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Kardos Tamás fotóművész ötven éves

Villanyszerelőnek tanultam volna, de kirúgtak, mert színtévesztőnek
bizonyultam. Igaz: nem kötögethetem össze egy életen át a piros vezetéket véletlenül
a kékkel. Még lejjebbről kezdtem: voltam cukrászsegéd, mozigépész a Vörös Csillag
Filmszínházban, villanyszerelő segéd az építőiparban. Mindenütt segéd. Komoly
előmenetelnek számított fotólaboránsságom a vízügynél. 1976. októberében kerültem
a Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórházba fotólabor vezetőnek. Ha a pályámat valaki
„karriernek” véli, hát ott indult a karrierem.

Fotóznom kellett a betegeket, a kórházi „eseményeket”, az új műszerek
érkezését, beszerelését, elkészítenem a tudományos munkák mellékleteit. Nagyon
nagy szó volt, hogy engedtek maszekolni a szocializmusban; az újszülöttekről én
készítettem életük első felvételeit. 1970-ben jártam először külföldön a Moszkva–
Leningrád–Tallinn körúton vonattal. Azóta nem tudom, hányszor léptem át a határt.
Bejártam mind az öt földrészt. Japánba ötször utaztam el, Izraelbe háromszor. Jártam
Brazíliában, az Amerikai Egyesült Államokban, Thaiföldön, Indiában, Ausztráliában,
Afrikában, hogy csak az egzotikus útjaimat soroljam. Mindenütt rengeteg felvételt
készítettem. Ma már tényleg nem tudom, hogy melyik a fontosabb: azért utazom-e,
hogy képeket készíthessek, vagy utazom és közben fotózok. A kettő jól megfér együtt.
Ez a hobbim, a munkám, a szórakozásom.

A belső borítón a legelső képem 2002. februárjában készült a Dél-Afrikai
Köztársaság körülfogta Leshotói Köztársaságban. Mintha ötezer évet lépnénk vissza
a történelemben!

A leshotóiak egy 3.000 méter magas fennsíkra menekültek a dél-afrikai zuluk
elől. Néhányszáz ember, önálló köztársaság államhatárokkal, határőrséggel. Rémisztő
utakon katonai terepjárókkal viszik föl oda a turistát egy fél napot nézelődni. Közben
a lelkére kötik, hogy még rágógumival, vagy cukorkával se kedveskedjen a leshotói-
aknak, nehogy tönkremenjenek a fogaik, hiszen ők nemhogy a fogorvost, de még a
fogkefét sem ismerik. A dohányzást meg felejtsük el a közöttük töltendő órákra.

A tisztáson álló központi épületbe bevezették a villanyt, egyébként mentesek
a civilizáció összes áldásától és ártalmától. Ott találkoztam a boldogság számunkra új
fogalmával: ezek az emberek boldogok. Boldogok, hogy élnek, nevelik az állataikat,
örülnek annak, ha jó az idő. Teljesen zárt közösség. Mivel háromezer méter magasan,
nulla és öt fok körüli hőmérsékleten nem terem meg semmi, kizárólag állattenyész-
téssel és az ahhoz kapcsolódó iparral foglalkoznak. Szíjakat, bőrből készült díszeket
gyártanak. Azt leviszik a hegy aljára és terményekre cserélik. A pénzt igazából nem
ismerik.

A következő egy Indiában készült kép. Indiában kétszer jártam. Először egy
napot Japánba menet. Beköltöztünk Új-Delhiben kollégámmal a szállodába, belépett
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nyolc tagbaszakadt fickó és szabályosan kirabolt bennünket. Ötven dollárt váltottam
a reptéren, tőlem annyi jutott nekik. A kollégám még idejében a zoknijába rejtett
néhány bankjegyet, annyi maradt kettőnknek egy napra. Másnap korán reggel
megjelent értünk két motoros riksás, hogy most ők elvisznek minket vásárolni.
Tiltakoztunk, hogy nekünk nincs pénzünk. Nem baj, ők adnak kölcsön, aztán majd
megadjuk. De vásárolni kötelező. Hová vihetnek? Induljunk a belvárosba, csak minél
sűrűbb tömegbe – gondoltuk. Ott aztán minden bátorságunkat összeszedve kiugrottunk
a riksából és futás. Bemenekültünk az első nagyobb szállodába. Így úsztuk meg. Ám
elhatároztuk, hogy ezek után ebbe az országba még egyszer visszajövünk. Így is
történt. A hátsó borítón az a gyönyörű nő egy piaci szőnyegárus Delhiben.

Izraelben háromszor jártam. Jeruzsálemben egyetlen nagykövetség maradt,
mindenki más átköltözött a fővárosba, Tel-Avivba. A Nemzetközi Keresztény
Nagykövetség vezetője Johann Luchof nagykövet valahol látta egy kiállításomat és
meghívott. A szervezet – amelynek 107 ország tagja – minden évben fesztivált rendez
a zsidó újévkor Jeruzsálemben, azt kellett fotóznom, majd hat héten át utazhattam az
országban, ahová akartam. Ugyancsak a nagykövet új meghívásának tettem eleget
1993 után 1994-ben, majd 1997-ben. A három izraeli út során gyűltek össze a Kánaán
kapujában című kiállításom képei.

