpolitikai viharokat is elindító – balaton  boglári kápolnatárla-
tokon. Tíz éven keresztül csak képzőművészeti kiállításokon szerepelt 
felvételeivel, leginkább az Új Magyar Avantgarde művészeivel közösen. 
1973 és 1980 között a szűkülő kiállítási lehetőségek miatt konceptuális 
műveket, performanszokat készített egyedül vagy képzőművész bará -
taival: Csutoros Sándorral, Molnár V. Józseffel, Szemadám Györggyel. 
1975-ben akciósorozatot alkotott Jel és árnyék címmel, ugyanekkor 
készítette a 480 képből álló szekvenciáját, amelyet a Magyar Nemzeti 
Galéria őriz. 1992-ben hozta létre  Az angyali követés című film forgató-
könyvét, a művet Dániel Ferenccel és Orosz Istvánnal készítette. Meg -
ismerte az animációs film technikáját, fotósként, majd animátorként 
számos film készítésében vett részt. Új fotó-animációs eljárást dolgo -
zott ki, amit először Orosz István Ah, Amerika! (1984) című filmjében al-
kalmaztak. Fotográfiáinak sajátos stílusát és hangulatát az adja, hogy a 
részletnagyításokon keresztül lehetőség nyílik a néző számára az asz -
szociációk és áthallások dekódolására, a filozofikus közlendő megérté -
sére. Fotográfiát tanít az ASA fotóművészeti szabadiskolán. 2003-tól a 
megszünésig a Magyar Mozgókép Közalapítvány Szakkuratóriumának, 
2004-től a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnökségi tagja. 2007-
ben meghívták rendes tagnak a Magyar Művészeti Akadémiára. 1996 
óta napjainkig újra absztrakt fotókat készít festmények apró részletei -
ről. Saját hitvallása szerint: „ A világ fölfelé és lefelé tartó végtelensé -
gének megnyilvánulásai ezek a szokatlanul nagy méretű … fotográfiák.” 
Balogh Rudolf- (2001) és Demeter-díjas (2003) fotográfus. Közel húsz 
egyéni és számos csoportos kiállításon vett részt itthon és külföldön 
egyaránt. Műveit különböző köz- és magángyűjtemények őrzik: Pécsett 
a Janus Pannonius Múzeum Modern Képtára, a kecskeméti Magyar Fo -
tográfiai Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Sárospataki Képtár és a 
Körmendi-Csák Fotográfiai Gyűjtemény.

BBorn 9 February 1943 in Budapest. His older brother taught him to 
photograph, and at the age of six he could already develop film and 

make contact sheets. On 2 November 1956, at the age of 13, his parents 
allowed him to photograph the locations of the Revolution in Budapest. 
He had to hide these images for a long time, but in 2006, on the occasion 
of the 50th anniversary of the Revolution, exhibitions of these opened at 
the Műcsarnok/Kunsthalle Budapest, and the Ernst Museum, as well as 
in Vienna and in Washington. Haris received his diploma from Vörösmarty 
High School, followed by studies from 1962-68 at the Budapest Technical 
University, where he received his degree. From 1972, for eight years he 
worked for the weekly Nagyító (Magnifying Glass), and then for ten years 
at the Pannónia Film Studio as a still photographer. From 1992-97 he 
worked as a photographer for Teszt (Test/Quiz) magazine. At the same 
time, until 2000, for nearly twenty years, he did the photographic work 
for cultural and political posters, together with his graphic designer 
friends, and they were awarded prestigious prizes (e.g., in 1988, Poster 
of the Year, together with graphic designer, Péter Pócs). From the outset, 
his career did not follow the traditional path: his images standing at the 
frontier of fine art, photography and film, and often transcending those 
boundaries, were generally the macro-enlargements of a minute detail 
of reality. He is happiest to work together with fine artists and filmmak -
ers. From the late 1960s, he was present at the Szürenon (the artist group 
disillusioned with Surrealism and Non-Figurative art: “sur et non”) exhi-
bitions, and at the shows arranged at the Balatonboglár Chapel – often 
precipitating cultural political storms. For ten years, his photographs 
appeared exclusively within fine art exhibitions, primarily together with 
the artists of the New Hungarian Avant-garde. Between 1973-80, due 
to the narrowing possibilities for exhibition, he rather made conceptual 
artworks or performances, either alone or with his visual artist friends: 
with Sándor Csutoros, József V. Molnár and György Szemadám. In 1975, 
he produced his action series, entitled Jel és árnyék (Symbol and Shad -
ow), and at the same time composed a sequence comprising 480 images, 
which is held by the Hungarian National Gallery. In 1992, he wrote the 
script for his film, Az angyali követés (In Pursuance of Angels), which he 
realised with Ferenc Dániel and István Orosz. He became familiar with 
animation film technique as a photographer, and then as an animator he 
took part in the production of a number of films. He worked up a new 
process of photo-animation, which was first applied in István Orosz’s 
film, entitled Ah, Amerika! (1984). A unique style and atmosphere is given 
to his photographs by the fact that through the enlargement of details, 
an opportunity opens for the viewer to decode associations and interfer -
ences, for a comprehension approached from philosophy. Haris teaches 
photography at the ASA Free School of Photography. As of 2003 until its 
dissolution, he was a member of the Professional Advisory Board of the 
Hungarian Public Foundation for the Moving Image (MMKA), and from 
2004 a board member of the Hungarian Association of Photographers. In 
2007, he was invited to be a regular member of the Hungarian Academy 
of Arts. Since 1996 until the present, he again creates abstract photos 
from the minute details of paintings. According to his own credo: “These 
extraordinarily large-scale ... photographs are the manifestations of 
the infinitudes extending up and down from the world.” He was named 
Balogh Rudolf Photographer (2001) and Demeter Award Photographer 
(2003). He has had nearly twenty solo exhibitions and taken part in many 
group shows, both in Hungary and abroad. His works are held in vari -
ous public and private collections: in Pécs at the Modern Gallery of the 
Janus Pannonius Museum, at the Hungarian Museum of Photography in 
Kecskemét, in the Hungarian National Gallery, the Municipal Gallery in 
Sárospatak, and in the Körmendi-Csák Photography Collection.
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Budapesten született 1928. június 11-én, mégis erdész vagy mezőgaz-
dász szeretett volna lenni: imádta a természetet, de legfőképpen a 

lovakat. A Józsefvárosban járt polgáriba, és végül nem ment mezőgazda-
sági iskolába. Szülei a Vörösmarty téren a Zserbó-családnál szolgáltak: 
édesanyja az egyik lány szobalánya volt, édesapja pedig a család sofőrje. 
Innen a házasság és a két gyerek. A húga nagy filmrajongó volt, s  1942-
ben olvasott egy hirdetést, amelyben laborasszisztenst kerestek a Hun -
nia Filmstúdióba. Hemző Károlynak a pályáját meghatározó élményben 
lett itt része, hiszen a sok monoton munka mellett a filmmel, a fénnyel, 
a látvánnyal, és persze meghatározó fotográfusokkal – Inkey Tibor, Ráth 
Károly – ismerkedett meg. Az ostromot túlélte a család, de Hemző szer -
vezetét a nélkülözés és a fizikai körülmények miatt megtámadta a tbc. 
Három évig küzdött a kórral, de az „utóhatások” egész életében elkísér -
ték. 1949-ben került az Atheneum Nyomdába fényképésznek és retusőr -
nek. Itt újra olyan emberekkel ismerkedhetett meg, mint Escher Károly, 
Pelbárt Oszkár, Bence Pál. 1952-ig maradt a nyomdában, majd a Honvéd 
S.E.  és  külsősként a Béke és Szabadság című hetilap munkatársa lett. 
Az ötvenes években a sport kiemelt politikai és „mentális” társadalmi 
tényezővé vált, ráadásul a Honvéd volt a legkiemelkedőbb egyesület. 
Hemző Károly itt induló sportfotós pályája már jelezte: ebben a műfajban 
a hazai megújítók egyike. Így vall erről az időszakról: „Sportfotósként a 
játék izgalmas látványán túl mindig jobban érdekelt az ember. Megan y-
nyi dráma a zöld gyepen és a medencében.” Csalhatatlan ritmusérzék és 
átlagon felüli technikai tudás kell a sportág tökéletes ismerete mellett 
ahhoz, hogy jó, hiteles kép készüljön. 1957-től tíz évig a nagy példány -
számú és népszerű Képes Sport vezető fotóriportere volt. 1967-től 1989-
ig a Külügyminisztérium által kiadott – először három, majd öt nyelven 
megjelenő – csakis a külföld számára készülő magazin, a Magyar Szem -
le riportere, később képszerkesztője lett. Együtt dolgozott itt a szakma 
legjobbjaival, többek között Tímár Péterrel, Bánkuti Andrással (szintén 
könyvünk szereplői). Járta az országot-világot, fotózta az „életet” – fel-
építve így sport- és a lovakat megörökítő fotói mellett életműve másik 
jelentős részét: városi zsánereit, finom emberi rezzenések fényképbe 
komponálásait. 1989-ben lett nyugdíjas szabadúszó. Közben már 1982-
től feleségével, Lajos Marival olyan nagysikerű újítást hoztak a magyar 
gasztronómiába, amely egyedülálló, újszerű és rendkívül népszerű lett. 
Tematikus kötetekben közöltek 99 kultúrtörténetileg is árnyalt, kivá -
ló ételleírást 33 színes fotó kíséretében, illetve 66 receptet 66 fotóval 
(eddig összesen 33 kötet látott napvilágot). Ételfotói több folyóiratban, 
az utóbbi 12 évben pedig hetente jelentek meg a Nők Lapja magazin ha -
sábjain is. 1972-ben a Fészek Klubban volt az első önálló kiállítása, ezt 
követte az 1973-as Fotógaléria-beli, majd három évvel később a Mű -
csarnokban megrendezett Találkozásaim című tárlat. A Lódobogás-t nem 
csupán itthon, hanem Moszkvában és Lengyelország több városában is 
nagy érdeklődés mellett mutatták be (1978-ban jelent meg az azonos 
című albuma is).  A Budapesti Vigadóban megrendezett „Ez a város…” 
című tárlata szintén európai ismertségű lett, úgy mint az ugyancsak ott 
bemutatott életmű-kiállítás is. 1998-ban Fotográfiák címmel jelent válo-
gatott életmű kötete.  A Csak lovak című album bemutatójára 2005-ben 
a Mai Manó Házban került sor. A Hemzőváros című, közel 100 fotográfiát 
felvonultató tárlatára a Magyar Nemzeti Múzeum vállalkozott – ugyanis a 
művész több tízezer felvételből álló gyűjteményrészét, dokumentumokat 
és fényképezőgépeket adományozott az archívumnak. 2012 őszén még 

megélhette Hemző Károly, hogy a Magyar Sportmúzeumban bemutas -
sák legfontosabb sportfotóit egy nagyszabású, barátok, pályatársak által 
megtisztelt tárlaton. Az életmű gondozója, a – sajnos már hagyaték – fel-
dolgozója, Szarka Klára fotótörténész írja szívszorító nekrológjában: „ 
Hemző nem volt  az ’ősz hajú mester’ típusa. Hiába múlt el hatvan, hetven 
és aztán nyolcvan is, a nála jóval fiatalabbak szája is nehezen állt rá a 
magázásra, ha találkoztak vele.” Érdemes és Kiváló művész, Táncsics 
Mihály- és Balázs Béla-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztjének kitüntetettje; a legfontosabb szakmai szervezetek, többek 
között a Magyar Fotóművészek Szövetségének, a Magyar Újságírók Szö-
vetségének, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének a tagja 
volt. Kollégái, barátai, tisztelői, szakmai „ítészei” szerint megkerülhe-
tetlen, példaértékű életművet hagyott ránk. Művei megtalálhatók a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában, a Magyar Fotográfiai 
Múzeumban, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményé -
ben, az Országos Széchényi Könyvtárban, a Magyar Sport múzeumban 
és a Körmendi-Csák Fotográfiai Gyűjtemény. Emléke, felvételeinek 
egyedi lírája örökké élni fog a kortárs magyar fotográfiát kedvelőkben!

Born 11 June 1928 in Budapest, yet he would have liked to be a forester 
or an agronomist: he loved nature, but first and foremost, horses. He 

attended civic school in Josefstadt, however, instead of an agricultural 
school. Hemző’s parents were servants to the Zserbó family in Vörös-
marty Square: his mother was the chambermaid to one of the daughters, 
while his father was the family chauffeur. This led to their marriage and 
two children. Hemző’s younger sister was a great film lover, and in 1942 
she read an advertisement looking for a laboratory assistant for the Hun -
nia Film Studio. This was to be one of the defining experiences of Károly 
Hemző’s career, as, alongside the majority of monotonous work, he made 
the acquaintance here of film, lighting, scenic design, and of course, of 
defining photo graphers – Tibor Inkey and Károly Ráth. His family survived 
the siege in wartime, but due to deprivation and the physical circumstanc -
es of hardship, Hemző’s constitution was attacked by TB. For three years, 
he struggled with the disease, and the “after-effects” accompanied him 
throughout his life. In 1949, he was employed by the Atheneum Printing 
House as a photographer and retoucher. Here, once again, he could make 
the acquaintance of such figures as Károly Escher, Oszkár Pelbárt and 
Pál Bence. He remained at the printing house until 1952, then joined the 
Honvéd S.E. (Military Sporting Association) and, as an external associate, 
the weekly paper, Béke és Szabadság (Peace and Liberty). In the 1950s, 
sports became an emphasised political and “mental” sociological factor; 
moreover, the Honvéd was the most illustrious association. Károly Hemző 
signaled the start to his career as a sport photographer here: in this 
genre, he was one of the Hungarian reformers. This is how he described 
this time period: “As a sport photographer, beyond the exciting spectacle 
of the game, everything was more exciting. So much drama on the turf 
and in the pool.” An unfailing sense of rhythm and above average techni -
cal knowledge are needed, alongside a perfect knowledge of the sport 
branch, in order for good, authentic photos to be made. From 1957, for ten 
years, Hemző was the leading photojournalist for the popular Képes Sport 
(Sport in Pictures), with a large circulation. From 1967 until 1989, he was 
a reporter, and then photo editor, for the magazine published by the Min -
istry of Foreign Affairs exclusively for foreign countries – at first in three, 
and later in five languages – Magyar Szemle (Hungarian Review). Here he 
worked together with the best in the field, among others, Péter Tímár and 
András Bánkuti (both also featured in this volume). He travelled the coun-
try and the world, photographing “life” – building up in this way, alongside 
his photos recording sport and horses, the other significant portion of his 
oeuvre: city genre pictures, and compositions of subtle human flicker-
ings. In 1989, he became a retired freelance photographer. At the same 
time, from 1982, with his wife, Mari Lajos, they had brought successful 
innovation into Hungarian gastronomy, which was unique, novel, and be -
came extraordinarily popular. In their thematic books, they published 99 
masterful writings on food, nuanced in terms of cultural history, and ac -
companied by 33 colour photos, as well as 66 recipes with 66 photos (up 
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till now, a total of 33 of these volumes were published). Their photos of 
food appeared in a number of periodicals, and over the last 12 years, were 
published weekly in the columns of the magazine, Nők Lapja (Women’s 
Pages). He had his first solo exhibition in 1972 at the Fészek Club, followed 
by a show in 1973 at the Fotógaléria, and then three years later a show was 
arranged in the Műcsarnok/Kunsthalle Budapest, entitled Találkozásaim 
(My Encounters). Lódobogás (A Clatter of Hooves) was presented not only 
in Hungary, but also in Moscow and a number of cities in Poland, to great 
interest (the album of the same name was published in 1978). His show, 
entitled “Ez a város…” (This City...) was organised at the Vigadó in Buda -
pest, and likewise became known in Europe, just as the exhibition of his 
life oeuvre, shown at the same venue. In 1998, a volume of his selected 
life oeuvre was published under the title Fotográfiák (Photographs). His 
album, entitled Csak lovak (Just Horses) was launched in 2005 at the Mai 
Manó House of Photography. The Hungarian National Museum undertook 
the exhibition displaying nearly 100 photographs, entitled Hemzőváros 
(Hemző-City) – while the artist donated a part of his collection of several 
tens of thousands of photographs, documents and cameras to the archive. 
In the autumn of 2012, Károly Hemző lived to see the large-scale exhibi -
tion of his most important sport photos presented at the Hungarian Sport 
Museum, honoured by his friends and colleagues. Tending his life oeu-
vre – and sadly now processing his legacy, photo-historian Klára Szarka 
writes in his heart-wrenching obituary: “Hemző was not the ‘grey-haired 
master’ type. Despite passing the age of sixty, seventy, and then even 
eighty, those who were much younger were not inclined to address him 
in the polite form when they met with him.” He was named Artist of Merit, 
Master Artist, received the Táncsics Mihály and Balázs Béla awards, and 
was decorated with the Knight’s Cross of the Order of Merit of the Repub -
lic of Hungary; he was a member of the most important professional or -
ganisations, among others, the Hungarian Association of Photographers, 
the Hungarian Press Association, and the National Association of Hun -
garian Creative Artists. According to his colleagues, friends, those who 
respected him, and to professional opinion, he left behind an essential, 
model legacy. His works are found in the Historical Photographic Archive 
of the Hungarian National Museum, in the Hungarian Museum of Photog -
raphy, in the Budapest Collection of the Szabó Ervin Library of the Capital, 
the National Széchényi Library, the Hungarian Sport Museum, and in the 
Körmendi-Csák Photography Collection. His memory, and the unique lyri-
cism of his photographs will live on eternally in the lovers of Hungarian 
contemporary photography!

S árváron született 1952. szeptember 20-án, asszimilálódott roma 
csa ládban. Itt járt általános és középiskolába is. 1969 és 1981 között 

gyermekápolónőként dolgozott. 1985-ben kezdett hivatásszerűen fotog -
rafálni; a szakmát férjétől, Stalter Györgytől tanulta meg. (Életrajzát lsd. 
később.) Az ő hatására tudatosodott benne származásának fontossága, 
annak vállalása és az a felelősség, amivel a magyar  országi cigányság 
sorsán a saját eszközeivel segítenie kell. A szociografikus feltáráson 
és dokumentáláson fölül megmutatni az emberi és érzelmi értékeket 
– a rettenetes szegénységben. 1990 és 1995 között az Amaro Drom (Mi 
Utunk) romalap képszerkesztő-fotóriportere volt – Osztojkán Béla irá-

nyítása alatt, majd három évig a lap főszerkesztője lett. 1994-ben – fér -
jével együtt – elnyerték a Magyar Sajtófotó Pályázat Esszé-díját. Amikor 
már nem érezte, hogy az átpolitizált sajtóvilágban egy „kisebbségi” lap -
nál tud emberit és újat, hasznosat teremteni, függetlenné vált. Férjével 
több mint tíz év alatt lényegileg végigfotózták Magyarország legmegha-
tározóbb cigánytelepeit és a pesti gettósodó kerületekben élő romák éle -
tét. 1998-ban jelent meg Más Világ című közös albumuk, amelyben szakí-
tottak a téma addigi képi megjelenítésének kétpólusú sémájával (vagy a 
szociografikus dokumentálás, vagy az idealizált „szabadlét” nosztalgiá -
ja) – ők mindemellett az embert (a vágyaival, mosolyával, könnyeivel…), 
az ugyanolyan embert is meg tudták mutatni. A kötet nagy visszhangot 
keltett, a fotókat bemutató kiállítások pedig világszerte rendkívüli hatást 
váltottak ki. Kerényi György újságíró a kötet előszavában írja: „ A fotókon 
a hiány nem üresség, nem embertelen, hanem nagyon is emberi a sze -
génység.” 2002-ben létrehozták a Kópia Fotógalériát, teret adva tehetsé-
ges pályatársak és tanítványok bemutatkozásának csoportos és egyéni 
tárlatokon. E mellett foglalkozik folyamatosan fiatal fotósok tanításával, 
segítésével is. 2010-es Csalóka Látszat című Mai Manó-beli kiállítása – 
és a magánkiadásban megjelent kötete – egy új megközelítési dimenziót 
mutat a lét-múlt-nőiség-emlék-vágy sokrétű palettáján. A nagyméretű 
színes képeken nem a tárgy válik emberré, hanem a tárgy és környezete 
készteti a nézőt magában keresni az eltűnő embert. Horváth M. Judit így 
vall a Csalóka Látszat című kiállításáról: „Származásomból, lelki alka -
tomból, nem utolsó sorban női mivoltomból adódik, hogy számomra a 
Valóság és a Mese szorosan összefonódik, a köztük levő szűk mezsgye 
átjárható. Könnyedén lépek át egyikből a másikba, és e kettős lélekálla -
potból fakadó bizonytalanságomból születnek képeim…” Legutóbb pedig 
Privát képek címmel (Herman Ildivel) vallott személyes, mindannyiunkat 
megrázó, bármikor „utolérhető” sorsáról kegyetlenül csupasz őszinte -
séggel. 1998 és 2012 között hat egyéni és tizenkét csoportos kiállításon 
szerepelt – New Yorktól Sárvárig – felvételeivel. A Magyar Újságírók Or -
szágos Szövetségének és a Magyar Fotóművészek Szövetségének a tag -
ja. Felvételeit a Magyar Fotográfiai Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum 
Történeti Fényképtára és a Körmendi-Csák Fotográfiai Gyűjtemény.

She was born 20 September 1952 in Sárvár, into an assimilated Roma 
family. She attended elementary and high school here. Between 1969-

81, she worked as a paediatric nurse. In 1985, she began to photograph 
professionally; she learned the profession from her husband, György Stal -
ter. (See his biography in this volume.) Under his influence, she became 
conscious of the importance of her own background, to accept it and to 
take the responsibility to aid the fate of gypsies in Hungary, with her own 
means. This meant to present their human and emotional values, through 
a sociographic exploration and documentation – within their overwhelm -
ing poverty. Between 1990-95, she was photo editor and photojournal-
ist for the Roma magazine, Amaro Drom (Our Path) – under the direction 
of Béla Osztojkán, and then for three years she was editor-in-chief. In 
1994 – together with her husband – they were awarded the Essay Award of 
the Hungarian Press Photo competition. When she finally felt that within 
the politicised media world, a “minority” magazine was unable to create 
something human, novel and useful, she became independent. Together 
with her husband, for over ten years, they essentially photographed the 
life of the Roma in Hungary, living in the most typical gypsy settlements 
and in the ghettoised districts of Budapest. In 1998, their joint album, en -
titled Más Világ (Another World), was published, in which they broke with 
the bipolarised schematic of the visual presentation of the subject until 
that point (either sociographic documentation, or an idealised nostalgia 
for the “free existence”) – they were able to portray the individual (with 
their desires, with their smile, with their tears…), as just the same hu-
man being. The volume elicited a great response, and the exhibitions pre-
senting the photos also made an extraordinary impact around the world. 
Journalist György Kerényi writes in the preface to the book: “In these pho -
tos, the absence is not a void, and not inhuman, but rather this poverty is 
very human.” In 2002, they established the Kópia Fotógaléria (Copy Photo 
Gallery), giving space to presenting talented colleagues and students in 
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group and solo exhibitions. At the same time, they engage continuously in 
the teaching of, and assistance to, young photographers. Her 2010 exhibi -
tion at Mai Manó, entitled Csalóka Látszat (Deceptive Appearances) – and 
the volume published privately – presents a new dimension in approach 
on the variegated palette of existence-past-femininity-memory-desire. 
In the large-scale colour photographs, it is not the object that becomes 
the individual, but rather the object and its milieu that compel the viewer 
to search for the vanishing individual in themselves. Judit M. Horváth 
says of her exhibition: “Proceeding from my own background, mental 
constitution, and last but not least, my female nature, Reality and Fables 
are tightly interwoven in my eyes, and the narrow borderland between 
them is permeable. I easily step from one into the other, and my pictures 
are born from my uncertainty springing from this dual state of mind…” 
Most recently, under the title Privát képek (Private Images, in collabora -
tion with Ildi Herman), she confessed about her own shocking, personal 
fate, which could “catch up” with any of us, at any time – with unmercifully 
naked honesty. Between 1998 and 2012, she had six solo shows and took 
part in twelve group exhibitions – from New York to Sárvár – with her 
photographs. She is a member of the Hungarian Press Association and 
the Association of Hungarian Photographers. Her photographs are held 
at the Hungarian Museum of Photography, the Historical Photographic 
Archives of the Hungarian National Museum, and the Körmendi-Csák 
Photography Collection.

