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„Mindig vezéregyéniség voltam, annak
Fenyő János fotóművész, üzletem
ber, médiacézár. A magyar köz
életben ez utóbbi két minőségében 
emlegették leginkább, főképpen 
irigyei, nem éppen a leghízelgőbb 
jelzőkkel illetve. Fenyő János éle
tének utolsó nyolc esztendeje min
den bizonnyal korszakos a magyar 
médiatörténetben, hiszen ő volt az 
egyetlen magyar, aki kizárólag a 
saját erejére, tehetségére, ügyessé-

Kincses Károly bocsátott rendelke
zésünkre. Fenyő János önmagáról 
vall, gondolkodásmódjáról, szem
léletéről, a munkához és a pályatár
sakhoz fűződő viszonyáról. Csak a 
legszükségesebb szerkesztői mun
kának vetettük alá a szöveget, 
hogy az olyan maradjon, amilyen ő 
maga volt, élőben, ereje teljében. 
Fájdalom, immár az utókornak 
szól ez a szöveg.

-  Mikor és hol született?
-  1954. április 19-én Buda
pesten.

-  Édesapjának mi volt az 
eredeti foglalkozása?

-  Gazdasági, pénzügyi vég
zettsége volt és általában 
művészeti intézményeknél -  
a Táncművészek Szövetsé
génél, a Színházművészeti 
Szövetségnél majd a Fotó
művészek Szövetségénél -  
dolgozott.

-  A szövetség gazdasági 
ügyeit intézte?

-  Igen. Később vezette is a 
szövetséget, de ő maga nem 
volt fotóművész, bár nagyon 
szeretett fényképezni. Mond
juk úgy, hogy nem volt profi 
fotós.

-  Ő mettől meddig dolgo
zott a szövetségnél? Úgy tu
dom, hogy alapító tag volt.

-  Igen. A dátumokat nem 
tudom pontosan, biztos meg 
lehet nézni az archívumok
ban, vagy édesanyámat kell 
megkérdezni.

-  Ön egy interjúban el
mondta, hogy bizonyos mér
tékben megbántva érzi ma
gát amiatt, hogy az édesap
ját nem kellőképpen ismer
ték el. Mire gondolt akkor, és 
mire gondol most ezzel kap
csolatban? .

-  Ez így van. Már akkor is 
így volt és azóta sem válto
zott a helyzet, és most már 
sajnos nem is fog. Apám egy 
olyan ember volt, akinek 
nem voltak ellenségei, aki 
nem ártott soha senkinék. Ez 
szinte elképzelhetetlen és 
szinte lehetetlen. Én sem Va
gyok ilyen; de ő ilyen volt. 
Szívén viselte a szövetséget, 
maximális odaadással kép
viselte mindenkinek az érde
keit, és soha semmit ezért 
senkitől nem kért. Érdekes
ségként elmondom, hogy 18 
évesen nyertem egy nemzet
közi fotópályázaton. A kü- 
löndíj az volt, hogy meghív
tak Németországba tíz nap
ra egy fotóstáborba. Azt 
mondták, hogy plusz egy va
lakit a szövetségből vihetek 
magammal kísérőként, mi
vel én gyerek voltam akkor 
még szinte, 18 éves. Logikus 
volt, hogy apámmal szeret
nék menni, aki soha életé
ben hivatalos úton külföldön 
nem járt, soha jutalmat nem 
kapott. És életében egyszer, 
ez esetben, elment a minisz
tériumba, mondván, hát a 
kisfiával ő az a szövetségi 
ember, aki erre a tíznapos 
frankfurti útra elmenne. A 
minisztériumban azt mond
ták, hogy nem, mert ez ösz- 
szeférhetetlen, ami hát úgy
szólván nevetséges. Végül is 
egy egyébként általam sze
retett és ő általa is nagyon 
kedvelt munkatársával, aki 
sajnos azóta szintén meg
halt, mentem el erre a tízna
pos útra. De apámat, tudom, 
hogy ez nagyon bántotta. 
Ilyen történetekből tudnék 
mondani harmincat. Ugyan 
a fotósok nagyon szerették, 
és . vannak egy páran, akik 
azután is szerették, amikor 
már nem volt ott, mondjuk 
így: hatalomban, de amikor 
egészségi állapotára való 
tekintettel nyugdíjba ment, 
nem nagyon foglalkoztak 
azzal, hogy ő, mint nyugdí
jas, részt vegyen a munká
ban. Pedig nagyon örült vol
na, ha meghívják az ese
ményekre, a kiállításokra, 
hogyha időnként megkér
dezték volna a véleményét. 
De az új vezetés tagjai, akik
nek most már a nevére sem 
emlékszem, mert azt sem ér
demlik meg, hogy emlékez
zek a nevükre, nem tették. 
Úgyhogy ezért voltam én fel
háborodva, és azt is meg kell 
mondanom, hogy ma, ami
kor módom lenne rá, ezért 
nem is támogatom a szövet

