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„Ha a kis részletet nem képes 

észrevenni, akkor elveszett ember.”

Szabó Tamás fényképei

Szabó Tamás 1933-ban született Aradon, ahonnan családját a történelem vi-
hara sodorta Kolozsvárra. „Azt hiszem, hogy a sötétkamrában születtem”, nyilat-
kozta egyszer, talán nem véletlenül: édesapja fényképész volt, aki fi ának is ezt a 
szakmát választotta. Az apai akarattal szembemenve, kerülővel megtett út veze-
tett a pillanatig, míg végül az elutasított hivatás mellett egy életre elkötelezte ma-
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gát, azóta a Román Fotóművész Szövetség mellett a Nemzetközi Fényképészszö-
vetség (Federation International de l’Art Photographic) tagja. Ha csak a kolozsvári 
Néprajzi Múzeumban hátrahagyott közel 9000 negatív jelentené munkásságát, ak-
kor is volna miről kérdezni, de töredéke ez csupán annak, amit Szabó Tamás fény-
képezőgépe az idők során látott és láttatott. A változó világ dokumentaristája, az 
Igazság, Făclia, Utunk, Tribuna, Steaua és a Korunk munkatársa.1 Az Utunknak 
húsz, a Korunknak tíz évkönyvét illusztrálta, több mint másfél száz album, kötet 
őrzi képeit, és a felsorolás közelről sem teljes. Esetében igazolást nyer az állítás, mi-
szerint értelmetlen az alkotó személyt skatulyába zárni: tulajdonképpen ki is Szabó 
Tamás? Légi felvételek szerzője, a Néprajzi Múzeum fényképésze, sajtó-, dokumen-
tum-, portré- vagy aktfotós? Címkét akasztani rá képtelenség, és nem is érdemes. 
Életútjának korántsem lineáris áttekintésére vállalkoztunk beszélgetésünk alkal-
mával, amelyben kevés szó esett fotóelméletről, de annál több a személyes és a ké-
pek mögötti történetekről. A fényképezés lényegében fénnyel írás, ahogy korábban 
Moholy-Nagy László fogalmazott, de számomra megkerülhetetlen a kérdés, hogy 
mit gondol Szabó Tamás, mi kell a fényen kívül a jó képhez?

Jó szem és ötlet. Hiába tud valaki jól fényképezni, ha nem lát, ha a nagy min-
denségből a kis részletet nem tudja észrevenni, akkor az egy elveszett ember. Nem 
árt, ha az eszköz is jó, de az ember számít, a fényképezőgép az másodrangú. Lé-
nyegében, ha nem speciális fényeket igénylő felvételről van szó, akkor egy amatőr 
fényképezőgép vagy egy telefon is megfelel a célnak. Az egyén kell, hogy kiválasz-
sza környezetéből, amit meglátott, és megfogalmaznia magában, mi az, amit kö-
zölni akar? Van egy mondásom, és arra tanítom a fi atal fi út is, aki hozzám jár ta-
nulni: mindent le kell fényképezni. Ez az elvem. Ha készítesz valakiről egy portrét 
vagy egy szériát, örökre megmarad az emléke. Mindent és mindenkit le kell fény-
képezni. Nálam is megvan, katalogizálva, hogy Kolozsvár: ez az utca, az az utca, 
ilyen házszám, olyan házszám, mert ez mindig kelleni fog. Sohasem lehet tudni, 
hogy mikor, melyik épületet bontják le és építenek a helyére újat. Ez a múló idő 
dokumentálása. Abban a pillanatban, amikor megnyomtad a gombot, az már do-
kumentum, már a múlt. 

Én az előbb azt mondtam, hogy mindent le kell fényképezni. Akkor belőlem 
a dokumentarista fotós beszélt. Természetesen nem minden fényképész termé-
szet- vagy dokumentumfotós, nem mindegyik törekedik a valósra, a reális dol-
gokra. Egyik tárlaton az a képem volt kiállítva, amelyen egy ágyú alatt egy akt lát-
ható. Azt kérdezték, mi köze az ágyúnak az akthoz? Nálam a női akt a társadalom 
szimbóluma. Az aktfelvételeim nyolcvan százaléka erre a szimbólumra van ala-
pozva. Értelmezhetjük úgy, hogy a hadsereg az ártatlan nőkön van – mert végig 
erőszakolták az oroszok Európában, amerre jártak, a nőket. De ha úgy vesszük, a 
társadalom hátán él a hadsereg, mert minden pénz és minden energia a háborús-
kodásra megy el. Ezt sokan nem értik meg. A fogyasztó, a nézőközönség egy rop-
pant hosszú, széles skálán oszlik meg. Vannak olyanok, akik felkiáltanak egy ké-
pet látva „Jaj, [összeteszi a kezeit] milyen szép kis cica!”, és vannak olyanok, akik 
csak annyit mondanak, hogy „Ez igen. Ennek van mondanivalója.”
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Értelmet kell adni annak, amit abban a pillanatban készít
- Hosszú volt az út, amíg a fényképészet hivatásává vált. 
Nem vágytam fényképész lenni, nem is szerettem ezt a szakmát, az apám 

