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„ Ott voltam, és számomra ilyen-
nek látszott az élet abban a 
pillanatban”
(Henri Cartier-Bresson)

Sorozatot indítunk útjára, amelynek középpontjában a vizuális kultúra, 
azonbelül is a fotográfi a képviselői állnak. A művészeti ágak egyike sem ment ke-
resztül rövid idő alatt olyan robbanásszerű fejlődésen, mint a fényképművészet. 
Kevés képzelőerő szükséges, hogy eljátsszunk a gondolattal, milyen lenne, ha vi-
lágszerte egy nap vagy egy óra alatt készült fényképeket másik művészeti ág ter-
mékeivel helyettesítenénk, legyen az zenemű, szobor, architektúra, irodalmi alko-
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tás vagy bármi más. A modern világ technikai forradalmának következtében, ma 
már mindenki – többé-kevésbé tudatosan – naponta fényképez.

Korniss Péter úgy véli, szerencsés a fényképez szó szinonimája, amely nem 
más, mint a megörökít. „Az exponálás egy pillanatot búcsúztat: a jelenből a gomb-
nyomás pillanatában múlt lesz. A képen annak lenyomatát őrizzük – ami volt.” 
Közhely, hogy mára megszűnt a fotografálás privilégiuma, rituálé-jellege, telje-
sen beleépült hétköznapjainkba, korántsem az, ami hajdanán volt. Képeket készí-
tünk: a maroktelefon több megapixeles kamerájával, fényképezőgéppel vagy akár 
tablettel örökítjük meg világunk eseményeit, dokumentáljuk életünket. Mert úgy 
érezzük, hogy fontos, mert mulandó, vagy mert egyszerűen csak késztetést ér-
zünk, hogy rögzítsük azt, amely akkor és ott volt. De a kész termék, szubjektivi-
tása okán, végtelenül nehéz dologgal áll szemben, ami eldönteni hivatott, melyik 
az a fénykép, amelyik értéket képvisel, és melyik az, amelyik néhány nap hírnév 
után feledésbe merül.

Nemcsak választani nehéz, de kiválasztani is. Most mégis arra törekszünk, 
hogy olyan alkotókat válasszunk ki, akik életükből évtizedeket a fényképezésnek 
szenteltek. Különböző indíttatásból és eltérő módszerekkel alkottak, és teszik ma 
is, hivatásuk okán és/vagy kedvtelésből; talán nem is érdemes ilyen módon so-
rolni őket, hiszen életükben összemosódni látszik e két fogalom közti éles határ-
vonal. Induló sorozatunk gyújtópontjában az alkotó áll, aki hosszabb-rövidebb 
ideig sajtófotót készített, ilyen módon gombnyomásával örökített meg és utalt az 
időtlenségbe sok ezer pillanatot, alanyt, történetet és hangulatot.

Erdélyi, főképp Kolozsváron élő és alkotó személyeket fogunk számról szám-
ra bemutatni. Nevezhetjük őket fotóriporternek, fényképésznek, fotóművésznek, 
fotográfusnak, képírónak vagy fényírónak egyaránt. Ugyanazt csinálják, de oly-
kor másképp gondolják, hogy mi kerüljön a kamerájuk elé, hogy a kép mit ábrá-
zoljon, és milyen jelentéseket hordozzon. Ezért esett a címbéli választás a híres 
francia fényképész, Cartier-Bresson idézetére: fényképészeink különböző módon 
látták és reagáltak a gombnyomás pillanatában a világra. Az ő világuk, amely na-
pilapok, folyóiratok, könyvek és albumok lapjairól köszön ma vissza, és amelye-
ket lapozva, esetenként újra felfedezve, a befogadónak is jól meghatározott szerep 
jut. Gondoljunk csak John Wagner véleményére, miszerint a fényképek szemlélé-
se legalább olyan alkotói tevékenység, mint maga a fénykép elkészítése. Érteni is 
megtanultuk mindazt, amit látunk? 

Képzeletbeli galériánk falára válogatunk munkásságuk javából. Ezek a fény-
képek tagadhatatlanul az alkotók egyéniségének, látásmódjának és világról alko-
tott gondolatainak lenyomatai, így annak reményében ajánljuk fényképészportré-
inkat az olvasó fi gyelmébe, hogy általuk a vizuális kultúra fényképezés által kép-
viselt vidékein, a képek mögötti történeteket is felszínre hozva, tartalmas kalan-
dozásban lesz része. 
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„Dadogva is lehet értelmes  gondolatokat elmondani”.

Csomafáy Ferenc munkássága

Csomafáy Ferenc 1936-ban született, Kolozsváron. A színművészeti főiskolát 
követően a bölcsészkaron diplomázott, majd szülővárosában megjelenő napilap, az 
Igazság munkatársaként fotóriporterként dolgozott. Később az Erdélyi Történelmi 
Múzeum fényképésze, valamint szabadúszó.1 Neve számtalan újságcikk mellett fo-
tóriportjai, erdélyi személyiségekről készült portréfotói, könyvekhez készült repro-
dukciói és illusztrációi, valamint a Kolozsvári Állami Magyar Színház előadásait 
megörökítő képsorozatai által vált ismertté. Mégis a sajtóban kifejtett munkássá-
gát tekintjük a legtermékenyebbnek, ahogyan azt maga Csomafáy Ferenc is vallja, 
mindvégig ez maradt legkedvesebb hivatása. Képeit nézegetve időutazáson veszünk 
részt, hiszen rajtuk nemcsak az analóg fotózás időszaka, hanem az elmúlt idők pil-
lanatai, a letűnt kor és rendszer mementói ‒ azok mindennapjaival, furcsaságai-
val, arcaival és egyéniségeivel ‒ is megelevenednek. Mára, az emlékezet csalfa játé-
kának köszönhetően, a sokakban nosztalgiát ébresztő vagy keserédes emlékű kor-
szak éveit, évtizedeit hozzák vissza. Elég, ha csak a néhai Kötő József2 Csomafáy Fe-
renc Színpadfény-kép című tárlatának3 megnyitóján elhangzott gondolatait idéz-
zük: „a fekete‒fehér képek nemcsak egy művészeti eszköz, de a kor hangulatát is 
tükrözik.” A fényképészekkel készült beszélgetések rendre a „mióta és milyen in-
díttatásból kezdett fotózni” típusú kérdésekkel indulnak, és bevallom, hogy miu-
tán Csomafáy Ferenc képeit hamarabb megismertem, mint magát a szerzőt, ezért 
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első találkozásunk alkalmával jobban foglalkoztatott az, hogy egy ilyen szerteága-
zó tevékenységet maga mögött tudó alkotónak a fotógráfi áról milyen gondolatai 
vannak. Ezért javasoltam, hogy beszélgetésünket kezdjük a kérdéssor másik végén: 
mit gondol, mi a jó fénykép? Mikor jelenthető ki, ha kijelenthető egyáltalán, hogy 
egy kép jó?

