
P O R T R É G A L É R I A12 6

Tar-pataki vízesés (Magas-Tátra), 2008

Egyeskő (Keleti-Kárpátok), 2000 
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A huszadik század legelcsépeltebb közhelye, az
„utolsó polihisztor” megjelölés valahogy mindig túl-
éli önmagát. Magyari Beck István oldotta meg
a legfrappánsabban az efféle magatartás új felfo-
gású tartalommal való feltöltését. Nem nagyon
fanyalodik rá azonban a magyar észjárás. Pedig
csak Únyra kellene látogatni, hogy egyik legpreg-
nánsabb példáját láthassuk az omnihisztor archetí-
pusának. S ez nem irónia. 
Varga Lászlót legfeljebb a munkahelyén kell keresni,
mert onnan folyton meghívják. Jobbik esetben haza
(a házába) az ásvány-, őslény- és fotókiállítására,
meg körülötte a játszóparkba. A türelmes, egész
napra ide látogató vendég ki-bejár a létesítmények
között, „mesélnek” neki, játszanak vele, mozit
bámulhat, vetélkedhet, olvashat és fotócsodákat
pörgethet a kivetítőn. Beszélgetni is lehet. Jó buli…
A vendéglátó ügyesen titkolja, mikor vesz levegőt.
Mivel pedagógus (földrajz-történelem szakos), nem
lehet „megvezetni” tájak-korok útvesztőiben; mivel
népművelő, „több nyelven beszél” a tudós profesz-
szortól a hiperaktív kisiskolásig; mivel geológus,
folyton hegyek-vizek-barlangok vonzásában él, akár
jó társaslényként, akár magányos farkasként.
Megéltük nem egyszer az eltűnését, a medvéktől
és barlangba szorulásokból később előadott meg-
kerüléseit is, nem beszélve a napokig tartó tévely-
géseiről. Utóbb feltérképezte és geológiailag is
(esetleg) átértelmezte, amit bebarangolt. 
A hozadékból a biztos közönségsikert mindig
a fotói aratják. Az elsők még fekete-fehérek voltak,
energiatakarékos filmtekercsek Erdélyből, a hazai
hegyekből, barlangokból, délszláv vízesésekről,
növénytársulásokról… 
– Néha nem vagyok a flóracsodák között képben.
Ha ilyenkor szakértők járnak nálam, mindig
becsempészek a vetített anyagba egy-két csalit,
hátha megtudom tőlük, amit nem tudok. De volt
már ellenkező példa is: én mutattam meg nekik,

hogy a Budai-hegységben olyan is van, amiről azt
hitték, hogy ott nincs. 
Évtizedek óta ilyennek ismerem. Hozzánőtt a háti-
zsákja, a sátra, de leginkább a fotómasinája. 
– Nem vagyok fotóművész – szögezi le gyorsan.
Ismerjük az ilyesmit, többnyire álszerénység. –
Amatőr vagyok. – Ez ráadásul rosszul hangzik, ma
az autodidakta a trendi. 
– De hiszen fotószakkörök tagja voltál, fotós szak-
táborokat vezettél, kiállítottál…
– Mindig volt valaki velem, aki szakértőbb nálam. 
– És a digitális technika?
– A lapok ezt kérik, szeretik. A fotóművész bará-
taim meg folyton azt fújják, hogy fekete-fehérben
jobban láttam, mint színesben. Na, ugye, hogy
amatőr vagyok! 

Kovács Lajos

AZ  AMATŐR  OMN IH I SZTOR
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Száva-vízesés (Júliai-Alpok), 2004 
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Nem emlékszem, hogy a hívó szóra azonnal ne
ugrott volna (hacsak éppen nem bolyongott vala-
melyik határtalan vidéken). 
– Mindenhová elmegyek, és mindenki bejöhet ide.
Egyedül is, csoportosan is. Nincs belépődíj. 
Az évtizedek semmit sem koptattak ki belőle.
Ismert név (melyik szakmában is?), ámbár tucatnév
(más szakmákban is). Erre mindjárt mond – álsze-
rénység nélkül – egy székelyes adomát (Erdélybe
jár a legtöbbet).
– Mikor az erdélyieknek előadást tartok Erdélyben
Erdélyről, mondják, hogy a sok Varga László közül
egy tud csak nekünk újat mondani a székelyekről.
– Mindjárt meg is magyarázza: – Közvetlen lakóhe-
lyükről és annak természeti környezetéről nyilván-
valóan ők többet tudnak, mint én, viszont egész
Erdélyt nem volt alkalmuk olyan alaposan bejárni,
megismerni, mint nekem, aki több mint három évet
töltöttem ott az életemből gyalogtúrákkal, kirándu-
lásokkal, természetjárásokkal.
Lapozgatunk a publikációiban. Színes lapok, maga-
zinok sok képpel, ahogy manapság illik. Ámbár sok
a szöveg is… Annál csak a mondanivaló több.
– Amúgy mit is adsz közre az Élet és Tudomány ban,
a Földgömbben, a Hegyi Sport és Turista Magazinban?
– Egyszer azt írták rólam egy napilapban, hogy
minden képem az emberszeretetről szól. Egyiken
se volt ember. Viszont éppen egy Családsegítő
Intézetnél dolgoztam, jól jött a sietős minősítés –
kanyarodik ki a válasz elől.
– Tehát mit is adsz közre? 
– Természetképeket, meg néprajzot, és honismeretet,
aztán geomorfológiai meg botanikai szépségeket…
– Témánál vagyunk. Egy kis iskolában nem jut min-
den szakra kiképzett tanár. Hogyan tudsz megélni?
– Tanításból. – Hunyorog, közben sorolja: – Törté -
nelem-földrajz szakos vagyok…
– Egyik se tartozik a kiemelt óraszámok közé –
vetem közbe.
– Taníthattam én ezekkel környezetismeretet is,
természetismeretet is, még kémiát is…
– És a fotózással mit kezdesz?
– Mozgókép- és médiaismeretet taníthatok vele!
Mindjárt gondoltam. Aki eddig nem értette, ki az
omnihisztor… 