mégis azt akarta, hogy az legyek. Létezett a korosztályok közötti ellentét. Az 
egyik akarja, a másik még azért sem. A Technocin2 kolozsvári fi ókvállalatánál 
dolgoztam, mint elektroakusztikus, a hangátvitelnél. Ugyanebben az időben a 
KMSC3 repülőmodellező-kör tagja is voltam. Amikor a repülés és a mechanikai 
sportok – autózás, motorozás, motorcsónakozás – átkerültek az AVSAP-hoz,4 ami 
egy fél katonai, politikai szervezet volt, akkor már nem dukált, hogy járjak ki a re-
pülőtérre, ahol mindig szembe állt egy katona, és nekem szegezte a kérdést: „Mit 
akarsz, hogy hívnak, miért jöttél?” Ezt nem szerettem, így otthagytam az egészet. 
Akárcsak az oktatóm. Ő a Vöröskereszthez igazolt át, az AVIASAN-hoz.5 Betege-
ket szállítottak, de ugyanők vitték ki a vért Kolozsvárról a különböző kórházak-
ba, ahol szükség volt rá. Akkoriban a vért repülővel szállították, ládában, és ej-
tőernyővel dobták ki a kórházaknak. Rendszeresen mentem vele. Természetesen 
nem szabadott fényképezni, de tudja, ez volt abban a szocialista-kommunista rend-
szerben: ha látták volna, hogy én a repülőgépre felszállok fényképezőgéppel, kiver-
ték volna a nagy hisztit. De elrejtettem a pufajkámban a fényképezőgépet. Nem lát-
szott, az őr nem tudta, felültem, és amikor szállítottuk a vért, volt egy nyitott abla-
kom, ami tetszett nekem, azt lefényképeztem. De hivatalosan, mint segéd, mint vér-
kidobó ültem azon a PO2-es dupla fedelű orosz repülőgépen. Csodálatos volt. Úgy 
ment, mint egy favágógép. Maximum hatvan kilométer óránként volt az utazóse-
bessége. Úgyhogy nyugodtan nézhetted a tájat és fényképezhetted.

Aztán amikor bementem a munkahelyemre, megmutattam a képeket a fi úk-
nak, „nézzétek meg, így néz ki egy repülő, vagy a táj fentről”, és az egyik párttit-
kárunk – Királynak hívták – azt mondta: „Te Szabó, ilyen elektroakusztikus mint 
te, annyi van, hogy Szamost lehet rekeszteni vele, de nagyon jó képeket csináltál, 
ilyent én ritkán láttam!” Ez jót tett az hiúságomnak, és ettől a pillanattól kezd-
tem tudatosan fényképezni. Időközben a számomra kedves – nem mondhatom, 
hogy barátom, de nagyon jó viszonyban voltunk – dr. Kiss Egon, aki ügyvéd volt 
és fotózott, megalakította a BBTE-n a Film- és Fotólaboratóriumot, „Laborato-
rul Central de Cinefi care” címen. Átmentem oda dolgozni, és ott a fi lmszekciónál 
kezdtem el a fi lmezést. Kezdetben gyengébb, majd egyre jobb fi lmeket sikerült 
forgatnunk. Nagyon jó lehetőségünk volt, tudniillik ez a Kiss Egon egy fantasz-
tikusan agilis ember volt, mindent meg tudott szerezni. Bukarestbe, a központba 
mindig pálinkával, kolbásszal és szalonnával ment, és ott rögtön mindent meg-
kapott. Úgyhogy volt Pentacon fi lmfelvevő gépünk, három objektívvel, villany-
motorral. 15 kg volt az egész. Volt egy Admira 3 objektíves, rúgós fi lmfelvevőnk, 
amelyik csodálatos volt, azzal akárhová lehetett menni, mert az ember tekerte és 
fi lmezett, az nem állt le soha. Volt egy Arrifl ex 16-osunk, azt inkább belső, stú-
diófelvételeknél használtuk – volt ugyanis egy nagyon szép stúdiónk a Mikó utcá-
ban. Kiss Egon szerzett a különböző katedráktól – a geológiától, a zoológiától ren-
deléseket fi lmekre. A Tordai-hasadékról, a Szamos völgyéről, a Csegez-völgyi pi-
onírtáborról, a kolozsvári Gyógyszerészeti Múzeumról ismeretterjesztő fi lmeket.
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- Mint fényképészt kerestem fel önt. Hol vált el a mozgó- és az állókép Szabó 
Tamás életében?  