séget. És nem is fogom, mert 
ma már ez helyrehozhatat
lan, mert apám sajnos 1992- 
ben meghalt, és nem kapta 
meg azt a megbecsülést vagy 
tiszteletet a szövetségtől, 
amit megérdemelt volna.

-  Ön gyermekként gondo
lom gyakran bent volt a szö
vetségben, mint ahogy a gye
rekek általában bemennek a 
szüleik munkahelyére.

-  Igen, az időm nagy ré
szét a szövetségben töltöt
tem apámnál, ahol nagyon 
tetszett a légkör, a hangulat, 
tetszett á fotósok lezser stí
lusa és nagyon tetszett a 
könyvtár, amit elejétől vé
géig kiolvastam. Nem azért, 
mert tizenévesen nagyon 
művelődni akartam volna, 
hanem azért, mert aktfotó
kat kerestem és meztelen nő
ket akartam nézegetni, ami
hez máshol nem lehetett ak
kor hozzájutni. De hát ennek 
során óhatatlanul is az egész 
könyvtárat végigolvastam, 
tehát, ha a könyvtár még úgy 
van, mint volt, akkor én 
polcra meg tudom mondani, 
hogy melyik fotósnak melyik 
könyve hol van.

-  Kikkel találkozott, em
lékszik-e fotósokra, akik
kel beszélgetett, akik vala
milyen hatást tettek önre?

-  Hogyne emlékeznék, fel 
tudok sorolni olyan fotóso
kat, akik nagy hatást tettek 
rám. Például Féner Tamás, 
aki egy zseniális fotóriporter 

. és t akkoriban jggp^gh^^z 
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ami lengem egészen..fölvilla
nyozott. Egyáltalán, Fénert 
én nagyon szerettem és záró
jelben mondom, hogy ő azon 
kevesek közé tartozik, akik 
apámmal nagyon rendesek 
voltak. Aztán például itt van 
Tóth József, kedvéit nevén 
Füles, akihez mint világosító 
kerültem harmadik és ne
gyedik gimnázium között 
nyári gyakorlaton, és biztos, 
hogy szerepe volt abban, 
hogy végül fotós lettem. O is 
apámat végig nagyon szeret
te és tisztelte, és az egyet
len ember volt, aki elköszönt 
tőle, amikor apám elment 
nyugdíjba, megköszönte, 
hogy mennyi mindent tett a 
fotósokért és őérte. De 
ugyanígy hatással volt rám 
Komiss Péter munkássága, 
nagyon szerettem, és nagyon 
sokat tanultam Hemző Ká- 
rolytól is. Aztán az MTI-be 
mentem dolgozni, ahol Gink 
Károllyal kerültem kapcso
latba, aki szintén apámmal 
nagyon jó baráti viszonyban 
volt és nagyon sokat segített 
nekem. Ott megismerkedtem 
Fényes Tamással, akitől so
kat tanultam, de hát nekem 
szerencsém volt, mint kezdő 
fotósnak, hogy a legjobbak- 
kal, a legjobbak körül lehet
tem, hogy belül voltam a kö
rön apám állása folytán.

-  Ennek meghatározó ré
sze volt abban, hogy fotós 
akart lenni.

-  Igen, persze, nem is volt 
kétséges, hogy én fotós aka
rok lenni, ebben a. környe
zetben éltem.

-  Miért ment el nyári gya
korlatra az MTI-be?

