


Mintha otthon lettem
volna

–  Ismert, hogy a fotográ-
fusok sokat utaznak, sok képet
készítenek, de meglehetõsen
ritka eset, hogy éppen ujgur
földre jut el a magyar fény-
képész. Hogyan került Kas-
gar, a Taklamakán-sivatag, a
Tárim-medence  vidékére?

–  Távolabbról közelítve a
választ, érdekes dolog történt
velem. Négy évtizede fényké-
pezek. Tizenhét éven át a
Honvéd együttes táncosaként
egy olyan mûvészetet mûveltem, amit nagyon szerettem, és egyben kenyér-
keresõ foglalkozásom is volt. Nagyon sokat utaztunk, itthon is bejártuk az
ország kevésbé ismert zugait is.

– Ha valaki nem ismerné az együttest, milyen táncról van szó?
– Elsõsorban néptánc, de a Honvéd együttesre jellemzõ volt az újszerû

formanyelv, kísérletezés, és a táncmûvészet más mûfajaiban is meglehetõsen
jártasak voltunk.

– Mennyire gyakori, hogy egy táncosból fotós lesz?
– Valójában nem tudok más ilyen párosításról, pedig kézenfekvõ, mert a

mûvészek, így a táncosok is sokat utaznak, s közben – ez ma már fõleg a
digitális kameráknak köszönhetõ – könnyen tudnak fényképezni. Én is így
kezdtem a turnékon fotózni, és szokás volt, hogy a turné befejeztével az
elkészült képeket körbeadtuk, fölkínáltuk vásárlásra is. Albumot szerkesz-
tettünk, képeslap nagyságban beletettük a képeket, az körbejárt a mûvészek
körében, és ki-ki odaírta ceruzával a nevét: hogy én most ebbõl a csoportképbõl
kérek, vagy le vagyok fényképezve az Eiffel-toronnyal a hátam mögött, akkor
odaírom a nevemet. Azt vettem észre, hogy egyre több olyan kép alá írják a
nevüket, mikor rendelnek fotót, amin õk nincsenek rajta. Elkezdtek biztatni,
hogy: ha te ilyen jól fényképezel, küldjél pályázatra! Akkor biztatásukra – ez
1968-ban történt – Békéscsabán a Premfotó Kiállításon egy táncos képem-
mel vettem részt, és második díjat nyertem. Egy békéscsabai második díj –
mondhatjuk, nem nagy dolog, de olyan ösztönzést adott nekem, hogy el-
kezdtem komolyan tanulni, szemlélõdni, kiállításokat látogatni, folyóiratokat,
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szaklapokat megvenni; s a könyv-
tárba is beültem, hogy többet tudjak
a fényképezésrõl. Elkezdtem kül-
deni, elõször kis hazai pályázatokra,
kiállításokra, aztán nemzetköziekre,
és ott tartottam már a végén, hogy
külföldön nagyobb ismertséggel
bírok.

– Ha jól emlékszem, az elsõ online
fotómagazint is Ön indította el.

– Igen, sok mindenbe
belevágtam.

– Fontosnak tartotta a digitális
fotózás megjelenését; nem
nyilatkozott róla elutasítóan, sõt,
támogatta, és érdekében különbözõ
fórumokat indított.

– Igen, úgy gondoltam, hogy
bármi, ami a tudásunkat gyarapítja,
az csak hasznos lehet, és úgy tekin-
tettem a digitális fényképezésre,
mint egy eszközre, hogy többet
tudjunk megmutatni a világból.
Sok vita volt ekörül, sokan elsirat-
ták a hagyományos fényképezést,
az ezüst alapú fotók korszakát.
Mégis egyre inkább fölértékelõdik
a jó mû, a jó kép, függetlenül attól,
hogy digitális vagy analóg tech-
nikával készült. És szerintem ez is
ugyanúgy van, mint annak idején,
hogy a szeléncellás fénymérõt
Riszdorfer Ödön feltalálta, és a
Kodak megbízásából le is gyártatta, aztán ezek beépültek még a
háziasszonyoknak szánt fényképezõgépekbe is. Annak idején ez nagy port
vert föl, és ott is mondtak mindenfélét; látjuk a világ fotóiparának nagy
seregszemléjén, hogy mindig van valamilyen újdonság, meglepetés, amelyrõl
kétes értékû vélemények is születnek. Ma már olyan természetes dolog,
hogy autofókusz van beépítve a fényképezõgépbe, függetlenül attól, hogy
digitális-e vagy analóg; mert az élességállítást megkönnyíti. Nem is ez a
lényeg, hangsúlyozom; a digitális technika egy eszköz, amivel lehet élni
vagy nem élni, de ugyanaz a célja: hogy technikai-esztétikai vonatkozásban
élvezhetõbb, jobb képeket hozzunk létre.