A jó fénykép tulajdonképpen ott kezdődik, amikor a hatására az emberek el-
kezdenek gondolkodni. És maga a kép őszintesége abban nyilvánul meg, hogy az 
emberek szívesen nézik, ha teszem fel lakásuk falára vagy valamilyen más hely-
re kiteszik, hiszen a kép emlék, emlékmegtartó ereje van. Dokumentumerejű ter-
mék, ami meg tud szólítani. Lehet, hogy az ember siet az utcán, de ha véletlenül 
lát egy érdekes képet az újságstandon, az esetek többségében zsebébe nyúl, előve-
szi a pénzt, kifi zeti a lapot, és megnézi azt a fényképet, amely megállította. És ha 
az alkotóban van annyi mondanivaló, hogy meg tudja szólítani, hogy meg tudja 
állítani a maga gondjaiba merült illetőt, akkor már magának a fényképnek meg-
van az az üzenethordó ereje, amelyik feltétlenül arra sarkallja az embert, hogy a 
képet bevigye a házába. Nézze, ha belép valakinek a lakásába, nem is kell beszél-
getniük, csak egyszerűen körülnéz, hogy hány kép van a falon. És hogy azok a ké-
pek mit ábrázolnak.

‒ Ebből egyenesen következik az a kérdés, hogy a kép tud beszélni? Ha igen, 
„milyen nyelven” beszél?

Egyetemes nyelven beszél a fi lm és a fotó is. Mindkettő egyetemes nyel-
ven mondja el a mondanivalóit. A művészetben nincs nemzetiség. A művészet-
ben egyetlen dolog van: vagy van tehetség, vagy nincs tehetség. Hiszen, ha nincs 
tehetség, lehet bármilyen nemzetségű az illető. Viszont a ma tanintézeteinek az 
egyik legfontosabb feladata, hogy a tehetségeket kibányásszák, megfelelő módon 
irányítsák, megfelelő lehetőséget teremtsenek arra, hogy a tehetségek az elképze-
léseiket megfelelő anyagi támogatással megvalósíthassák. Mert bármilyen ügyes 
lehetsz, bármilyen jó ötlet eszedbe juthat, ha nincs rá pénz, akkor az az ötlet el-
kezd kopni. Egyesek számára nagy szerencse, ha sikerül magát az ötletet meg-
őrizni. Jelenleg sokféle eszköz áll rendelkezésünkre, olyanok, amilyenek koráb-
ban nem voltak. Ezeket az eszközöket és főleg az eszközöket mozgató embereket 
bizonyos cél felé kell segíteni. Segíteni kell őket abban, hogy nem baj, ha esetleg, 
mondjuk, fi lmes nyelven akadozol. De azért azt is el tudom képzelni, hogy dadog-
va is lehet nagyon értelmes gondolatot elmondani, és ha alá jövök, megemelem, 
közkinccsé teszem, rögtön más a hatása, amivel a körülöttem levő világot képes 
vagyok befolyásolni.

‒ Milyen mértékben számít az eszköz, és milyenben a fényképész egyénisége 
vagy személyisége a jó fénykép esetében?

Először az elképzelés születik meg a művészben. De ha nem ül le, és nem dol-
gozza ki azt, ami őt foglalkoztatja, mindegy, hogy milyen nívón, akkor baj van. A 
lényeg az, hogy tegye meg. De ha nem ül le, és nem dolgozik, és nem találja meg a 
saját belső mondanivalójának a kifejezési formáit, akkor bizony ihatjuk az abszin-
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tet, ameddig csak akarjuk, mert csak berúgunk tőle, de kép abból nem lesz. Vala-
hol az én utam is így kezdődött: gyermekkoromban az volt a szokás nálunk a csa-
ládban, hogy a fi únak – vagyis nekem – minden nyáron egy hónapot kellett dol-
goznom. Mindegy, hogy hol, de egy hónapot dolgoznom kellett. Dolgoztam töb-
bek közt a Kozmutza-szanatórium4 bontásán. Az építkezésnél a bontás az egyik 
legmocskosabb dolog, ami létezik. És adott pillanatban láttam, ahogy a por fel-
szállása következtében olyan szivárványos játék keletkezik, amelyet addig nem 
láttam. Azon gondolkoztam, hogyan lehetne ezt rögzíteni? Egyik nővérem azt 
mondta nekem: „Tudod mit? Próbáld meg lerajzolni.” Nos, nem ment. Egyik nya-
ralásunk alkalmával, Borszéken megismertem egy Andrei nevezetű fényképészt. 
Néztem, ahogy dolgozott, ahogyan fényképezett. Ez az Andrei meg is kedvelt egy 
cseppet. Volt, kivel beszélgetnie, amikor épp nem volt mit fényképezni. És egy-
szer azt mondta nekem: „Miért nem próbálod meg lefényképezni, amiket itt el-
mondasz. Segítek neked.” És tényleg segített, így elkészült egy fényképem. Azt 
rögtön megmutattam az anyámnak, hogy van egy fényképem, Andrei segített, 
hogy megcsináljam, az enyém, de ennyi az ára. Anyám elkacagta magát, és azt 
mondta, „Nem baj, fi am, megveszem neked.” Ezután nem sokkal, az összegyűj-
tött pénzemből vettem egy fényképezőgépet. És amikor már megvolt a fényképe-
zőgépem, akkor muszáj volt elolvasnom mindent, hogy mit lehet művelni a fény-
képezőgéppel? Az halott tárgy, ha nem tudod, hogyan használd. Azt meg kell ta-
nulni. Ez egy mesterség.

