
1988. december 13-án Gyurkovics Tibor íróról
budai lakásán – a váci Városi Könyvtárban két
hónappal korábban megrendezett Arcmások
című tárlatom anyagának bővítéséhez – port-
réfotót készítettem. Az akkor ötvenhét éves
betűvető más területen is bőséges élettapaszta-
latra tett már szert: 1960-tól 1968-ig gyógype-
dagógusi és pszichológusi diplomával klinikai
pszichológusként dolgozott az Országos Ideg-
és Elmegyógyintézetben. Elterelő hadmozdu-
lataimat azonnal felismerte; szinte feleslegesen
mutattam meg neki festőket, szobrászokat és író-
kat ábrázoló képeimet, valamint anekdotáz-
tam arról, hogy Illyés Gyula 1974-ben rám
szólt: túl közelről fényképezem. 

Gyurkovics álarca mögül óvatosan szemlél-
getett. Műteremi vakulámpákat és ugyanazt a
kameratípust használtam, mint az űrhajósok a
Holdon; az első két-három udvarias felvétel
után pedig a teleobjektívvel másfél méterre,
majd még közelebb mentem. A tökéletes éles-
ségű képeken a ráncok, a bőrpórusok, a hajszá -
lak és a szakáll sörtéi külön-külön és együtt is
életre keltek; feszülten figyeltem arcizmai rez-
düléseit, a fények felvillanását szemében. Ő
már tudta azt, amit nekem csak két hónap
múlva mondott el: nemcsak tekintetünk kap-
csolódott össze a fényképezőgép közbeiktatá-

sával, hanem két és fél évre munkánk és teen-
dőink egy része is. 

Az óbudai Fő tér egyik éttermében 1989 telé-
nek végén hat magyar író-költő sajtótájékozta-
tón jelentette be: márciustól Új Idő néven füg-
getlen irodalmi és közéleti folyóiratot indít. A
szerkesztőbizottság tagjai: Végh Antal
(1933–2000) elnök, Csukás István (1936), Lázár
Ervin (1936–2006) és Hernádi Gyula (1926–2005),
valamint a két elválaszthatatlan jó barát, Szako-
nyi Károly (1931) és Gyurkovics Tibor
(1931–2008) nagy lendülettel láttak munkához.
Lázár Ervin rövid időn belül kivált a csapatból,
az így támadt űrt Bertha Bulcsu (1935–1997) töl-
tötte be. A havonta az olvasók kezébe kerülő,
címlapján rövid verset megjelenítő, A/4-es mé-
retű, kezdetben 48, később 64 oldalas folyóirat
igényes, nagy mennyiségű szöveg közzétételét
tűzte ki céljául. A szerkesztőbizottság – érthető
módon csúcsformában remekelő – tagjain kívül
több külsőst is bevont az alkotómunkába. Bár a
lapot ’80 grammos Kossuth-offset’ papírra
nyomták, Végh és barátai ennek ellenére nem
mondtak le a cikkek tartalmához igazodó, azt ki-
egészítő vagy ellenpontozó képekről sem, és en-
gem bíztak meg a lapban megjelenő fotóanyag
elkészítésével. Naprakész kapcsolatot tartot-
tam az írókkal, a szerkesztővel és a képszer-
kesztővel. Előfordult, hogy egy nem túl beszé-
des, de fontos tárgyat kellett a szó szoros értel-
mében életre kelteni, olykor pedig átvitt értel-
műnek is mondható fotókkal támasztottam alá
az írott szöveg információit. 

Főállásban továbbra is a Képzőművészeti Ki-
adó felelős szerkesztőjeként gondoztam a nap-
tárakat, és feleségemmel második gyermekünk
születésére vártunk. Az utcákon szinte naponta
rendeztek különféle tömegdemonstrációkat,
amelyeket a teljesség igénye nélkül próbáltam
fényképezőgépemmel követni. A Magyar Nem-
zeti Múzeum Történeti Fényképtárának muze-
ológusa, Kiscsatári Marianna egy 2007-ben
megjelent könyvben azt írta:

„A magyarországi rendszerváltozás egyik
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Új Idő (1989–1991):
az írók és költők folyóirata

A terjesztés eszközei, 1989 (Fotó: Fejér Zoltán)
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legteljesebb képi dokumentációját Fejér Zoltán
fotói képviselik gyűjteményünkben…” 