K iskunfélegyházán 1945. július 29-én született. Baján érettségizett, 
1963 és 1971 között a Bajai Vízügyi Igazgatóság fényképésze volt. Fo-

tói folyamatosan megjelentek a Bajai Hírlapban, a Petőfi Népe című me -
gyei napilapban és az MTI bajai tudósítója is volt. 1964-től részt vett a 
Dunai Fotóklub munkájában: vezetőségi tag és kiállító is lett. 1971-ben 
felvették a Magyar Fotóművészek Szövetsége tagjai közé; ezt követően 
hat évig a Magyar Távirati Iroda munkatársa lett. Közben 1975-ben elvé -
gezte a MÚOSZ Újságíró Iskola fotóriporter szakát. 1976-tól 1985-ig a Ma-
gyar Ifjúság riportere, majd három évig fotórovat vezetője volt. Közben a 
Nagybaracskai Szociofotós Alkotótáborban készített fotósorozatokat. 1985-től a Nép -
szava, aztán a Képes 7 című hetilap, az Anna magazin kép szerkesztője, az Európa, a 
Mai Nap és a Reform című kiadványok munkatársa-főmunkatársa-kép szerkesztője 
is volt. 1996-tól – nyugdíjazásáig az Axel Springer Kiadó fotósa. Vendég -
előadó volt a Kaposvári Egyetem Fotográfia tanszékén. Az utóbbi években 
főként portré-, divat-, csendélet- és illusztrációs munkákat készít saját 
műtermében. Fotóriportokban, sorozatokban, fotóesszékben gondol-
kodik. Művészi alkotótevékenységében egyre gyakrabban használja a 
montázstechnikát, az önálló fotóeljárásokkal, számítógéppel átalakított 
fénykép megoldásait – motívumai azonban visszatérnek, újra és újra 
felbukkannak. „Nagyvárosi fényképész” – írja róla Kincses Károly – „ a 
végleges vagy időleges otthontalanság érdekli, a lakótelep, a külváros… 
a kubai vendégmunkások…” És persze ő maga is domináns része a létre-
hozott valóságnak: áttételesen állandó szereplője saját képeinek. 1992-
ben így nyilatkozott: „Akármit fényképezek, végül is mindig magamat 
mutatom.” „…mióta a fotográfia létezik, a fotográfusnak két fő törekvése 
van. Az egyik, hogy a kép pontosan olyan legyen, mint a valóság, a má -
sik meg, hogy semmiképpen se legyen olyan, lehetőleg ne is hasonlítson 
rá. Nem tudom eldönteni, én melyik csoportba tartozom, leginkább a két 

tábor közötti határmezsgyén bujkálok…” Elsősorban fénnyel, természe -
tes és mesterséges fényhatások felhasználásával teremti meg sajátos 
világát. 1975 és 2011 között hat önálló kiállítása volt Budapesten. Pályá -
ját 1986-ban Balázs Béla díjjal ismerték el. Más Kép című kötete 2001-
ben, a Rétegek 2005-ben, az Alkonyzóna pedig Gera Mihály előszavával a 
Folpress kiadásában 2012-ben látott napvilágot. Néhány művét a Magyar 
Fotográfiai Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára 
és a Körmendi-Csák Fotográfiai Gyűjtemény őrzi.

B orn 29 July 1945 in Kiskunfélegyház. He received his high school 
diploma in Baja, and between 1963-71 he was photo  grapher for the 

Baja Hydrographic Directorate. His photos regularly appeared in the 
Bajai Hírlap (Baja Newspaper), and the Petőfi Népe  county daily newspa-
per, and he was also Baja correspondent for the Hungarian Wire Service 
(MTI). From 1964, he also took part in the work of the Dunai Fotóklub 
(Danube Photo Club): he became a member of the board, and also exhib -
ited his work. In 1971, he was made a member of the Association of Hun-
garian Photographers; subsequently, he worked for the Hungarian Wire 
Service (MTI) for six years. Meanwhile, in 1975, he completed studies in 
the Photojournalism Department of the Journalism School of the Hun -
garian Press Association (MÚOSZ). Between 1976 and 1985, Horváth was 
a reporter for Magyar Ifjúság (Hungarian Youth), and then for three years 
he led the photography column. At the same time, he produced photo 
series at the Creative Camp for Social Photography in Nagybaracska. 
From 1985, he was photo editor for Népszava, then at the weekly Képes 7, 
and at Anna magazine, and he was also on the staff of / senior staff of / 
photo editor at the publications: Európa, Mai Nap, and Reform. From 1996 
until his retirement, he was photographer for the Axel Springer Publish -
ing House. He was also guest lecturer at the Photography Department 
of Kaposvár University. During recent years, he has produced primarily 
portrait, fashion, still life and illustrative work in his own studio. Hor -
váth thinks in terms of photographic reports, series, and photo-essays. 
In his artistic and creative work, he employs increasingly the techniques 
of montage, independent photographic processes, and solutions of pho -
tographs transformed with the computer – while his motifs, neverthe -
less, recur, arising again and again. “He is a photographer of large cit -
ies” – Károly Kincses writes about him – “who is interested in permanent 
or temporary homelessness, in the housing estate, in the outskirts… in 
Cuban guest workers…” And of course, he himself is also a dominant 
part of the reality he creates: he is the indirect permanent protagonist 
of his own images. In 1992, he declared: “Whatever I photograph, ul -
timately I always show myself.” “…since photography has existed, the 
photographer has two main pursuits. The first is that the image should 
be exactly as reality; the other is that it should not by any means be like 
it, and should not even resemble it, if possible. I cannot decide to which 
group I belong: I lurk most of all in the borderlands between the two 
camps…” He creates his own particular world primarily with light – with 
the employment of natural and artificial light effects. Between 1975 and 
2011, he had six solo exhibitions in Budapest. His career was recognised 
in 1986 with a Balázs Béla Award. His book, Más Kép [Other Image], was 
published in 2001, Rétegek [Layers] in 2005, and Alkonyzóna [Twilight 
Zone], with a preface by Mihály Gera, was published by Folpress in 2012. 
A number of his works are held at the Hungarian Museum of Photog -
raphy, at the Historical Photography Archive of the Hungarian National 
Museum, and at the Körmendi-Csák Photography Collection.

HORváTH pÉTER

fo
tó

: ö
na

rc
ké

p/
se

lf
-p

or
tr

ai
t

41
5

B
IO

G
R

A
P

H
IE

S

D evecserben született 1952. augusztus 30-án. Gyermekkorát Kolon -
táron és Ajkán töltötte. 1966 óta Veszprémhez kötődik. Eredetileg 

műszaki pályára készült – műszaki-technikai érdeklődése és kedvtelése 
azóta is megmaradt –, de a ’70-es évek elején intenzíven kezdett foglal -
kozni a fényképezéssel. Nagy hatással volt rá a film, mint vizuális kifeje-
zési lehetőség; különösen Antonioni Nagyítás című művének látásmódja, 
filozófiája, életérzése. (Részben ennek hatására készítette éjszakai par -
kokban önarcképeit, modell-felvételeit.) A 80-as években egy mozikat 
üzemeltető megyei vállalat reklám és video osztályának vezetőjeként 
számos filmművészeti kiadványt és periodikát szerkesztett és tervezett. 
1976 óta szerepelnek alkotásai egyéni és csoportos kiállításokon itthon 
és külföldön. 1978-tól 1983-ig a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának a 
tagja, ahol lehetősége volt sajátos, egyéni felfogásban elkészíteni fotóit. 
Újszerű munkái gyakran kerültek elméleti és szakmai viták kereszttüzé -
be, de hamar közös utat talált a progresszív hazai és európai művészeti 
áramlatok képviselőivel. 1979-től alapítója és animátora a Veszprém -
ből induló Dokumentum elnevezésű kiállítás- és kiadványsorozatnak, 
amelynek legelső szereplői között találjuk Szerencsés Jánost, Vető Já -
nost, Kerekes Gábort. Ugyancsak 1979-ben a „Prix Air France – Ville de 
Paris” ösztöndíj keretében fényképezte Párizst, ahol a francia főváros 
polgármesterének díját kapta meg. 1979 és 1982 közötti munkáiban ti -
pikusan fotográfiai alapelemekkel: a fénnyel, az idővel, a negatív síkjá -
ra lehatárolt térrel és ezek esetlegességeivel foglalkozott. Budapesti 
„városképein” a tér, idő és expozíció kapcsolatának véletlenszerűségeit 
rögzítette. 1983-ban lett tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének. 
1999-ben jelent meg A preparált idő nyomában címmel fotó- és esszékö -
tete, amelyben addigi pályájának bölcs és lírai összegzését adja szóban 
és képben. Az utóbbi évtizedben főleg a megújuló vizuális technológiák 
nyelvi és mediális sajátosságaival foglalkozik, számos publikáció, tema -
tikus kiállítás, szimpózium, művészeti kiadvány létrejötte kapcsolható 
nevéhez. Korábbi, ismert fotóinak kézi színezéssel, majd digitalizálás -
sal is módosított változatait 2003-ban Budapesten a Műcsarnokban és a 
Vintage Galériában mutatták be, illetve azóta számos európai városban 
is kiállították. Egy 2011-es interjúban így jellemezte saját munkásságát: 
„…képeim magára a képi médiumra, annak aktuális változásaira reflek -
tálnak, így ezek még saját pályám kezdetén is értelmezhetetlenek lettek 
volna. Egyszerűen csak kortárs művész vagyok, aki különböző eljárá -
sokkal képeket állít elő, leginkább talán egy képzőművész alapállásá -
ból.” Munkásságát 2002-ben Balogh Rudolf – díjjal ismerte el a magyar 
állam. Művei számos köz- és magángyűjteményben  is megtalálhatóak: 
többek között Magyar Fotográfia Múzeum,  Kecskemét; Lackó Dezső 
Múzeum, Veszprém; Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros; Karvalits 
Ferenc gyűjteménye és a Körmendi-Csák Fotográfiai Gyűjtemény.

B orn 30 August 1952 in Devecser. He spent his childhood in Kolontár 
and Ajka. Since 1966, he has been linked to Veszprém. Originally, he 

prepared for a technical career – and his technical-engineering interest 
and pleasure has remained ever since – but in the early 1970s he began 
to engage intensively in photography. Film made a big impact on him, 
as a possibility for visual expression; in particular, the vision – philoso -
phy – sense of life of Antonioni’s Blow-Up. (In part, he produced his self-
portraits and portraits of models in night-time parks under its influence.) 

In the 1980s, as the head of the advertising and video department of a 
county company operating cinemas, he edited and designed many film 
publications and periodicals. Since 1976 his works have featured in solo 
and group exhibitions in Hungary and abroad. From 1978 to 1983, he was 
a member of the Studio of Young Photographers (FFS), where he had the 
possibility to make his photos according to his own, individual conception. 
His novel works often entered the crossfire of theoretical and profession-
al debates, but they soon found their way among representatives of the 
progressive Hungarian and European art trends. From 1979, he was the 
founder and initiator of the Dokumentum (Document) exhibition and pub -
lication series launched in Veszprém, among whose first authors were 
János Szerencsés, János Vető and Gábor Kerekes. Also in 1979, within the 
framework of the “Prix Air France – Ville de Paris” scholarship, he pho -
tographed Paris, where he received the award of the Mayor. In his works 
between 1979 and 1982, he typically engaged with the basic elements of 
photography: with light, time, and the space defined by the negative plane 
– and with the contingency of these. In his Budapest “cityscapes”, Jokesz 
recorded the random nature of the relationship of the space, time and 
exposition. In 1983, he became a member of the Hungarian Association of 
Photographers. In 1999, his volume of photographs and essays, entitled 
A preparált idő nyomában [In Search of Prepared Time], was published, 
in which he offers a sage and lyrical summary, in words and images, of 
his career up till then. Over the last decade, he has engaged primarily 
in the linguistic and mediatised properties of renewed visual technolo -
gies, and the realisation of numerous publications, thematic exhibitions 
and symposia are associated with his name. The modified versions of his 
earlier, well-known photos, transformed with hand-colouring and digi -
talisation, were shown in 2003 in Budapest at the Műcsarnok/Kunsthalle 
and at Vintage Gallery, as well as in many European cities since then. In 
an interview in 2011, this was how he characterised his own work: “…my 
pictures reflect on the visual medium itself, and on their actual changes, 
in such a way that at the beginning of my career they would have been 
uninterpretable. I am simply just a contemporary artist, who produces 
pictures with various processes, principally perhaps from the starting 
point of a visual artist”. Jokesz’s work was recognised by the state in 2002 
with a Balogh Rudolf award. His works are found in many public and pri -
vate collections: among others, the Hungarian Museum of Photography, 
Kecskemét; Lackó Dezső Museum, Veszprém; Institute of Contemporary 
Art – Dunaújváros; the Collection of Ferenc Karvalits, and the Körmendi-
Csák Photography Collection.

Egy német kis faluban, Oberhartban született 1945. augusztus 
2-án. Családja a harcok elől menekült, a háború után visszatér-

tek Budapestre. 1964-ben a Kölcsey Gimnáziumban érettségizett, 
majd elvégezte a fényképész szakmunkásképző iskolát. 1971-ben 
egy ajándékba kapott Voigtlander fényképezőgéppel kezdte el pá-
lyáját: kezdetben két évig a Budapesti Fényképész Szövetkezet se-
gédriportere volt, azután 1979-ig a Vasipari Kutató Intézetnél fotó-
zott. A nyolcvanas évek közepétől a Képes 7, később a Képes Európa 
fotóriportere, majd szabadúszó fotóművész lett. A kilencvenes évek 
elejétől a camera obscura különféle módozataitól kezdve a történeti 
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fotóeljárásokon át a polaroidig és a digitális fotóig terjedt technikai 
repertoárja. Eszköztárából mindig azt választja ki, ami mondaniva-
lójának a legjobban megfelel. A régi fotótechnikák biztos ismerete 
és alkalmazása az egyedien „Kerekes” témák  plasztikus megjele-
nítését szolgálja: a születés, létezés, halál – a mikro- és makrokoz-
mosz számos eleme és a tudomány kiaknázhatatlan világa. A ter-
mészettudományos ismeretek tisztelete témában és kivitelezésben 
egyaránt különleges ismertetőjegye Kerekes Gábor fényképeinek. 
1977-ben a Fiatal Fotóművészek Stúdiójának alapító tagja, 1986-tól 
művészeti vezetője lett. Később is a kreatív, európai szintű kortárs 
fotográfiai irányzatok elszánt híve volt, megalakította – részben a 
régi stúdiósokból – a „+Műhely” csoportosulást. Folyamatosan ta-
nul, tanít, kísérletezik, kreatív módon használja a régi korok fotó-
technikáit, ötvözi ezt a digitális világ adta lehetőségekkel; állandóan 
kritikus módon figyeli magát és a körülöttünk lévő világot. És erről 
beszél nekünk rendkívül koncentrált, absztrakt vizuális megfogal-
mazásaiban. 1980 óta a Magyar Fotóművészek Szövetségének a tag-
ja. 1981-ben Jokesz Antallal, Szerencsés Jánossal és Vető Jánossal 
megalakították a Dokumentum csoportot. Itthon és külföldön rend-
szeresen kiállító művész; az 1977-es Ferencvárosi Pincetárlatától 
napjainkig több mint húsz egyéni kiállítása és számos csoportos be-
mutatkozása volt. A 2011-es innsbrucki FOTOFORUM-ban megren-
dezett kiállításának ismertetőjében az alábbi áll: „Az első pillanattól 
kezdve teljesen egyéni úton járt, megközelítése, alkotói habitusa és 
képei nagyon gyorsan a fotográfus világ megkerülhetetlen alakjává 
tették. Elkötelezett szemlélete és művészi projekjeinek komplexi-
tása és minősége miatt a jelen nemzedék számára is referenciának 
számít.” 1990-ben Balázs Béla-díjjal tüntették ki, 2010-ben Érde-
mes Művész címet kapott. Kiadványai a Magyar Fotográfiai Múzeum 
gondozásában, limitált példányban jelentek meg. Művei fontos eu-
rópai köz- és magángyűjteményben is megtalálhatók: Galerie der 
Stadt, Esslingen; Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét; Musée 
de l’Élysée, Lausanne; M. Ken Damy, Brescia; National Museum of 
Film, Television and Photography, Bradford és a Körmendi-Csák 
Fotográfiai Gyűjtemény.

He was born in a small German village, in Oberhart, on 2 August 
1945. His family fled from the war, and returned to Budapest 

after the end of the war. He received his high school diploma in 1964 
from Kölcsey High School, and then completed his studies at the 
Photographers Vocational Training School. He began his career in 
1971 with a Voigtlander camera he had received as a gift: for the first 
two years, he was an assistant reporter at the Budapest Photog-
raphers’ Co-operative, and then until 1979 he photographed at the 
Siderurgical Research Institute. From the mid-1980s he was a pho-
tojournalist for the weekly Képes 7, and later for Képes Európa, and 
then became a freelance photographer and artist. From the early 
1990s, his technical repertoire extended from the various methods 
of camera obscura, through the historical photographic processes, 
all the way up to the Polaroid and digital photography. He always se-
lects from his range of methods that which best suits his message. 
His assured knowledge and application of the old photographic tech-
niques serves the sculptural visual representation of the uniquely 
“Kerekes” themes: birth, existence, death – the numerous elements 
of the micro- and macrocosm, and the unexploited realm of science. 
A special characteristic of Gábor Kerekes’s photographs is the re-
spect for knowledge in the natural sciences, both in terms of subject 
matter and execution. In 1977, he became a founding member of the 
Studio of Young Photographers (FFS), and from 1986, he became its 
artistic director. Later, he remained a determined devotee of crea-
tive, contemporary photographic tendencies of a European standard, 
and he instituted – in part with those from the Studio – the “+Műhely” 
(workshop) grouping. He continuously learns and teaches, experi-
ments, and in a creative way employs the photographic techniques 
of older eras, amalgamating these with the possibilities given by the 

digital world; he perpetually observes himself critically, as well as 
the world around us. And he speaks to us about this in an extraordi-
narily concentrated, and abstract visual formulation. Since 1980, he 
has been a member of the Hungarian Association of Photographers. 
In 1981, he established the Dokumentum (Document) group with 
Antal Jokesz, János Szerencsés and János Vető. He is a regularly 
exhibiting artist, both in Hungary and abroad. Since his 1977 show 
in the Ferencváros Pince (Cellar), up till the present day, he has had 
more than twenty solo exhibitions and has taken part in countless 
group shows. In the brochure for his exhibition arranged at the 2011 
FOTOFORUM in Innsbruck, the following is written: “From the very 
first moment, he has taken an entirely individual path, and his ap-
proach and creative habitude, and his photographs, have rendered 
him very quickly an essential figure of the world of photography. 
Due to his dedicated approach, and the complexity and quality of his 
artistic projects, he is considered a reference, also for the current 
generation.” In 1990, he was recognised with a Balázs Béla Award, 
and in 2010 he was named Artist of Merit of the Republic of Hun-
gary. His publications have come out in limited editions, through 
the Hungarian Museum of Photography. His works are held in im-
portant European public and private collections: Galerie der Stadt, 
Esslingen; Hungarian Museum of Photography, Kecskemét; Musée 
de l’Élysée, Lausanne; M. Ken Damy, Brescia; National Museum of 
Film, Television and Photography, Bradford, and the Körmendi-Csák 
Photography Collection.

K olozsvárott született 1937. augusztus 4-én, 1949 óta él Budapes -
ten. Általános iskolai tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten vé-

gezte. 1955-ben az Eötvös József Gimnáziumban érettségizett, majd az 
ELTE Jogi Karának hallgatója lett. Két év után fegyelmivel kizárták az 
egyetemről, mert 1956-ban az egyetem forradalmi bizottságának a tag-
ja volt. 1957 és 1961 között segédmunkásként dolgozott, többek között 
a Budapesti Fényképész Szövetkezetben. 1961-ben fényképész szak -
vizsgát tett. A Nők Lapjánál helyezkedett el, előbb fotóriporter, majd 
képszerkesztő és művészeti vezető lett – harminc évig volt a lap mun -
katársa. A hatvanas évek elejétől fényképezett néptáncegyütteseket, 
többek között az Állami Népi Együttest, a Honvéd Művészegyüttest. 
1965-től a mai napig is dolgozik. 1967-ben, Novák Ferenc koreográfus 
hatására kezdett Erdélyben fényképezni, ahová azután évtizedeken ke -
resztül, máig visszajár a hagyományos paraszti életforma és kultúra, 
s az átalakulás folyamatának megörökítéséért. Első önálló kiállítá -
sát a Műcsarnokban rendezte 1974-ben, ugyanezen évben jelent meg 
első albuma is Elindultam világ útján...- magyar népszokások címmel. 
1977-78-79-ben az amszterdami World Press Photo zsűrijének, majd 
1984-től a WPP nemzetközi tanácsadó bizottságának a tagja. Közel 
húsz évig a szintén amszterdami International Danstheater társula -
tát is fényképezte. 1978-ban kezdett el foglalkozni az ingázó munká -
sok életével. Munkája során ismerkedett meg Skarbit Andrással, aki 
Tiszaeszlár és Budapest között ingázott és a fővárosban kubikosként 
dolgozott. Életét egy évtizedig, Skarbit nyugdíjba vonulásáig követte. 
Az ebben az időszakban készült fényképeit A vendégmunkás című al-
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bumában jelentette meg 1988-ban, majd a budapesti Műcsarnok után 
több külföldi kiállításon is bemutatta. 1991 és 1999 között a Szín -
ház című folyóirat képszerkesztője volt, 2007 óta tanít a Színház- és 
Filmművészeti Egyetemen. Korniss Péter számos szakmai szervezet -
ben is tevékenykedik: 1966-ban lett a Magyar Fotóművészek Szövet -
ségének a tagja, 1982-ben az amerikai Eugene W. Smith Alapítvány 
nemzetközi tanácsadó testületébe választották. Tizenhat országban
volt egyéni kiállítása (többek között Helsinki, Párizs, Prága, Koppenhá -
ga, Amszterdam, Moszkva, Quito, New York). Gyakran dolgozott a nem -
zetközi sajtóban (National Geographic, GEO, Forbes, Time, Fortune,). 
Fontosabb könyvei: Múlt idő (1979), Vörös Felhő földjén  (1982), Ősi kara-
vánutak földjén (1985), Leltár – Erdélyi képek  1967-1998 (1998), Kötődés 
(2008). Több jelentős díja, kitüntetése van: Balázs Béla-díj (1975), Érde-
mes Művész cím (1983), Magyar Művészetért díj (1995), Pulitzer Emlék -
díj (2004), Prima Primissima Prima díj (2004), Hazám-díj (2005), Magyar 
Örökség-díj (2010), Kölcsey Emlékérem (2013). 1999-ben ő volt az első 
fotográfus, aki Kossuth-díjat kapott. Egy interjúban sommásan így jel -
lemezte önmagát: „Az ember érdekel, meg a kultúra, amelyben él.”. 
Dokumentarista fotográfus, de soha nem az esemény az elsődlegesen 
fontos számára, hanem az abban jelenlévő ember. Művei több külföldi 
és magyar köz- és magángyűjteményben megtalálhatók: Magyar Fo -
tográfiai Múzeum, Musée Nicephore Niépce (Franciaország), National 
Museum of Photography, Film and TV (Anglia), a Magyar Nemzeti Mú -
zeum Történeti Fényképtára, Szalóky Gyűjtemény, Körmendi-Csák Fo -
tográfiai Gyűjtemény.