-  Abban az időben szokás 
volt, hogy a.diákok elmen
nek nyári munkára. Szegény 
apám előző évben gondol
ta, hogy nyomdásznak kéne

. lennem, vagy hogy a nyomda 
milyen érdekes dolog, és a 
Kossuth Nyomdában elin
tézte valamilyen barátja ré
vén, hogy engem vegyenek 
föl oda segédmunkásnak, 
nyári gyakorlatra. Hát el is 
töltöttem ott két órát. Én ak
kor vízilabdáztam, 190 centi 
voltam és csupa izom. Jó for
mában lévő ifjúként megér
keztem oda mint segédmun
kás, és akkor azt mondták, 
hogy na, akkor most itt van
nak ezek a ládák, ezt vigyem

át a másik helyiségbe. Én 
nem szeretek ládákat cipel
ni, mondtam magamban, de 
átvittem a másik helyiségbe, 
majd jött egy óra múlva 
ugyanaz a dagadt, nem tu
dom micsoda gépmester 
vagy akármi, és mondta, 
hogy akkor most vigyem 
vissza. Mondtam, hogy vigye 
vissza ő, és ezzel távoztam a 
nyomdából, mert az értel
metlen munkákat nem sze
retem. Szegény apám biztos 
ettől is szenvedett, hogy még 
erre is alkalmatlan vagyok. 
Aztán a következő nyáron 
úgy gondolták -  mert én ak
kor már fotóztam, pályáza
tokat nyertem -, menjek az 
MTI-be nyári gyakorlatra.

-  Mikor kezdett el fényké
pezni, hány éves korában?

-  Úgy emlékszem, hogy 
általános iskolás koromban 
már fényképeztem, ebben 
nőttem föl és tán nyolcadik
ban nyertem valami pályá
zatot, Pécsen, ha jól emlék
szem.

-  Jó tanuló volt?
-  Nagyon rossz tanuló vol

tam mindig. Különös szeren
cse volt, hogy az iskolákból 
nem rugdaltak ki, annak el
lenére, hogy a magavisele
téin a lehető legrosszabb 
volt. Ezzel sok szenvedést 
okoztam szegény szüleim
nek, akik azt hitték, hogy 
számít valamit, hogy az em
ber az iskolában hogyan ta
nul. Én ma már tudom, hogy 

.nemsokat, és a gyermekem
re sem fogom erőltetni, in
kább a sport és az egészsége 
fontos. Mert senkit sem ér
dekel, hogy az ember az is
kolában hogyan tanult. En
gem az iskolában semmire 
nem tanítottak meg, aminek 
hasznát vettem volna, a ma- 
gyartanámő egy tehetségte
len valaki volt, aki évekre 
megutáltatta az irodalmat a 
diákokkal, így velem is. Szü
leim rendkívüli műveltsége 
és apám reneszánsz vonzal
ma és tájékozottsága tudta 
csak évek múlva ellensú
lyozni azt, amit a tehetségte
len nőszemély művelt az osz
tállyal. Számolni sem igen 
szerettem, jellemző, hogy 
mégis csillagos Ötösre érett
ségiztem matematikából, 
mert a matematikatanár, az 
spéciéi egy jó fej volt. Szóval, 
az iskolarendszer és az ok
tatás színvonala katasztro
fális, ahogy visszatekintek, 
semmit nem nyújtott, min
dent, amit tudok az életben, 
inkább a sportban, vagy a 
nőkkel való üzekedés során, 
vagy a saját született ravasz
ságom folytán, tudom.

-  Úgy gondolom, vezér
egyéniség lehetett az iskolá
ban.

-  Vezéregyéniség voltam. 
Emiatt én lettem a tanárok 
legfőbb ellensége. Általános 
iskolában négy évig ültem 
szamárpadban. Négy éven 
keresztül -  ugye, nagyon 
nagyok voltak az osztályok, 
ez a Ratkó-korszak, 44-en 
voltunk egy osztályban -  
egyvalaki, én külön padban, 
szembe kellett, hogy üljek 
az osztállyal, a tanár mel
lett. Általában ez egy ember 
egész lelkét megtöri. Ki van 
téve annak, hogy 43 ember 
állandóan őt nézi napi hat
nyolc órában. Belőlem talán 
az ellenkezőjét váltotta ki,

' megkeményedtem tőle. Min
dig vezéregyéniség voltam, 
ennek minden hátrányával 
és előnyével együtt. Miköz
ben komoly gondjaim vol
tak a tanárokkal, mindig 
jöttek utánam a fiúk és hál’ 
istennek, jöttek utánam a 
lányok is, aminek még job
ban örültem.

-  A nyári gyakorlaton már 
megismerte a távirati irodát. 
Ezért érettségi után elment

az MTI-be. Könnyen felvet
ték, vagy nem is volt akkori
ban felvételi?