Az Új Idő teljes erőbedobással, korábban szin-
te ismeretlen lendülettel és viharos gyorsaság-
gal készült. A szerkesztőségi szervezést Molnár
Zsolt intézte, a kiadóit Somlyódi János; a szer-
kesztés Erdélyi Z. Ágnes, a laptervezés Székely
Ágnes kezében összpontosult. Az írók termé-
szetesen a lapon kívül könyvért is kiáltottak; ezek
közül polcomon csak tíz sorakozik… Szakonyi,
Bertha és Végh önálló kötetében publikált port-
réfelvételeimen túl a Burgenlandi magyarok közt
hozta mind a hat szerkesztő, Szakolczai Lajos
életrajzi könyve pedig Bulányi György Sch.P.
(1919–2010) arcképét. Egynapi töprengés után ké-
szítettem el Csendes Csaba–Balogh Géza ri-
portkönyvének címlapfotóját; sokkal jobban
megkínlódtam viszont Gyurkovics Tónió a póniló

című albumával.
Az ötvenkét olda-
las, színes állatfo-
tókat is tartalmazó
gyermekverskötet
illusztrációinak elő-
állítási sebességét
Sulyok Miklós
munkái is gyorsí-

tották. Azok, akik kedvelik a
mögöttes tartalmat, vagy az át-
hallásokat, esetleg nem is ifjúsági
műnek tekintik a rímes soro-
kat, amelyek közül a címadó
versben talán magára a kiadó-író
társra (Tónira) céloz a szerző.
(„Nagy bumburnyák feje
van,/látja, a cél merre van:/ ak-
kor megtáltosodik.”)

Az Új Időnél természetesen
minden szál Végh Antal kezé-
ben futott össze, aki a korszelle-
met jócskán megelőző, olykor
kiforratlan vagy nem tökélete-
sen körüljárt megoldásokkal
rukkolt ki. Saját kézbe kívánta
venni nemcsak a kiadványok
előállíttatását, hanem árusítását

és terjesztését is. Utóbbit – kezdetben – fotóm
tanúsága alapján féltucatnyi kiselejtezett, szo-
cialista gyártmányú mikrobusszal kívánta meg-
oldani. 1990. május 5-e és15-e között Óbudán, a
Fő téren Új Idő országos ünnepi könyvnapokat
rendeztek, amelynek megnyitóján fényképeim
szerint a folyóirat tágabb értelmű szerzőgárdá-
ján (Görgey Gábor, Győrffy Miklós) túl több
híres vendég-jóbarát (például Jancsó Miklós) is
megjelent.

Munkahelyet, kiskorú gyermeket, várandós
feleséget hátrahagyva, pillanatnyi habozás nél-
kül indultam el az írókkal a környező országok
magyarjait felkereső riportútjaikra Burgen-
landba és Kárpátaljára. Keleti szomszédunk-
hoz 1989. június 7-én érkeztünk meg és éppen
visszaértünk 16-ára, a budapesti Hősök terén
megrendezett grandiózus újratemetési szertar-
tásra. A tíz elfényképezett filmtekercsen túl egy
kis jegyzetfüzetet töltenek meg a felkeresett
személyek, intézmények nevei. 

Az ungvári könyvtár megtelt az író-olvasó ta-
lálkozóra. Hernádi Gyula a lapot feltűnően
kézben tartva olvasott fel cikkéből. Arcán nem
tükröződtek érzelmei, úriemberi szerepéből ez-
úttal sem esett ki. Eredetileg orvosnak készült,
1944-ben el is kezdte tanulmányait a budapes-
ti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, de
hadifogságba esett és csak 1947-ben térhetett
haza. Őutána Gyurkovics emelkedett szólásra,
kezében a Szépirodalminál 1987-ben gondozott
Lóhalálában karcsú kötetével. „Róma” – mond-
ta, majd pillanatnyi hatásszünet után körülné-

Az ungvári könyvtárban 1989 júniusában Hernádi Gyula cikkét olvassa fel, balra Gyur-
kovics Tibor, jobbra Csukás István ül, a kép jobb szélén Molnár Zsolt szerkesztő figyel
(Fotó: Fejér Zoltán)