Ha egy aktot, egy portrét vagy egy műtárgyat fényképez, ott már értel-
met kell adni annak, amit abban a pillanatban készít. Az nem lehet csak any-
nyi, hogy lenyomom az exponálógombot. Három évig voltam a Román Televízió 
magyar adásának kolozsvári munkatársa. Többnyire Banner Zoltánnal6 dolgoz-
tunk együtt. Ő felmondott egy verset, egy költeményt, amelyhez megkerestem az 
illő témát, és lefi lmeztem. Ez jól ment egy darabig. Két-három hetente küldtünk 
egy fi lmet a bukaresti szerkesztőségnek, ami mind a közönségnek, mint Bodor 
Pál7 főszerkesztőnek tetszett. Egy alkalommal – ahogy néztem az adást – láttam, 
hogy a vers közepén hiányzik szövegből, meg a képből is. Ugyanis csak 13 sza-
bad percük volt a műsorrácsban, a vers viszont 16 perc volt. Ezért a közepéből ki-
vágtak három percet és kész. Ez megtörtént három vagy négy alkalommal, és ak-
kor abbahagytam. Mert amikor küldtem egy felvételt a barokk épületekről vagy 
a Tordai-hasadékról, akkor nem számított, ha kivágtak abból, az fel sem tűnt. De 
egy vers, egy költemény közepéből kivágni két szakaszt, azt nem lehet.

Pedig ott történik valami, ami érdekes
Azt kérdezték tőlem egyszer, hogy „Szabó, téged ki szervezett be az újságok-

hoz?” Egy bomba jó lánnyal fent voltunk a kolozsvári Fellegváron, amikor a vá-
rosban elkezdődött az augusztus 23-i ünnepi tűzijáték. Vettem a fényképezőgépe-
met, exponáltam hármat-négyet. Reggel bementem a munkahelyemre, előhívtam 
egy 18x24-es képet az esti tűzijátékról. És tudja, amikor a jó ember jó helyen van... 
Ditrói Ervin,8 a Művészeti Múzeum igazgatója, aki soha életében nem járt a fo-
tólaboratóriumban, pont aznap reggel valamiért bejött. Meglátta a képet: „Ezt ki 
csinálta?” Mondtam, „én a tegnap este”. „Nekem adod?” Nekiadtam, másnap reg-
gel hívtak a kollegáim: „A tűzijátékról készült képed a címlapon van a Făcliában 
és az Igazságban is”. Ez nyitott utat nekem a sajtóba. A véletlen mindig jelen van, 
az más kérdés, hogy vagy segít, vagy ront. Bármelyik előfordulhat. Van, hogy elő-
készül az ember a fotógéppel, és bumm, bejön eléje egy autó, vagy villamos, akár-
mi. És nem tudja elkapni azt, ami ott történik a másik oldalon. Pedig ott történik 
valami, ami érdekes. Jártam sokszor így. 

- Nem kerülhetem meg a kérdést: milyen volt a szocializmus éveiben a sajtófo-
tózás? Hiszen legendás történeteket hallani az akkori cenzúráról.

Azokban az időkben bármivel, ami kiadás előtt állt, el kellett menni a sajtó 
osztályra, ott lepecsételték, azzal elmenni a nyomdába, azok is még egyszer alapo-
san végig nézték, szóval nagyon nehéz volt, mindent cenzúráztak, mégis minden 
megjelenhetett, ha nagyon akartad. A Néprajzi Múzeum szabadtéri részlegén van 
egy fatemplom, amelyiken látható az 1784-es erdélyi parasztfelkelés neves alak-
jának, Horeának a monogramja. Bele van vésve az egyik gerendába: Ursu Horea. 
A templomról készítettem egy képet, és leadtam a Făcliához. Az újság megjelenés 
előtt természetesen a cenzúrához került. Zanc elvtárs – most tanár, egy ocsmány 
gengszter volt – azonnali hatállyal hívatott. Wagner Rudolff al, a fotós kollégával, 
akivel rendre együtt jártunk fényképezni, megjelentünk, és Zanc felháborodva 
azt kérdezte „ce înseamnă asta, uite că aicia cu cruce?” [„Mit jelent ez, mi ez a ke-
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reszt?”] Mondtam akkor: „Domnul Zanc, știți cine a făcut biserica asta? Marele 
Horea. Este acolo numele sculptat în bârnă, și este monument istoric.” [„Zanc 
úr, tudja ki készítette ez a templomot? A nagy Horea. Ott a neve, belefaragva a 
gerendába, ez történelmi műemlék.”] „Da? Atunci poate să apară, dar tăiem jos 
crucea.” [„Igen? Akkor megjelenhet, de a keresztet levágjuk.”] Ollóval levágta a 
keresztet, és így engedte a templom képét a lapba.