-  Apámnak mondtam, 
hogy szíveskedjenek elintéz
ni nekem, hogy vegyenek fel 
fotóriporternek. Akkor apám 
elment Papp Jenőhöz, aki 
azt mondta, hogy szó nem le
het arról, hogy fotóriporter
nek vagy gyakornoknak fel

-  Mit jelent, hogy tehetsé
ges világosító?

-  Akikről úgy látták, hogy 
nem az a célja, hogy ségéd- 
munkásként éljen egész éle
tében, fotós akart lenni, elő
reléphetett. Ma már ez nem 
nagyon van így, ezt tapasz
talom. A fiatalok nem na
gyon akarnak semmit sem 
csinálni. Akkor hihetetlen 
verseny volt a világosítók 
között, vágy és akarás, hogy 
minél hamarabb fotóriporter 
legyen az ember. Az volt a 
vágyak netovábbja. Az első 
fokozata az volt, hogy kap 
az ember gépet. Praktisixről 
volt szó. Nevetséges szerke
zet volt, NDK gyártmányú. 
Aki kapott egy Praktisixet 
és ráadásul több objektívet 
hozzá, akkor a mennyekben 
érezte magát. Én fél év után 
kaptam gépet, ami egyedül

évben pályázatot nyerő fo
tós sztár voltam. Többszö
röse voltam a tanároknak. 
Voltak ebből mindenféle cirT 
kuszok, mert ezzel a hely
zettel visszaéltem, hülyét 
csináltam belőlük. Ott is 
népszerű voltam az osztály
társaim között. Amikor el
végeztem az iskolát és ripor
ter lehettem volna az MTI- 
nél, akkor Keleti Éva, aki 
előzőleg az MTI-nél dolgo
zott és színházi fotókat csi
nált, elkerült az Új Tükör
höz képszerkesztőnek és 
odahívott. Ott lettem végül 
is fotóriporter.

-  Nem gondolkozott egy 
percig sem, hogy maradjon-e 
az MTI-nél, s ne menjen el 
Keleti Évával?

-  Nem nagyon szoktam 
töprengeni a döntéseimen. 
Ma már nem tudok erre visz-

Fenyő János kedvenc fotója saját magáról Pohárnok Gergeíyf el vétele

vegyenek, de világosítónak 
felvesz. Szegény apámmal 
sokat veszekedtem akkor, 
hogy még ezt sem tudja elin
tézni. Ő nem nagyon akart 
soha semmit elintézni ne
kem, és soha semmit nem is 
kért senkitől, csak mások
nak segített. Tehát nem tud
ta elintézni protekcióval, 
hogy én átugorjak három 
lépcsőfokon. Papp Jenőnek 
szimpatikus vonása, és most 
már látom, nagyon helyes 
döntése volt ez, és szégyel
lem magam, hogy apámmal 
a protekció elmaradása mi
att veszekedtem, de csak 
úgy lehet megtanulni fotóz
ni, ha az ember világosító
ként kezd. És mehettem az 
akkori sztárokkal, azokkal, 
akik ezt a szakmát jól vagy 
bizonyos területeit jól csi
nálták, mehettem világosító
ként. és ezért tudtam a szak
mát végül megtanulni. Mert 
ezt iskolában nem lehet 
megtanulni.

-  Mi volt a dolga a világo
sítónak?

-  Vinni kellett a gépet a 
fotós után. Segédmunkás vol
tam, 1100 forint fizetésért.

-  Voltak fokozatok, hogy 
miket kell elérni ahhoz, hogy 
világosítóból valaki fotós le
gyen?

-  A fokozat az volt, hogy a 
tehetséges vagy reménytel
jes világosítók először kap
tak gépet.

álló volt az MTI történeté
ben, hogy ilyen gyorsán ka
pott valaki. Csinálhattam 
olyan fantasztikus riporto
kat, hogy mossák a Margit- 
hidat, vagy újra indul a ha- 
jóátkelő-járat. Ez megjelent 
az újságban, de még név 
nélkül. Ez volt az első foko
zat, hogy volt gép, de nem 
volt név.