Végh Antal, a hivatalos
események után kissé
megnyugodott
főszerkesztő, Ungvár,
1989. június
(Fotó: Fejér Zoltán)



zett. Ki tudja, mire gondoltak a
jelenlévők: Fellinire, a Via Vene-
tóra, Az édes életre, a Piazza Na-
vonára, vagy a Trevi-kútra...?
„Van a nagy birodalom/– s azon
belül az irodalom.” Hangzottak
el a cím után a vers kezdő sorai.
Súlyos csend lett. Rezzenéstele-
nül ült mindenki, sem a testi va-
lóság lélegzetvételei, sem az
eresztékek jelképes, távoli re-
csegése-ropogása, vagy az ösz-
szedőlő falak mindent maga alá
temető robaja nem hallatszott. A
rászegeződő tekintetek sugarában álló költő fel-
nézett; elemében volt, már a kezében-hatalmá-
ban tartotta a hallgatóságot és nyugodtan, de len-
dületesen folytatta: „Kis szöszmötölők, félsze-
gek,/paplan alatt lábuk hideg,/agyonfúvott
körmükre ég/ az elhamvadó gyertyavég. Nem
az övék a pénz, a juss,/– utolsó pár előre fuss!
Csak tüdővészesen köhögnek,/ köhögni akar-
nak – nem többet! De köhögésüket/ki fizeti meg?

A köhögés a birodalmat rázza,/mint testet a
láza.” Sajnos pillanatfelvételeim éppen a meg-
ismételhetetlen pillanatot nem mutatják, mind-
össze utalnak a helyszínre, a képaláírás pedig se-
gíthet az időponthoz kötődő gondolattársítás-
ban. 

Természetesen kevésbé jelentős, sőt, apró, vi-
dámabb jelenetek is adódtak a szerkesztőség
életében. Egy hirtelen ötlettel például tortás
csendéletfotót készítettem a lap egyéves szüle-

tésnapjára; a MOM Kultúr-
házba, Végh Antal színdarabjá-
nak bemutatójára érkező vendé-
geket ábrázoló egyik fotóm
pedig hosszan tartó nevetéshul-
lámot váltott ki. A képen – még
kabátban – Görgey Gábor és
Bertha Bulcsu érkezik, ők kö-
szöntik a már öltönyben, az elő-
térben várakozó Gyurkovicsot.
Előttük, utóbbival szemben Csu-
kás István áll, aki – mint később
kiderült – éppen észrevette,
hogy kibomlott a cipőfűzője és

lehajolt azt bekötni. A fotón viszont az látszik,
hogy a költő erősen fejet hajt az író előtt…

Főállású munkámban is igénybe vettem a
szerkesztőség tagjainak segítségét. Szakonyi
Károly a Magyar tájak című falinaptár, Gyurko-
vics Tibor pedig városképes és csendéletfotós
naptárak bevezetőszövegeit írta meg. Ezek vá-
sárlói talán észre sem vették, hogy a címlap
hátoldalán olvasható sorokat a naptár oldalain

megjelenő képek ismeretében jelen-
tős kortárs írók vetették papírra.

A harmadik évfolyamát elérő Új
Idő a tervezett világkiállításról szóló,
összevont számával szűnt meg 1991
márciusában. (Kérdéses, hogy ez a
lapszám milyen mennyiségben ke-
rült terjesztésre…) A 64 oldalon hu-
szonnégy kontrasztos, éles, fekete-
fehér képben mutattam be a két
helyszín, Budapest és Bécs egymás-
hoz formailag rendkívül hasonló,
vagy éppen jelentősen eltérő épü-
letrészleteit.

Gyurkovics beváltotta a még az
első találkozásunkkor tett ígéretét:
1990. október 11-én, Budapesten a –
mára megszűnt – Művészeti Alap
Duna Galériájában megnyitotta ki-

bővített tematikájú, Arcmások és mások című fo-
tókiállításomat. A későbbiekben az egymás
munkájának eredményeit ismerő és tisztelet-
ben tartó kapcsolatunkban a köztünk lévő fizi-
kai távolság növekedett ugyan, de a figyelem
intenzitása nem csökkent.

FEJÉR ZOLTÁN
fotótörténész, Budapest
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Csukás István, Bertha Bulcsu, Görgey Gábor és Gyurkovics Tibor Budapesten, a
MOM Kultúrházban Végh Antal drámájának bemutatója előtt, 1991 (Fotó: Fejér
Zoltán)

Egy arckép a Gyurkovics-sorozatból,
Budapest, 1988. december 13.

(Fotó: Fejér Zoltán)