Itt van a Dr. Kós Károllyal9 közös könyvünk, A vas ízei.10 [Leveszi a polcról, 
és belelapoz.] Nézze, megjelenik a könyv, és a képek között ott vannak a féloldal-
nyi üres részek. Tudja, hogy ez a kötet miért volt így tördelve? Kósnak minden 
képhez volt egy szövege. Ahol fehér rész van, oda volt szánva egy szakmai szöveg. 
Hogy mi látható a képen: egy ekevas, egy lámpavas… Elment a főszerkesztőnk a 
Kriterion Kiadótól a cenzorhoz, Koppándi elvtárshoz, hogy „mi lesz ezzel az al-
bummal, hiszen nincs meg a szöveg jóváhagyása?” Erre ő azt felelte: „Elolvastam 
az elejétől a végéig, a végétől az elejéig, keresztül-kasul, ebben nincs sem államel-
lenes, sem pornográf… nem tudom, hogy mi van ebben elrejtve? Nem engedélye-
zem!” Nem értette a cenzor a szakmai szöveget, és ezért nem engedélyezte a szö-
vegeket, képzelje el. Dr. Kós Károly akkor írt egy rövid előszót a könyvhöz, hogy 
ne legyen egy teljesen üres képeskönyv.

- 37 évet volt a Kolozsvári Néprajzi Múzeum fotósa. Miben különbözött ez a 
munkája a többitől?

Semmiben. Sőt, még érdekesebb és még változatosabb lett minden, mert 
kapcsolatba kerültem a tudományos népművészettel. Neves néprajzosokkal 
dolgoztam sokat – Nicolae Dunăreval11, Corneliu Bucurral12, dr. Kós Károllyal, 
Butura Valeriuval13 – kinyitottam a szememet és a fülemet. És tanultam tőlük. 
Nem csak úgy mentem, és fényképeztem a falut meg az embereket, mint egy hozzá 
nem értő fotós, hanem úgy, mint egy fotós, aki érti és tudja, hogy mit kell falun 
fényképezni. A terepmunka úgy nézett ki, hogy jött egy néprajzos és két muzeográfus 
is. Alapos dokumentálás folyt, ők kérdezték, faggatták az embereket, gyűjtöttek. 
Akkoriban a falu még falu volt. És vissza is tértünk ahhoz a gondolathoz, hogy 
mindent fotózni kell. Edmund Hillaryt annak idején megkérdezték, hogy miért 
mászta meg a Himaláját? Hillary egyszerűen azt válaszolta, „azért, mert ott volt.” 
Neki meg kellett azt másznia. Tehát annak a fotósnak, néprajzi fotósnak akkor is és 
most is az a feladata, hogy mindent, amit még talál, eredeti néprajzi, népművészeti 
dokumentumot, azt örökítse meg. Mert nem lehet tudni, hogy meddig lesz 
még meg. Manapság az emberek a ruhájukat is összeszabdalják, vagy eladják 
semmi pénzért külföldiek részére, vagy pedig, ahogy a máramarosiak csinálják: 
a gyönyörű szép házaikat és a kerítéseiket lebontották, és betonkerítést emeltek 
helyükbe, ha a szomszédnak egy kapuja volt, ő kettőt, ha kettő volt, akkor négyet 
épített, szóval ott már egy korcs világ van. Összefoglalva, életem legkellemesebb 37 
éve volt a Néprajzi Múzeumnál. Ugyanakkor nagy segítséget nyújtottak a múzeumi 
évek ahhoz, hogy később albumaimat – „Povestea fi erului”,14 „Povestea lemnului”,15 
„Povestea lutului”,16 „Povestea lânii”,17 most az utolsó, ami megjelent a cigányokról, 
egy album18 – össze tudjam hozni. Mert tudtam, hol és mit kell keresni. Számomra 
ez nagyon nagy előny volt. 
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- Nem túlzás, hogy kevés fényképész jegyez olyan nagy számú albumot, mint ön. 
160 albumot illusztráltam részben vagy teljesen. Kb. ötvenet készítettem 

egyedül, a többit pedig kollegákkal, barátokkal, vagy egyéb társakkal fényképez-
tük. Az igazság az, hogy a régi rendszerben az albumkötetekben fel sem tüntették 
a fotósok nevét. Napjainkban? Miután létrehoztuk a Tribuna szerkesztőségében 
az albumszerkesztőséget, valakit mindig betettek társszerzőnek… Itt van a „Stra-
da. Cluj-Napoca”19 című kötet, amelynek egy egyszerű alapgondolata volt. Ak-
korát változik nemcsak a város, de minden a városban, hogy dokumentálni kell 
az útókornak, hogyan is nézett ki korábban Kolozsvár. Ebben a szemetesautótól 
a sarki rendőrig minden benne van. És ebbe az albumba kellett tennie egy ké-
pet – ami történetesen Szebenben készült – Ștefan Socaciunak, aki mellesleg jó 
barátom. A szerkesztő úgy gondolta, hogy legyen a kötetben egy „jó név” is. Hogy 
ne csak egy magyarnak a neve legyen a borítón. Végül összesen kettő vagy három 
képet tettek be tőle, abból az egyik Szeben, másik kettő meg a felismerhetetlen-
ségig semleges.  