‒ Ami végül az Ön mesterségévé vált. Pedig az Igazság szerkesztőségében foly-
tatott munkája egyaránt távol esett a korábban választott színészettől és bölcsé-
szettől... 

A mai napig sem tudom megmondani, hogy ki volt az az illető, aki a nagy-
váradi vasútállomáson egyik ismerősömnek elmondta, hogy a kolozsvári magyar 
újságnak fényképészre van szüksége. Éppen találkoztam ezzel az ismerősömmel, 
amikor megérkezett Kolozsvárra, és azonnal elmondta: „Feri, az újság fényké-
pészt keres, menj, jelentkezzél!” Akkoriban már volt egy doboznyi fényképem, 
és azzal a dobozzal a zsebemben felmentem a szerkesztőségbe, kerestem a főszer-
kesztőt. Kovács András5 vezette a lapot, annyit mondott, „én vagyok a főszer-
kesztő”. Mondtam neki, hogy „én vagyok Csomafáy Ferenc”. Így mutatkoztam be 
neki, mire kérdezte, hogy mit akarok? „Valamit szeretnék mutatni”, és a dobozt 
odaadtam neki: „Tessék megnézni, ha van ideje.” És láttam, ahogy nézi, és nézi, 
hosszasan nézi a képeket. Egy adott pillanatban felnézett, és azt mondta: „Idefi -
gyeljen, Csomafáy elvtárs, maga fel van véve.” Így. „Holnap jelentkezik a munka-
helyén.” Akkoriban jöttek haza a Moszkvában végzett kollégáim, akik az ipari, a 
mezőgazdasági rovatban dolgoztak, és akikkel terepre mentünk. Pontosan tud-
tuk, hogy X mérnök úr mit fog nekünk ott hazudni, hogy miként állnak a dolgok, 
és mi el fogjuk azokat mind hinni, és le is fogjuk adni az anyagot a lapban [nevet]. 
Nagyon kellemes társaság volt. Aztán a hajdani Igazság gárdájában volt olyan em-
ber, aki az első írásaimat észrevette. És nagyon támogatott, hogy írjak. Márpedig 
amikor egy írása megjelenik, és annak van bizonyos belső hatása, az nagyon ser-
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kentően hat az emberre. Felszabadítja. Mer gondolkodni, mer bizonyos dolgokat 
megfogalmazni.

A cenzúrának megvan a maga jól meghatározott feladata

‒ Ön hivatásából eredően sokáig részese volt egy érdekes csapatnak is. Nicolae 
Ceaușescut fényképezték látogatásai alkalmával. Milyen volt egy ilyen csapat?

Protokoll-fotóriporternek hívták az ilyeneket, és ha valaki bekerült a csapat-
ba, akkor azt állandóan, országszerte használták. Ez nem volt leányálom, mert 
sok magánéletünk nem volt. A hatóságoknak állandóan tudniuk kellett, hogy hol 
vagyunk, nem hagyhattuk csak úgy el a helységet, ahol laktunk. Nem volt mese. 
Egyfolytában vigyázzban kellett állni, mert soha nem tudhattuk, hiszen az őrül-
ten nagy titok volt, hogy a „Főnök” mikor, hová megy. Ceaușescu kicsi, alacsony 
fi gura volt, akkoriban mégis a világ – ahogyan Shakespeare mondaná – „talpához 
borult”. Miért? Ugyanolyan ember volt, mint a többi. Ha úgy vesszük, ő nem volt 
buta fi gura, csak kulturálatlan. Azt biztosan tudja, hogy szigorú szabályok vol-
tak arra nézve, hogy őt miképpen kell fényképezni. Megtörtént egyszer, hogy az 
egyik fotós úgy kapta le, hogy csak az egyik füle látszott. A cenzor azonnal oda 
montíroztatta a másik fület. De Ceaușescu is nagyon élvezte, ha fényképezték. 
Beállt pózba is. Meg lehet nézni a hajdani képeket, hogy be van állva. Amikor va-
lamelyik városon végig vitték, általában három fotósnak jutott az a feladat, hogy 
abból az autóból, amelyik közvetlenül előtte ment őt fényképezze. De a három kö-
zül csak egyik fényképezett, a másik kettő benyúlt annak a nadrágszíja alá, és úgy 
tartotta őt, mert az kellett, hogy fogja a gépet. Ott nem volt mese, a nap végén ké-
pet kellett adni. Az akkora feladat volt, hogy már majdnem irtóztam tőle. 

‒ Említette Ön is a cenzort, aki a Ceaușescu-típusú rendszerekben komoly 
fejtörést tud okozni. Mennyire volt igény a cenzúra kijátszására? Egyáltalán volt 
szükség cenzorra, vagy az alkotó maga önnönmaga cenzora volt?