B orn in Cluj (Transylvania, now in Romania) on 4 August 1937, he lives 
in Budapest since 1949. He completed his elementary school studies 

in Cluj and Budapest. He received his diploma in 1955 from the Eötvös 
József High School, then began his studies at the Law Faculty at ELTE. 
After two years, he was expelled from the university for disciplinary rea -
sons, because in 1956 he was a member of the revolutionary committee 
of the university. Between 1957 and 1961 he worked as an assistant la -
bourer, among others, at the Budapest Photographers’ Co-operative. In 
1961 he took the photographers’ professional examination. He was then 
employed by Nők Lapja (Women’s Magazine), at first as a photojournal-
ist, then as photo editor and finally artistic director – he worked for the 
magazine for thirty years. Since the early sixties, he has photographed 
folk dance groups, among others, the State Folk Ensemble (Állami Népi 
Együttes), and the Military Art Ensemble (Honvéd Művészegyüttes), with 
whom he works since 1965 up to the present day. In 1967, influenced by 
choreographer Ferenc Novák, he began to photograph in Transylvania. 
Ever since, over the course of decades, he has continued to return, to 
record the traditional peasant lifestyle and culture, and the process of 
transformation. His first solo exhibition was arranged in the Műcsarnok/
Kunsthalle Budapest in 1974, and in the same year, his first album, entitled 
Elindultam világ útján...– magyar népszokások (I set out to see the world... 
– Hungarian folk customs), was also published. In 1977-78-79, he was a 
member of the jury of the Amsterdam World Press Photo, then from 1984 
he was a member of the WPP international advisory board. For nearly 
twenty years, he also photographed the International Danstheater com -
pany in Amsterdam. In 1978, he began to follow the life of guest-workers. 
In the course of his work, he became acquainted with András Skarbit, 
who travelled between Tiszaeszlár and Budapest, where he worked as a 
construction worker. Korniss followed his life for a decade, until Skarbit 
went into retirement. The photos Korniss made during this period were 
published in his album, entitled The Guest-Worker, in 1988, and following 
exhibition in the Műcsarnok/Kunsthalle Budapest, were also shown in a 
number of exhibitions abroad. Between 1991-99, Korniss was photo editor 
of the periodical Színház (Theatre), and since 2007 he has taught at the 
Academy of Theatre and Film. Péter Korniss is active in many professional 
organisations, as well: in 1966, he was made a member of the Hungarian 
Association of Photographers, and in 1982 he was elected to the interna -
tional advisory body of the American Eugene W. Smith Foundation. Kor -
niss has had solo shows in sixteen countries (among others, in the cities 

of Helsinki, Paris, Prague, Copenhagen, Amsterdam, Moscow, Quito, and 
New York). He has worked frequently for the international press ( National 
Geographic, GEO, Forbes, Time, Fortune, etc.). Among his important pub -
lications: Múlt idő (Past Tense, 1979), Vörös Felhő földjén (In the Land of 
Red Clouds, 1982), Ősi karavánutak földjén (In the Land of Ancient Cara -
van Paths, 1985), Leltár – Erdélyi képek 1967–1998 (Inventory – Images of 
Transylvania, 1998), Kötődés (Bonds, 2008). He has been recognised with 
many important awards and honours: Balázs Béla Award (1975), Artist 
of Merit (1983), Award for Hungarian Art (1995), Pulitzer Memorial Prize 
(2004), Prima Primissima Prima Award (2004), My Country Award (2005), 
Hungarian Heritage Award (2010), Kölcsey Memorial Medallion (2013). In 
1999, he became the first photographer to be awarded the Kossuth Prize.
He characterised himself thus, summarising in an interview: “I am in -
terested in the individual, and in the culture in which s/he lives”. He is 
a documentary photographer, but it is never the event that is of primary 
importance to him, but rather the individual within it. His works are found 
in many Hungarian and international public and private collections: Hun -
garian Museum of Photography, Musée Nicephore Niépce (France), Na -
tional Museum of Photography, Film and TV (England), Historical Archive 
of the Hungarian National Museum, Szalóky Collection, Körmendi-Csák 
Photography Collection.

Budapesten született 1956. január 11-én. Az esztergomi Feren-
ces Gimnáziumban kezdett fotózni. Érettségi után a fővárosban 

elvégezte a fényképész szakmunkásképzőt. Dolgozott figuránsként, 
betegszállítóként, fényképész kisiparosnál, majd 1978 és 1988 kö-
zött a Magyar Ifjúság című hetilap fotóriportere és rovatvezetője 
lett. Közben a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának a tagja, 1983 és 
1986 között a titkára lett – lehetőséget kapva így számos szakmai 
döntésben is. 1981-ben fotóival elnyerte Párizs Város Díját. A MÚOSZ 
újságíró iskola fotóriporter szakának elvégzésével egy időben, 1983-
ban felvételt nyert a Magyar Fotóművészek Szövetségébe és a Mű-
vészeti Alapba. 1987-ben, még Ifjúsági Lapkiadós fotóriporterként 
kapta meg a Magyar Újságírók Szövetségének Nívódíját. 1990-ig a 
Képes 7 című hetilapnál dolgozott, azóta szabadúszó fotográfus. 
Feleségével, Horváth M. Judit fotóssal 1995-ig rendszeresen publi-
kált az Amaro Drom (Mi Utunk) című romalapban, közben 1992-től a 
VOLT magazin képszerkesztője. A magyarországi cigányság életét, 
helyzetét már stúdiós kora óta fényképezte. Több mint tíz év mun-
káiból 1998-ban jelent meg Horváth M. Judittal közös albumuk Más 
Világ címmel, melynek ajánlójában Göncz Árpád köztársasági elnök 
írta: „Ezek a képek felkiáltójelek. Lelkiismeretünk felkiáltójelei!” A 
fotókból rendezett kiállítást számos európai és magyar városban is 
bemutatták. Stalter György „szubjektív dokumentarista” fotográfus-
nak vallja magát. Ezt a fajta szemléletet, tudást adja át tanítványa-
inak az 1995-ben Kerekes Gáborral együtt létrehozott ASA Fotóstú-
dióban. A kilencvenes évek közepétől többször díjazták feleségével 
közös munkáikat a Magyar Sajtófotó Pályázatokon; 1997-ben pedig 
megkapta a Balogh Rudolf-díjat. Az általa alapított Kópia Fotóga-
léria életre hívója az volt, hogy pályatársainak, fiatal kollégáinak 
egyéni és csoportos tárlaton megmutatkozási lehetőséget biztosítson. 
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2006-ban a Sajtófotó kiállításon több kategóriában is díjazták felvé-
teleit, és elnyerte a Budapest Fotográfiai Ösztöndíjat Józsefvárosról 
szóló munkájáért. Város a városban címmel 2010-ben jelent meg al-
buma ebből az anyagból. „Többéves munkafolyamat eredménye ez a 
sorozatom, és az általam jól ismert riport-fotográfiát szándékozom 
megújítani. Sajátos színvilágot használok, amit analóg képmódosító 
eljárásokkal érek el. Célom, hogy elemelve a szimpla valóságot, egy 
szubjektív kordokumentum-valóságot hozzak létre.” – írja egy inter-
netes portálon. A következő évben lehetősége nyílt a Moholy-Nagy 
László ösztöndíjjal Berlinben dolgozni: a józsefvárosi anyaga kibővült 
egy német városrész összehasonlító felvételeivel. Neukölln/Nyolcker 
címmel Berlinben, majd 2012 őszén a FUGA Budapesti Építészeti Köz-
pontban nyílt a fotókból kiállítás. Jelenleg is aktív résztvevője a Pécsi 
József Ösztöndíj bírálóbizottságának. Már a nyolcvanas évek közepétől 
sokat utazott; külföldi riportjainak változatos helyszínei (a teljesség 
igénye nélkül): Vietnám (1984), Kuba (1984), Kína (1987), Mozambik 
(1988), Etiópia (1989), New York-Harlem (1989), India (2000). Műveinek 
egy részét a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum, a Magyar Nem-
zeti Múzeum Történeti Fényképtára és a Körmendi-Csák Fotográfiai 
Gyűjtemény őrzi.

B orn 11 January 1956 in Budapest. He began to photograph at 
the Franciscan High School in Esztergom. After receiving his 

diploma, he completed vocational training as a photographer in Bu-
dapest. He worked as staffman, hospital porter, and as photogra-
pher for an artisan, and then between 1978-88 he became a photo-
journalist and columnist at the weekly, Magyar Ifjúság (Hungarian 
Youth). Meanwhile, he was made a member of the Studio of Young 
Photographers (FFS), and became secretary between 1983-86 – thus 
taking part in many professional decisions, as well. In 1981, he won 
the City of Paris Award with his photos. Completing the photojour-
nalism faculty of the Hungarian Association of Journalists (MÚOSZ) 
Journalism School, at the same time, in 1983, he gained admission 
to the Hungarian Association of Photographers, and to the Arts 
Foundation. In 1987, as photojournalist for Youth Publications, he 
was awarded the Standard Award of the Hungarian Association of 
Journalists. He worked until 1990 at the weekly Képes 7, and since 
then has been a freelance photographer. With his wife, photogra-
pher Judit M. Horváth, until 1995 he regularly published in the Roma 
magazine, Amaro Drom (Our Path), while from 1992 he was photo ed-
itor for VOLT magazine. He has photographed the life and situation of 
gypsies in Hungary since his period in the Studio. In 1998, their joint 
album with Judit M. Horváth, entitled Más Világ (Another World), of 
more than ten years of their work, was published, in whose dedica-
tion President Árpád Göncz wrote: “These pictures are exclamation 
points. The exclamation points of our conscience!” An exhibition ar-
ranged from the photos within was presented in many Hungarian 
and European cities. György Stalter professes to be a “subjective 
documentary” photographer. This approach and knowledge is what 
he passes on to his students in the ASA Photo Studio, established 
together with Gábor Kerekes in 1995. From the mid-nineties, his 
work together with his wife was awarded a number of times at the 
Hungarian Press Photo competitions; in 1997, he was awarded the 
Balogh Rudolf Prize. The Kópia Fotógaléria (Copy Photo Gallery) that 
he established provided the possibility for his colleagues to show 
their work, within solo and group exhibitions. In 2006, his photos at 
the Press Photo exhibition were awarded in a number of categories, 
and he also won the Budapest Photography Scholarship for his work 
on Józsefváros (Budapest’s 8th District). His album of this mate-
rial, entitled Város a városban (City within a City), was published in 
2010. “This series is the result of a working process of several years, 
and I intend to reform the documentary photography that I know so 
well. I employ a unique colour palette, which I achieve with analogue 
image-modifying procedures. It is my aim to elevate the simple re-
ality into a reality that is a subjective document of the era, which I 

realise” – he wrote on an internet portal. In the following year, he 
received the possibility to work in Berlin with a Moholy-Nagy László 
Scholarship: his material on Józsefváros was expanded with photos 
comparing it to a German ghetto district. An exhibition of the photos, 
entitled Neukölln/Nyolcker, was opened in Berlin, and then in the 
autumn of 2012, at the FUGA Budapest Architecture Centre. Stal-
ter is currently an active participant on the jury of the Pécsi József 
Scholarship. Already from the mid-eighties, he travelled a lot. The 
diverse locations of his foreign reports (without an attempt at com-
pleteness): Vietnam (1984), Cuba (1984), China (1987), Mozambique 
(1988), Ethiopia (1989), Harlem in New York (1989), India (2000). A 
portion of his oeuvre is held at the Hungarian Museum of Photog-
raphy in Kecskemét, in the Historical Archive of the Hungarian Na-
tional Museum, and in the Körmendi-Csák Photography Collection.

Budapesten született 1946. április 30-án. A Madách Gimnázium-
ban Bíró Yvette filmklubjában érzett rá a képiség fontosságára. 

1964-ben a Budapesti Fényképész Szövetkezetnél helyezkedett el, 
közben 1966-ban fényképész szakvizsgát tett. Később művészet-
történet-filozófia szakon diplomázott. 1972-től 1991-ig a Nők Lapja 
című képes hetilap fotóriportere, majd főmunkatársa és rovatve-
zetője lett. 1991 és 1993 között a Playboy magyarországi kiadásá-
nak művészeti igazgatója volt. Ezt követően exkluzív szerződéssel 
(Sóvári Zsuzsával, kolumnistaként Kép és Írás címmel) jelentek meg 
hetente fotográfiái az Esti Hírlapban, a Kurírban, a Mai Napban. So-
rozata volt még a Népszabadságban Képek és  Szavak címmel. 1973-
tól a MÚOSZ, 1978-tól pedig a Magyar Fotóművészek Szövetségé-
nek és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének a tagja. 
1973 és 1979 között a Magyarországon kihalóban lévő mesterségek 
művelőit örökítette meg – Mesterségek dicsérete című kiállításán 
mutatta be felvételeit. 1978-ban több hónapot töltött Thaiföldön: a 
buddhizmusról, a kábítószerfüggőségről és kezeléseikről készített 
felvételeket. (Angyalok városa című kiállítása.) 1981 és 1983 között 
a magyar elmegyógyintézeteket fotografálta, képei a Magyarország 
felfedezése sorozatban a Téboly, terápia, stigma című kötetben je-
lentek meg. A Boldogok, akik házadban laknak című albumában az 
akkoriban (1983–1986) fellelhető négy magyarországi szerzetes-
rend kolostorainak a világát térképezte fel, a kötet a  Corvina Kiadó 
gondozásában jelent meg;  majd a nyolcvanas évek végén a hazai 
reformátusok életét fotózta. (Tudvalévő, hogy a Kádár-kori Ma-
gyarországon ez nem volt természetes témaválasztás.) Közéletibb, 
politikai érzékenységét is sejtető oldalát mutatta meg a Vajszínű 
árnyalat 1988- című kötetében, amely a magyar és kelet-európai 
rendszerváltás eseményeit örökíti meg – Esterházy Péter kísérő-
szövegével.Az 1990-es években több albumot adott ki híres és ke-
vésbé híres emberek rendhagyó portréiból (Arctérképek, Vallomás, 
Dimarco-változatok, Női vonal, Hölgyeim és Uraim). 1990-ben alapí-
tója volt a Magyar Fotóriporterek Társaságának, 1990 és 1995 kö-
zött pedig főtitkárhelyettese, illetve ebben az időszakban a Magyar 
Fotóművészek Szövetségének elnökségi tagjává választották. 2005 
és 2010 között a Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep fotóművészeti 
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tagozatának művészeti vezetését vállalta. Az ő ötlete alapján való-
sult meg a Bécs-Budapest 2000 (1999) album, amely két rokon várost 
mutat be két magyar és két osztrák szerzőpáros (fotós és író) által. 
1999-ben Xantus János felkérésére eljátszotta saját magát Se kép, 
se hang című filmjében. 2009-ben Makk Károly hívta meg egy cameo 
szerepre az  Így, ahogy vagytok című politikai thrillerjébe . (Ez is 
sokoldalúságának bizonyítéka.) „Közéleti” foto  gráfiai tevékenysé-
ge a …res publica…(2004) című három nyelven megjelenő könyvvel 
folytatódott, amelyben megörökítette mindazokat a közjogi méltó-
ságokat, akiknek meghatározó szerepük volt Magyarország európai 
uniós csatlakozásához. Három kötete jelent meg a Budapesti Ka-
maraszínház belső, „zegzugos” életéről – szakítva az addigi hagyo-
mányos színházi fotó sablonjaival. (Bevilágítás, Egy szerelem három 
éjszakája, Szín-darabok) A Hídregény (2007) című, nagyformátumú 
album a Kőröshegyi völgyhídnak – Közép-Európa legnagyobb hídjá-
nak – a születését mutatja be. 2013-ban elején jelenik meg az LGT 
– Etűdök kamerára és három helyszínre (Presser Gábor jegyzeteivel)  
fotóalbum, amely a Locomotív GT zenekar 2013 februári koncertje-
ire készült. A zenekar életéből három fontos történetet mutat be a 
fotós: Tabán, 1979; LGT-show,1980; Nyugati búcsú,1992) Műveit a 
közönség több mint ötven egyéni kiállításon láthatta, könyveinek a 
száma meghaladja a negyedszázat. (Ezek közül jónéhány könyvé-
szeti díjat is nyert.)Balogh Rudolf-díjas (1995), MÚOSZ Aranytoll-
díjas (2006), a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze (2006). Egész 
pályájára jellemző – a rendkívül magas szintű technikai kivitele-
zés és igényes témaválasztás mellett – a társult művészetekkel és 
tudományágakkal való szoros kapcsolat. Az irodalom, a színház, a 
zene, a néprajz, a pszichológia és a fotográfia egymást erősítő ha-
tásával ér el nem csupán esztétikai, hanem intellektuális hatást. 
Számos köz- és magángyűjtemény őrzi fotográfiáit (Magyar Foto-
gráfiai Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár, a 
Körmendi-Csák Fotográfiai Gyűjtemény). 26 felvételét a New York-i 
Metropolitan Múzeum válogatta be gyűjteményébe.

Born 30 April 1946 in Budapest. It was in the Yvette Bíró film club 
at the Madách High School that he sensed the importance of 

visuality. In 1964, he took on a position at the Budapest Photogra-
phers’ Co-operative, while in 1966 he took the professional exam 
for photographers. He later received a degree in art history and phi-
losophy. From 1972 to 1991, he was a photojournalist for the weekly 
illustrated Nők Lapja (Women’s Magazine), and later columnist and 
senior staff member. Between 1991-93, he was artistic director of 
the Hungarian edition of Playboy. Subsequently, with an exclusive 
contract (with Zsuzsa Sóvári, as Kép és Írás [Image and Text] col-
umnist), his photographs appeared each week in the newspapers 
Esti Hírlap, Kurír, and Mai Nap. The series also appeared in Népsza-
badság as Képek és  Szavak (Images and Words). Since 1973, he has 
been a member of the Hungarian Press Association (MÚOSZ), and 
since 1978 of the Hungarian Association of Photographers and of the 
Association of Hungarian Creative Artists. Between 1973 and 1979, 
he recorded the cultivators of crafts dying out in Hungary – and 
presented his photos at the exhibition entitled In Praise of Crafts. In 
1978, he spent several months in Thailand: he took photos on the 
subjects of Buddhism, and on drug addiction and its treatments. 
(He then had an exhibition entitled City of Angels.) Between 1981-83, 
he photographed the Hungarian mental institutions, and his photos 
were published in the volume entitled Téboly, terápia, stigma (In-
sanity, Therapy, Stigma), from the Discovering Hungary series.Sze-
beni’s album entitled Boldogok, akik házadban laknak (The Blessed, 
Who Live in Your Land) surveyed the world of the monasteries of 
the four religious orders encountered in the Hungary of the epoch 
(1983-86), and was published by the Corvina Publishing House; in 
the late eighties, he photographed the life of the Calvinists in Hun-
gary. (It should be recognised that in Kádár-era Hungary, this was 
not a simple choice of subject matter.) He showed a side revealing 

his public and political sensibilities in the volume entitled Vajszínű 
árnyalat 1988- (Butter-Coloured Hue, 1988- ), recording the events 
of the Hungarian and Eastern European political changes – with an 
accompanying essay by Péter Esterházy. In the 1990s, he published 
several albums of unusual portraits of famous and lesser-known 
people (Arctérképek [Facial Maps], Vallomás [Confession], Dimarco-
változatok [Dimarco Variations], Női vonal [Female Line], Hölgyeim 
és Uraim [Ladies and Gentlemen]). In 1990, he was a founder of 
the Hungarian Photojournalists’ Association, and between 1990-95 
he was its deputy secretary general; during the same period, he 
was elected member of the board of the Association of Hungarian 
Photographers. Between 2005 and 2010, he undertook the artis-
tic direction of the photographic art department of the Hortobágyi 
International Artist Colony. The Bécs-Budapest 2000 (Vienna-Buda-
pest 2000, 1999) album was realised based on his idea, in which 
two Hungarian and two Austrian pairs of authors (photographer and 
writer) introduce two kindred cities. In 1999, on the invitation of 
János Xantus, Szebeni played himself in the film entitled Se kép, se 
hang (Without a Sign). In 2009, Károly Makk invited him for a cameo 
role in his political thriller, Így, ahogy vagytok (As You Are). (As proof 
of Szebeni’s versatility.) His “public” photographic activity contin-
ued with his book published in three languages, entitled …res pub-
lica…(2004), in which he immortalised all those dignitaries of public 
law, who played a determining role in Hungary’s accession to the 
European Union. He published three volumes on the internal, up-
and-down scene of the Budapest Kamaraszínház (Chamber Theatre) 
– breaking with the stereotypes of traditional theatre photography 
up till then (Bevilágítás [Illumination], Egy szerelem három éjszakája 
[Three Nights of a Love], Szín-darabok [Plays]). His large format al-
bum, entitled Hídregény (Novel of a Bridge, 2007), presents the birth 
of the bridge over the Kőröshegy Valley – Central Europe’s larg-
est bridge. In early 2013, the photo album, LGT – Etűdök kamerára 
és három helyszínre (Presser Gábor jegyzeteivel) [LGT – Etudes for 
Camera and Three Locations (with the notes of Gábor Presser)] was 
published, on the occasion of the February 2013 concerts of the 
Locomotív GT band. The photographer presents three important 
events from the history of the rock band: Tabán, 1979; LGT-show, 
1980; Nyugati búcsú, 1992). The public has viewed Szebeni’s works 
at more than 50 solo exhibitions, while he has published more than 
25 books. (And among them, many have been awarded bibliographic 
prizes.) He has received the Balogh Rudolf Prize (1995), the Golden 
Pen of the Hungarian Press Association (MÚOSZ)(2006), and has 
been named Artist of Merit of the Republic of Hungary (2006). Char-
acteristic of his entire career – alongside the extraordinarily high 
level of technical execution and demanding subjects – is his close 
connection with associated art forms and scientific material. Lit-
erature, theatre, music, ethnography, psychology and photography, 
with their reinforcing impact, attain not only an aesthetic effect, but 
also an intellectual one. Szebeni’s photographs are held in many 
public and private collections, including the Hungarian Museum of 
Photography, the Historical Archive of the Hungarian National Mu-
seum, and the Körmendi-Csák Photography Collection. Twenty-six 
of his photographs were selected as part of the collection at the 
Metropolitan Museum in New York.
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D ebrecenben 1959. szeptember 27-én született. 1980-ban 
érettsé gizett Budapesten a Képző- és Iparművészeti Szakkö-

