
1941-ben születtem Cegléden, azóta is itt élek.
Volt egy öreg, Zeiss gyártmányú bokszgé-
pünk, mi gyerekek, azzal fényképeztük egy-
mást. Nekem nagyon tetszett a fényképezés,
gyakran kunyeráltam pénzt filmre. Apám (ô is
gyermekorvos volt) egy ideig figyelt, aztán fü-
lön fogott: ha ennyire szeretsz fényképezni, ta-
nuld meg! Elvitt a kultúrházba, és beíratott a
fotószakkörbe, aminek vezetôje Tóth István, a
késôbb világhírûvé vált fotómûvész volt. Én
voltam a legfiatalabb tag. Nem is vettek komo-
lyan, de azért ellestem, amit kellett. De apám a
tanácshoz kaláccsal sem lett adósom: miután
kiderült, hogy nem csak én vagyok az oka a
képek rossz minôségének, kaptam egy kisfil-
mes, Altix V fényképezôgépet. Lehettem vagy
12 éves. Azzal tanultam meg fényképezni.

Érettségi után nem vettek fel az egyetemre,
egy évig dolgoztam. Bérembôl berendeztem
egy fotólaboratóriumot. A besötétített fürdô-
szobából esténként kiûztem a családtagokat,
és ott laboráltam. Egyetemi hallgató korom-
ban kaptam rá a színes diák készítésére, ami-
ket egy ideig magam hívtam elô. Összekupor-
gattam egy Pentina tükörreflexes, kisfilmes
gép árát, amin már fénymérô is volt. Vágyaim-
nak sólyomszárnya támadt, és rövidesen TTL
fénymérôs géprôl álmodoztam. Harminc év
körül jártam, mikor vehettem egy Canon FTb
fényképezôgépet, majd teleobjektívet. A lejtôn
nincs megállás, még kétszer cseréltem gépet,
és végül 66 éves fejjel a nyugdíjazáskor kapott
felmentési díjat egy Nikon D200 gépre téko-
zoltam. Jó esztendeje fényképezek vele, de
még nem tettem le róla, hogy megtanuljam a
kezelését. A színes fényképezés meghódított,
de a fekete-fehéret sem akartam feladni. Az
volt az anyanyelvem, fekete-fehérül tanultam
fényképezni. Próbáltam egyidejûleg fekete-fe-
hér és színes fotókat is készíteni, de nem ment.
Mindig épp a nem megfelelô film volt a gé-

pemben, két jó gépre pedig nem futotta képes-
ségeimbôl. Barkácsoltam hát Canonomhoz
egy diamásoló feltétet. Csak diára fényképez-
tem, és amirôl jónak láttam, készítettem feke-
te-fehér negatívot.

Az 1970-es évek elején – Tóth István bátorí-
tására – próbálkoztam nemzetközi fotókiállí-
tásokkal. Néha elfogadták diáim, egy-két okle-
velet is kaptam. Sok idôt vett el a képek cso-
magolása, postázása, és a posta hirtelen több-
szörösére emelte a külföldi küldemények dí-
ját, amit nem gyôztem. Azt is el kellett dönte-
nem, hogy a fotót vagy az orvoslást akarom
magas szinten mûvelni, és én az utóbbit vá-
lasztottam. Hiába, gyermekkori szerelmét rit-
kán veszi el az ember. A fotó hobbinak maradt.
Azóta csak néhány, egészségügyi témájú kiál-
lításra küldök képet.

Legszívesebben tájképeket, virágokat fény-
képezek, nagyon szeretem éltetô elemünk, a
víz soha meg nem unható, ezer arcát. Ember-
ábrázolásból a gyermekfotót mûvelem. Legke-
dvesebb modelljeim gyermekeim voltak. Min-
dig kéznél voltak, és sosem „viselkedtek”,
hiszen megszokták, hogy a lencsén keresztül
figyeltem ôket, mint a Nagy Testvér. Mondták
is néha, hogy apunak csak egy szeme van, az
is üvegbôl. De azért megismertek akkor is, ha
kibújtam a fényképezôgép mögül. Bárhol vol-
tunk, akármit csináltunk, a fényképezôgép
mindig a kezem ügyében volt, csôre töltve. Így
készült 1982-ben ez a kép is udvarunkon, ahol
legnagyobb gyermekem nem rendeltetéssze-
rûen használta a locsolásra vásárolt szórófejet.
Én viszont rendeltetésszerûen használtam
fényképezôgépem. Úgy gondolom, egész jó
kép sikerült két kedvenc témám, a gyermek és
a víz összeházasításából. Ez a kép is diára ké-
szült, utólag másoltam fekete-fehér negatívra.
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