Egy másik alkalommal jött egy ötletem, hogy albumba kellene tenni az 1960-
as években készült légifotókat, valamint azok mai megfelelőjét. Nekem ugye feke-
te-fehérben le volt fényképezve a régi Kolozsvár, a nagy lakónegyedek, tömbházak 
építését megelőző időkből. Kiválogattam a képeket, és elvittem Spânu architek-
tusnak, aki a megyei építészmérnök volt. Neki is tetszett a változó város történe-
tének ötlete, mégis négy évig ott álltak a fényképek a fi ókjában. Kéthetente meg-
kérdeztem hogy állunk, lesz egy helikopter, amiről új képeket csináljunk Kolozs-
várról? Lesz valami? „Jövő hónapban!” Ez négy évig ment. Utána a csapatunk-
kal a Tribunanál béreltünk egy AM2-es repülőgépet, kiültünk az ajtajába, kikö-
töttük magunkat, és lefényképeztük újra Kolozsvárt fentről. Elkészítettük az al-
bum anyagát, ekkor felmerült a kérdés, ki írjon előszót hozzá? Mondtam, hogy 
van egy nagyon jó architektus barátom, kérjük meg őt. Az eljött a szerkesztőség-
be, hogy mit tárgyaltak vele, hogy tárgyaltak, nem tudom, de a végén az lett, hogy 
írt egy stúdiumot az album elejére, amely úgy jelent meg, hogy az ő albuma. A mi 
nevünk két apró sorban kiírták, hogy Socaciu Ștefan és Szabó Tamás…  Az ő ne-
vén jött ki az album20. Ez nagyon fájt nekem, ez a repülős dolog, hogy így átvertek.

Aztán öt éve a Tribuna új főszerkesztője egyik napról a másikra leállítot-
ta az albumkészítéseket. Pedig nagyon jól keresett a kiadó az albumokkal. Mert 
nagy részét, mielőtt megjelent, a könyvelő már eladta a polgármesteri és egyéb hi-
vataloknak. Azóta a Casa de Creație biztosította újabb fotóalbumok kiadását, de 
ennek pillanatnyilag nincs igazgatója. A főkönyvelő az igazgatóhelyettes, aki egy 
öreg tragédia, az azt mondta, egyelőre nincs több album. Majd jön egy igazgató, 
és akkor majd meglátjuk, hogy megyünk tovább, vagy nem? Ha nem, akkor ke-
resünk valami mást, mert ötlet bőven van. Még legalább öt-tíz albumra megvan-
nak az ötleteim.

- Életét művészek körében élte, erről tanúskodik a „Portrék műteremben” című 
könyve. Hogyan viselkedett Cseh Gusztáv, Szervátiusz Jenő, Kós András, Györkös 
Mányi Albert vagy Löwith Egon, hogy csak pár nevet emeljünk ki a lencse előtt?

Én nem úgy mentem be a művészekhez, mint a fényképész, hogy „most csi-
nálok rólad egy portrét”. Tóth Lacival21 beszélgettünk a nőkről. Mert nagyon sze-
rette a nőket, és mindig volt egy sztorija. Amíg dolgozott, készítettem egy pár fo-
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tót, ez nem volt feltűnő neki, nem zavarta őt. Tudja, hogy Gy. Szabótól22 nehéz volt 
szerezni egy munkát, vagy nagyon sokba került – de amikor mondtam, hogy me-
gyek motorbiciklivel Németországba, akkor adott kb. harminc darab levonatot 
grafi kákról, azt mondta, „vidd el, amikor megszállsz vagy eszel valahol, akkor ezt 
add ajándékba a helyieknek”. Löwith23 is, amikor látta, hogy veszem a fényképe-
zőgépet, elővette a pipáját, és rágyújtott. Pillanatok alatt füstfelhőben volt, ez na-
gyon tetszett neki. Vremir Mircea24 meg színészkedett a fényképezés közben. Be-
állt és pózolt. Talán az jut eszembe a művészek kapcsán, hogy olyan emberek vol-
tak, akikkel nagyon értelmesen, és nagyon jól esett beszélni. Ez most nagyon hi-
ányzik. Hogy nincsenek ilyen kapcsolatok. A művészek mintha csigák lennének, 
mind bebújtak házukba. A csigaházukba, a maiak. Vagy a régiek ma.