Egyik alkalommal, Kolozsváron, a Nemzeti Színház előtt folyt a május else-
jei felvonulás. Elvtársak jobbról, elvtársak balról. Ilyenkor rendre több képet ren-
deltek az újságok, hogy az elvtársak majd kiválasztják, melyik a jó kép. Miközben 
fényképeztem a tömeget, a felvonulók között valamilyen külföldi állampolgárok 
is feltűntek, a tribünhöz közel, az útkereszteződésnél beálltak a felvonulók közé, 
hogy átjussanak az út túlsó oldalára, majd mentek tovább a maguk dolgára. Csak 
annyit láttam, hogy a ruházatuk elüt a többi emberétől. De a kép megjelent a lap-
ban, amire valaki rögtön betelefonált, akkoriban ugyanis állandóan az „ellensé-
get” lestük. Másnap kint voltam terepen, amikor autó gurult mellém, és kiszóltak, 
hogy „Tovarășul, fi ți drăguț, urcați-vă în mașină. [„Elvtárs, legyen szíves, szálljon 
be a gépkocsiba.”] Bevittek a Securitatéra, ahol azt kérdezte az illető tiszt, hogy 
meg tudom-e magyarázni, hogy a felvonuláson azt a képet én hogyan csináltam? 
„Nekem csak az tűnt fel a felvonulás alatt, hogy az illető személyek ruhájának fa-
zonja eltér a nálunk használt ruhák fazonjától”, válaszoltam. „Mit mond?” – há-
borodott fel az illető. „Mit mondjak? Amikor a tegnap volt a viza [láttamozás], 
maguk nem látták, nem tudták, hogy azoknak a ruháknak a fazonja más? Én tet-
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tem rá a „bun de tipar”-t [nyomdakész] vagy maguk? Ki hagyta jóvá a képet, maga 
vagy én?” Erre azt mondta: „Stai, stai, tovarășe, că vom rezolva!” [„Türelem, türe-
lem, elvtárs, megoldjuk!”] Ezzel csak azt akarom mondani, nem kell törődni az-
zal, hogy a cenzúra mit tesz. A cenzúrának megvan a maga jól meghatározott fel-
adata. A fotós először is nem cenzor. Hanem fotóművész. A fotóművészeknek tel-
jesen mások a fotóval kapcsolatos feladatai. Abba rajta kívül jóformán senki nem 
szólhat bele. Mert ő vállalja azt, amit fényképez, ő tudja, miért teszi, én ezt így lá-
tom. De ügyeljen! Ez nem a cenzor világa, ez az én világom, mert én ezt látom. A 
fotó az enyém. És ez két különböző dolog. Nem is igazi sajtóember, aki nem tud-
ja, hogy a cenzor mit vesz ki. Az más lapra tartozik, hogy megpróbálom. Észre-
veszi, kiveszi, de ha nem veszi észre, és bement a sajtóba, és megjelent, akkor mi 
van? Akkor ő hallgat a legjobban.

Később, másik alkalommal, Ceaușescu-kiállítást kellett készíteni Kolozsvá-
ron, a Történelmi Múzeumban, amelynek alkalmazott fényképésze voltam. Eh-
hez Bukarestbe, a munkástörténelmi múzeumba kellett menjek fényképeket má-
solni. Ott megmutatták, hogy körülbelül mit kell nekem reprodukálnom. Mond-
tam, hogy mielőtt nekiállnék, nagyon szépen kérem, adják írásba, hogy a képek 
elkészítésénél nem válogattam, azt fényképeztem le, amit elém raktak. Nem ér-
tették meg, hiába mondtam, hogy adják írásba, ha nem, akkor vegyék tudomá-
sul, hogy nem fotózom le a képeket. Végül megírták a papírt, és azután megkér-
deztem: „Legyenek szívesek, mondják meg, ki vállalja ezeknek a képeknek a kiál-
lítását, amelyeken a sztrájkoló munkások körül mindenfelé magyarul ír?” Tátva 
maradt a szájuk. „Nem tudnak magyarul, igaz? Nem tűnt fel, amikor innen-on-
nan összeszedték az anyagot?” Bezárták a kiállítást, és átalakították az egészet. 
Végül itthon az Egyetemi Könyvtárban lesötétítettük a nagytermet és az óriási 
nagy képeket ‒ mint például azt, amelyen Ceaușescu integet a balkonon – kive-
títettük, majd abban a hatalmas méretben lefényképeztük. A múzeum emberei-
vel csináltattunk nagy teknőket, amiben a méretes fotópapírokat beleforgattuk a 
vegyszerbe, hogy a képeket előhívjuk. Hogy ne vágjuk a képeket, hogy egyben le-
gyenek. Majd azokat a hatalmas nagy képeket kitették a Történelmi Múzeumban 
a falakra, és néztük, és gondoltam magamban, Istenem, mennyi jó dolgot lehet-
ne ezalatt művelni.

Megjelent az ember, a kicsi, törékeny, egy csomó jóindulattal

‒ Erdélyi személyiségek portréiból összeállított kiállítása rendkívül hosszú utat 
járt be. Az Ön által megörökített személyekre ma már történelmi távlatokból tekin-
tünk vissza. Milyen volt a munka velük, kire emlékezik szívesen?