– Térjünk rá az ujgur-anyagra – itt egy nagyon komoly sorozatról
beszélünk, amelyet honlapján is megtekinthet az érdeklõdõ s amely egy az
egyben tematizálja az ujgur helyzetet is. Akár azok a képek, ame-lyek a
tradicionális kultúrát mutatják be, akár azok, amelyeken olajfúró tornyok,





metropolisok láthatók… De térjünk vissza oda, hogy hogyan jutott ki
egyáltalán Kínába?

– Ahogy említettem, külföldön éppen szép ismertséggel bírok, a Chinese
Photography Association – a Kínai Fotográfusok Társasága – meghívott,
elõször 2002-ben, az országukat fényképezni. Tulajdonképpen már akkor a
világ minden tájáról, különbözõ országokból hívtak meg fotósokat, akik
együtt dolgoztak a legjobb kínai fotósokkal, és célzottan egy-egy földrajzi
területet – akkor a Henan tartományt – fényképeztünk. Ennek a sikere
késõbb újra elhatározásra bírta õket, közelgett az olimpia, és 2006-ban megint
úgy gondolták, hogy a legjobb, ha Kínát a külföldi fotográfusok szemével
adják vissza. Volt a csoportomban kanadai, norvég, olasz, és Magyarországot
képviselve társammal tizenötezer kilométert jártunk végig, kocsival termé-
szetesen. Repülõvel tizenkétezer kilométert tettünk meg, gyalog pedig ki
tudja, mennyit, mert a Taklamakán- sivatagtól a Tarim-medencén át egészen
a Tien-san hósipkáiig a legkülönbözõbb helyzetekben fényképezhettünk.
2006 azért is volt érdekes ebbõl a szempontból, mert ekkorra már kínai
részrõl nem voltak olyan elvárások, mint mikor az egykori Szovjetuniót
ábrázoló képeknél elvárták, hogy egyfajta glóriát fessünk az ábrázolt téma
köré. Még azt is megengedték, sõt, segítséget kaptunk, hogy a valódi, az
igazi Kínát – történetesen ekkor a nyugati tartományt, Hszincsiangot vé-
gigfényképezzük. Ez a tartomány nemcsak azért a legnagyobb, mert négyzet-
kilométerekben is ez olvasható ki a számokból. Hanem ott, az Ujgur Autonóm
Területen olyan emberek élnek, a hozzá tartozó, sõt, velük együtt élõ tadzsik,
üzbég, mongol, azerbajdzsán népmaradványokkal, akik egyfajta kultúrát,
tradíciót õriznek évszázadok, évezredek óta, és csak éppen a határvonalak
változásával történhetett, hogy hol ide, hol oda, hol ebbe, hol abba az országba
tartoztak. De õk, ahogy személyesen tapasztalhattam, õrzik az õsi kultúra

gyökereibõl táplálkozó hagyo-
mányokat, és részt vesznek természe-
tesen abban az életben, ami ma
Kínára jellemzõ. Kína nem egységes
nyelvi, népi, faji szempontból.
Történetesen Hszincsiang tarto-
mánynak a kínai lakosság 41%-át
teszi ki, az ujgurok 45%-ban lakják
a területet, és osztoznak a többi: a
mongol, azerbajdzsán stb.
népekkel.

– A képei igen-igen sokarcú és
sokszínû életet mutatnak be.
Feledhetetlen az a kép, amely
Kashgart mutatja felülrõl,
homokvihar után. Mit tapasztalt az
ujgurokkal kapcsolatban?

– Azt el kell mondanom, hogy a kommunikáció könnyû is volt, meg nehéz
is. Én sem a kínai nyelvet, sem az angolt nem beszélem szinte semmilyen
fokon, mégis, valami csoda történt, mert ezekkel az emberekkel nagyon jól



meg tudtam értetni magamat. Nagyon jól el tudtam beszélgetni –
tulajdonképpen furcsa dolog, hogy ezt mondom – az ujgurokkal. Ez a
beszélgetés persze a képírás,
képolvasás szintjén is értendõ,
mert az ember letapogatja a
környezõ világból azokat az infor-
mációkat, amiket szavakban is
meg lehet fogalmazni: hogy az
emberek arcán tükrözõdõ belsõ
jellemvonások, az ember és
környezete, társadalmi helyzete, a
munkája, az élete, a család, a
munkahely, a közlekedés
területén nagyon sok olyan
rokonságot véltem fölfedezni, ami
meg is döbbentett.