zépiskola fotó szakán. Ezután a Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Oktatástechnikai Központjának volt a fotográfusa, majd 1985-től já-
tékfilmek forgatásán (elsősorban Grünwalsky Ferenc, Jancsó Mik-
lós, Szomjas György, Hajdu Szabolcs) rendezésében megvalósult 
alkotásokban); és színházi előadásokon (Egyetemi Színpad, Merlin 
Színház, Új Színház, Katona József Színház) fotografált. A Magyar 
Színházi Intézet archívumának is folyamatosan dokumentált. 1987 
és 1991 között a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának a tagja, köz-
ben 1990-től a Beszélő című lapnak dolgozott 2010-ig. „Majdnem 
mindig egyedi képeket készít, amelyek nem tűrik a képaláírást vagy 
kommentárt…önmagukban  jelentésteliek, lebegők.” – írja róla Bán 
András az Artportalon. A tónusok rendkívül széles skáláját hasz-
nálja; az analóg technikával készített fekete-fehér fényképeket 
mindig maga nagyítja. Műveit nevezhetnénk „lírai riportoknak” is, 
de inkább mély emberi érzések, hangulatok, „létezések” rögzítése 
minden finoman kidolgozott felvétele. Az 1980-as évek közepétől 
sokat utazott a világban, keresve a „lírát” az ember-táj-érzés képi 
megjelenítésében (Erdély, Oroszország, USA, háború és szegénység 
súlytotta válságövezetek). Ugyancsak Bán Andrást idézem: „Felké-
szültsége és feladatai alapján professzionális fotóművész, mentali-
tása ugyanakkor megőrzött valamit a nézelődő ember ártatlanságá-
ból.” 1981-ben volt az első önálló kiállítása a Műszaki Egyetem híres 
Bercsényi Kollégiumában, majd ezt követte még több mint hatvan 
egyéni és csoportos tárlat Debrecentől Londonig, New Yorkig. Az 
online adatbázisban közel harminc kollekciója látható – érdemes 
megnézni! 1991 és 1994 között Pécsi József Ösztöndíjas volt, részt 
vett a  veszprémi Dokumentum és az Első Alkotócsoport megmu-
tatkozásain is. Fotóbrancs című kötete 1994-ben jelent meg, a Látó-
kép megállóhely pedig 1998-ban a Magvető Kiadó kiadásában látott 
napvilágot. Fényképmoly 2004, Single Lens 2008. A Soros Alapítvány 
Székely Aladár-díját 1999-ben nyerte el, ugyanezen évben kapta 
meg a Balogh Rudolf-díjat is. Majd az Esztergomi Fotóbiennálé  kü-
löndíja  után a Magyar Fotográfiai Nagydíj (2007) és a Magyar Köz-
társaság Érdemes Művésze lett. Kiváló Művész 2012. Műveit számos 
közgyűjtemény őrzi: BP Oil Europe Gyűjteménye, a The New York 
Public Library, a Musée de la Photographie-Lausanne, a Magyar Fo-
tográfiai Múzeum, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűj-
teménye, a Nemzetközi és Magyar Színháztörténeti Intézet, MAFILM 
Fotóarchívum  és a Körmendi-Csák Fotográfiai Gyűjtemény.

B orn 27 September 1959 in Debrecen. In 1980, she received her 
high school diploma from the photography department of the 

Vocational High School of Fine and Applied Arts in Budapest. Sub-
sequently, she became the photographer for the Educational Tech-
niques Centre of the Kossuth Lajos University of Sciences, and then 
from 1985, for feature film shoots (primarily for works directed 
by Ferenc Grünwalsky, Miklós Jancsó, György Szomjas, Szabolcs 
Hajdu (Zoltán Kamondy, Ildikó Szabó)); and theatre performances 
(Egyetemi Színpad [University Stage], Merlin Színház, Új Színház, 
Katona József Színház [Theatres]). She has also documented con-

tinuously for the archive of the Hungarian Theatre Institute. Be-
tween 1987-91, she was  a member of the Studio of Young Photog-
raphers (FFS). From 1990 until 2010, she worked for the journal, 
Beszélő (Commentator). “She almost always produces unique im-
ages, which do not tolerate captions or commentary… they are full 
of meaning in themselves, floating” – András Bán writes about her 
on Artportal. She uses an extraordinary wide range of tones; she 
always enlarges her own black and white photographs made with 
analogue technique. We could call her works “lyrical reports”, but 
every shot, delicately processed, is rather the fixing of profound hu-
man feelings and atmospheres, “existences”. From the mid-1980s, 
she began to travel the world, searching for the “lyrical” in the 
visual representation of man-landscape-emotion (in Transylvania, 
(Poland), Russia, USA, in danger-zones weighed down by war and 
poverty). To quote András Bán once again: “Based on her prepar-
edness and missions, she is a professional photographer, but her 
mentality has preserved something of the innocence of the passer-
by looking around her”. In 1981, she had her first solo exhibition at 
the famous Bercsényi Dormitory of the Budapest Technical Univer-
sity (BME), and this was followed by more than sixty solo and group 
shows from Debrecen to London and New York.  Nearly thirty of 
her series are on view in her online database – and it is worth tak-
ing a look! Between 1991-94, she received a Pécsi József Scholar-
ship, and she also took part in the manifestations of Dokumentum 
(Document) in Veszprém and the Első Alkotócsoport (First Crea-
tive Group). Her volume, Fotóbrancs (Photo-Branch) was published 
in 1994, and Látókép megállóhely (Sight Station) was published by 
Magvető Kiadó in 1998. More recent publications: Fényképmoly 
(Photo-Worm) 2004, Single Lens 2008. She was awarded the Székely 
Aladár Prize of the Soros Foundation in 1999, as well as the Ba-
logh Rudolf Award in the same year. Following the Special Award 
of the Esztergom Photo Biennial, she also won the Grand Prize of 
Hungarian Photography (2007), and was named Artist of Merit of 
the Republic of Hungary. She was also named Distinguished Artist 
in 2012. Szilágyi’s works are held in many public and private col-
lections: BP Oil Europe Collection, The New York Public Library, 
Musée de la Photographie Lausanne, the Hungarian Museum of 
Photography, the Szabó Ervin Library Budapest Collection, the In-
stitute of International and Hungarian Theatre History, MAFILM 
Photo Archive, and the Körmendi-Csák Photography Collection.

A jkán született 1948. augusztus 23-án. A budapesti Eötvös Jó-
zsef Gimnáziumban érettségizett, majd 1967 és 1972 között a 

Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karára járt, itt diplo-
mázott. Már egyetemistaként szerepelt fotókiállításokon. 1979-ig 
építészmérnökként dolgozott a Tervezésfejlesztési és Típusterve-
ző Intézetben, közben a Magyar Fotóművészek Szövetségének és a 
Művészeti Alapnak is a tagja lett. 1979 és 2010 között a Képző- és 
Iparművészeti Szakközépiskola Fotó szakán művésztanár, illetve 
2007-ig az iskola  igazgatója is volt. 2009 és 2011 között a Kaposvári 
Egyetem, jelenleg pedig a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fő-
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iskola  fotóművészeti tanszékén tanított, illetve tanít. Folyamatosan 
foglalkozott a magyarországi fotós képzés korszerűsítésével: köz-
reműködött a főiskolai szintű fotográfus képzés magyarországi be-
vezetésénél, kidolgozta és hosszú időn keresztül gondozta a közép-
szintű  képzés szakmai programját és vizsgáztatási követelményeit. 
Fotográfusi pályáján előbb montázsokat és kollázsokat készített, 
majd kézzel színezett fotókat, amelyekben a fénykép képzőművé-
szeti megközelítése érdekelte. Később a fotó dokumentatív ereje 
ragadta meg. Ebből az időszakból valók a Fővárosi Temetkezési In-
tézetnél készített megrázó, a végrehajtási aktusban kegyeletet nyo-
mokban sem rejtő dokumentációi. A magyarországi börtönökben és 
javítóintézetekben a tetováltakról készített nagyívű sorozatot. Kez-
deményezésére – az általa megfogalmazott hipotézisre és a  szinte 
szociografikus képi feltárásra alapozva  –  a Büntetésvégrehajtás 
Országos Parancsnoksága kutatási programot indított a tetovált je-
gyek és a bűnözői karakter összefüggéseinek feltárására. A tanítás 
mellett évekig dolgozott a Magyar Szemle című, a Külügyminisztéri-
um által külföldre terjesztett folyóiratnál riporterként és képszer-
kesztőként. 1991-től a Fotóművészet  című folyóirat kiadó-főszer-
kesztője. Később a város- és tájfényképezés felé fordult: számos 
légifelvételt készített. Ezekből a fényképekből jelent meg 1998-ban 
Budapest plein air című albuma. Jelenleg is rendszeresen fotografál 
műtermi portrét és aktot, illetve élő és élettelen világunkból bár-
mit, ami számára jelentősséggel bír.Munkásságát 1996-ban Balogh 
Rudolf-díjjal ismerték el. A világ számos helyén – USA, Ausztrália, 
Svájc, Hollandia stb. – vett részt csoportos kiállításon; meghatáro-
zó nemzetközi fotótörténeti és művészeti albumban, kiadványban 
szerepelnek a fényképei.Felvételei egy részét a lausannei Elysée 
Múzeum, a párizsi Francia Nemzeti Könyvtár kortárs fotótára,  a 
kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum és a  Körmendi-Csák Foto-
gráfiai Gyűjtemény őrzi.

B orn 23 August 1948 in Ajka. He received his diploma from Eöt-
vös József High School in Budapest, then completed his stud-

ies between 1967-72 at the Architectural Faculty of the Budapest 
Technical University. Already as a university student, he participated 
in photo exhibitions. Until 1979, he worked as an architect at the 
Planning Development and Standard Type Design Institute, while he 
also became a member of the Hungarian Association of Photogra-
phers and the Arts Foundation. Between 1979 and 2010, he was an 
art teacher in the Photography Department of the Vocational High 
School of Fine and Applied Arts, as well as being its director until 
2007. Between 2009-11 he taught in the Photography Department 
of the Kaposvár University, and currently teaches at the Budapest 
Communications and Business School (BKUF). Tímár has continu-
ously engaged in the modernisation of photography training in Hun-
gary: he played a part in the inauguration of photography training 
on the academy level in Hungary, and he worked up, and over a long 
period maintained the professional programme and examination 
requirements of high school training. During his own photographic 
career, he first produced montages and collages, and then hand-
coloured photographs, in which it was the fine art approach to pho-
tography that interested him. It was later the documentary power of 
the photograph that captivated him. His shocking documentation of 
the consummative act, not disguising the piety, that he produced at 
the Budapest Mortuary Institute, comes from this period. He also 
produced an expansive series on tattooed inmates of prisons and re-
formatories in Hungary. At his initiative – his conceived hypothesis, 
and based on an almost sociographic visual exploration – the Hun-
garian Prison Service launched a research programme to explore 
the relationship between tattooed symbols and criminal character. 
Alongside his teaching, for years he worked for Magyar Szemle (Hun-
garian Review), the periodical of the Foreign Ministry distributed 
abroad, as a reporter and photo editor. Since 1991, he is the pub-
lisher and editor-in-chief of the photography journal, Fotóművészet 

(Photo Art). He later turned to city and landscape photography, tak-
ing many aerial shots. His album, Budapest plein air, was published 
from these photographs in 1998. He currently continues to regularly 
photograph studio portraits and nudes, and anything from our liv-
ing and lifeless world that carries significance for him. His oeuvre 
was recognised in 1996 with the Balogh Rudolf Award. He has taken 
part in group exhibitions in many places worldwide – USA, Australia, 
Switzerland, The Netherlands, etc.; his photographs appear in al-
bums and publications of defining international photo history and 
photographic art. A portion of his photographs are held in the Elysée 
Museum in Lausanne, in the Contemporary Photo Archive of the Bib-
liotheque Nationale in Paris, the Hungarian Museum of Photography 
in Kecskemét, and in the Körmendi-Csák Photography Collection.

B udapesten született 1948. április 20-án a Százados úton, mun-
káscsaládban. 1966-ban érettségizett, két év katonaság után 

1970-ig a Magyar Filmlaboratóriumban helyezkedett el (nagybáty-
ja Török Vidor operatőr segítségével). Itt Heffele József nagy ha-
tással volt vizuális látásmódja kialakulására. Ezután három évig 
az MTI-nél volt különböző beosztásokban. 1975-ben fényképész 
szakvizsgát tett, később elvégezte a Magyar Újságírók  Szövet-
ségének iskoláját is. 1972-ben Család című képével robbant be 
a magyar és nemzetközi fotográfiai ismertségbe: a World Press 
Photo Aranyszem-díjasa lett. Az Idegenforgalmi Propaganda és 
Kiadó Vállalat fotóriportere, majd képszerkesztőjeként dolgozott, 
miközben a Magyar Fotóművészek Szövetsége tagjává választották 
(1979) és tevékenyen részt vett az Első Alkotócsoport és a Du-
nakanyar Fotóklub munkájában. 1991-ben Salföldön létrehozta a 
Pajta Galériát, ahol kiállításokat, akt-workshopokat rendez – így 
a magyar fotográfiai élet fontos szereplője. 1989-ben Balázs Bé-
la-díjjal ismerték el fotográfiai munkásságát, 1993-ban Düssel-
dorfban Kodak-díjat kapott. Önálló kiállításait – eddig több mint 
húsz volt – Magyarországon kívül Spanyolországban, Finnország-
ban, Olaszországban, Németországban, Litvániában és a régi Ju-
goszláviában is bemutatták. A JAK-füzetek 4. köteteként jelent 
meg 1983-ban Módosulások című albuma, amelynek előszavában 
Zalán Tibor a következőket írja Török László művészetéről: „Al-
kotói módszere egyben a valósághoz való speciális viszonya is. A 
kifejezendő és a kifejezett… közötti rést próbálja mind összébb 
húzni… Kevés elemmel dolgozik, ezek közül a mezítelen női test, 
a stilizált és homogén háttér – vagy a gyűrött drapéria – domináns 
szerephez jutnak a világában.” A kék tónus, a hosszú expozíciós 
idővel készített, bemozdult, ironikus környezetbe helyezett női 
aktok után Bari Károly költő segítségével készült Cigányok című 
sorozata és az Idézetek című irodalmi ihletésű képei a kicsit is 
odafigyelő számára mindenkor felismerhetővé teszik műalko-
tásait. Többnyire monochrom egyedi technikával, sokszor mon-
tázzsal készíti fotó-műtárgyait. Azt írja alkotói attitűdjéről Kin-
cses Károly: „Spekulál, gondolkodik, rendez, tervez, s képei csak 
azután születnek.” Műveit a New York-i Modern Művészetek Mú-
zeuma, a Bradford TV-film Alapítvány, a Magyar Fotográfiai Mú-
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zeum, az Országos Széchényi Könyvtár Jelenkori Fotóművészeti 
Gyűjteménye és a Körmendi-Csák Fotográfiai Gyűjtemény őrzi.

B orn 20 April 1948 in Budapest, on Százados Road, into a work-
ing class family. He received his high school diploma in 1966, 

and following two years in the military, he was employed until 1970 
by the Hungarian Film Laboratory (with the assistance of his uncle, 
cinematographer Vidor Török). Here, József Heffele had a strong 
influence on the development of his visual approach. Subsequently, 
for three years he worked in various divisions of the Hungarian 
Wire Service (MTI). In 1975, he took the exam for professional pho-
tographers, and later he also completed the school of the Hungar-
ian Press Association. In 1972, he exploded into recognition within 
Hungarian and international photography with his picture, entitled 
Family: he received the World Press Photo Golden Eye. He worked 
as a photojournalist, then photo editor at the Tourism Propaganda 
and Publishing Company, while he was made a member of the Hun-
garian Association of Photographers (1979), and also took an active 
part in the work of the First Creative Group and the Danube Bend 
Photo Club. In 1991, he established the Pajta Gallery in Salföld, 
where he arranges exhibitions and nude photography workshops – 
thus, he is an important figure on the Hungarian photography scene. 
His photographic oeuvre was recognised in 1989 with a Balázs Béla 
Award, and in 1993 he received the Kodak Prize in Düsseldorf. He 
has had solo exhibitions – more than twenty so far – outside of 
Hungary, in Spain, Finland, Italy, Germany, Lithuania, and in the 
former Yugoslavia. His album, entitled Alterations, was published 
in 1983 as volume 4 of the JAK-pamphlets, in whose preface Tibor 
Zalán wrote the following about László Török’s artwork: “His crea-
tive method is at once his special relationship to reality, as well. 
He attempts to pull in the rift between... the expressed and what is 
still to be expressed… He works with few elements; among them, 
the nude female body, the stylised and homogenous background – 
or crumpled drapery – attain a dominant role in his world”. After 
his female nudes placed in ironic environments, blurred, made with 
long exposition times and in blue tones, with the aid of poet Károly 
Bari, his series, Gypsies was made, and his pictures inspired by 
literature, entitled Quotations, rendered his artworks recognisable 
at all times to those who pay just a bit of attention. He produces 
his photo-artworks for the most part with a unique monochromatic 
technique, and often with montage. Károly Kincses writes about his 
creative attitude: “He speculates, ruminates, directs, plans, and 
only then are his pictures born”. His works are held in the Museum 
of Modern Art in New York, at the Bradford TV-Film Foundation, at 
the Hungarian Museum of Photography, in the Contemporary Pho-
tography Collection of the National Széchényi Library, and in the 
Körmendi-Csák Photography Collection.

S zatmárnémetiben született 1945. július 6-án. Debrecenben érett  -
ségizett 1964-ben, ezután szüleivel Budapestre költöztek. Mivel 

már gimnazista korában érdekelte a hang és a kép kapcsolata, ezért 
a Budapesti Műszaki Egyetemre jelentkezett hangmérnöknek, de 
számára túl sok volt az elméleti óra a gyakorlathoz képest, ezért ta-
nulmányait nem fejezte be. 15 évesen már cikkei jelentek meg a Paj-
tás újságban és néhány fotója a Hajdú-Bihari Naplóban. A főváros-
ban a Magyar Ifjúság szerkesztőségébe járt be, itt Kotroczó István 
hatására – saját szavaival – „beleszerelmesedett” a fényképezésbe. 
1969-ben felvették a Pest Megyei Hírlaphoz, majd az Ifjúsági Maga-
zinnál helyezkedett el. Közben elvégezte a MÚOSZ újságíró iskola 
fotóriporter szakát Keleti Éva és Féner Tamás tanítványaként. Húsz 
éven keresztül fiatalok között élt, dolgozott, ezért alkalma volt látni 
a ’70-es évek elejének sokrétű ifjúsági problémáit: a téma a sajtó-
ban addig alig jelenhetett meg. Diplomamunkáját az aszódi nevelő-
intézetben élő fiatalok életéről készítette; helyben be is mutatták a 
kiállítást, de nagyobb nyilvánosságot „politikai” okokból csak nagy 
küzdelmek után kaphatott. 1976-tól a Fiatal Fotóművészek Stúdiójá-
nak egyik alapítója és első titkára volt; a Stúdió első kiállítására is 
az aszódi képriportját vitte el. A nyolcvanas években a magyarorszá-
gi börtönökben készített felvételeket, szinte a rabok között élt, hogy 
elfogadtassa magát és megismerje az elítélteket. Itt ismerkedett 
meg a tetötől talpig tetovált Pillangóval (Deák Ferenc), akinek az 
életét évekig követte-figyelte-fotózta-segítette. Nagyívű fotósoroza-
ta egyedülálló, sikere is lett itthon és külföldön egyaránt. 1990-től 
Hamburgban dolgozott a Stern Magazinnak és más lapoknak. Akko-
ri munkái közül kiemelkedő a „Sexwelle in der DDR” és a bolondos 
Trabantokról készült sorozata. 1992-ben, hazatérése után a Zsaru 
Magazinnál dolgozott, két évvel később pedig a Blikk bűnügyi ripor-
tere lett. Alkotói módszeréről így vallott az egyik interjúban: „Azokat 
az anyagaimat, amiket komolynak tartok, Nikon FM2-vel és egy 35 
milliméteres objektívvel fényképeztem. Soha nem használtam vakut, 
sem nagyobb látószöget vagy teleobjektívet és nem nyúltam bele a 
képekbe.” Évekig dolgozott együtt mentősökkel, életeket mentettek, 
emberekért küzdöttek Felvételeit először a SOTE épületében 1980-
ban mutatták be Szimfónia az életért címmel, majd 1987-ben a „100 
éves a magyar mentés” című tárlatot az ország több városában is be-
mutatták. 1989-es Ernst Múzeum-beli kiállítása  A rácson túl címmel 
nagy sikert aratott. Egyetlen albuma 1999-ben jelent meg az Intera 
Könyvek sorozatban Fotóriportok 1975-1995 címmel Gera Mihály 
szerkesztésében Balázs Béla-díjas (1985), WHO-nagydíjas (1987), 
a Magyar Fotóművészek Szövetségének Életmű-díjával kitüntetett 
fotóriporter. A társadalmi lét perifériájára szorult riportalanyait 
szociografikus pontossággal és empátiával örökítette meg; felvé-
telei jóval túlmutatnak az egyszerű dokumentáláson: egész emberi 
élettörténetek jelennek meg a riportokban, kételyekkel, vágyakkal, 
örömökkel, távlattalansággal. Közel tíz éve nem fotózik, gépét „át-
adta” fiának, Urbán Ádámnak. 2008-tól a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával és Soros-ösztöndíjasként a rendőrségi fotó történetét 
kutatja. Néhány műve a Magyar Fotográfiai Múzeumban, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában, valamint a Körmendi-
Csák Fotográfiai Gyűjteményben is megtalálható.
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vÉkás MAGDOLnA