Márton Áron.6 Ő egy fogalom. Amikor Márton Áronnal először találkoz-
tam, a törékenysége volt, ami nagyon meglepett. Kis, vékony, rendkívül barátsá-
gos, érdeklődő, nyílt ember. Házi őrizetben volt, nem hagyhatta el a püspöksé-
get, akkoriban volt ez, amikor a kertben sétálva rálőttek. Meg is kérdeztem tőle: 
„Püspök úr, amikor Ön hallotta, hogy a füle mellett megy el a golyó, mégis mire 
gondolt?” Olyan egyszerűen válaszolt, azt mondta: „Mindegy, hogy mit gondol-
tam, van Isten.” Abban az időben a szó legszorosabb értelmében beloptak hoz-
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zá a püspökségre, Gyulafehérváron. Egyik pap volt, aki bevitt, aki vállalta a rizi-
kót. Mondtam neki: „Kérdezd meg a püspök urat, hogy hajlandó-e ilyesmibe be-
lemenni. Nagyon szépen kérem, hogy értsen meg engem, nem akármilyen lehe-
tőség ez nekem.” Aztán kértem egy hónap időt. Mire használtam fel az egy hóna-
pot? Ezalatt előkerítettem azokat az embereket, akik együtt voltak elzárva Már-
ton Áronnal börtönben. Találtam is ilyeneket. Megkérdeztem tőlük, hogy Márton 
Áron a börtönben hogyan viselkedett? Elmondták, hogy a börtönben tulajdon-
képpen az egyházi rítust betartotta. A hitét nem tudták elkobozni. 

Később, a rendszerváltást követően, a régi, börtönt megjárt egyéniségek élet-
útját akartam fényképezni. Ráálltam erre, így elmentem a máramarosszigeti bör-
tönbe is, ahol egykoron fogva tartották Márton Áront. A legfantasztikusabb do-
log az volt, amikor a sötét cellába bezárattam magam. Megkértem, hogy zárják 
rám az ajtót kulccsal kintről. És bumm. Mély sötét. Ezek tulajdonképpen érzel-
mi dolgok, mert mély sötétet bárhol tudok csinálni, majd előveszek egy sötét ké-
pet, és azt mondom, „látod, itt van Márton Áron börtöne”. Mondom én, holott 
nincs is. Akkor éreztem, hogy amikor becsukják az ajtókat, akkor nagyon furcsa 
dolgok jutnak az embernek az eszébe. Visszatérve, a püspök úr élvezte a fotózást. 
Meglepődtem, hogy tetszett neki a dolog. És végig beszélgettünk, ő is, én is be-
széltem, meg is mondom, hogy miért: mert így nem fi gyelt arra, hogy fényképe-
zem. Vagy nem fi gyelt annyira arra, hogy fényképeztem. Mert az ember milyen? 
Ha azt mondom, hogy most készítek egy felvételt róla, akkor megfogja a széket, 
hogy „parancsoljál!” [megfogja a széke karfáját, és kihúzza magát]. Ez akkor el-
tűnt. S megjelent az ember, a kicsi, törékeny, egy csomó jóindulattal. 

‒ Az emberek a fényképeken a tökéletesség illúziójára törekednek. Hogyan em-
lékezik a többi személyiségre? Hogyan viselkedtek a fotózás alkalmával? Nyilván, 
képtelenség az összeset felsorolni…

Kós Károly7 is élvezte. Annyira élvezte, hogy fényképezik, hogy meglepődtem, 
s mondtam magamban, nézz oda te, milyen fantasztikus ereje van a fényképnek. 
Határozottan mondom, hogy van. A legérdekesebbek egyike Szabó T. Attila8 nyel-
vész professzor volt. Magas, szikár, nagyon jó időbeosztással dolgozó ember. Fel-
mentem hozzá a lakására, és nem számítottam arra, hogy mennyire kinyílik. Vala-
hogy közelebb is kerültünk. Végig beszélgettünk. Lényegében nem elég, hogy tör-
ténelmi jellegű képek készültek el akkor, hanem az emberben valahogy a jókedvet 
és nem a száraz nyelvészt láttam, akinek fontos volt a természet, a kirándulás, és 
mondjuk, időnként a könyvek világából való szabadulás. Bajor Andor9 viszont ha-
lálos komolysággal vette a fotózást. „Mondd meg mikor, hány órakor, hogyan? Mit 
vegyek magamra?” Ezt általában az ember valami viccel próbálta elütni, de Bajornál 
nem ment. Bajor amilyen humoros tudott lenni az írásában, olyan száraznak tűnt – 
nem volt az, de annak tűnt. Aztán Jakó Zsigmondnak10 nagy lakása volt az Erzsébet 
út elején, ami azért volt fontos, mert tömve volt könyvekkel. Ott leülni a könyvek-
től nem lehetett, nem Jakó Zsigmondtól. Megvolt a maga karosszéke, és azt nagyon 
szerette. Ott olvasott, írt, állandóan dolgozott, elnéztem, hogy egyáltalán ez az em-
ber mikor pihen? Mondtam, csak tegye, amit tenni szokott, miattam ne zavartas-



75

KAMERA

sa magát. Azt mondta, azzal nem lesz baj, mert ő órákon keresztül képes ülni, írni, 
meditálni, ha engem nem zavar, őt pláne nem fogja zavarni. 

A valóság az, hogy élvezték, ha az ember őket fényképezte. Volt olyan, is aki 
kicsit rájátszott, hogy mennyire érdekes vagyok neked, mert látod, te engem fény-
képezel. És ilyenkor hagyni kellett, mert sohasem tudta azt, hogy mikor kattin-
tom el a gépet. Felemeltem a fényképezőgépet a szemem elé, és a gépen keresztül 
társalogtunk, én ki nem engedtem őt addig, amíg meg nem csináltam azt a ké-
pet, amelyre azt mondtam, hogy ez valóban közel áll Bretter Györgyhöz11 vagy 
Beke Gyurihoz.12 Kár, hogy abban az időben hangot nem rögzítettem, mert ezek 
jó hangulatú, értékesebbnél értékesebb beszélgetések voltak, amelyek során tu-
lajdonképpen mind levetették a fotózással járó merevséget. Külön mese viszont 
Györkös Mányi Albert,13 ugyanis ő szentül meg volt győződve arról, hogy róla 
nem tudnak felvételt készíteni. Hogy senki nem tudja őt lefényképezni olyannak, 
amilyen tulajdonképpen volt. És ebbe a dologba, legyünk őszinték, Györkös Má-
nyinak messzemenően igaza volt, mert a munkáit nézve, ahogy a körülötte levő 
világot azzal a hihetetlenül sajátos módon látta és láttatta, azt utánozni nem köny-
nyű dolog. És tudom, hogy annak idején, amikor még fényképeztem is, számomra 
is probléma volt Györkös Mányit azzal a rengeteg kétellyel, azzal a rengeteg kér-
déssel követni, hogy „ha ez így van, akkor az hogyan fog megnyilvánulni?” Az 
önmarcangoló embernek a prototípusává nőtte ki magát. Azért tartom a szemé-
lyiségportrékat14 rendkívüli értéknek, mert azok a pillanatok már az életben töb-
bé vissza nem jönnek. Egyediek, akkor voltak, és kész. Ezeken a képeken, amiket 
felnagyítottunk, vagy a fi lmeken, amelyeket később fel lehetne nagyítani, mind-
ezt megtaláljuk.