- Nagy részük, akárcsak a sajtófotós Szabó Tamás, a Ceaușescu-féle szocializ-
mus éveiben élték legaktívabb periódusát alkotói pályájuknak. Akkor nem húzod-
tak legalább annyira csigaházba, mint teszik azt napjainkban?  

Tudja, mi a helyzet? Jó pénzért mindent megcsináltak. Nekem vannak képe-
im Ceaușescuról, amit a barátaim festettek, Brudașcu25, Maniu26, nagynevű ko-
lozsvári román festőművészek… De én is illusztráltam az Omagiu könyvet. Nem 
szégyellem megmondani, hiszen nincsenek benne, csak ártalmatlan fotók. Mű-
tárgyakról, festményekről, esetleg még tájképek vannak benne. Soha nem akar-
tam és nem is akarok semmilyen pártnak a tagja lenni. De azt nem csinálhattam, 
hogy azt mondjam a Kommunista Pártnak, hogy „uraim, nektek nem dolgozom.” 
Fényképész voltam, nekem dolgoznom kellett, függetlenül attól, hogy ki kicsoda, 
és nem mellékesen nagyon jól is fi zettek.

- Tagja volt az úgynevezett protokollfotósok csapatának.
Amikor Ceaușescu Kolozsvárra jött látogatóba, az egész protokollfotós gár-

da ott kellett, hogy legyen, és minden mozdulatát fényképezze. Reggel az indulás-
kor adtak – nem tudom már pontosan, talán harminc–harminc – fi lmtekercset. 
Egy papucs-Daciával mentünk előtte, a nép éljenzett, ő integetett, mi pedig fény-
képeztük, mint az őrültek. Mikor véget ért az egész körmenet, bevittek a szerkesz-
tőség udvarára, és mindegyikünknek egyenként le kellett számolni a fi lmeket a 
titkosszolgálatnak. A gépekből is kivették a fi lmeket. Pedig, ha most meglenné-
nek azok a fi lmjeim, micsoda érték lenne, az nem igaz… Akár az Omagiu könyv, 
de sajnos az sincs meg, mert valaki elszajrézta. Viszont van egy képem valahol, 
ahogy Ceaușescu kezet fog Feszt Lászlóval, aki a Képzőművészeti Főiskola rekto-
ra volt akkoriban, és ő is ott kellett, hogy legyen a repülőtéren a fogadóbizottság-
ban. Ami egy jobb kép lehetett volna, de lehetetlenség volt elkészíteni, hogy leg-
közelebb, amikor Ceaușescu érkezett, Feszt inkább befeküdt a kórházba és meg-
operáltatta visszeres lábát, mintsem kimenjen ismét a repülőtérre. 

A legszebb forma a világon
- Számos aktfotó szerzője is. Egyáltalán hogyan kezd a légi-, néprajzos-, 

sajtófotós aktfotózásba?
A nők külön fejezet az életemben. Egyszer leküldött a barátom az irodájából 

egy lányt hozzám a Néprajzi Múzeumba – ott volt nekem a stúdióm –, hogy ké-
szítsek róla igazolványképet. Amikor bejött, viccesen mondtam neki, „legyen szí-
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ves vetkőzzön ide le, de nem egészen, mert először elkészítjük az igazolványképet, 
majd csak utána vetkőzik egészen le.” Megcsináltam az igazolványképet, és amíg 
matattam, látom, hogy a lány dobja le a ruháit. Nagyszerű, fényképeztem egy sort, 
majd mondtam, „ezt meg fogjuk ismételni.” „Rendben, mikor akarja?” kérdezte. 
„Megvárom este hat órakor a színház előtt, felmegyünk hozzánk, és folytatjuk.” 
Elmentem este hat órakor a színház elé, és vártam és vártam, azóta sem jött el 
[kacag]. Úgy gondolom, a világon az Isten a legszebb vonalakat és a legszebb for-
mákat a női testnek adta. Nézze meg, hogy a világ művészeti történetében min-
den komolyabb festőművész, grafi kus festett aktot. A múltkor azt kérdezte valaki, 
„minek ennyi meztelenség?” Mondtam, kérdezze a rómaiakat, hogy miért festet-
ték tele a templomaikat meztelen nőkkel. Mert ez a legszebb forma a világon. Egy 
autónál szebb, egy repülőnél szebb, akárminél szebb egy szép női test. Olyan bán-
talmazható, olyan érzékeny a meztelen női test, mint a társadalom.

1984-ben volt egy nagy kiállításom a Művészeti Múzeumban. Volt egy egye-
temi tanár, ott nézegette a képeket, és egyszer azt kérdezte tőlem, hogy „mondja 
Szabó drága, maga egy damillal megkötözte a nő mellbimbóját, és kihúzta, hogy 
így álljon?” Képzelje el, egy egyetemi tanár ilyent kérdezett. Na most mondja meg, 
egyesek milyen korlátoltak?