B orn 6 July 1945 in Szatmárnémeti. He received his high school 
diploma in Debrecen in 1964, then moved with his parents to 

Budapest. Because he was interested in the connection between 
sound and image while in high school, he applied to the Budapest 
Technical University in the department of sound engineering, but 
there he found the proportion of theoretical classes too much in 
relation to practice, and thus he did not finish his studies. Already 
at the age of 15, his articles had been published in the newspa-
per, Pajtás, as well as a number of photos in the regional Hajdú-
Bihari Napló. In Budapest, he went to the editorial offices of Magyar 
Ifjúság (Hungarian Youth), and here, under the influence of István 
Kotroczó – in his own words – “he fell in love with” photography. 
In 1969, he was accepted at Pest Megyei Hírlap, then began to work 
for Ifjúsági Magazin (Youth Magazine). Meanwhile, he completed the 
photojournalism department at the Hungarian Press Association 
(MÚOSZ) Journalism School, as a student of Éva Keleti and Tamás 
Féner. For twenty years, he lived and worked among young people; 
thus, he had the occasion to see the multilayered youth problems of 
the early 1970s – the subject had hardly been able to appear in the 
press at the time. His did his diploma work on the life of the youth 
living in the reform school in Aszód; he also showed the exhibition 
on site, but for “political” reasons, it could only get greater publicity 
after intense struggles. From 1976, he was a founder of the Studio 
of Young Photographers (FFS), as well as its first Secretary; the Stu-
dio also included the Aszód report in its first exhibition. During the 
eighties, he photographed in Hungary’s prisons, practically living 
among the inmates, in order to have them accept him, and to get 
to know the convicts. It was here that he made the acquaintance of 
Pillangó (Butterfly: Ferenc Deák), tattooed from head to toe, whose 
life he then followed-observed-photographed-helped for years. The 
expansive photo series is unique, and it attained success in Hungary 
and abroad. From 1990, he worked in Hamburg for Stern magazine 
and other magazines. Among his works at the time, his “Sexwelle 
in der DDR” and the zany series on the Trabant are outstanding. In 
1992, after returning to Hungary, he worked for Zsaru (Cop) maga-
zine, and two years later he became the criminal reporter for Blikk 
magazine. On his creative method, he professed in an interview: “I 
photographed my material that I felt was serious with a Nikon FM2 
and a 35mm lens. I never used a flash, nor did I use a wider viewing 
angle or telephoto lens, and I didn’t intervene in the images”. For 
years, he worked together with paramedics, saving lives, fighting 
for people. His photographs were first shown in the Medical School 
(SOTE) building in 1980, under the title Symphony for Life, and then 
in 1987 his exhibition, entitled “100 years of Hungarian life-saving”  
was shown in a number of Hungarian cities. His exhibition shown in 
the Ernst Museum in 1989, entitled Behind Bars, reaped great suc-
cess. His only album, Fotóriportok 1975-1995 (Photo Reports), edited 
by Mihály Gera, was published in 1999 in the Intera Könyvek series. 
The photojournalist has received the Balázs Béla Award (1985), WHO 
Grand Prize (1987), and the Lifetime Award of the Hungarian Associ-
ation of Photographers. He has immortalised his subjects squeezed 
to the periphery of social existence with sociographic precision and 
empathy, and his photographs point far beyond simple documenta-
tion: entire human life stories appear in his reports, replete with 
their doubts, desires, joys and lack of perspective. For nearly ten 
years, he has not photographed, but has handed over his camera to 
his son, Ádám Urbán. Since 2008, with the support of the National 
Cultural Fund (NKA) and with a Soros Grant, he has been researching 
the photographic history of the police. Some of his works are found 
at the Hungarian Museum of Photography, the Historical Archives of 
the Hungarian National Museum, as well as at the Körmendi-Csák 
Photography Collection.

Budapesten született 1956. július 23-án. Érettségi után, 1977-ben 
a Dési Huber István Szakmunkásképzőben fényképész szakvizs-

gát tett. Ezt követően tíz évig a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
fotósa volt. Jelenleg fényképezést tanít az Alternatív Közgazdasá-
gi Gimnáziumban, emellett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen a 
kézműves fotóeljárások tanára. A Szellemkép Szabadiskola végzős 
hallgatóinak is tanítja a történeti fotóeljárásokat. Rendszeresen tart 
Képíró – képolvasó hétvégéket a Mai Manó Házban Archaikus tech-
nikák elméletben és gyakorlatban címmel. 1977 és 1982 között a 
Fiatal Fotóművészek Stúdiójának, 1982-től pedig a Magyar Fotómű-
vészek Szövetségének a tagja (jelenleg elnökségi tag), az Első Alko-
tócsoport alapító tagja, 1987-től a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének művésze. 1985-től, a Kincses Károly vezette gödöllői 
fotótechnikai tábor óta foglalkozik különleges eljárású képek készí-
tésével. Kezdetben merített papírra, majd sokféle hordozóra, textil-
re, kőre, fémlapra készít képeket. A különböző anyagok textúrája így 
jelentéstöbbletet ad képeinek, műalkotásainak. Az albumin, sópapír, 
cianotípia, chromotípia, facsimile fényképek elő  állítása mindig egy 
magasabb gondolatiság jegyében adnak egyedi jelentést alkotásai-
nak. 1980-tól – nem túl gyakran, de folyamatosan – kiállító művész. 
Az 1998 decemberében az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban 
rendezett kiállítás megnyitóján Gera Mihály a következő szavakkal 
vezette be a tárlatot: „A Vékás-birodalom a valóság elemeiből épí-
tett, varázslatos hangulatot árasztó, öntörvényű világ, ahol csend 
van, nyugalom, derű, jó kedély, kiegyensúlyozottság, s amit Vékás 
Magdolna úgy alkotott lényéből fakadó természetes egyszerűség-
gel, miként a régi mesterek, pontos, alapos és céltudatos munkával, 
gondosan ügyelve arányokra, részletekre.” Első önálló kiállítása Ni-
hil címmel, 1985-ben került megrendezésre a Liget Galériában. Ké-
pei folyamatosan szerepeltek a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának 
kiállításain.  1999-ben bátyjával, Vékás Péter operatőrrel a római 
Magyar Akadémián volt közös kiállítása Műfény címmel. 2002-ben 
részt vett egy amerikai fotós szakmai úton, az akkor készített felvé-
teleiből 2012-ben a Kolta Galériában mutatta be nyomdai fémlemez-
re nagyított felvételeit NY címmel. 2007-ben, pályájának évforduló-
ján a Mai Manó Házban rendezték meg Harminc év című retrospektív 
tárlatát. Merített papírra készített Cianotípiák című különleges kö-
tete a Nádai Stúdió gondozásában 1997-ben jelent meg, a Töredékek 
a városról című albuma pedig a Városháza sorozatában látott nap-
világot. 1998-ban Divald Károly Emlékplakettel tüntették ki, ebben 
az évben elnyerte az Esztergomi Biennálé Fődíját is, 2000-ben pedig 
a fotós szakma legrangosabb kitüntetését, a Balogh Rudolf-díjat is 
megkapta. Művé  szete határozott állásfoglalás „a tömegtermelés 
bűvöletében élő, vergődő, elgépiesedett világgal szemben az egyedit 
alkotó, korszerűtlennek ítélt kézi munka mellett.”(G.M.) Fotográfiai 
alkotásainak egy részét a Magyar Fotográfiai Múzeum és a Körmen-
di-Csák Fotográfiai Gyűjtemény

B orn 23 July 1956 in Budapest. Following her high school di-
ploma, in 1977 she took the professional examination for pho-

tographers at the Dési Huber István Vocational Training School. 
Subsequently, she worked for ten years as photographer for the 
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Semmelweis Medical History Museum. She currently teaches pho-
tography at the Alternative High School for Economics, and she 
also teaches artisanal photographic procedures at the University 
of Fine Arts. She also teaches historical photographic processes 
to the graduate students of the Szellemkép (Ghost Image) Free 
School. She regularly holds Képíró – képolvasó (Image Reading 
and Writing) weekends at the Mai Manó House of Photography, un-
der the title Archaic Techniques in Theory and Practice. Between 
1977-82 she was member of the Studio of Young Photographers 
(FFS), and from 1982 of the Hungarian Association of Photogra-
phers (she is currently a member of the board), as well as being a 
founding member of the Első Alkotócsoport (First Creative Group), 
and from 1987 artist of the Hungarian Association of Creative Art-
ists (MAOE). From 1985, since the photographic techniques work-
shop led by Károly Kincses in Gödöllő, she has been engaged in 
the production of photographs attained by special methods. At first 
she made her pictures on deckled paper, but later on many other 
kinds of materials, such as textile, stone, and metal plates. The 
texture of the various materials gives her pictures and artworks a 
surplus of meaning. The production of albumin, salt paper, cyano-
type, chromotype, and facsimile photographs always endows her 
compositions with a unique significance in the spirit of a higher 
thinking. She is an exhibiting artist since 1980 – if not too often, 
but continuously. At the opening of the exhibition organised at the 
Alternative Economic High School in December 1998, Mihály Gera 
introduced the show with the following words: “The Vékás empire 
is an idiosyncratic world constructed from the elements of reality, 
emanating an enchanting atmosphere, where there is quiet, calm, 
brightness and cheer, balance, and that which Magdolna Vékás has 
created with the natural simplicity springing from her being, just as 
the old masters, with their precise, thorough and purposeful work, 
carefully tended to proportion and detail”. Her first solo exhibition, 
entitled Nihil, was organised at the Liget Gallery in 1985. Her pho-
tographs are continually featured at the exhibitions of the Studio 
of Young Photographers (FFS). In 1999, with her brother, cinema-
tographer Péter Vékás, they had a joint exhibition at the Hungarian 
Academy in Rome, entitled Artificial Light. In 2002, she went on a 
trip to the US for professional photographers, and the photographs 
she made then were shown in 2012 at the Kolta Gallery, enlarged 
on printer’s metal plates, entitled NY. In 2007, for the anniversary 
of the start of her career, a retrospective exhibition was organised 
at the Mai Manó House, entitled Thirty Years. Her special volume of 
Cyanotypes, made on deckled paper, was published in 1997 by the 
Nádai Studio, while her album, Fragments of the City, was published 
within the Városháza series. In 1998, she was awarded with a Divald 
Károly memorial poster, and in the same year she also won the 
Grand Prize of the Esztergom Biennial, while in 2000 she also re-
ceived the most prestigious honour in the photographic profession, 
the Balogh Rudolf Award. The defining attitude of her artwork: “as 
opposed to the wriggling, mechanised world, living in the enthral-
ment of mass production, she stands alongside the handmade, 
judged to be anachronistic, creating the unique”. (M.G.) A portion 
of her photographic works is found at the Hungarian Museum of 
Photography and at the Körmendi-Csák Photography Collection. A GYŰJTEMÉNY
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1956. október 29. zselatinos ezüst nagyítás, 57 x 50 cm
29th October 1956. gelatin silver print, 57 x 50 cm

Anyaság, 1957, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Motherhood, 1957. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Család, 1959, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Family, 1959. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Erdei anyóka, 1959, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Forest Dweller, 1959. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Emlék, 1964, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 45 cm
Reminiscence, 1964. gelatin silver print, 60 x 45 cm

Várakozás, 1964, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Wait, 1964. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Duna, 1965, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Danube, 1965. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Szőlősgazda, 1966, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 45 cm
Vine-grower, 1966. gelatin silver print, 60 x 45 cm

Patika, 1968, zselatinos ezüst nagyítás, 25 x 60 cm
The Chemist’s, 1968. gelatin silver print, 25 x 60 cm

Vlagyimir Viszockij, 1969, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Vlagyimir Viszockij, 1969. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Nagy László, 1970, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 45 cm
László Nagy, 1970. gelatin silver print, 60 x 45 cm

Kassák Lajos asztala, 1971, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 50 cm
The desk of Lajos Kassák, 1971. gelatin silver print, 50 x 50 cm

Uszty-Ilimszk, 1972, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 45 cm
Usty-Ilimsk, 1972. gelatin silver print, 60 x 45 cm

Ágy, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 60 cm
Bed, 1978. gelatin silver print, 45 x 60 cm

Önarckép, 1981, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 60 cm
Self portrait, 1981. gelatin silver print, 40 x 60 cm

Káin és Ábel, 1982, zselatinos ezüst nagyítás, 55 x 50 cm
Cain and Abel, 1982. gelatin silver print, 55 x 50 cm

Ádám és Éva, 1984, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Adam and Eve, 1984. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Torzó, 1984, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 45 cm
Torso, 1984. gelatin silver print, 60 x 45 cm

Glenn Gould emlékére, 1984, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 50 cm
In memoriam Glenn Gould, 1984. gelatin silver print, 50 x 50 cm

Pár, 1985, zselatinos ezüst nagyítás, 47 x 60 cm
Couple, 1985. gelatin silver print, 47 x 60 cm

Hát, 1987, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Nude Back, 1987. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Legyen meg a te akaratod 6. 1987, zselatinos ezüst nagyítás, 58 x 50 cm
Thy will be done 6, 1987. gelatin silver print, 58 x 50 cm

Buja gyümölcsök, 1990, zselatinos ezüst nagyítás, 58 x 50 cm
Lewd Fruit, 1990. gelatin silver print, 58 x 50 cm

Agónia, 1991, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 50 cm
Agony, 1991. gelatin silver print, 50 x 50 cm

Egyszerű valóság, 1993, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 50 cm
Simple Reality, 1993. gelatin silver print, 50 x 50 cm

Holtomiglan-holtodiglan, 1993, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 42 cm
Till death do us part, 1993. gelatin silver print, 60 x 42 cm

Nyomok 1. 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 50 cm
Imprints 1, 1994. gelatin silver print, 50 x 50 cm

Az ebéd vége, 1996, zselatinos ezüst nagyítás, 57 x 50 cm
The end of the lunch, 1996. gelatin silver print, 57 x 50 cm

Bika, 1997, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 45 cm
Bull, 1997. gelatin silver print, 60 x 45 cm

Csendélet esőben, 2002, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 52 cm
Still life in Rain, 2002. gelatin silver print, 50 x 52 cm

Újságárus, 1978, vintázs, RC nagyítás, 24 x 18 cm
Newsvendor, 1978. vintage, RC print, 24 x 18 cm

Cím nélkül, 1980, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 18 cm
Budapest, 1980. vintage, gelatin silver print, 24 x 18 cm

Punkok, Budapest (részlet a riportból), 1981, vintázs, RC nagyítás, 24 x 18 cm
Punks, Budapest, (from the report), 1981. vintage, RC print, 24 x 18 cm

Ladányi Andrea, 1983, digitális print, 100 x 72,5 cm
Andrea Ladányi, 1983. digital print, 100 x 72.5 cm

Punkok, Budapest (részlet a riportból), 1983, digitális print, 43 x 29,5 cm
Punks, Budapest, (from the report), 1983. digital print, 43 x 29.5 cm

Izzó planéták  (Győri Balett, Markó Iván és Demcsák Ottó), 1983
vintázs, RC nagyítás, 18 x 24 cm
Glowing planets  (Győri Balett, Iván Markó and Ottó Demcsák), 1983
vintage, RC print, 18 x 24 cm

Über alles Franzstadt 1-4. 1983, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 4 db 13 x 18 cm
Über alles Franzstadt 1-4. 1983. vintage, gelatin silver print, 4 pieces 13 x 18 cm

Markó Iván, 1985, digitális print, 28,5 x 41,5 cm
Iván Markó, 1985. digital print, 28.5 x 41.5 cm

Mikula Mária első áldozási ruhája, 1985, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 18 x 24 cm
Maria Mikula’s Holy Communion dress, 1985. vintage, gelatin silver print, 18 x 24 cm

Május elseje, Budapest, 1985, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 16 x 24 cm
1st May, Budapest, 1985. vintage, gelatin silver print, 16 x 24 cm

Solti György, Budapest, 1985, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 20,5 x 17,4 cm
György Solti, Budapest, 1985. vintage, gelatin silver print, 20.5 x 17.4 cm

Földrengés után, Örményország, 1988, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás 20,7 x 30,3 cm
After earthquake, Armenia, 1988. vintage, gelatin silver print, 20.7 x 30.3 cm

Május elseje, a felvonulás próbáján, Budapest, 1988
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 18 x 24 cm
1st May, at the rehearsal of the parade, Budapest, 1988
vintage, gelatin silver print, 18 x 24 cm

Kazahsztáni gyár, 1988, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 23,5 x 18 cm
Factory in Kazakhstan, 1988. vintage, gelatin silver print, 23.5 x 18 cm

Szpitak a földrengés után, Örményország, 1988
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 16,6 x 22,6 cm
Spitak after the earthquake, Armenia, 1988
vintage, gelatin silver print, 16.6 x 22.6 cm

Egykori Gulag, Kazahsztán, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 55,6 x 48 cm
Gulag in Kazakhstan, 1989. gelatin silver print, 55.6 x 48 cm

Kádár János ravatalához sorbanállók, Budapest, 1989
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 16 cm
Procession of mourners at the catafalque of János Kádár, 1989
vintage, gelatin silver print, 24 x 16 cm

Hajléktalanok a Nemzetközi pénztár előtt, 1989
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 16,2 x 23,7 cm
Homeless in front of the International Ticket Window, 1989
vintage, gelatin silver print, 16.2 x 23.7 cm
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A Magyar Demokrata Fórum I. Országos Gyűlése, Budapest, 1989
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 18 cm
At the 1st National Congress of the Hungarian Democratic Forum (MDF)
Budapest, 1989. vintage, gelatin silver print, 24 x 18 cm

Kádár János, 1989, vintázs, RC nagyítás, 15 x 19,6 cm
János Kádár, 1989. vintage, RC print, 15 x 19.6 cm

Nicolae Ceausescu utolsó kongresszusa, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 29,6 x 21 cm
Nicolae Ceausescu’ last congress, 1989. gelatin silver print, 29.6 x 21 cm

Mise, Kárpátalja, Beregszász, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 16 x 22,6 cm
Mass, Soveit Union, Sub-Carpathia, Beregovo, 1989. gelatin silver print, 16 x 22.6 cm

Alkony, Moszkva, 1990, vintázs, RC nagyítás, 30 x 40 cm
Dusk, Moscow, 1990. vintage, RC print, 30 x 40 cm

Bányász, 1990, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Miner, 1990. vintage, gelatin silver print, 40 x 30 cm

Tüntetés, Moszkva, 1990, zselatinos ezüst nagyítás, 22,6 x 29,5 cm
Demonstration in Moscow, 1990. gelatin silver print, 22.6 x 29.5 cm

Bányásznap, 1990, vintázs, RC nagyítás, 22,7 x 13 cm
Miners’ day, 1990. vintage, RC print, 22.7 x 13 cm

Kárpátalja, 1990, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 22,7 x 16,4 cm
Sub-Carpathia, 1990. vintage, gelatin silver print, 22.7 x 16.4 cm

Moszkva, 1990, digitális print, 26,7 x 18,3 cm
Moscow, 1990. digital print, 26.7 x 18.3 cm

Fekete-lyuk (tömeg a koncerten), Budapest, 1993
zselatinos ezüst nagyítás, 18,5 x 26,6 cm
Fekete Lyuk (crowd at a concert), 1993. gelatin silver print, 18.5 x 26.6 cm

Tüntetés, Moszkva, 1999, zselatinos ezüst nagyítás, 18 x 24 cm
Demonstration in Moscow, 1999. gelatin silver print, 18 x 24 cm

Luxus Áruház, Budapest, 1982, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Luxus Store, Budapest, 1982. vintage, gelatin silver print, 40 x 50 cm

Volgográd, Szovjetunió, 1983, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Volgograd, Soviet Union, 1983. vintage, gelatin silver print, 40 x 50 cm

Kőbányai Sörgyár, Budapest, 1985, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Kőbányai Brewery, Budapest, 1985. vintage, gelatin silver print, 40 x 50 cm

Pioker Ignác sztahanovista, Budapest, 1986, vintázs, 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 40 cm
Ignác Pioker stakhanovist, Budapest, 1986. vintage, 
gelatin silver print, 50 x 40 cm

Acélmű, Tolózár műhely, Ózd, 1987, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Steelwork, Bolt workshop, Ózd, 1987. vintage, gelatin silver print, 50 x 60 cm

Acélmű, Pihenő, Ózd, 1987, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Steelworks. Rest, Ózd, 1987. vintage, gelatin silver print, 50 x 60 cm

Gorkij Park, Moszkva, Szovjetunió, 1987, vintázs, 
zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Gorky Park, Moscow, Soviet Union, 1987. vintage, 
gelatin silver print, 60 x 50 cm

Colabasi, Románia, 1988, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 40 cm
Colabasi, Romania, 1988. vintage, gelatin silver print, 50 x 40 cm

Lenin körút, Budapest, 1988, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Lenin Boulevard, Budapest, 1988. vintage, gelatin silver print, 50 x 60 cm

Csirmaz Miklós villanyszerelő, Ózd, 1989, vintázs, 
zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Miklós Csirmaz electrician, Ózd, 1989. vintage, 
gelatin silver print, 60 x 50 cm

Gyár út, Ózd, 1989, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Factory Road, Ózd, 1989. vintage, gelatin silver print, 50 x 60 cm

Karbantartók, Kohógázüzem, Ózd, 1989, vintázs, 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Maintenance Workers. Gas Plant, Ózd, 1989. vintage, 
gelatin silver print, 50 x 60 cm

Csőszerelő műhely, Ózd, 1989, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Plumber’s workshop, Ózd, 1989. vintage, gelatin silver print, 50 x 60 cm

Mozdonytemető, Budapest, 1989, vintázs, 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Locomotíve cemetery, Budapest, 1989. vintage, 
gelatin silver print, 40 x 50 cm

Havanna lakótelep, Budapest, 1989, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Havanna Housing Estate, Budapest, 1989. vintage, gelatin silver print, 40 x 50 cm

Gábor Áron Ipari Szakmunkásképző Intézet, Ózd, 1989
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Áron Gábor Industrial Vocational School, Ózd, 1989
vintage, gelatin silver print, 50 x 60 cm

Élőkép, Phenjan, Koreai NDK, 1989, vintázs, 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Living picture, Phenjan, Korean PDR, 1989. 
vintage, gelatin silver print, 50 x 60 cm

Környezetvédelmi tüntetés, Budapest, 1989, vintázs, 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Environmental Demonstration, Budapest, 1989. vintage, 
gelatin silver print, 40 x 50 cm

Szovjet csapatkivonás, Hajmáskér, 1990, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 40 cm
Soviet Troop Withdrawal, Hajmáskér, 1990. vintage, gelatin silver print, 50 x 40 cm

Szoboröntőde, Kőbánya, 1992, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Statue Foundry, Kőbánya, 1992. vintage, gelatin silver print, 50 x 60 cm

Kerkuska Anikó és Erika, Budapest, 1992  vintázs, 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Anikó Kerkuska and Erika, Budapest, 1992  vintage, 
gelatin silver print, 50 x 60 cm