– Mondjon egy-két konkrét
példát!

– Hogy lehet az, hogy sétálok
fotós kollégáimmal az Ürümcsi
nagybazárban, beszélünk akármilyen nyelven – az egyik éppen németül
beszélt –, és az árusok kiszúrták, hogy magyar vagyok. Testvérként, örömmel



fogadtak, elkezdtünk beszélgetni, érdeklõdtek; furcsa módon még azt is
megkérdezték, hogy megtalálták-e Attila sírját, s valóban többrétegû
koporsóba temették? S az a könyv, ami a közös történelem emlékeit vagy
adatait tartalmazza, megkerült-e? Kezdték mondani, hogy ugye nekem nem
is kell, hogy mondják, hogy valamikor egy nép voltunk, és a népvándorlás
során elindult az ujgur népek nagy törzse, a nagyobbik rész Hszincsiang
tartományban telepedett le, a kisebbik rész pedig továbbvándorolt a mai
Magyarország területére, érkezvén a Kárpát-medencébe, s tulajdonképpen
mi ujgurok vagyunk, testvérek. Aztán kezdtem hozzáolvasgatni, tanulni, s
megtudtam, hogy Bartók is foglalkozott evvel, õ zenei vonatkozásban vélte
felfedezni a hasonlóságot, például a pentatóniában. De ami zenét hallottam
meg táncot láttam – engem is belevontak –, éreztem, hogy a véremben van,
mert egészen könnyen meg tudtam tanulni az ujgur táncokat.

– Fõleg ilyen táncos múlttal.
– Igen, de más táncokat is próbáltam megtanulni korábban és az nem ment

ilyen magától értetõdõen. A legfontosabb az volt, hogy nem azért, mert Kiszely
akadémikus is ezt meg azt mondta, hanem én éreztem azt, hogy itthon vagyok.
Ez furcsa dolog, s a képeimen pontosan ezt próbáltam visszaadni, mert a jelek,
amik egy néprõl a lényegét írják a környezetbe, akár a kapuk, a lakatok, a zárak,
mind-mind szimbolikusan vagy akár konkrétan tükrözik az ottani emberek
keze nyomát. Sorozatot csináltam a kapukról, zárakról, lakatokról, és azt vettem
észre, hogy ahogy a házszámot fölírják, amilyen színeket használnak, mintha a



szülõvárosomban, Hódmezõvá-
sárhelyen járnék, pedig ez más
stílus, meg nem szó szerint
értendõ. Fazekasmûhelyben is
járva rögtön azt fedeztem föl,
hogy ugyan a technológia min-
denképp ugyanaz, a fazekas
agyagból gyúrja, készíti az
edényeit, de a mozdulatokról, a
lábmozdulatokról is akár eszem-
be jutott, hogy éppen Hódme-
zõvásárhelyen fényképeztem
néhány éve egy hasonló mûvé-
szetû-mesterségû embert, és
ugyanúgy formálja az agyagot,
illetve a motívumok is nagyon
sok hasonlóságot mutatnak. Elvittek minket egy olyan múzeumba, mely
néprajzi múzeumnak mondható, és ott például volt egy esküvõi csizma,
gyönyörû, hímzett munka, amit erre a különleges, ünnepi alkalomra készítettek
és viseltek – és ha nem tudnám, hogy éppen Kasgarban vagyok, akkor azt
hinném, hogy ezek matyó motívumok. Még a színek harmóniája is
döbbenetesen hasonló volt.

