
A fotózás iránti érdeklôdéshez gyakorlati cé-
lok vezettek el. Korán felismertem, hogy arc-
és névmemóriám az átlagosnál gyengébb. Ezt
kompenzálandó kezdtem el fotózni, hogy így
könnyebben felismerjem az embereket, és
könnyebben tudjam azonosíitani ôket a ne-
vükkel. 

Ez a tevékenység középiskolás koromtól
tart, még annak idején Voigtländer fényképe-
zôgéppel kezdtem. Családi ajándék volt, talán
bérmálásra. Amikor már dolgoztam, Exa II gé-
pet vettem, bizonyára azért is, mert munkahe-
lyemen Exakta Varex volt, és ennek tartozéka-
it, széles látókörû objektív stb. alkalmanként
én is használhattam. Napjainkban természete-
sen digitális géppel fotózom. Ez a technika
csúcsa. Az eseményrôl hazamegyek, a gépet
összekapcsolom a számítógéppel, és percek
alatt átmásolom a fényképeket, amelyeket
mappában tárolok, és akár azonnal tudok kül-
deni e-levélben. Idejutott a (foto-) technika a
21. század elején!

A fotózás – mint mûvészet – iránt soha nem
volt hajlamom. Inkább dokumentumfotósnak
nevezném magam. Ma már sok száz doku-
mentumfotóm van. Érdeklôdésem az orvos-
történelem terén is részben erre irányul. A
Nemzetközi Orvostörténeti Társaság (ISHM)
kongresszusain is számos fényképet készítet-
tem. Ezek közül az ISHM tudományos folyói-
rata (Vesalius) is rendszeresen közöl képeket.
Fényképeim jelentek meg társasági progra-
mokról, kirándulásokról, ülésekrôl, elnöksé-
gekrôl. Megjelent a budapesti 1974. évi ISHM
kongresszus megnyitóján készült fénykép is,
ahol az elnökségben együtt foglalt helyet
Schultheisz Emil elnök és Antall József fôtitkár
és az ISHM vezetô tisztviselôi, valamint Borisz

Petrov szovjet elnök. Ne felejtsük, akkor még
1974-et írtunk!

Persze nem mindig mentek simán a dolgok.
Afférom is volt, például 1986-ban Nyugat-Ber-
linben, a Genetikai Világkongresszuson. Erre –
mármint a kongresszusra! – Gömör Béla pro-
fesszor, fôszerkesztô úr is emlékszik, meg
Czeizel Endre, meg Fekete György gyermek-
gyógyász professzor és Tompa Anna, most
Hámori József akadémikus neje, a Közegész-
ségtani Intézet professzora. Ôk mind ott vol-
tak. A kongresszus épülete elôtt a téren nagy
tüntetés volt a kongresszus egyik témája ellen.

Én fényképet készítettem. A német rendôr el
akarta venni a gépemet. Személyiségi jog
megsértése?! De meggyôztem, és nem vette el.

Kellemes élményben is volt részem. Pár éve
– Párizsban, a Lipp kávéház bejáratánál – ta-
lálkoztam Madonnával. De késôn eszméltem.
Mire elôvettem a gépem, a világsztár tovább-
ment. Így maradtam le Madonnáról!

Amikor a most itt közölt fényképem készült,
az Orvosi Hetilap szerkesztôségében is dolgoz-
tam, mellékállásban mint belsô munkatárs.
Ennek kapcsán hívtam meg Trencséni Tibor fe-
lelôs fôszerkesztô urat a Baló-emlékérem át-
adására. Johan Béla akkor már elmúlt 90 éves,
nem vállalhatta az utazást Kecskemétre, ahol
többeknek – a Magyar Patológus Társaság ala-
pítóinak – adtak át Baló-emlékérmet. Így –
kezdeményezésemre – a Vas utcai Balassa
Kórházban került sor az érem átadására, ahol
patológus fôorvosként dolgoztam.

Manapság egyébként Canon Power Shot
SD450 Digital Elph 5.0 megapixel géppel dol-
gozom.
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Én és a fotózás
(Lemaradtam Madonnáról…)



Budapesten, a Vas utcai Balassa Kórházban 1982 ôszén Johan Béla átveszi a Baló-emlékérmet a Magyar Patológusok Társasága el-
nökétôl, Lusztig Gábor professzortól és a MPT fôtitkárától, Szende Béla professzortól. Johan Béla professzor beszédet mondott.
Ez volt utolsó nyilvános szereplése.
Elsô sor balról jobbra: Trencséni Tibor az Orvosi Hetilap felelôs fôszerkesztôje, Putnoky Gyula az Orvostovábbképzô Egyetem
professzora (valamikor nemes Balogh Ernô kórboncnok professzor munkatársa), Banga Ilona professzor (Baló József professzor
özvegye), Radnai Béla fôorvos, a fôvárosi István Kórház kórboncnoka, Tanka Dezsô professzor, az ORFI patológus fôorvosa, An-
tall József fôigazgató, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum.
Második sor jobbról balra: Birtalan Gyôzô professzor, belgyógyász és orvostörténész, Vida Mária bölcsész, orvostörténész, Hol-
lósi Katalin kórboncnok fôorvos, Denk Andrásné, Johan Béla unokája (erôsen takarva).
Harmadik sor bal szélen (Trencséni Tibor mögött): Károlyházy Mária körzeti orvos.