Hajógyári-sziget, Budapest, 1993, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Shipyard Island, Budapest, 1993. vintage, gelatin silver print, 40 x 50 cm

Kohóbontás, Ózd, 1994, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Dismantling Foundries, Ózd, 1994. vintage, gelatin silver print, 50 x 60 cm

Kohóbontás, Ózd, 1995, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Dismantling Foundries, Ózd, 1995. vintage, gelatin silver print, 50 x 60 cm

Dálnok, Erdély, Románia, 1998, vintázs, 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Dalnic, Transylvania, Romania, 1998. vintage, 
gelatin silver print, 40 x 50 cm

Hajógyári-sziget, Budapest, 1999, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Shipyard Island, Budapest, 1999. vintage, gelatin silver print, 40 x 50 cm

Manhattan, New York, USA, 1999, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Manhattan, New York, USA, 1999. vintage, gelatin silver print, 40 x 50 cm

Times square, New York, USA, 1999, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Times Square, New York, USA, 1999. vintage, gelatin silver print, 40 x 50 cm

Csepel vasöntöde, Budapest, 2000, vintázs, 
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Csepel Iron Foundry, Budapest, 2000. vintage, 
gelatin silver print, 50 x 60 cm

Hajógyári-sziget, Budapest, 2000, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Shipyard Island, Budapest, 2000. vintage, gelatin silver print, 40 x 50 cm

Roosevelt tér, Budapest, 2000, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 50 cm
Roosevelt Square, Budapest, 2000. vintage, gelatin silver print, 40 x 50 cm

Hajógyári-sziget, Budapest, 2002, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Shipyard Island, Budapest, 2002. vintage, gelatin silver print, 50 x 60 cm

BEnkŐ iMRE
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Bálint Endre, 1962, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Endre Bálint, 1962. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Kassák Lajos, 1964, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Lajos Kassák, 1964. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Akt szobrokkal, 1964/65, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Nude with sculptures, 1964/65. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Labdázó angyal, 1967, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Angel playing with a ball, 1967. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Teknővájó, 1970/71, (részlet a Tartalékcsapat című fotóesszéből)
zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Trough Carver, 1970/71. (part of the Reserve team photo essay)
gelatin silver print, 60 x 50 cm

Cigány bölcsőde, 1970/71, (részlet a Tartalékcsapat című fotóesszéből)
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Gypsi nursery, 1970/71. (part of the Reserve team’s picture essay)
gelatin silver print, 50 x 60 cm

Bányász ebéd, 1973, (részlet a Sihtán című fotóesszéből)
zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Miner’s Lunch, 1973. (a part of the Sihtán photo essay),
gelatin silver print, 50 x 60 cm

A 424-es mozdony, 1974, (részlet az Oravecz István nyugdíjba megy című sorozatból) 
zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
The 424 locomotives, 1974 
(excerpt from Stephen Oravecz retire on series), gelatin silver print, 60 x 50 cm

Oravecz István, 1974, (részlet az Oravecz István nyugdíjba megy című sorozatból) 
zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Stephen Oravecz, 1974. (István Oravecz retires series)
gelatin silver print, 60 x 50 cm

Zsinagóga a ház udvarán, Budapest, 1981, (részlet az  …és beszéld el fiadnak című 
sorozatból), színes nagyítás, 60 x 50 cm
Synagogue in the courtyard, Budapest, 1981. (detail …and tell it to your son series) 
colour print, 60 x 50 cm

Rabbinikus áldás, 1981, (részlet az …és beszéld el fiadnak című sorozatból)
színes nagyítás, 60 x 50 cm
Rabbinical blessing, 1981. (detail …and tell it to your son series)
colour print, 60 x 50 cm

Deutsch bácsi, a sakter, Debrecen, 1981
(részlet az  …és beszéld el fiadnak című sorozatból), színes nagyítás, 60 x 50 cm
Mr. Deutsch, the shochet, Debrecen, 1981
(detail …and tell it to your son series), colour print, 60 x 50 cm

Eszter könyve, a Megilla, Budapest, 1981
(részlet az …és beszéld el fiadnak című sorozatból), színes nagyítás, 50 x 60 cm
Eszter book, the Megilla, Budapest, 1981
(detail ...and talk to your son’s series), Colorful enlargement, 50 x 60 cm

Óbudai Gázgyár, Budapest, 1983/85, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Óbuda Gas Factory, Budapest, 1983/85. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Óbudai Gázgyár, Budapest, 1983/85,
 zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Óbuda Gas Factory, Budapest, 1983/85. 
gelatin silver print, 60 x 50 cm

Hortobágy, 1985/87, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Hortobágy, 1985/87. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Felvonulási tér, Budapest, 1986, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Procession Square, Budapest, 1986. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Orvosi rendelő, Kelet-Berlin, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Surgery in East Berlin, 1989. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Via Madonna, Róma, 1990, színes nagyítás, 50 x 60 cm
Via Madonna in Rome, 1990. colour print, 50 x 60 cm

Festőminta, Róma, 1990, színes nagyítás, 60 x 50 cm
Pattern Painter, Rome, 1990. colour print, 60 x 50 cm

Az udvaron, 1957, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm
In the Yard, 1957. gelatin silver print, 45 x 30 cm

Gyász, 1957, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm
Bereavement, 1957. gelatin silver print, 45 x 30 cm

Pesti galambok, Budapest, 1957, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Pigeons of pest, Budapest, 1957. gelatin silver print, 30 x 45 cm

Mosónő, 1957, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm
Washerwoman, 1957. gelatin silver print, 45 x 30 cm

Áhitat, 1957, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Devotion, 1957. gelatin silver print, 30 x 45 cm

Dunakorzó, Budapest, 1958, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm
Danube Promenade, Budapest, 1958. gelatin silver print, 45 x 30 cm

Pesti tróger, Budapest, 1958, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Transport worker, Budapest, 1958. gelatin silver print, 30 x 45 cm

Tejszállítás, 1958, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Milk Delivers, 1958. gelatin silver print, 30 x 45 cm

Vásárban, 1958, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm
At the Market, 1958. gelatin silver print, 45 x 30 cm

Abrakolás, 1959, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm
Feeding, 1959. gelatin silver print, 45 x 30 cm

Fény és árnyék, 1961, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Light and Shadow, 1961. gelatin silver print, 30 x 45 cm

Világgá megyek, Budapest, 1962, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm
I’m Going away, Budapest, 1962. gelatin silver print, 45 x 30 cm

A halál arcai, Budapest, 1963, lambdaprint, 45 x 30 cm
Faces of Death, Budapest, 1963. Lambdaprint, 45 x 30 cm

A tanyasi iskola 1. 1963, lambdaprint, 45 x 30 cm
Farm School 1, 1963. Lambdaprint, 45 x 30 cm

A tanyasi iskola 7. 1963, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Farm School 7, 1963. gelatin silver print, 30 x 45 cm

A Váci utcán, Budapest, 1963, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm
On Váci Street, Budapest, 1963. gelatin silver print, 45 x 30 cm

Húzd rá, 1965, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm
Play another, 1965. gelatin silver print, 45 x 30 cm

Sorsok, 1967, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Destiny, 1967. gelatin silver print, 30 x 45 cm

Parádé, 1968, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Parade, 1968. gelatin silver print, 30 x 45 cm

Püspökavatás, 1969, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 45 cm
Bishop Consecration, 1969. gelatin silver print, 30 x 45 cm

Hortobágy, 1974, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 30 cm
Hortobágy, 1974. gelatin silver print, 45 x 30 cm

FÉnER TAMás
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Baross tér, Keleti pályaudvar, Budapest, 1991
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 47,7 x 33 cm
Baross Square, Eastern Railway Station, Budapest, 1991
vintage, gelatin silver print, 47.7 x 33 cm

Baross tér, Budapest, 1991, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Baross Square, Budapest, 1991. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Keleti pályaudvar, Budapest, 1991, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Eastern Railway Station, Budapest, 1991. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Keleti pályaudvar, Budapest, 1991, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Eastern Railway Station, Budapest, 1991. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Keleti pályaudvar, Budapest, 1991, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Eastern Railway Station, Budapest, 1991. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Koszorú utca, Budapest, 1995, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Koszorú Street, Budapest, 1995. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Széchenyi fürdő, Budapest, 1995, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 47,7 x 33 cm
Széchenyi Baths, Budapest, 1995. vintage, gelatin silver print, 47.7 x 33 cm

Salgótarjáni út, Budapest, 1996, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Salgotarjáni Road, Budapest, 1996. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Moszkva tér, Budapest, 1996, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Moscow Square, Budapest, 1996. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Népszínház utca, Budapest, 1996, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Népszínház Street, Budapest, 1996. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Széchenyi fürdő, Budapest, 1997, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 47,7 x 33 cm
Széchenyi Baths, Budapest, 1997. vintage, gelatin silver print, 47.7 x 33 cm

Széchenyi fürdő, Budapest, 1997, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Széchenyi Baths, Budapest, 1997. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Galopp-pálya, Budapest, 1997, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Race course, Budapest, 1997. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Galopp-pálya, Budapest, 1997, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 47,7 x 33 cm
Race Course, Budapest, 1997. vintage, gelatin silver print, 47.7 x 33 cm

Szenes Hanna park, Budapest, 1999, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Szenes Hanna Park, Budapest, 1999. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Rózsák tere, Budapest, 1999, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Roses’ Square, Budapest, 1999. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Kerepesi temető, Budapest, 1999, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Kerepesi Cemetery, Budapest, 1999. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Margit-sziget, Budapest, 1999, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Margaret Island, Budapest, 1999. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Jászai Mari tér, Budapest, 2000, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Jászai Mari Square, Budapest, 2000. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Zalaszentmiklós, 2000, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Zalaszentmiklós, 2000. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Városliget, Budapest, 2000, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
City Park, Budapest, 2000. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Operaház, Budapest, 2000, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
The Opera house, Budapest, 2000. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Kunszentmiklós, 2002, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Kunszentmiklós, 2002. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Esztergom, 2003, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Esztergom, 2003. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Vác, 2003, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Vác, 2003. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Balatonfüred, 2003, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Balatonfüred, 2003. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Dorog, 2004, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Dorog, 2004. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Bicske, 2004, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Bicske, 2004. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Abádszalók, 2004, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Abádszalók, 2004. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

Miskolc, 2006, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 47,7 cm
Miskolc, 2006. vintage, gelatin silver print, 33 x 47.7 cm

GuLYás MikLÓs

Kőbánya, 8827-12, 1988, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 30 cm
Kőbánya, 8827-12, 1988. gelatin silver print, 30 x 30 cm

Kőbánya, 8828-4, 1988, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 30 cm
Kőbánya, 8828-4, 1988. gelatin silver print, 30 x 30 cm

Kőbánya, 8929-16, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Kőbánya, 8929-16, 1989. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Kőbánya, 8929-17, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Kőbánya, 8929-17, 1989. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Kőbánya, 8930-4, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Kőbánya, 8930-4, 1989. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Rudabánya, 9118-12, 1991, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Rudabánya, 9118-12, 1991. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Teakép 92.35, 1992/96, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Tea Picture 92.35, 1992/96. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Rudabánya, 9207-12, 1992, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Rudabánya, 9207-12, 1992. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Ipari táj, No. 25, Budapest, XIII. Hegedűs Gyula utca 83-87. 
Áramfejlesztő, 1992, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Industrial Landscape, No. 25, Hegedűs Gyula Street 83-87. XIII. 
Budapest, Generator, 1992. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Ipari táj, No. 47, Budapest, X. Maglódi út 47-51., sörgyár, 1992 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Industrial Landscape, No. 47, Maglódi Road 47-51. X. Budapest, Brewery, 1992
gelatin silver print, 40 x 30 cm 

Teakép 93.26, 1993/96, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Tea Picture 93.26, 1993/96. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Ipari táj, No. 67, Budapest, X. Előd köz, Kőbányai sörgyár 1. sz telep, 1993
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Industrial Landscape, No. 67, Előd lane, X. Budapest
Kőbányai Brewery, Onsite No. 1, 1993. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Ipari táj, No. 60, Budapest, III. Gázgyár utca 3., Gázgyár, 1994
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Industrial Landscape, No. 60, Gasworks Street 3. III. Budapest
Gasworks, 1994. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Ipari táj, No. 79, Budapest, IX. Ferencvárosi pályaudvar, bunker, 1994
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Industrial Landscape, No. 79, Ferencváros Railway Station, IX. Budapest
Bunker, 1994. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Ipari táj, No. 37, Budapest, X. Gyömrői út 46-48., magnezittéglagyár, 1994
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Industrial Landscape, No. 37, Gyömrői Road 46-48. X. Budapest 
Magnesite brick factory, 1994. gelatin silver print, 30 x 40 cm

HAJDÚ JÓZsEF
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Puskás Ferenc, 1954, zselatinos ezüst nagyítás, 51 x 41,5 cm
Ferenc Puskas, 1954. gelatin silver print, 51 x 41.5 cm

Két nemzedék, 1958, zselatinos ezüst nagyítás, 62 x 51 cm
Two Generations, 1958. gelatin silver print, 62 x 51 cm

Tichy Lajos, a Honvéd SE focistája és Karossa László fotóriporter, 1960 k.
zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm

Lajos Tichy, Army football star, and László Karossa, photojournalist, c. 1960
gelatin silver print, 60 x 50 cm

Bárányok, Apajpuszta, 1972, vintázs, RC nagyítás, 30 x 40 cm
Lambs, Apajpuszta, 1972. vintage, RC print, 30 x 40 cm

Vidámpark, 1973, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Amusement Park, 1973. gelatin silver print, 60 x 50 cm

HEMZŐ káROLY

Ipari táj, No. 71, Budapest, III. Gázgyár utca 3., Gázgyár, 1994 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Industrial Landscape, No. 71, Gasworks Street 3. III. Budapest 
Gasworks, 1994. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Teakép 96.16, 1996, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Tea Picture 96.16, 1996. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Teakép 96.24, 1996, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Tea Picture 96.24, 1996. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Ipari táj, No. 63, Budapest, XXII. Campona utca 1., hízlalda, 1996 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Industrial Landscape, No. 63, Campona Street 1. XXII. Budapest 
Fattening, 1996. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Ipari táj, No. 19, Budapest, XI. Budafoki út 52., erőmű, 1997 
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Industrial Landscape, No. 19, Budafoki Road 52. XI. Budapest 
Power plant, 1997. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Ipari táj, No. 24, Budapest, XIII. Hegedűs Gyula utca 83-87. 
áramfejlesztő, 1997, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Industrial Landscape, No. 24, Hegedűs Gyula Street 83-87. XIII. Budapest, Generator 
1997. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Ipari táj, No. 40, Budapest, XXI. Csepel Vas- és Fémművek, Fő út, 
hengermű, 1997 zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Industrial Landscape, No. 40, Main Road, Csepel Iron and Steel Works, XXI. Budapest 
Mill, 1997. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Ipari táj, No. 09, Budapest, VIII. Hungária krt és Kerepesi út sarok, foghíjtelek, 1997 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Industrial Landscape, No. 09, Hungária Avenue and Kerepesi corner, VIII Budapest 
foghíjtelek, 1997. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Ipari táj, No. 17, Budapest, IV. Váci út 44-48., Bőrgyár, 1997
zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Industrial Landscape, No. 17, Vaci Road 44-48. IV. Budapest, Tannery, 1997
gelatin silver print, 30 x 40 cm

Ipari táj, No. 49, Budapest, IX. Soroksári út 58., Közvágóhíd, 1997, zselatinos ezüst 
nagyítás, 40 x 30 cm
Industrial Landscape, No. 49, Soroksári Road 58. IX. Budapest, 
Public Slaughterhouse, 1997. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Röntgenhanglemez No.98.01, 1998, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
X-Ray Record No.98.01, 1998. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Röntgenhanglemez No.98.02, 1998, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
X-Ray Record No.98.02, 1998. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Röntgenhanglemez No.98.04, 1998, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
X-Ray Record No.98.04, 1998. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Röntgenhanglemez No.98.06, 1998, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
X-Ray Record No.98.06, 1998. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Röntgenhanglemez No.98.07, 1998, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
X-Ray Record No.98.07, 1998. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Kisfaludy utca, Budapest, 1956.11.02. 1956/2006, giclée nyomat, 38 x 60 cm
Kisfaludy Street, Budapest, 02.11.1956. 1956/2006. giclée print, 38 x 60 cm

Indulunk Amerikába, 1956.11.02. 1956/2006, giclée nyomat, 38 x 60 cm
Setting Off for America, 02.11.1956, 1956/2006. giclée print, 38 x 60 cm

Meditáció (Ildikónak), 1968, zselatinos ezüst nagyítás, 73,5 x 70,5 cm
Medittation (for Ildiko), 1968. gelatin silver print, 73.5 x 70.5 cm

Szürenon, 1969, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Szürenon, 1969. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Anyaghimnusz 2. 1969, zselatinos ezüst nagyítás, 96 x 110 cm
Material Anthem 2. 1969. gelatin silver print, 96 x 110 cm

A legfőbb jó a vízhez hasonló, 1969, brómezüst, 100 x 100 cm
The greatest good is like the water, 1969. silver bromide, 100 x 100 cm

Anyaghimnusz 1. 1969, brómezüst, 74 x 76,5 cm
Material Anthem 1. 1969. silver bromide, 74 x 76.5 cm

Zsoltár, 1970, zselatinos ezüst nagyítás, 96 x 96 cm
Psalm, 1970. gelatin silver print, 96 x 96 cm

Törvénytelen avantgarde, Molnár V. József, 1971, giclée nyomat, 85,7 x 60 cm
Illegal Avant-garde, Joseph V. Molnár, 1971. giclée print, 85.7 x 60 cm 
Szemadám György barátom – részlet egy 36 képes sorozatból, 1972 
zselatinos ezüst nagyítás, 25 x 39 cm
My friend, György Szemadám - detail from a 36 installment photoseries 1972
gelatin silver print, 25 x 39 cm

Nagyítás I.-IV., 1973, giclée nyomat, 4 db 59 x 59 cm
Blow-Up I-IV, 1973. giclée print, 4 pieces 59 x 59 cm

Szembesítés, kettős portré, Csutoros Sándor, 1973, giclée nyomat, 60 x 84 cm
Confrontation, Dual Portrait, Sándor Csutoros, 1973. giclée print, 60 x 84 cm

Fölülről szemlélem az emberszabású ketrecet, Csutoros Sándor emlékére, 1973
zselatinos ezüst nagyítás, 35 x 35 cm
Observing the ape cage from above. In memoriam, Sándor Csutoros, 1973
gelatin silver print, 35 x 35 cm

Lépcsőház akció 2. 1973, zselatinos ezüst nagyítás, 29 x 39 cm
Staircase Action 2. 1973. gelatin silver print, 29 x 39 cm

Lépcsőház akció 1. 1973, zselatinos ezüst nagyítás, 29 x 39 cm
Staircase Action 1. 1973. gelatin silver print, 29 x 39 cm

1975.06.05 részlet 2. 1975, giclée nyomat, 40 x 60 cm
05.06.1975 detail 2, 1975. giclée print, 40 x 60 cm

1975.06.05 1. 1975, giclée nyomat, 60 x 80 cm
05.06.1975 1, 1975. giclée print, 60 x 80 cm

1975.06.05 2. 1975, giclée nyomat, 40 x 60 cm
05.06.1975 2, 1975. giclée print, 40 x 60 cm

Jel és Árnyék I.-V., 1975, giclée nyomat, 5 db 59 x 53 cm
Sign and Shadow I-V, 1975. giclée print, 5 pieces 59 x 53 cm

A Köztársaság kikiáltását ünneplő tömeg, Budapest, 1989 
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 15,3 x 23 cm
The proclamation of the Republic of celebrating mass, Budapest, 1989
vintage, gelatin silver print, 15.3 x 23 cm

K 4, 1997, zselatinos ezüst nagyítás, 100 x 70 cm
K 4, 1997. gelatin silver print, 100 x 70 cm

HARis LásZLÓ
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Karrier, 1969, zselatinos ezüst nagyítás, 39,7 x 28 cm
Carier, 1969. gelatin silver print, 39.7 x 28 cm 

Kégli, 1970, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
House, 1970. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Mary, 1971, RC nagyítás, 18 x 18 cm
Mary, 1971. RC print, 18 x 18 cm

Periféria, 1971, digitális print, 33 x 48,2 cm
Peripherals, 1971. digital print, 33 x 48.2 cm

…N, 1975, zselatinos ezüst nagyítás, 18 x 24 cm
…N, 1975. gelatin silver print, 18 x 24 cm

Szentendre, 1978, RC nagyítás, 40 x 30 cm
Szentendre, 1978. RC print, 40 x 30 cm

A.M. portréja, 1980, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Portrait of A.M., 1980. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Mátrix, 1980, zselatinos ezüst nagyítás, 27,3 x 39,6 cm
Matrix, 1980. gelatin silver print, 27.3 x 39.6 cm

Május 1., 1980, zselatinos ezüst nagyítás, 40,7 x 27,5 cm
1st of May, 1980. gelatin silver print, 40.7 x 27.5 cm

Én’80, 1980, zselatinos ezüst nagyítás, 29 x 21 cm
Me ’80, 1980. gelatin silver print, 29 x 21 cm

Szoba, 1980, digitális print, 48,3 x 33 cm
Room, 1980. digital print, 48.3 x 33 cm

Nagyi, 1980, digitális print, 33 x 48,2 cm
Granny, 1980. digital print, 33 x 48.2 cm

Telivérek, 1975, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Thoroughbreds, 1975. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Találkozások, triptichon, 1975, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Encounters, triptych, 1975. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Finis, 1975, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Finish, 1975. vintage, gelatin silver print, 40 x 30 cm

Kiállításon, 1980 k., zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
At the Exhibition, c. 1980. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Lakótelep, 1983, zselatinos ezüst nagyítás, 62,5 x 51 cm
Housing Estate, 1983. gelatin silver print, 62.5 x 51 cm

Csendélet, 1985, vintázs, RC nagyítás, 40 x 30  cm
Still Life, 1985. vintage, RC print, 40 x 30 cm

Rakparton, Budapest, 1985, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
On the Bank, Budapest, 1985. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Parton, 1985, vintázs, RC nagyítás, 30 x 40 cm
On the Beach, 1985. vintage, RC print, 30 x 40 cm

Védőszent, 1997, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Patron Saint, 1997. vintage, gelatin silver print, 30 x 40 cm

Törökfürdő, 1997, zselatinos ezüst nagyítás, 51 x 62 cm
Turkish Bath, 1997. gelatin silver print, 51 x 62 cm

HORváTH pÉTER

Más Világ, Budapest, 1990, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Budapest, 1990. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Budapest, 1990, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Budapest, 1990. gelatin silver print, 30 x 40 cm