– Milyennek látta az ujgurok és a kínaiak viszonyát?
– Az ember lakva ismeri meg a másikat. Hogy ott lakhattam hosszabb idõn

keresztül, azokat a nem hivatalos iratokat is észrevettem, átélhettem, mint akár
az ember véletlenül egy másik étterembe nyit be, eltéveszti a házszámot, és
nem a protokollnak megterített asztalokkal és emberekkel találkozik; meg hát
a vidéki utakon nem mindenhol voltak olyan éttermi és szálláslehetõségek,
melyek a nyugati turisták életszínvonalát célozzák meg. Volt olyan hely, ahol
még a minimálisan elvárható körülmények sem voltak meg, beülhettünk az
ujgur emberek közé. Tulajdonképpen ekkor éreztem rá igazán a lényegre,
történetesen arra, hogy ugyan a feliratok is, nemcsak az úteligazító táblák és a
különbözõ intézmények táblái kétnyelvûek, arab és kínai – bevallom, én nem
tudok különbséget tenni, hogy az arabok, az ujgurok meg a kazahok hogy írnak.
Ez hivatalosan is deklarált dolog volt, és azt láttam, hogy a munkaleosztásban –
az utcaseprõ, vagy a buszsofõr, aki a hétköznapi közlekedésben állt a dugó kellõs
közepén, azok mind ujgur emberek voltak. A kíséretünkben lévõ emberekkel:
az idegenforgalmi hivatal vezetõivel, akik mellesleg nagyon szimpatikus
emberek voltak, velük is volt alkalom beszélgetni, és utaltak arra, hogy a békés
felszín alatt milyen forrongás, milyen mozgások vannak. Ugyan már ’53 óta
nagyon sokat változott a légkör, a politikai szándék, de hát tudjuk, hogy
nagyjából ’53-ban kezdõdtek azok az erõteljes kitelepítések, amelyek úgymond
kulturális tapasztalatcsere indokával egy kasgari vagy Ürümcsibõl származó
családot Sanghajba transzportáltak. Az is világossá vált, hogy itt a függetlenség,
bár Ujgur Autonóm Területnek hívják, még nem igazán jelenti az önállóságot.
Arra igazán csak – ezt is inkább az újságokból olvastam – “szélsõséges csoport”
törekszik, hogy egy önálló országot követeljen ennek a népnek. A 21. században



igazán értelme sincs, mert nagyobb összefogásokra törekszenek inkább a
világban, mint akár az Európai Unió vagy az Egyesült Államok, vagy léteznek
példák szerte a világban. Szóval inkább arra törekszenek, hogy a határokat
lebontsák, és a kulturális, gazdasági és pénzügyi cserék, kapcsolatok
mûködjenek, felgyorsultabb állapotban.

– Talán inkább kulturális autonómiára vágynának, például hogy ujgurul
tanulhassanak az iskolában, amire jelenleg nincs lehetõségük. Komolyan
félnek attól, hogy néhány generáció múlva az ujgur nyelv el fog tûnni. Ami
pedig a forrongásokat illeti, nyilván mi, magyarok sem örülnénk neki,
hogyha ezentúl csak angolul vagy németül lehetne az iskolában beszélni, s
a magyar nyelvet el lehetne felejteni, márpedig egy hasonló méretû néprõl
van szó. Az, hogy ennek a rokonságnak van-e alapja, vagy sem, számomra

mindmáig nem egyértel-
mûen bizonyított dolog.
De az tény, hogy akár Bar-
tók Béla, akár Stein Aurél
foglalkozott eddig velük,
s amiket maga elmondott
ebben az interjúban, azok
mind olyan ügyek, ame-
lyek sokkal mélyebbek.
Ennek a kiállításnak azért
örültem, hogy egyáltalán
létrejött. Mikor lesz leg-
közelebb kiállítása?

– Különbözõ témákban
gondolkodom, ennek a
kiállításnak a címe egyéb-
ként Kína selyemút, fi-
noman célozva arra, hogy
nem akarom, mint elefánt
a porcelánboltban, érvé-
nyesíteni az elképzelései-
met, és ezt szavakban is

deklarálni – nézzék meg az emberek a kiállítást, és a Kína selyemút cím
alatt megtalálják a lényeget. Ezek a képek Marco Polo útját ugyanúgy vé-
gigjárva valójában az ujgur emberekrõl, az országukról, a környezetükrõl
szólnak. Nem akartam érvényesíteni szabadelvû gondolkodásomat,
valójában a szeretetet, barátságot próbáltam a képeimen keresztül éreztetni,
és azt, ahogy én ezeket az embereket látom. Mi tagadás, nagy élmény volt
velük találkozni, és szülõföldemet, Hódmezõvásárhelyt juttatta jó néhány
helyszín az eszembe. Talán ezért is vagyok egy kicsit elfogult, mert
Hódmezõvásárhely az egyik nagy tanyavilággal rendelkezõ város volt, ahol
a paraszti kultúra nemcsak a mezõgazdasági mûvelésben, hanem kifejezetten
a mûvészi kifejezõdésben is érvényesült.
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