‒ Színpadfény-kép címmel nyílt meg néhány évvel ezelőtt tárlata, amelyen az 
egykori színházi életbe nyer betekintést az érdeklődő. A színház egy teljesen más vi-
lág.

Nagyon szerettem a színházat. És az operát is. Először is, merő véletlenségből 
a kezembe került egy, a színházi fotózásról készült tanulmány. Ez akkoriban volt, 
amikor Senkálszky Endre15 vette át a kolozsvári színház igazgatását. Senkálszky 
a szó legszorosabb értelmében nagyon kedvelt, ugyanis rengeteget statisztáltam a 
színházban. Addig úgy ment a színházi fotózás, hogy volt egy fényképész Kolozs-
váron, akit elhívtak, legyen szíves jöjjön, készítsen felvételeket. Ő eljött, hozott 
két tekercs fi lmet, és azt kérdezte: „nos, elvtársak, kit fényképezünk?”. Mondták, 
hogy őt meg őt meg őt, majd őket hárman. Jó. Az elvtársak beálltak, pakk. „Ki 
a következő, akit fényképezünk?” [Ásítást imitál] „Ők ketten. Jó.” Néztem ezt, és 
egyszer megszólaltam: „Senkálszky elvtárs, nem lehetne valahogy elintézni, hogy 
a lapban megjelenő képet valamivel hamarabb, egy-két nappal hamarabb készít-
sem el? Mégsem mindegy, hogy mikor jelenik meg az a kép…”. Valahogy rábe-
széltem, ő meg lehetővé tette. Attól kezdve elmaradt az úgynevezett versenytárs, 
ő már engem nem zavart, és bárhonnan készíthettem a felvételeket. Akkor kezd-
tem kézből csinálni a felvételeket. Azt tudni kell, hogy olyan kezem volt, hogy a 
kézben tartott gépet két másodpercig tudtam berezzenés nélkül tartani. Az na-
gyon nagy dolog volt. Két másodpercig. Azt vagy tudja valaki, vagy olyan korban 
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van, olyan kondiban van, hogy tudja, hogyan kell azt a gépet tartani, hogy ne re-
megjen.

Mutasson nekem olyan fényképet, amit vak ember készített

‒ Fényképeket nézve, rendre felmerül a kérdés, hogyan találkozik a téma és az al-
kotó? Milyen hosszú az út a gondolattól a megvalósításig? És mennyiben volt más az 
analóg, és milyen most a digitális fényképezés kínálta lehetőségek között a folyamat?

Én a szó szoros értelmében ettem a fi lmet. Nem spóroltam, mert azt, amit 
nem fényképeztél le a megfelelő pillanatban, a megfelelő helyzetben, azt többet ne 
keresd. Például Robert Capával16 kapcsolatban az idézet, amelyet sokan elősze-
retettel használnak, nevezetesen „ha nem elég jó a képed, akkor nem voltál kö-
zel az eseményhez”, hibás idézet. Hiszen a halálát is az okozta, hogy igenis túl kö-
zel volt a témához. Mert nem kellett volna neki az indokínai háborúban az ak-
nára állnia. Az merő véletlen, de úgy látszik, hogy neki ez volt a sorsa. De a mai 
fényképeknek a tartalma micsoda? Nos, majdnem egy és ugyanaz. A fotóművé-
szetben minden állandó, csak a forma változott, a tartalom ugyanaz. Igaz, hogy 
állandó a felfelé menetel, de egyet ne felejtsünk el, éspedig, hogy egy adott pilla-
natban a világ legmagasabb pontjáról is le kell jönni. Ha életben akarsz marad-
ni. Felmászni felmászhatsz, senki nem mondja neked, hogy ne, de meddig ücsö-
rögsz ott? A technika az ember nélkül halott valami. A fotósnak szeme kell hogy 
legyen, ez, ami a döntő: először meglátni a témát, utána meg elkészíteni. Egyálta-
lán, mutasson nekem olyan fényképet, amit vak ember készített. Pofonegyszerű. 
Mutasson egyetlen olyan képet. És ha hiszi, ha nem, van ilyen. De nézze meg pél-
dául a sarkon kolduló embereket, akár itt, Kolozsvár utcáin, hogy milyen fantasz-
tikus rutinnal képesek a következő adakozót kiszűrni. Téma kell? Ott hever az ut-
cán. Csak be kell állítani a gépet, és akkor kell ott lenni, és kattintani, amikor a 
dolgok történnek. Ennyi az egész. Azon áll vagy bukik, hogy az illetőben van any-
nyi érzékenység, hogy meglássa: ebből tényleg érdemes bizonyos felvételt csinál-
ni, bizonyos szögből. 

‒ Sok évtizedes pályát követően milyen maradt viszonya a sajtóval és a fény-
képezéssel?