 Más Világ, Putnok, 1992, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Putnok, 1992. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Putnok, 1992, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Putnok, 1992. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Hernádnémeti, 1992, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Another World, Hernádnémeti, 1992. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Más Világ, Nyírmada, 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Nyírmada, 1994. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Csenyéte, 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Another World, Csenyéte, 1994. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Más Világ, Csenyéte, 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Another World, Csenyéte, 1994. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Más Világ, Edelény, 1995, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Edelény, 1995. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Edelény, 1995, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Another World, Edelény, 1995. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Más Világ, Ibrány, 1995, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Another World, Ibrány, 1995. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Más Világ, Eger, 1995, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Another World, Eger, 1995. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Más Világ, Boldva, 1996, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Boldva, 1996. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Bogács, 1996, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Bogács, 1996. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Bogács, 1996, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Another World, Bogács, 1996. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Nyiladék, 2009, giclée nyomat, 60 x 42 cm
Opening there, 2009. giclée print, 60 x 42 cm

Végtelen vágy, 2009, giclée nyomat, 42 x 60 cm
Infinite desire, 2009. giclée print, 42 x 60 cm

Tündér, 2009, giclée nyomat, 42 x 60 cm
Fairy, 2009. giclée print, 42 x 60 cm

Szárnyas kutya, 2009, giclée nyomat, 42 x 60 cm
Winged dog, 2009. giclée print, 42 x 60 cm

A mi erdőnk alján, 2009, giclée nyomat, 42 x 60 cm
At the bottom of our forest, 2009. giclée print, 42 x 60 cm

Lonci, 2009, giclée nyomat, 42 x 60 cm
Woodbine, 2009. giclée print, 42 x 60 cm

Legényke, 2009, giclée nyomat, 42 x 60 cm
Laddie, 2009. giclée print, 42 x 60 cm

Fajankó, 2009, giclée nyomat, 60 x 42 cm
Lout, 2009. giclée print, 60 x 42 cm

Aligátor körte, 2009, giclée nyomat, 42 x 60 cm
Alligator pear, 2009. giclée print, 42 x 60 cm

Megsebzett száj, 2009, giclée nyomat, 42 x 60 cm
Wounded mouth, 2009. giclée print, 42 x 60 cm

Bújócska, 2009, giclée nyomat, 42 x 60 cm
Hide-and-seek, 2009. giclée print, 42 x 60 cm

Hasonmás, 2009, giclée nyomat, 60 x 42 cm
Facsimile, 2009. giclée print, 60 x 42 cm

Nehézbúvár, 2009, giclée nyomat, 42 x 60 cm
Heavy diver, 2009. giclée print, 42 x 60 cm

Utolsó álom, 2009, giclée nyomat, 60 x 42 cm
last dream, 2009. giclée print, 60 x 42 cm

Nem száll, nem repül, 2009, giclée nyomat, 42 x 60 cm
Can not be accommodated, not fly, 2009. giclée print, 42 x 60 cm

HORváTH M. JuDiT
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Szülinap 2. 1975, zselatinos ezüst nagyítás, 26,3 x 18,3 cm
Birthday 2, 1975. gelatin silver print, 26.3 x 18.3 cm

Lottó, 1976, zselatinos ezüst nagyítás, 20,3 x 26,8 cm
Lotto, 1976. gelatin silver print, 20.3 x 26.8 cm

Kariatida, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 18 x 25 cm
Caryatid, 1978. gelatin silver print, 18 x 25 cm

 Szökőkút oroszlánnal, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 18,3 x 26,3 cm
Fountain with Lion, 1978. gelatin silver print, 18.3 x 26.3 cm

Vidámpark, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 18,3 x 26,1 cm
Amusement Park, 1978. gelatin silver print, 18.3 x 26.1 cm

Óriáskerék, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 18,1 x 24 cm
Giant wheel, 1978. gelatin silver print, 18.1 x 24 cm

kEREkEs GáBOR

Lottó ház, 1981, zselatinos ezüst nagyítás, 22,5 x 29 cm
Lottery House, 1981. gelatin silver print, 22.5 x 29 cm

Telefonfülke, 1981, zselatinos ezüst nagyítás, 19 x 29 cm
Telephone Booth, 1981. gelatin silver print, 19 x 29 cm

Nagybaracska 1. 1982, zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 29,6 cm
Nagybaracska 1., 1982. gelatin silver print, 24 x 29.6 cm

Emlékkép, 1984, zselatinos ezüst nagyítás, 39,6 x 29,6 cm
After-Image, 1984. gelatin silver print, 39.6 x 29.6 cm

Szobabelső, 1985, zselatinos ezüst nagyítás, 45 x 35 cm
Room inside, 1985. gelatin silver print, 45 x 35 cm

Ajtó 2. 1985, zselatinos ezüst nagyítás, 34,7 x 45 cm
Door 2. 1985. gelatin silver print, 34.7 x 45 cm

Olga’85, 1985, zselatinos ezüst nagyítás, 40,6 x 28 cm
Olga’85, 1985. gelatin silver print, 40.6 x 28 cm

Kőbánya, 1985, digitális print, 33 x 48,2 cm
Kőbánya, 1985. digital print, 33 x 48.2 cm

Olga, 1985, digitális print, 33 x 48,2 cm
Olga, 1985. digital print, 33 x 48.2 cm

Szőlő utca, Budapest, 1986, RC nagyítás, 19 x 29 cm
Szőlő Street, Budapest, 1986. RC print, 19 x 29 cm

Motorlány, 1986, digitális print, 48,3 x 33 cm
Biker Girl, 1986. digital print, 48.3 x 33 cm

Mozdonyfordító, 1987, Cibachrome, 19,8 x 30,3 cm
Locomotive turner, 1987. Cibachrome, 19.8 x 30.3 cm

Keleti Pályaudvar, 1987, Cibachrome, 19,3 x 30,5 cm
Eastern Railway Station, 1987. Cibachrome, 19.3 x 30.5 cm

Játékgyár, 1988, RC nagyítás, 18,3 x 12,8 cm
Toy Factory, 1988. RC print, 18.3 x 12.8 cm

Műterem, Grigorij Buszkin festő, Moszkva, 1988, digitális print, 33 x 48,2 cm
Studio, Buszkin Grigorij painter, Moscow, 1988. digital print, 33 x 48.2 cm

Műterem IV., 1993, RC nagyítás, 40 x 30 cm
Studio IV, 1993. RC print, 40 x 30 cm

Műterem II., 1993, RC nagyítás, 40 x 29,6 cm
Studio II, 1993. RC print, 40 x 29.6 cm

Műterem V., 1993, RC nagyítás, 29,6 x 40 cm
Studio V, 1993. RC print, 29.6 x 40 cm

Elegancia, 1978, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 15,5 x 18 cm
Elegance, 1978. vintage, gelatin silver print, 15.5 x 18 cm

Ááá., 1978, vintázs, RC nagyítás, 11,6 x 17,6 cm
Ah., 1978. vintage, RC print, 11.6 x 17.6 cm

WW-park, 1978, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 39,2 x 29,3 cm
WW Park, 1978. vintage, gelatin silver print, 39.2 x 29.3 cm

Személyazonosítás 1-4. 1978, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 25,5 x 36 cm
Personal identification 1-4. 1978. vintage, gelatin silver print, 25.5 x 36 cm

Komfort, 1978, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 26,1 x 30 cm
Conveniences, 1978. vintage, gelatin silver print, 26.1 x 30 cm

Cím nélkül, 1978, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 39,2 x 29,6 cm
Untitled, 1978. vintage, gelatin silver print, 39.2 x 29.6 cm

Cím nélkül, 1978, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 39 x 29,3 cm
Untitled, 1978. vintage, gelatin silver print, 39 x 29.3 cm

Cím nélkül, 1978, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 29 x 29,1 cm
Untitled, 1978. vintage, gelatin silver print, 29 x 29.1 cm

Cím nélkül, 1978, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 39 x 29,1 cm
Untitled, 1978. vintage, gelatin silver print, 39 x 29.1 cm

Személyazonosítás 1-4. 1978, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 42,7 cm
Personal identification 1-4. 1978. vintage, gelatin silver print, 30 x 42.7 cm

Párizs 5-6. Cartouche, 1979, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 18 cm
Paris 5-6. Cartouche, 1979. vintage, gelatin silver print, 24 x 18 cm

Kirakat, Párizs, 1979, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 25 x 29,5 cm
Paris shopwindow, 1979. vintage, gelatin silver print, 25 x 29.5 cm

Fénysprayképezés, 1979, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 26,5 x 29,6 cm
Light Spray Picture Show, 1979. vintage, gelatin silver print, 26.5 x 29.6 cm

Cím nélkül, 1979, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 24,6 x 29,3 cm
Untitled, 1979. vintage, gelatin silver print, 24.6 x 29.3 cm

Fényérzékeny álom, 1979, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 29,8 x 24 cm
Light Sensitive Dream, 1979. vintage, gelatin silver print, 29.8 x 24 cm

Próbafúrás 1-3. 1980, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 32,6 x 17 cm
Trial Boring 1-3, 1980. vintage, gelatin silver print, 32.6 x 17 cm

Katapult, 1980, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 41,2 x 21,5 cm
Catapult, 1980. vintage, gelatin silver print, 41.2 x 21.5 cm

Fénysebesség, 1980, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 31 x 22,6 cm
Speed of Light, 1980. vintage, gelatin silver print, 31 x 22.6 cm

14. expozíció, 1980, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 18,1 cm
14th Exposure, 1980. vintage, gelatin silver print, 24 x 18.1 cm

Időablak, 1981/82, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 30,1 cm
Time-window, 1981/82. vintage, gelatin silver print, 24 x 30.1 cm

Preparált idő, 1981/82, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 30,1 cm
Prepared Time, 1981/82. vintage, gelatin silver print, 24 x 30.1 cm

Végső kép, 1981/82, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 24,6 x 27,3 cm
Final Image, 1981/82. vintage, gelatin silver print, 24.6 x 27.3 cm

Álomképkorrekció, 1982, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 30,3 x 27,3 cm
Fantasy Correction, 1982. vintage, gelatin silver print, 30.3 x 27.3 cm

Felszabadulás tér - Seprű, Budapest, 1984, vintázs, 
zselatinos ezüst nagyítás, 21,6 x 26,3 cm
Liberation Square - Broom, Budapest, 1984. vintage, 
gelatin silver print, 21.6 x 26.3 cm

Felszabadulás tér - Csokor, Budapest, 1984/86, vintázs, 
zselatinos ezüst nagyítás, 21 x 29,3 cm
Liberation Square - Bouquet, Budapest, 1984/86. vintage, 
gelatin silver print, 21 x 29.3 cm

Felszabadulás tér - Hírlap, Budapest, 1984/86, vintázs, 
zselatinos ezüst nagyítás, 22 x 25,6 cm
Liberation Square - Newsletter, Budapest, 1984/86. vintage,
gelatin silver print, 22 x 25.6 cm

JOkEsZ AnTAL
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Játék, Budapest 1-3. 1977, zselatinos ezüst nagyítás, 3 db 18 x 24 cm
Game, Budapest 1-3. 1977. gelatin silver print, 3 pieces 18 x 24 cm

Önmegvalósítás 1-3. 1979, zselatinos ezüst nagyítás, 3 db 18 x 24 cm
Self-actualisation 1-3. 1979. gelatin silver print, 3 pieces 18 x 24 cm

Más Világ, Berettyóújfalu, 1980, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Another World, Berettyóújfalu, 1980. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Más Világ, Budapest, 1981, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Another World, Budapest, 1981. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Börtönlakó, 1981, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Prisoner, 1981. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Tólápa I., 1982, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Tólápa I, 1982. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Tólápa II., 1982, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Tólápa II, 1982. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Tólápa III., 1982, zselatinos ezüst nagyítás, 39 x 27 cm
Another World, Tólápa III, 1982. gelatin silver print, 39 x 27 cm

Más Világ, Tólápa IV., 1982, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Tólápa IV, 1982. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Tólápa V., 1982, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Tólápa V, 1982. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Budapest, 1985, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Budapest, 1985. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Budapest, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Budapest, 1989. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Budapest, 1990, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Budapest, 1990. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Erdély/Mezőbánd, 1993, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 29 cm
Another World, Transylvania/Band, 1993. gelatin silver print, 40 x 29 cm

Más Világ, Hejőpapi, 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Hejőpapi, 1994. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Hangony, 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Another World, Hangony, 1994. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Más Világ, Esztergom, 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Another World, Esztergom, 1994. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Más Világ, Kerecsend, 1996, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Another World, Kerecsend, 1996. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Józsefváros, Budapest, 2006, zselatinos ezüst nagyítás, 25 x 38 cm
Joseph City, Budapest, 2006. gelatin silver print, 25 x 38 cm

Józsefváros, Budapest, 2006, zselatinos ezüst nagyítás, 25 x 38 cm
Joseph City, Budapest, 2006. gelatin silver print, 25 x 38 cm

Szellemvasút, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 17 x 23,1 cm
Ghost Train, 1978. gelatin silver print, 17 x 23.1 cm

Fegyvergyár, 1979, zselatinos ezüst nagyítás, 18,3 x 25,5 cm
Arms Factory, 1979. gelatin silver print, 18.3 x 25.5 cm

Fegyvergyár háta, 1980, zselatinos ezüst nagyítás, 18,3 x 26,3 cm
Arms Factory from the Rear, 1980. gelatin silver print, 18.3 x 26.3 cm

Hal, 1980, zselatinos ezüst nagyítás, 18,3 x 23,6 cm
Fish, 1980. gelatin silver print, 18.3 x 23.6 cm

Sörgyár, 1980, zselatinos ezüst nagyítás, 18,1 x 25,8 cm
Brewery, 1980. gelatin silver print, 18.1 x 25.8 cm

Téglagyár, 1980, zselatinos ezüst nagyítás, 18,5 x 25,8 cm
Monolith Brick Factory, 1980. gelatin silver print, 18.5 x 25.8 cm

Fürdőszoba, 1982, zselatinos ezüst nagyítás, 16,6 x 24,3 cm
Bathroom, 1982. gelatin silver print, 16.6 x 24.3 cm

Gyereksír, 1982, zselatinos ezüst nagyítás, 18,1 x 26 cm
Boat / Child’s Grave, 1982. gelatin silver print, 18.1 x 26 cm

Május 1. 1983, zselatinos ezüst nagyítás, 15,4 x 21,1 cm
1st of May, 1983. gelatin silver print, 15.4 x 21.1 cm

Tank, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 16,8 x 22,1 cm
Tank, 1989. gelatin silver print, 16.8 x 22.1 cm

Spirál, 1998, zselatinos kimásoló papír, 26,8 x 22,6 cm
Spiral, 1998. extracting gelatin paper, 26.8 x 22.6 cm

sTALTER GYöRGY

Mulató legények a táncházban, 1967, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Young men in the dance hall, 1967. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Fáradt pásztor, 1971, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Tired shepherd, 1971. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Betlehemes pásztor, furulyával, 1971, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Nativity shepherd, with flute, 1971. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Őszi sárban, párosan, 1971, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
A pair, in the autumn mud, 1971. gelatin silver print, 40 x 30 cm

A sírnál, 1973, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
At the grave, 1973. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Csordát terelő pásztor, hajnalban, 1974, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Cattle herding at dawn, 1974. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Hazafelé, kenyérrel, 1974, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
On the way home, with bread, 1974. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Krumpliszedő asszony, 1976, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Potato picking woman, 1976. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Kisparcella, 1977, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Small plot, 1977. gelatin silver print, 40 x 30 cm

A miskolci állomáson, 1988, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
At the Miskolc Railway Station, 1988. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Munkában, a csúcsforgalomban, Budapest, 1988 (a Vendégmunkás című sorozatból), 
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
At work, in rush hour traffic, Budapest, 1988 (from the Guest Worker series), vintage, 
gelatin silver print, 30 x 40 cm

Elemózsia, hazulról, 1988 (a Vendégmunkás című sorozatból), vintázs, 
zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Lunch, from home, 1988 (from the Guest Worker series), vintage, 
gelatin silver print, 40 x 30 cm

Tv-nézés, vacsorával, a munkásszálláson, Budapest, 1988 (a Vendégmunkás című 
sorozatból), vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 40
TV-dinner at the workers’ hostel, Budapest, 1988 (from the Guest Worker series), 
vintage, gelatin silver print, 24 x 40 cm

Disznótoros családi vacsora, Tiszaeszlár, 1988 (a Vendégmunkás című sorozatból), 
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Pork family meal, Tiszaeszlár, 1988 (from the Guest Worker series), 
vintage, gelatin silver print, 40 x 30 cm

Szobasarok, popsztárral, 1997, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
In the corner of the room, with popstar, 1997. gelatin silver print, 30 x 40 cm

kORniss pÉTER
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Budapest - Székesfehérvár, 1986, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 39,5 cm
Budapest - Székesfehérvár, 1986. gelatin silver print, 30 x 39.5 cm

Budapest, 1987, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Budapest, 1987. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Debrecen, 1988, zselatinos ezüst nagyítás, 33 x 40 cm
Debrecen, 1988. gelatin silver print, 33 x 40 cm

Segesvár, 1988, zselatinos ezüst nagyítás, 40,2 x 30,3 cm
Segesvár, 1988. gelatin silver print, 40.2 x 30.3 cm

Budapest, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 32 x 40,5 cm
Budapest, 1989. gelatin silver print, 32 x 40.5 cm

Dubrovnik, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 39,5 cm
Dubrovnik, 1989. gelatin silver print, 30 x 39.5 cm

Debrecen, 1989, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Debrecen, 1989. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Szuhumi, 1991, zselatinos ezüst nagyítás, 32 x 40 cm
Suhumi, 1991. gelatin silver print, 32 x 40 cm

Kaukázus, 1991, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 39,5 cm
Caucasus, 1991. gelatin silver print, 30 x 39.5 cm

Gdanszk, 1991, zselatinos ezüst nagyítás, 40,5 x 32 cm
Gdanszk, 1991. gelatin silver print, 40.5 x 32 cm

sZiLáGYi LEnkE

Józsefváros, Budapest, 2006, zselatinos ezüst nagyítás, 25 x 38 cm
Joseph City, Budapest, 2006. gelatin silver print, 25 x 38 cm

Józsefváros, Budapest, 2006, zselatinos ezüst nagyítás, 25 x 38 cm
Joseph City, Budapest, 2006. gelatin silver print, 25 x 38 cm

Józsefváros, Budapest, 2006, zselatinos ezüst nagyítás, 25 x 38 cm
Joseph City, Budapest, 2006. gelatin silver print, 25 x 38 cm

Józsefváros, Budapest, 2006, zselatinos ezüst nagyítás, 25 x 38 cm
Joseph City, Budapest, 2006. gelatin silver print, 25 x 38 cm

Józsefváros, Budapest, 2006, zselatinos ezüst nagyítás, 25 x 38 cm
Joseph City, Budapest, 2006. gelatin silver print, 25 x 38 cm

Józsefváros, Budapest, 2006, zselatinos ezüst nagyítás, 38 x 25 cm
Joseph City, Budapest, 2006. gelatin silver print, 38 x 25 cm

Józsefváros Budapest, 2006, zselatinos ezüst nagyítás, 25 x 38 cm
Joseph City, Budapest, 2006. gelatin silver print, 25 x 38 cm

Józsefváros, Budapest, 2006, zselatinos ezüst nagyítás, 25 x 38 cm
Joseph City, Budapest, 2006. gelatin silver print, 25 x 38 cm

Józsefváros, Budapest, 2006, zselatinos ezüst nagyítás, 25 x 38 cm
Joseph City, Budapest, 2006. gelatin silver print, 25 x 38 cm

 ózsefváros, Budapest, 2006, zselatinos ezüst nagyítás, 25 x 38 cm
Joseph City, Budapest, 2006. gelatin silver print, 25 x 38 cm

Kötélverő, 1973/78, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Ropemaker, 1973/78. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Pásztorkalapos, 1973/78, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Shepherd Hatmaker, 1973/78. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Pásztorkalapos, 1973/78, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Shepherd Hatmaker, 1973/78. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Lószőrszita szövő, 1973/78, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Weaving Horsehair Mesh, 1973/78. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Halász, 1973/78, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Fisherman, 1973/78. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Busómaszk faragó, Mohács, 1973/78, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Busó mask carver, Mohács, 1973/78. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Lepényevők, 1974, giclée nyomat, 50 x 60 cm
Pie-Eaters, 1974. giclée print, 50 x 60 cm

Harangöntő, Őrbottyán, 1974, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Bell foundry, Őrbottyán, 1974. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Kaptafakészítő, Pápa, 1974, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Shoetrees author, Pápa, 1974. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Patkoló kovács, Galgagyörk, 1974, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Shoeing Smith, Galgagyörk, 1974. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Patkoló kovács, Galgagyörk, 1974, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Shoeing Smith, Galgagyörk, 1974. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Patkoló Kovács, Galgagyörk, 1974, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Shoeing Smith, Galgagyörk, 1974. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Szénégető, Répáshuta, 1976, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Coal-Burner, Répáshuta, 1976. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Kádár, Káptalantóti, 1976, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Cooper,  Káptalantóti, 1976. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Kádár, Káptalantóti, 1976, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Cooper,  Káptalantóti, 1976. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Szénégető, Répáshuta, 1976, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Burner, Répáshuta, 1976. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Pilinszky János, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Janos Pilinszky, 1978. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Bangkok, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Bangkok, 1978. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Bangkok, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Bangkok, 1978. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Csirkegyár 1. 1979, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Chicken factory 1. 1979. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Csirkegyár 2. 1979, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Chicken factory 2. 1979. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Téboly, terápia, stigma, 1981/83, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Insanity, therapy, stigma, 1981/83. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Téboly, terápia, stigma, 1981/83, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Insanity, therapy, stigma, 1981/83. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Téboly, terápia, stigma, 1981/83, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Insanity, therapy, stigma, 1981/83. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Téboly, terápia, stigma, 1981/83, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Insanity, therapy, stigma, 1981/83. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Szerzetesek, 1985/86, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Monks, 1985/86. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Egy nő, 1992, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
A woman, 1992. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Faludy György, 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
György Faludy, 1994. gelatin silver print, 50 x 60 cm 

Eszterházy Péter, 1995, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Péter Eszterházy, 1995. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Cseh Tamás, feleségével, Évával, 1999, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Tamas Cseh with his wife, Eva, 1999. gelatin silver print, 60 x 50 cm

Jancsó Miklós, 1999, zselatinos ezüst nagyítás, 50 x 60 cm
Miklós Jancsó, 1999. gelatin silver print, 50 x 60 cm

Noémi és Heléna, 2004, zselatinos ezüst nagyítás, 60 x 50 cm
Noémi and Heléna, 2004. gelatin silver print, 60 x 50 cm 
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Látókép, 1991, zselatinos ezüst nagyítás, 32 x 40,3 cm
Látókép (Sight), 1991. gelatin silver print, 32 x 40.3 cm

Volga, 1991, zselatinos ezüst nagyítás, 29,5 x 40 cm
Volga, 1991. gelatin silver print, 29.5 x 40 cm

Antrokány, 1991, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Antrokány, 1991. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Szuhumi, 1991, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Suhumi, 1991. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Csertő, 1993, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Csertő, 1993. gelatin silver print, 40 x 30 cm