– Nem szoktál néha füllenteni a srácoknak?
– Inkább csak kitalálni. Például mondákat. A gyerekek
is szeretik. De nem adjuk el igazságként. És persze
amit nem tudunk, azt csak végiggondoljuk. Tanítok
etikát is, meg honismeretet – jut erről eszébe. –
Tőlem viszont már „plagizáltak” is. Az egyik Erdélyről
szóló egyébként nagyon szép, reprezentatív könyv-
ben meglepődve olvastam az Élet és Tudományban
korábban megjelent ismeretterjesztő cikkemet szó
szerinti idézetben, csak éppen a „szerző” elfelejtette
a macskakörmöket kitenni, meg hogy kitől származik
a két oldalnyi szövegrész.
Ismerős etikai kérdés, tanórára való.
– Tankönyveket is „illusztráltál” már a fotóiddal –
emlékeztetem.
– Balázs Géza honismereti könyve és munkafü-
zete az én lektori munkám volt, és képeket is
adtam hozzá. Ott etikus a közlés. De van egy
Teleház a faluban, annak a kiadványait is én gon-
doztam, így ott is sokat tanultam a honismeret,
helytörténet témakörben. 
– Mit szeretsz a legjobban fotózni?
– Leginkább hegyeket. Erdély kifogyhatatlan téma.
Én pedig a legjobb vezetők nyomában jártam:
Jókai, Orbán Balázs, Kőváry László vagy Gali Zoltán
írásai indítottak el, és nem bántam meg. 
– Szociofotókat is készítettél…
– Eleinte. – Kiemel egy montázst az asztalon tor-
nyosuló halomból. – Rock-koncerteken fényképez-
tem, ezeken sok fiatalember látható. És még
a fekete-fehér korszakból vannak. Csak ilyet nem
tesz az ember a falra. De az erdélyi völgyekben is
van szocio-téma. Meg, ha házakat, kapukat fény-
képezek…
Azonnal mutatja a példákat. Még hogy amatőr!
– Mennyi képet raktározol a polcokon?
– A diáim száma 8 ezer fölött van. A digitális képek
száma eléri a 30 ezret. – Ebben is naprakész. Mint
ahogy azt is tudja, hogy semmi sem változatlan,
még a barlangok nagyságrendje sem, éppen össze-
nyitottak néhányat a Pilisben, és most megváltozott
a sorrend. Persze képekkel is tudja illusztrálni. Egy
időre eláll a szavam. Kérdés nélkül is válaszol:
– Dorogon a BEBTE turisztikai és ismeretterjesztő
szakosztályának vezetője vagyok.
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Nem könnyű őt követni, kérdés nélkül is tíz válasz
jut az eszébe. Próbálom mederben tartani a sta-
tisztika következményeit.
– Rendezed, rendben tartod a felvételeidet?
Mindet ismered? 
– Hát persze. 
– És akkor még mit is fotózol szívesen?
Végre előbukkan a geológus.
– Ásványokat. De hiszen láttad – juttatja eszembe
a kiállítási termet. – Növényeket is… 
A mikrovilág… Most egy kicsit kifogy a szóból.

A Pilis káprázatos flórájáról peregnek a felvételek
a kivetítőn. 
A kapuban még egyszer nekiveselkedünk. Már
a falu körül, a bányavidék két nagy geológusának
láthatatlan kézjegyeit tapintgathatjuk. Délnek
Zsigmondy Vilmos szolgált a bajnai Sándor grófok-
nál, északra közös otthonunk, Dorog völgyét kutatta
Hantken Miksa, a geológia két XIX. századi óriása. 
Ők még nem hordtak a nyakukban semmilyen
fotómasinát. A mestereket a technika is segít meg-
haladni. Tisztelni is.

Avar (Pilis), 2001

Zöld szimmetria (Malachit Zairéből, saját gyűjtés), 1998 

Inzel-völgy (Torockói havasok), 2007 