Ez meg Izland. Oda úgy kerültem, hogy az izlandi szimfonikus zenekar érkezett
Magyarországra repülőgéppel. Hogy a gép ne üresen repüljön vissza, meghirdettek
kétszáz utasnak egy hetet 140 ezer forintért. Még belföldön is repülővel vittek
bennünket az ország megismerésére.

Igen, ez egy thai kép. Elhatároztuk a feleségemmel, hogy 2002 szilveszterére
befizetünk egy thaiföldi körutat. Sokfelé jártam a világban, de mindeddig legjobban
Thaiföldön éreztem magam. Mert ott nem voltam „csóró magyar”. Nekünk,
magyaroknak olcsó, élhető pontja a világnak.

Szolnok? Furcsa, hogy ennyi szolnoki kötet, falinaptár után most egyetlen
szolnoki képet sem választottam. Nem számoltam össze, hány napot töltöttem
életemben külföldön, de a „kályhához” mindig visszajöttem. Úgy döntöttem,
megmaradok Szolnokon. 1984-ben jelent meg a Szolnok Képekben, 1989-ben a
Szolnoki Séták, 1993-ban a Szolnoki Mozaik és 2000-ben a Múltlapozgató. Több,
mint két évtizede igyekszem földolgozni Szolnok múltját képekben. A Múltlapozgató
900 képben mutatja be a város történetét. Ilyen még nem készült az országban.

Ezzel együtt azt mondhatom, hogy külföldön – a kiállításaim hatásaként – talán
ismertebb vagyok, mint itthon, Szolnokon. Ez néha bosszant, aztán megbékélek a
helyzettel és önmagammal.

A „hivatalos” elismeréseimmel elégedett lehetek. 1997-ben megkaptam a
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét, 2000-ben Szolnok Város Kulturális díját
Kaposvári Gyula Emlékére, 2001-ben a Mecénás díjat, a szolnoki Rotary Klub
kitüntetését.
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Hogyan lesz a fotóművész? Nem attól, hogy a névjegykártyájára ki meri írni.
Egyébként nem is nagyon meri. A hivatalos út, ha valaki elvégzi a főiskolát. A másik,
ha autodidaktaként sajátítja el a műfajt és belép a Magyar Fotóművészek
Szövetségébe. Megpróbáltam, de olyan hangon beszéltek velem, hogy gyorsan
döntöttem: én ide be nem lépek. Jövök lefelé a lépcsőn, és meglátom kiírva; Magyar
Köztársaság Művészeti Alapja. Benézek, leültetnek, emberként kezelnek. Adjam be
az önéletrajzomat, meg tizenöt képemet. Beadtam. Három hét múlva közölték, hogy
fölvettek. A most 100 éves Tabák Lajos bácsit (szociofotóst) követően én lettem a
második szolnoki ebben a művészeti ágban, akit a Művészeti Alap méltónak talált a
tagságra. (Feleannyi idősen.)

Szakmai és művészi szempontból ezt a „hivatalos utat” nem fogadom el.
Fotóművész az, aki tesz valamit. Kiállít, kötetbe rendez, megmutatja magát és tudását
a közönségnek. Számomra azt jelentette ez a „hivatalos” lépés, a Művészeti Alap
tagsága, hogy jóval kritikusabb lettem önmagammal szemben. Ha korábban mondjuk
ötven képemet válogattam össze egy kiállításra, ma abból legfeljebb harminc marad.

A Szolnok Képekben című könyvem megjelenése valóságos lavinát indított el
országszerte. Magyarország nagyvárosaiban, megyeszékhelyein gyártják az ehhez
hasonló kiadványokat. A Szolnoki Falinaptár ötlete a régi és az új Szolnokkal azóta
visszaköszönt Sopronban, Pécsett. A barátaim kérdezik: miért nem védetem le az
ötletet? Mit védessek? Én itt élet, itt dolgozok, innen utazok el, ide jövök haza. Nem
Sopronba, nem Pécsre, nem máshová. Remélem, hogy a Szolnoki Múltlapozgatót is
minél több helyen utánozzák!

Mikor látom értelmét ennek az egésznek? Amikor a Tisza parton három nénike
előző kötetemmel a kezében igyekszik beazonosítani a régi képek mai színhelyét.
Közben felidézik egykori sétáikat, a valamikor vágyott csókok ízét. Képekkel teli
könyveim eljutottak a nagyvilágban mindenfelé, ahová szolnokiak elvetődtek. Tudom,
mert írnak, hívnak, gratulálnak.

Egy Angliában élő hölgy minden évben három könyvet megvesz, rendelik tőle
az ottani szolnokiak.

Az ötven éves Kardos Tamás fotóművészt e néhány képének közreadásával is
köszöntjük.