- Több évtizedes pályafutása során szemtanúja lehetett, hogyan veszíti el a ki-
váltságosságát a fényképezés, hogyan válik mindenki hivatásává.

Napóleontól megkérdezték egyszer, hogy „Fenség, milyen mesterség van a 
legtöbb Franciaországban?” Napóleon erre azt felelte: „Doktor.” „Hogyhogy dok-
tor uram?” „Hát úgy, hogy minden ember tud a másiknak tanácsot adni, ha va-
lami baja van. Tehát minden ember doktor is.” Így van nálunk a fényképezéssel, 
a parlamenttől egészen az óvodáig, mindenki fényképez. De ez nem jelenti azt, 
hogy mindegyikük fotóművész is. Csak kinevezik saját magukat annak. De sok 
fotóművész is kinőtte magát az utóbbi időben, ez így igaz. És nagyon örvendetes 
dolog. Ugyanakkor nagy különbség is van, mert vannak profi  fotósok, akik rette-
netesen gyengék mint fotósok, és vannak olyan amatőr fotósok, akik jobbak, mint 
akármelyik profi . A profi  fotósok nagy része a pénzre megy. Tablók, iskolai-, es-
küvőkép, ma többnyire ez jelenti a profi  fotózást. Ez véleményem szerint prosti-
túció. Fényképezőgépem ma is ott lóg mindennap az oldalamon. Nem is ismer-
nek már meg az emberek fotótáska nélkül. Azt kérdik, „Táska, hova viszed Sza-
bót?” Sok tervem van, és amit elképzelek, azt le is fényképezem. Ha törik, ha sza-
kad, én azon végigmegyek. Bekopogok, bemegyek az emberek lakásába, hogy le-
gyen szíves engedjen ki a teraszára, ablakába, háza tetejére, ha kell. Nem viccelek, 
ezt komolyan mondom.
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Jegyzetek
1  Szabó Tamás (született: Arad, 1933. február 18.) a nagyváradi premont-

rei és a kolozsvári piarista gimnáziumok diákja. 1951-től a Tehnica Cinemato-
grafi că vetítőgép gyár alkalmazottja, 1955-től a Laboratorul Central de Cinefi -
care fényképésze és operatőre. A Kolozsvári Néprajzi Múzeum (1962–1995), a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház (1980–1990) fényképésze. A Román Televí-
zió magyar adásának kolozsvári munkatársa (1970–1973). A Kolozsvári Akadé-
miai Könyvtár fényképésze (1995–2007). 1955-től a Napoca fotóklub, 1965-től a 
Román Fotóművész-szövetség (Asociația Artiștilor Fotografi  din România) tagja. 
1991–2001 között a Der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturrat projekt fényképésze.

2  Tehnica Cinematografi că vetítőgépgyár.
3  Kolozsvári Munkás Sport Club.
4  Asociaţia Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei: a haza védelmét 

támogató önkéntes szervezet.
5  Aviația Sanitară: egészségügyi repülőszolgálat.
6  Banner Zoltán (Szatmárnémeti, 1932. júl. 12.) – művészeti író, szer-

kesztő, előadóművész. 1958-től az Utunk művészeti szerkesztője. Az Igaz Szó-
ban arcképsorozata jelent meg (1962–65). Egyes művészettörténeti tanulmánya-
it a Korunk, a pécsi Jelenkor és a budapesti Művészet közölte. Előbb a bukaresti 
Meridiane, majd a Kriterion kiadásában jelentek meg kismonográfi ái. (RMIL I. 
kötet, 157–158.)

7  Bodor Pál (Budapest, 1930. július 28.–2017. március 12., Budapest) – 
szerkesztő, költő, közíró, műfordító. Első írása 1946-ban a temesvári Szabad Szó-
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ban jelent meg. 1946 és 1948 között a temesvári Gaudeamus c. diáklap szerkesz-
tője. Előbb a Romániai Magyar Szó, majd a kolozsvári Igazság szerkesztőségében 
dolgozott (1948–51), 1951 novemberétől az Utunk rovatvezetője. 1967-től 1970-ig 
az Irodalmi Könyvkiadó nemzetiségi részlegét, majd a Kriterion Könyvkiadó ma-
gyar szerkesztőségét vezette; 1970-től 1979-ig a Román Rádió és Televízió nemze-
tiségi műsorainak főszerkesztője. Az 50-es években állandó publicisztikai rova-
ta volt az Igazságban (Ablak), majd az Utunkban (Lírai röplapok, később Fanyar 
röplapok), a Brassói Lapokban, a Dolgozó Nőben és a kolozsvári rádióstúdió adá-
saiban. Egyéni műfajt teremtett „lírai röplapok”-nak nevezett glosszáival, pamf-
letjeivel, amelyekben társadalmi elkötelezettséggel jórészt az éppen időszerű poli-
tikai kérdésekhez szólt hozzá. (RMIL I. kötet, 253–254.)