Nagyon tudok annak örvendeni, ha nagyon jó felvételt látok, nemrég volt pél-
dául a World Press Photo kiállítás.17 Hosszú perceket álltunk – a nejem, Gyöngy-
vér állt, én ültem a karosszékben –, és néztem a jobbnál jobb felvételeket… Bármi-
kor, ha bemegyek a múzeumba egy fotókiállításra, ott olyan képeket látok, hogy 
csak nézem, és az jár az eszemben, hogy ez igazán nekem is eszembe juthatott 
volna. De neki jutott az eszébe. Egyszóval: a világ nyitva áll. Ma már koromból 
kifolyólag nem tudok úgy fényképezni, mint ahogyan valamikor fényképeztem. 
Nincs meg az a refl exívem, nincs meg az a mozgáslehetőségem, amelyek hiánya 
bizonyos dolgokban nagyon gátló. Mára a kerekesszéknek köszönhetően rájöttem 
az úgynevezett V-formára, hogy a világot – mivel én lennebb ülök a kerekesszék-
ben, mint egy rendes székben – kicsit alulról, békaperspektívából nézem. Máskép 
látszanak a dologok, mások a torzulások, más dolog ugrik szembe. Számomra – és 
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még nagyon sok ember számára – a sajtó, a média örökkévalónak tetszik. Érde-
kes, hogy annyit semmiért nem harcoltak a világon, mint a szabad sajtóért. Milli-
ók áldozták az életüket a sajtó szabadságáért. Nem az a lényeg, hogy feláldozd az 
életed, hanem hogy az életet színesebbé tedd az írásaiddal, a fényképeiddel.
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JEGYZETEK
1  Csomafáy Ferenc (született: Kolozsvár, 1936. május 13.) középiskoláit a 

Kolozsvári Református Kollégiumban végezte. Egyetemi tanulmányait a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetemen kezdte, majd a BBTE Bölcsésztudományi Ka-
rán – Magyar nyelv és irodalom szerzett diplomát 1963-ban. 1965-től a kolozsvá-
ri Igazság napilap fotóriportere. Mivel nem volt a Román Kommunista Párt tag-
ja, 1974-től nem dolgozhatott tovább a pártlapnál. Szabadúszó (1974–1981), a ko-
lozsvári Erdélyi Történelmi Múzeum fényképésze (1981‒1985). Az 1985-ös leépí-
téseket követően újra szabadúszó (1986‒1989), 1990-től 2005-ig a bukaresti Ro-
mániai Magyar Szó, 2005-től 2006-ig az Új Magyar Szó fotóriportere és újságíró-
ja. 2006-ban nyugalomba vonult, azóta írásai többek között a Népújságban, Mű-
velődésben, Közgazdász Fórumban jelentek meg. Később az online sajtó felé for-
dul, írásait napjainkban az erdon.ro portálon közli.

2  Kötő József (Kolozsvár, 1939. augusztus 8.–2015. január 19., Kolozsvár) 
– A Kolozsvári Állami Magyar Színház irodalmi titkára, 1986-1990 között igaz-
gatója. A Hét kolozsvári szerkesztője (1990), az RMDSZ országos társadalomszer-
vezési titkára, majd közművelődési, oktatásügyi államtitkára. Az EMKE elnöke, 
később tiszteletbeli elnöke. A BBTE Színház Karának oktatója volt, számos tanul-
mánya és színháztörténeti kötete jelent meg.

3  A Minerva-ház Cs. Gyimesi Éva terme, Kolozsvár, 2012. február 23‒március 
15.
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4  A kolozsvári Fellegváron álló Dr. Kozmutza (Cosmuța) Szanatóriumot 
1920-ban építették, dr. Adalbert Cosmuța orvos elgondolása szerint, aki a 20. szá-
zad elején a budapesti Városmajor Szanatórium igazgatója volt.

5  Kovács András (Bözödújfalu, 1926. január 9.–2004. szeptember 29., Sep-
siszentgyörgy) ‒ újságíró, író, szerkesztő, a bukaresti Ștefan Gheorghiu pártfőis-
kola végzettje (1955). 1945‒1949 között a kolozsvári Igazság riportere, majd szer-
kesztője, 1949‒1970 között főszerkesztője. 1970 és 1985 között a bukaresti A Hét 
című hetilap szerkesztőségi titkára. Széles körben ismertek a Zsil-völgyi bányá-
szokról írt riportjai, valamint az erdélyi szombatosok történelméről és kultúrájá-
ról írt kötetei. (RMIL III. kötet, 149.)

6  Márton Áron (Csíkszentdomokos, 1896. augusztus 28.–1980. szeptem-
ber 29., Gyulafehérvár) ‒ hitszónok, egyházi és neveléstudományi író, Erdély ró-
mai katolikus püspöke. 1949-ben hamis ürüggyel Bukarestbe hívták, majd az 
úton letartóztatták. Kétéves vizsgálati fogság után a Bukaresti Katonai Törvény-
széken lezajlott koncepciós pere. Összeesküvés és hazaárulás bűntettéért élet-
fogytiglani kényszermunkára és 10 év szigorított börtönre ítélték. Elítélésének va-
lódi oka azonban a katolikus egyház működését korlátozó szabályzat kikénysze-
rítése volt. 1955. március 25-én, a genfi  konferencia előtt megszakították bünteté-
sét, és szabadlábra helyezték. Mivel magatartását továbbra is a bebörtönzése előtt 
vallott elvei határozták meg, 1957-ben elrendelték házi őrizetét. Teljes szabadság-
jogait csak 1967-ben kapta vissza. (RMIL III. kötet, 500‒501.)