St. Peter Ording, Németország, 1994, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
St. Peter Ording, Germany, 1994. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Budapest, 1995, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40,2 cm
Budapest, 1995. gelatin silver print, 30 x 40.2 cm

Szolnok, 1995, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Szolnok, 1995. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Budapest, 1995, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Budapest, 1995. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Budapest, 1997, zselatinos ezüst nagyítás, 32 x 40,5 cm
Budapest, 1997. gelatin silver print, 32 x 40.5 cm

Delhi, 2000, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Delhi, 2000. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Debrecen, 2000, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Debrecen, 2000. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Pettend, 2001, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 39,5 cm
Pettend, 2001. gelatin silver print, 30 x 39.5 cm

Rügen, 2001, zselatinos ezüst nagyítás, 31 x 40 cm
Rügen, 2001. gelatin silver print, 31 x 40 cm

Tangó, 2001, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Tango, 2001. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Oxana, 2001, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Oxana, 2001. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Budapest, 2003, zselatinos ezüst nagyítás, 32 x 40 cm
Budapest, 2003. gelatin silver print, 32 x 40 cm

Golyó, Berlin, 2004, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30,5 cm
“Golyó”, Berlin, 2004. gelatin silver print, 40 x 30.5 cm

Lupény, 2005, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40,2 cm
Lupény, 2005. gelatin silver print, 30 x 40.2 cm

Bizalmatlanság, 2005, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Distrust, 2005. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Kisérletek a megsemmisítésre, 1975, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 100 x 70 cm
Attempts at Annihilation, 1975. vintage, gelatin silver print, 100 x 70 cm

Félig elégett kép, 1975, zselatinos ezüst nagyítás, 100 x 70 cm
Half-Burned Picture, 1975. gelatin silver print, 100 x 70 cm

Közönséges történet, plakátokkal, 1976, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 100 x 70 cm
Ordinary Story, With Posters, 1976. vintage, gelatin silver print, 100 x 70 cm

Tűnődés-mátrix, 1976, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 100 x 70 cm
Meditation-Matrix, 1976. vintage, gelatin silver print, 100 x 70 cm

Fájdalom-mátrix, 1976, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 100 x 70 cm
Pain-Matrix, 1976. vintage, gelatin silver print, 100 x 70 cm

Hódolat a Dunának, 1976, zselatinos ezüst nagyítás, kézzel színezett, 70 x 100 cm
Homage To Danube, 1976. gelatin silver print, hand-coloured, 70 x 100 cm

Hódolat Jeffersonnak, 1976, színes diafelvételek pauszpapíron át színes negatívra
visszafotózva, 44 x 75,2 cm
Homage to Jefferson, 1976. colour slides re-photographed through trace paper to 
colour negative, 44 x 75.2 cm

Átmentem a túloldalra, 1976, zselatinos ezüst nagyítás, kézzel színezett, 31,6 x 85,4 cm
I went to the other side, 1976. gelatin silver print, hand-coloured, 31.6 x 85.4 cm

Valakihez közeledsz, valakitől távolodsz, 1976
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 27,3 x 46,2 cm
You come closer to someone, you move away from someone, 1976
vintage, gelatin silver print, 27.3 x 46.2 cm

Valakihez közeledsz, valakitől távolodsz, 1976
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 27,3 x 46,2 cm
You come closer to someone, you move away from someone, 1976
vintage, gelatin silver print, 27.3 x 46.2 cm

Uzsonna egy keleteurópai kisvárosban, 1977, zselatinos ezüst, kék barit, 33 x 51,6 cm
Snack In A Little Eastern European Town, 1977. Silver gelatin, blue barite, 33 x 51.6 cm

Egy lap a How to use the Photograph sorozatból 1/2, 1978
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 100 x 70 cm
A page from the How to use the Photograph series 1/2, 1978
vintage, gelatin silver print, 100 x 70 cm

Egy lap a How to use the Photograph sorozatból, 1978
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 100 x 70 cm
A page from the How to use the Photograph series 1978
vintage, gelatin silver print, 100 x 70 cm

Egy lap a How to use the Photograph sorozatból 8/9, 1978
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 100 x 70 cm
A page from the How to use the Photograph series 8/9, 1978
vintage, gelatin silver print, 100 x 70 cm

Egy lap a How to use the Photograph sorozatból 8/7, 1978
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 100 x 70 cm
A page from the How to use the Photograph series 8/7, 1978
vintage, gelatin silver print, 100 x 70 cm

Egy lap a How to use the Photograph sorozatból 8/6, 1978
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 100 x 70 cm
A page from the How to use the Photograph series 8/6, 1978
vintage, gelatin silver print, 100 x 70 cm

Rendfenntartók egy Beatrice-koncerten, 1980 július 13.
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, kézzel színezett, 55,7 x 48,6 cm
Security Authorities At A Beatrice Concert, Budapest, 13 July 1980
vintage, gelatin silver print, hand-coloured, 55.7 x 48.6 cm

Fürdőző gyerekek a balmazújvárosi strandon, Balmazújváros, 1980
augusztus, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, kézzel színezett, 55,7 x 48,7 cm
Children Bathing at the Beach, Balmazújváros, 1980
August, vintage, gelatin silver print, hand-coloured, 55.7 x 48.7 cm

Testépítő, 1980, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, kézzel szinezett, 59,5 x 48,7 cm
Body-builder, 1980. vintage, gelatin silver print, hand-coloured, 59.5 x 48.7 cm

Trabant suhan Karl Marx Stadt (ma Kemnitz) főutcáján, NDK, 1980
digitális print, 59,7 x 60 cm
Trabant slides on the main street of Karl Marx Stadt (now Kemnitz), GDR, 1980
digital print, 59.7 x 60 cm

Krematórium, Budapest, 1981. február 3. (a Gyász című sorozatból)
digitális print, 59,7 x 60 cm
Crematorium, Budapest, 1981. February 3 (from the Mourning series)
digital print, 59.7 x 60 cm

Krematórium, Budapest, 1981. november 29., (a Gyász című sorozatból)
digitális print, 59,7 x 60 cm
Crematorium, Budapest, 1981. November 29. (from the Mourning series)
digital print, 59.7 x 60 cm

Krematórium, Budapest, 1981. november 29., (a Gyász című sorozatból)
digitális print, 59,7 x 60 cm
Crematorium, Budapest, 1981. November 29. (from the Mourning series)
digital print, 59.7 x 60 cm

TíMáR pÉTER
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Nevelőintézet 1. Aszód, 1975, vintázs, RC nagyítás, 23,8 x 16,1 cm
Educational institute 1, Aszód, 1975. vintage, RC print, 23.8 x 16.1 cm

Nevelőintézet 2. Aszód, 1975, vintázs, RC nagyítás, 16,1 x 23,8 cm
Educational institute 2, Aszód, 1975. vintage, RC print, 16.1 x 23.8 cm

Nevelőintézet 3. Aszód, 1975, vintázs, RC nagyítás, 16,1 x 23,8 cm
Educational institute 3, Aszód, 1975. vintage, RC print, 16.1 x 23.8 cm

Bódulat 1. 1982/84, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 15,6 cm
Stupor 1, 1982/84. vintage, gelatin silver print, 30 x 15.6 cm

Bódulat 2. 1982/84, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 20 cm
Stupor 2, 1982/84. vintage, gelatin silver print, 30 x 20 cm

A rácson túl 1. 1983/89, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 20,3 x 30,3 cm
Behind Bars 1, 1983/89. vintage, gelatin silver print, 20.3 x 30.3 cm

A rácson túl 2. 1983/89, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 19,1 x 30 cm
Behind Bars 2, 1983/89. vintage, gelatin silver print, 19.1 x 30 cm

A rácson túl 3. 1983/89, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 19,3 x 30 cm
Behind Bars 3, 1983/89. vintage, gelatin silver print, 19.3 x 30 cm

Mentők 1. „Mindenkit érhet baleset!” 12. 1985/87
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 19,8 cm
Ambulance Crews 1: „Accidents can happen to anyone” 12, 1985/87
vintage, gelatin silver print, 30 x 19.8 cm

uRBán TAMás

Krematórium, Budapest, 1981. február 15., (a Gyász című sorozatból)
digitális print, 59,7 x 60 cm
Crematorium, Budapest, 1981. February 15. (from the Mourning series)
digital print, 59.7 x 60 cm

Fiatal lány, Budapest, 1981. június 18. digitális print, 59,7 x 60 cm
Young girl, Budapest, 1981. June 18. digital print, 59.7 x 60 cm

Pacsirta (Katonáné, Icuka), Budapest, 1984. március 15., digitális print, 59,7 x 60 cm
Lark (Mrs Icuka Katona), Budapest, 1984. March 15. digital print, 59.7 x 60 cm

Asztali csendélet, Budapest, 1991. október 29., digitális print, 59,7 x 60 cm
Table Still Life, Budapest, 1991. October 29. digital print, 59.7 x 60 cm
Akt kislevelű fikusszal (Ficus Benjamina), 1999. április, digitális print, 59,7 x 60 cm
Nude with small-leaved Ficus benjamina, April 1999. digital print, 59.7 x 60 cm

Azóta lebontott ház lépcsőháza, Budapest, 2004. augusztus
(a Szigony-projekt című sorozatból), digitális print, 59,7 x 60 cm
Since then demolished house staircase, Budapest, 2004. August
(the project’s Harpoon series), digital print, 59.7 x 60 cm

Egzotikus növény termése, Budapest, 2004. szeptember 4., digitális print, 59,7 x 60 cm
Exotic fruit plants, Budapest, 2004. September 4. digital print, 59.7 x 60 cm

Jelentéktelen növény magvai, Budapest, 2007. július 19., digitális print, 59,7 x 60 cm
Insignificant plant seeds, Budapest, 2007. July 19. digital print, 59.7 x 60 cm

Elszáradt virág, Budapest, 2007. július 19., digitális print, 59,7 x 60 cm
Withered flower, Budapest, 2007. July 19. digital print, 59.7 x 60 cm

A család, 1972, vintázs, lambdaprint, 30 x 40 cm
The Family, 1972. vintage, Lambda print, 30 x 40 cm

Esküvő. Nincs időnk várni, 1973, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 39,5 x 48,5 cm
Wedding. We have no time to wait, 1973. vintage, gelatin silver print, 39.5 x 48.5 cm

Egy kamera emlékére 1-3. Bella Istvánnak, 1977, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás 
barnított, 2 db 12 x 23 cm, 1 db 15,6 x 23 cm
In memory of a camera 1-3,  for István Bella, 1977. vintage, gelatin silver print
2 pieces 12 x 23 cm, 1 pieces 15.6 x 23 cm

Utolsó vacsora, 1980/82,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 40 x 40 cm
The Last Supper, 1980/82. vintage, monochromatic print, 40 x 40 cm

Illusztráció I-II-III. Zalán Tibornak, 1980,  vintázs, 
monochrome színes nagyítás, 3 db 40 x 40 cm
Illustration I-II-III, for Tibor Zalán, 1980. vintage, 
monochromatic print, 3 pieces 40 x 40 cm

Előhívás 1-3. Pilinszky emlékére, 1980,  vintázs, 
monochrome színes nagyítás, 40 x 40 cm
Recall for Pilinszky’s memory 1-3, 1980. vintage, 
monochromatic print, 40 x 40 cm

Cigány csoport, 1982,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 40 x 40 cm
Gipsy group, 1982. vintage, monochromatic print, 40 x 40 cm

Cigányasszony, 1982,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 40 x 40 cm
Gipsy woman, 1982. vintage, monochromatic print, 40 x 40 cm

Öreg cigányember, 1982,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 40 x 40 cm
Old gipsy, 1982. vintage, monochromatic print, 40 x 40 cm

Pieta, 1982,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 40 x 40 cm
Pieta, 1982. vintage, monochromatic print, 40 x 40 cm

Tükrös portré, 1982,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 40 x 40 cm
Portrait with mirror, 1982. vintage, monochromatic print, 40 x 40 cm

Cigányok, 1982,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 49 x 49 cm
Gypsies, 1982. vintage, monochromatic print, 49 x 49 cm

Sztereo 1-2. 1982,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 2 db 100 x 100 cm
Stereo 1-2, 1982. vintage, monochromatic print, 2 pieces 100 x 100 cm

Balaskó Jenő portréja II. 1983,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 40 x 40 cm
Portrait of Jenő Balaskó  II, 1983. vintage, monochromatic print, 40 x 40 cm

Bari Károly portréja I. 1983,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 40 x 40 cm
Portrait of Károly Bari  I, 1983. vintage, monochromatic print, 40 x 40 cm

Zalán Tibor portréja I. 1983,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 40 x 40 cm
Porttrait of Tibor Zalán I, 1983. vintage, monochromatic print, 40 x 40 cm

Szervác József portréja III. 1983,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 40 x 40 cm
Portrait of Jozsef Szervác III, 1983. vintage, monochromatic print, 40 x 40 cm

Bari Károly, 1983,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 40 x 40 cm
Károly Bari, 1983. vintage, monochromatic print, 40 x 40 cm

Idézet Kukorelly Endrétől, 1984, vintázs, Cibachrome, 45 x 35 cm
Quotation from Endre Kukorelly, 1984. vintage, Cibachrome, 45 x 35 cm

Idézet Madách Imrétől I-II-III. 1984,  vintázs, 
monochrome színes nagyítás, 3 db 49 x 49 cm
Quotation from Imre Madách I-II-III, 1984. vintage, 
monochromatic print, 3 pieces 49 x 49 cm

Idézet Madách Imrétől II. 1984,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 49 x 49 cm
Quotation from Imre Madách  II, 1984. vintage, monochromatic print, 49 x 49 cm

 Idézet Madách Imrétől III. 1984,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 49 x 49 cm
Quotation from Imre Madách  III, 1984. vintage, monochromatic print, 49 x 49 cm

Idézet Balaskó Jenőtől 1-2., 1985, vintázs, Cibachrome, 2 db 50 x 50 cm
Quotation from Jenő Balaskó 1-2, 1985. vintage, Cibachrome, 2 pieces 50 x 50 cm

Idézet Eörsi Isvántól, 1986,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 49 x 49 cm
Quotation abaut Isván Eörsi, 1986. vintage, monochromatic print, 49 x 49 cm

Akt No. 1., 1992,  vintázs, monochrome színes nagyítás, 70 x 100 cm
Nude no. 1, 1992. vintage, monochromatic print, 70 x 100 cm

Akt No. 3., 1992, vintázs, Cibachrome, 35 x 45 cm
Nude no. 3, 1992. vintage, Cibachrome, 35 x 45 cm

TöRök LásZLÓ
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Mentők 2. „Mindenkit érhet baleset!” 11. 1985/87
vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 20 x 29,6 cm
Ambulance Crews 2: „Accidents can happen to anyone” 11, 1985/87
vintage, gelatin silver print, 20 x 29.6 cm

Mentők 3. 1985/87, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 20 x 30 cm
Ambulance Service 3, 1985/87. vintage, gelatin silver print, 20 x 30 cm

Úszó, 1987, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 18,6 x 28,1 cm
Swimmer, 1987. vintage, gelatin silver print, 18.6 x 28.1 cm

D.F., a Pillangó 1. 1989/90, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 20 x 13,8 cm
F.D., The Butterfly 1, 1989/90. vintage, gelatin silver print, 20 x 13.8 cm

D.F., a Pillangó 2. 1989/90, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 14,4 x 21 cm
F.D., The Butterfly 2, 1989/90. vintage, gelatin silver print, 14.4 x 21 cm

D.F., a Pillangó 3. 1989/90, vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, 14,1 x 21,5 cm
F.D., The Butterfly 3, 1989/90. vintage, gelatin silver print, 14.1 x 21.5 cm

Kalica, 1978, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Kalica, 1978. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Homok, 1979, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Sand, 1979. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Haza, 1979, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Homeland, 1979. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Erőmű-tükröződés, 1979, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 40 cm
Powerplant-reflection, 1979. gelatin silver print, 30 x 40 cm

Köd, Esztergom, 1979, zselatinos ezüst nagyítás, 4 db 18 x 24 cm
Fog, Esztergom, 1979. gelatin silver print, 4 pieces 18 x 24 cm

Cementgyár, Tatabánya, 1979, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 24 cm
Cement Factory, Tatabánya, 1979. gelatin silver print, 30 x 24 cm

Cigányok, Tatabánya, 1979, zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 30 cm
Gypsies, Tatabánya, 1979. gelatin silver print, 24 x 30 cm

Vitorlázás, 1981, zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 30 cm
Sailing, 1981. gelatin silver print, 24 x 30 cm

Földalatti-Novoktogon-Senna-Mosdó, 1995, zselatinos ezüst nagyítás, 3 db 30 x 40 cm
Underground: Novoktogon-Senna-Sink, 1995. gelatin silver print, 3 pieces 30 x 40 cm 
Az üveg dicsérete-művészkönyv /1., 2., 15., 16. oldal /, 1995
cianotípia, 4 db 31,5 x 21,6 cm
Praise the glass-artist book /1., 2., 15., 16. pages/, 1995
cianotype, 4 pieces 31.5 x 21.6 cm

Epreskert-szoborportré, szobor-egész 1-2., 1998, színezett cianotípia, 2 db 18 x 25 cm
Strawberry garden-sculpture portrait, statues throughout 1-2. 1998
coloured cyanotype, 2 pieces 18 x 25 cm

Részletek-lány, 1998, cianotípia-albumin-kromotípia, 21 x 28 cm
Details-girl, 1998. Cyanotype-albumin-chromotype, 21 x 28 cm

Részletek-kéz, 1998, cianotípia-albumin-kromotípia, 20 x 28 cm
Details-Hand, 1998. Cyanotype-albumin-chromotype, 20 x 28 cm

Sóderdomb/tükröződés, 2000, színezett cianotípia, 46 x 33 cm
Gravel hill / reflection, 2000. coloured cyanotype, 46 x 33 cm

Sóderdomb/álcaháló, 2000, színezett cianotípia, 33 x 46 cm
Gravel hill / camouflage net, 2000. coloured cyanotype, 33 x 46 cm

Tojás 1-3., 2002, albumin, 15,1 x 21 cm, 12,5 x 17,7 cm, 19 x 12,2 cm
Eggs 1-3. 2002. albumin, 15.1 x 21 cm, 12.5 x 17.7 cm, 19 x 12.2 cm

N.Y. Fény, Central park, biciklis, Táblácskák, 2002
fotóemulzió ofszetlemezen, 3 db 37 x 45 cm
Lights, Central Park, bicyclist, Little blocks, N.Y., 2002
photo-emulsion on offset plate, 3 pieces 37 x 45 cm

Víz/cseppek, 2002, cianotípia, 35 x 50 cm
Water / droplets, 2002. cianotype, 35 x 50 cm

Víz/pezsgő, 2002, cianotípia, 35 x 50 cm
Water / bubble, 2002. cyanotype, 35 x 50 cm

Diana a rugógyárban, 2003, zselatinos ezüst nagyítás, 40 x 30 cm
Diana at the Spring Factory, 2003. gelatin silver print, 40 x 30 cm

Erőmű/ablak kábeldobbal, 2003, színezett cianotípia, 29 x 38 cm
Power plant/window with cable reel, 2003. coloured cyanotype, 29 x 38 cm

Erőmű/ablak galambbal, 2003, színezett cianotípia, 29 x 38 cm
Power plant/window with bird, 2003. coloured cyanotype, 29 x 38 cm

Erőmű, 2003, zselatinos ezüst nagyítás, 30 x 24 cm
Powerstation, 2003. gelatin silver print, 30 x 24 cm

Erőmű/ablak galambbal, 2003, zselatinos ezüst nagyítás, 29 x 38 cm
Power plant/window with pigeon, 2003. gelatin silver print, 29 x 38 cm

Erőmű/ablak kábeldobbal, 2003, zselatinos ezüst nagyítás, 29 x 38 cm
Power plant/window with cable reel, 2003. gelatin silver print, 29 x 38 cm

Tűzraktér, 2005, zselatinos ezüst nagyítás, 24 x 30 cm
„Tűzraktér”, 2005. gelatin silver print, 24 x 30 cm

Űrutazás/csillagok, 2007, argentotípia, 28 x 38 cm
Space Travel / stars, 2007. argentotype, 28 x 38 cm

vÉkás MAGDOLnA
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Köszönet illeti elsősorban a gyűjteményben 
szereplő fotográfusokat, akik előzetesen 
bizalmukban részesítették ezen törekvésünket, 
valamint  Kincses Károly fotómuzeológust, 
aki a  gyűjteményt válogatta és a művészekről 
az esszéket írta.

Fogadja nagyrabecsülésünket és köszönetünket 
Benkő Imre fotográfus és 
Kiscsatári Marianna főmuzeológus, 
valamint Kemény Zoltán könyvtervező, 
akiknek felbecsülhetetlen munkája nélkül 
e könyv létre sem jöhetett volna. 

Ezúton szeretnénk megköszönni 
Colin Ford fotótörténésznek, a magyar fotográfia 
nagy támogatójának, hogy a gyűjtemény 
létrehozásában bátorított bennünket és 
bevezető tanulmányával gazdagította kötetünket. 

Emellett köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik fáradhatatlanul dogoztak azért, hogy e könyv 
a lehető legjobb minőségben készülhessen el, 
fotósoknak, fordítóknak, lektoroknak, 
a nyomdai előkészítést és a nyomdai munkát 
végzőknek.

The Körmendi-Csák Photography Collection 
would especially like to thank the 
great photographers in the collection for 
supporting our efforts and believing 
in our dreams from the beginning; 
and Károly Kincses, renowned photo museologist, 
for his invaluable contribution to the collection 
and to this book. Without his professional 
curatorial work, this collection and book would not 
have been possible.

We would like to acknowledge our gratitude 
also to Imre Benkő, photographer; 
chief curator, Marianna Kiscsatári; 
and Zoltán Kemény, graphic designer, 
for their invaluable and precious assistance 
during the making of this album.

We should also thank Colin Ford, CBE, 
photo historian, great supporter of, and expert on, 
Hungarian photography, for encouraging and 
supporting us to create this incredible collection.

Last, but not least, we would like to express 
our many thanks to everyone who worked tirelessly 
for months to allow this album to be realised; 
in particular: the photographers, the translators, 
the proofreaders, the graphic designers, 
the printers, and the publishers
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A kiadó egyben köszönetét fejezi ki a könyv 
létrejöttéhez nyújtott támogatásért /  

The publishers would also like to thank the following 
for their support toward the realisation of the book:



A könyv szerzői / Authors:

Colin Ford 
CBE, fotótörténész, 
a Bradford-i Nemzeti Fotó, Film és Televízió Múzeum 
(jelenleg Nemzeti Média Múzeum) alapító igazgatója
CBE, photographic historian. 
He was the founding director of Britain’s National Museum of Photography, 
Film and Television in Bradford (now the National Media Museum).

Kincses Károly 
fotómuzeológus, a Magyar Fotográfiai Múzeum alapító igazgatója 
photo museologist, and founding director of the Hungarian Museum of Photography

Kiscsatári Marianna
a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusa 
chief curator of photography, Hungarian National Museum
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