8  Ditrói Ervin (Kolozsvár, 1917. június 19. – 2009. december 8., Rehovot, 
Izrael) – kritikus, műtörténész. Megszervezte a kolozsvári Művészeti Múzeumot, 
melynek első igazgatója (1950–67). Első írása 1946-ban jelent meg az Utunkban. 
Művészettörténeti tanulmányait rendszeresen közölte a Korunk, Utunk, A Hét; 
kiemelkedő Helyszíni jegyzetek egy „tragikus műtörténet-hez c. alatt, a II. világ-
háború műemlékpusztításairól közölt sorozata A Hétben, s A fantasztikus Dürer 
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ruár 29., Kolozsvár) – néprajzkutató, tanulmányíró. Első írását a budapesti 
Ethnographia közölte (1943). Néprajzi tanulmányai és szakcikkei a Korunk és a 
Művelődés hasábjain, az Anuarul Muzeului Etnografi c al Transilvaniei és az Aluta 
évkönyveiben, a budapesti Ethnographia és Műemlékvédelem, a varsói Polska 
Sztuka Ludowa, a berlini Demos szakfolyóiratokban jelentek meg.  Falvak Dolgo-
zó Népe, Igazság, Új Élet, Utunk, Igaz Szó hasábjain közölt ismeretterjesztő cikke-
ivel a hagyományos népi értékeknek a mai közösségi kultúrába való korszerű be-
épülését szolgálta. (RMIL III. kötet, 133–135.)
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Etnológus (Revista Datina, anul 3, nr. 28, iulie 2016. 13–16.)

12  Corneliu Ioan Bucur (1942. április 25., Medgyes)–A Szebeni ASTRA 
Nemzeti Múzeum Központjának (korábbi nevén Szebeni ASTRA Népművé-
szeti Hagyományok Múzeuma) igazgatója, majd vezérigazgatója. (http://www.
muzeulastra.ro/mct/fondatori/16-corneliu-ioan-bucur-.html)

13  Butură Valeriu (Szolcsva, Fehér megye, 1910. december 10. ‒ 1989. au-
gusztus 27., Kolozsvár) – földrajz-, természet- és néprajztudós. Az Erdélyi Nép-
rajzi Múzeum igazgatója. (Bibliografi a Lucrărilor Ștințifi ce ale Membrilor In-
stitului de Istorie cin Cluj 1920–2005. http://www.history-cluj.ro/Istorie/Ro/
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14  Szabó Tamás, Povestea fi erului. Editura Tradiții Clujene, Cluj–Napoca, 
2011.
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15  Szabó Tamás, Povestea lemnului. Editura Tradiții Clujene, Cluj-Napoca, 
2014.

16  Szabó Tamás, Povestea lutului. Editura Tradiții Clujene, Cluj-Napoca, 
2015.

17  Szabó Tamás, Povestea lânii. Editura Tradiții Clujene, Cluj-Napoca, 
2016.

18  Szabó Tamás, Both József, Meșteșugurile romilor în imagini. Editura 
Tradiții Clujene, Cluj-Napoca, 2018.

19  Szabó Tamás, Ovidiu Pecican, Strada. Cluj–Napoca. Editura Tribuna, 
Cluj–Napoca, 2011.

20  Cluj-Napoca. Un oraș în mișcare. Editat de Consiliul Județean Cluj – 
Tribuna, 2008.

21  Tóth László (Szatmárnémeti, 1933. július 13.–2009. december 24., 
Werting) – festőművész (Kortárs Magyar Művészeti Lexikon III. kötet, 726.)

22  Gy. Szabó Béla (Gyulafehérvár, 1905. augusztus 26. ‒ 1985. november 
30., Kolozsvár) ‒ grafi kus, fametsző (Kortárs magyar művészeti lexikon III. kötet, 
445–446.)

23  Löwith Egon (Kolozsvár, 1923. május 21.–2009. augusztus 31., Kolozs-
vár) ‒ szobrász (Kortárs magyar művészeti lexikon II. kötet, 641.)

24  Vremir Mircea (Lipoveni-Români, Neamț megye, 1932. március 19. ‒ 
1991. augusztus 10., Kolozsvár) – festőművész (Lexicon critic și documentar: pic-
tori, sculptori și desenatori din România secolelor XV–XX. 485.)

25  Corneliu Brudașcu (Tuszatelke, Szilágy megye, 1937. január 28.) – festő-
művész (Dicționarul Artiștiilor Români Contemporani, 83.)

26  Nicolae Maniu (Torda, 1944. április 11.) – festőművész (Bucarest a Paris. 
Panorama de l’art Roumain. Drouot, Paris. 93.)
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