7  Kós Károly (Temesvár, 1883. december 16.–1977. augusztus 24., Kolozs-
vár) – építész, író, szerkesztő, grafi kus, tanár, politikus. Sztánán Kalotaszeg cím-
mel lapot indított (1912), író-újságíró barátaival együtt hívta életre az Erdélyi 
Szépmíves Céh független könyvkiadó vállalatot (1924). Az Erdélyi Helikon iro-
dalmi folyóirat szerkesztője (1931–44). A kolozsvári Minerva Irodalmi és Nyom-
dai Műintézet számtalan kiadványában jelentek meg grafi kái és írásai. (RMIL III. 
kötet, 128‒133.)

8  Szabó T. Attila (Fehéregyháza, 1906. január 12.–1987. március 3., Ko-
lozsvár) – erdélyi magyar nyelvész, történész, irodalomtörténész, néprajzkutató. 
Életének főműve, amelyen több mint hat évtizeden át dolgozott, az Erdélyi ma-
gyar szótörténeti tár. (RMIL V/I. kötet, 307‒314.)

9  Bajor Andor (Nagyvárad, 1927. szeptember 30.–1991. január 25., Debre-
cen) – író. 1949-től 1952-ig előbb gyakornok a Bolyai Tudományegyetem Logika 
Tanszékén, majd a Magyar Irodalomtörténeti Tanszéken tanársegéd, 1953-tól az 
Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1957-től a Napsugár, 1962-től pedig az Iro-
dalmi Könyvkiadó szerkesztőségi tagja Kolozsvárt. 1969 után az Előre kolozsvári 
munkatársa. Sajátos műfaját, a humoreszk eszközeivel megmódolt novellát foko-
zatosan alakította ki. (RMIL I. kötet, 117‒119.)

10  Jakó Zsigmond (Biharfélegyháza, 1916. szeptember 2.–2008. október 
26., Kolozsvár) Széchenyi-díjas romániai magyar történész, művelődés- és gazda-
ságtörténész, levéltáros, paleográfus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti 
tagja (1988). (RMIL II. kötet, 465‒470.)

11  Bretter György (Pécs, 1932. március 21.–1977. november 17., Budapest) 
magyar esszéíró, fi lozófus. 1954-től 1958-ig az Igazság szerkesztője, majd tanár-
segéd a Bolyai Tudományegyetem Dialektikus és Történelmi Materializmus Tan-
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székén. 1966-tól kezdődően megjelenő esszéi és tanulmányai új színt hoztak a ha-
zai magyar bölcseleti irodalomba. (RMIL I. kötet, 292‒293.)

12  Beke György (Uzon, 1927. augusztus 3.–2007. január 20., Budapest) – író, 
műfordító. 1947-ben a sepsiszentgyörgyi Népi Egység szerkesztőségében dolgozott, 
1948-tól a Romániai Magyar Szó, ill. Előre belső munkatársa. Tagja volt a Művelő-
dés szerkesztőbizottságának, számos bel- és külföldi folyóirat munkatársa, A Hét 
szerkesztője.  1994-től a Magyar Életet szerkesztette. 1995–2000 között a Nyelvünk 
és Kultúránk felelős szerkesztői teendőit látta el. 1989-től Budapesten élt, az áttele-
pülése utáni években többek között az Élet és Irodalomban publikált. Legszorgal-
masabb terepjáró írónk, aki a valóság sokoldalú riporteri feltárása mellett élmény-
anyagának regényes feldolgozására is törekedett. (RMIL I. kötet, 189–191.)

13  Györkös Mányi Albert (Tordaszentlászló, 1922. július 18.–1993. május 
27., Kolozsvár) zenetanár, festőművész, illusztrátor. A kolozsvári Zeneművészeti 
Középiskola klarinéttanára volt. 1993-ban, 71 évesen, Majális úti műteremlaká-
sában, betegségtől gyötörten, az elmagányosodástól félve, önkezével vetett véget 
életének. (Magyar festők és grafi kusok életrajzi lexikona I. kötet, 410–411.)

14  Csomafáy Ferenc gyűjteményéből az Erdélyi arcképcsarnokom című tár-
laton mások mellett Bajor Andor, Banner Zoltán, Bartis Ferenc, Bálint Tibor, Beke 
György, Berde Amál, Cseh Gusztáv, Csiha Kálmán, Debreczeni László, Gáll Ernő, 
Jakó Zsigmond, Kányádi Sándor, Kós Károly, Márton Áron, Márton Árpád, Palocsay 
Zsigmond, Szabó T. Attila, Szász János, Teleki Ernő portréfotóit mutatta be.

15  Senkálszky Endre (Kolozsvár, 1914. október 2.–2014. január 5., Kolozs-
vár) színész, rendező, pedagógus, színházigazgató. (RMIL V/I. kötet, 115‒116.)

16  Robert Capa (eredeti nevén Friedman Endre) (Budapest, 1913. október 
22.–1954. május 25., Indokína, Th ái Bình) magyar származású fotográfus. A 20. 
század egyik legjelentősebb fotósa, elsősorban dokumentaristaként, haditudósí-
tóként tartják számon. Rövid élete során öt csatatéren fotózott (a spanyol polgár-
háborúban, a japánok kínai inváziójakor, a második világháború európai had-
színterein, az első arab–izraeli háborúban és Indokínában). A második világ-
háború folyamán Londonban, Észak-Afrikában, Olaszországban, a normandiai 
partraszállásnál az Omaha Beachen és Párizs felszabadításakor is ott volt és do-
kumentálta a háború eseményeit. 1954-ben a Life Indokínába küldte, hogy tudó-
sítson a francia gyarmati harcokról. Május 25-én taposóaknára lépett, amely fel-
robbanva azonnal megölte.

17  World Press Photo kiállítás, Kolozsvári Szépművészeti Múzeum, Ko-
lozsvár, 2018. június 29‒július 22.
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