
– Dr. Szeberényi Szabolcs farmakológussal be-
szélgetünk, de most nem fotokémiáról, objektívek
rajzáról stb., hanem arról, hogyan kezdôdött és fej-
lôdött a kapcsolata a fényképezéssel.

– A történet régi és szokványos. Édesapám
kisvárosi belgyógyász fôorvos volt, rendelôjé-
ben röntgenezett, és alapos hozzáértéssel na-
gyon szép felvételeket készített. Én a kémia
iránt szenvedélyesen érdeklôdô kiskamasz-
ként segíthettem az oldatok összeállításában,
késôbb önállóan hívhattam elô a felvételeit.
Akkoriban a röntgenfelvétel csak árnyékkép
volt, utánzásképpen megpróbáltam természe-
tes fénnyel árnyképnegatívokat csinálni: a
kezdet tehát fotogramkészítés volt. Ma is fog-
lalkoztat a direkt és leképzett árnyékok fotog-
rafálása. A következô lépés – 61 éve – a mik-
roszkópos képrögzítés, egy 19. századi Rei-
chert mikroszkóppal, házilag összeállított al-
katrészekkel. Karácsonyi ajándék volt egy Ko-
dak Duo 620 kamera, az elsô. Közben sokéves
tanulás (ami folyik ma is). Mindenkitôl kér-
deztem, aki hozzáértô volt. Jeles emberek vi-
selték türelemmel folytonos kérdéseimet, töb-
ben kitüntettek a barátságukkal. Akkoriban az
aktívan tudni vágyó kölykökkel szívesen fog-
lalkoztak. Akik a fotografálás részleteire taní-
tottak: Berekméri Zoltán (negatívtechnika), dr.
Beretzk Péter (madár, rovar), dr. Galyasi Mik-
lós (táj, festmény), Haller Frigyes Géza (pozi-
tívtechnika, városkép, képszerkesztés), dr. Lo-
vas Béla (mikroszkópos fényképezés), Sziklai
Dezsô (belsôtér-fotó, megvilágítás), Sztanisz-
láv Dániel (az alapok, fekete-fehér diapozitív,
mûszaki fotó), dr. Tildy Zoltán (madár, nega-
tívtechnika). És: autodidaxis könyvekbôl, régi
folyóiratokból.

Mindig igyekeztem olyasmit fotografálni,
ami másképp alig látható: pl. hosszú expozí-
ció, fluoreszcens fény, autoradiogram, szikrák,
Schlieren-motívumok stb. Felhôk, csillagos ég,
fák, levelek, igen apró növények, lángok és to-
vábbra is a mikrofotó. Személyeket csak na-
gyon ritkán: hamar láttam, hogy alig tudom a
kívánatos minôséget elérni. 

Az egyetemen hamarosan kiderült, hogy a
részismereteimet hasznosítani tudom: az
Idegklinika Agykutató Intézetében fluoresz-
cens mikroszkópos képeket csináltam, a Szö-
vettani Intézetben – már demonstrátorként –
rengeteg mikrofotót, késôbb tudományos cik-
kek és könyvek ábráinak elkészítésére is vál-
lalkozhattam. Megtapasztaltam, hogy fényké-
pezéssel örömet lehet szerezni másoknak.
Közben saját legkorábbi tudományos munkái-
mat is tudtam fotográfiákkal illusztrálni. Min-
dig hozzájutottam sötétkamra-használathoz.
Az orvosi diploma megszerzése után saját ku-
tatómunkámhoz és érdeklôdésemnek megfe-
lelôen fotografálgattam, néhányszor azonban
alkalom volt jó nehéz fotográfiai feladatok
megoldására is, pl. milánói tanulmányutam
idején egy éven át helyettesítettem az Istituto
di Ricerche Farmacologiche Mario Negri fo-
tográfusát egy csodálatosan felszerelt labora-
tóriumban, a saját kutatómunkám mellett.
Közben elôvettem a sokáig elhanyagolt sztere-
ofényképezést. Változatlanul érdeklôdöm a
fotokémia újabb technikái iránt, az elmúlt
években fôleg az aszkorbinsav- és paraceta-
mol-tartalmú elôhívókkal foglalkoztam. 

– Milyen fényképezôgépet használsz? 
– Több régi gépem van. Valaha vágyakoz-

tam a „csúcsközeli” technikára, de nem tud-
tam megfizetni. Így 40–60 évvel korábban ké-
szült, divatjamúlt, de a maguk idejében a leg-
jobbak közé tartozó gépekre vadásztam. Alig
használt állapotban, elérhetô árú darabokat
szereztem, ilyeneket használok. A mai kame-
ráknál már természetes kényelemrôl könnyen
lemondok, gyors munkára („kapásból”) sose
volt szükségem. Egyes barátaim „Film-Dino-
saurier”-nek tekintenek. Kapcsolatom a fény-
képezéssel tehát 63 éve folyamatos és „bensô-
séges”.

– Minek tartod magad? Fotoamatôrnek? 
– Nem. Az amatôr több is, más is. Én egy fo-

tografálgató orvos vagyok: ez a pontos meg-
határozás.

– Köszönjük a beszélgetést. 
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Holdfogyatkozás, 1953.
A békéscsabai fiúgimnázium XIX. századi antik refraktorával

(f=1:15) készült, Agfa Superpan filmre, 1/100 mp.
Dr. Szeberényi Szabolcs felvétele