-  Melyik lapban?
-  Az Esti Hírlapban meg

jelent, hogy mossák a Mar- 
githidat, leesett az első hó, 
meg ilyeneket kellett csinál
ni. A második fokozat az 
volt, hogy kiírták a kép mel
lé azt a rovatot, amelyikben 
az ember dolgozott. Később 
az volt, hogy valamilyen rö
vidített kódneve volt ott a 
fotósoknak, és akkor beír
ták, azután az volt, amikor 
gyakornok lett az ember. Ez 
a következő nagy lépés, mert 
kiírták már a nevét. Odaír
ták, hogy gyak. Ezután kö
vetkezett az, hogy valaki fo
tóriporter lett. Én gyakor- 
nokságig jutottam az MTI- 
nél és közben végeztem a 
fantasztikus Práter utcai 
szakmunkásképzőt, mert 
ugye más képzése annak 
idején a fotósnak nem volt, 
és a papír meg kellett. Ott 
aztán külön botrányokat él
tünk meg, mert a tanárok 
egy része sikertelen retusőr 
volt, én pedig akkor már egy 
MTI-nél dolgozó, minden

szaemlékezni, hogy ez a dön
tés hogy született. Valószí
nűleg nem nagyon sokat va
cakoltam rajta, ott jobb le
hetőséget ígértek, jobb fény
képezőgépet ígértek. ígértek 
mondjuk egy Hasselbladot, 
és akkor az ember azt mond
ta, hogy semmi nem számít, 
csak Hásselbladja legyen.

-  Hadd tétjek vissza egy 
kicsit az MTI-hez. Kikkel 
volt ön jó viszonyban, vagy 
volt-e egyáltalán olyan, aki
vel nem jött ki jól?

-  Azt hiszem, így- vissza
gondolva, mindenkivel jó vi
szonyban voltam. Voltak ap
ró jelenetek, hogy valame
lyik fotós, akinek a világosí
tója voltam,, állandóan le
küldözgetett engem tejfölért 
a: büfébe. Egyszer félrehív
tam és azt mondtam neki, ha 
még egyszer leküldesz a bü
fébe. tejfölért, akkor össze
verlek. Miután én elég jó 
erőben voltam akkor, nem 
küldött többet a büfébe.

-  Az Új Tükörnél milyen 
feladatot kapott?

-  Itt már elég jókat. Én 
voltam a legfiatalabb, de a 
főszerkesztő-helyettes, mert 
ott mindenféle cirkusz volt 
a főszerkesztőséggel, Kal
már György is nagyon szere
tett engem és bízott bennem. 
Csinálhattam például, a ma
gyar sajtóban azt hiszem, 
egyedülállóan, at  első két
oldalas képriportot. Tehát,

amikor semmi más nem volt 
a középső oldalon, csak kép, 
fekete-fehérben. Most már 
nem emlékszem, hogy ez mi 
volt, de valami munkásté
májú vólt. Zsánerkép vagy 
ehhez hasonló. De csinálhat
tam ott címlapokat. Csinál
tam olyan címlapot, ami a 
Politikai Bizottságig jutott 
el. Egy nagyon nyomorultul 
kinéző, egy alumíniumtálböl 
evő melós volt a képen, aki
nek ráadásul két ujja hiány
zott. Valószínűleg nem vet
ték észre, amikor beszer
kesztették címlapra. Ebből 
az egész anyagból nagy cir
kusz volt. Később ennek az 
anyagnak egy másik válto
zatával országos pályázatot 
nyertem.

-  Volt olyan terület, ami 
jobban érdekelte, mint 
mondjuk a munkásábrá
zolás?

-  Először riporterként, 
zsánerfotósként kezdtem. 
Gyors exponálás, gyors elő
rejutás, gyors haladás és 
nem sok tökölés a képekkel. 
Benkő Imrét, akivel nagyon 
jóban voltunk, zseniális fo
tósnak tartom. Ő hosszú időt 
eltölt egy fa mögött állva, 
lesve a témára, amíg expo
nál. Napokat képes ülni egy 
szalmakazalban, hogy olya
nok legyenek a felhők, ami
lyenek. Én nem ez a típus 
voltam, én baromi gyorsan 
tudtam felmérni a helyzetet, 
mondjuk így, riporterként 
kezdtem. Később átkerültem 
az ismeretes Fabulon-pla- 
kátról az alkalmazott fotog
ráfia területére, itt aztán 
már főleg inkább csak nőket 
szerettem fotózni. Tudtam 
én más fotót is csinálni, de 
nem szerettem.

-  Az Új Tükörnél mennyi 
ideig volt?

-  Azt hiszem, másfél évig. 
Aztán politikai okokból ki
rúgták az általam nagyon 
szeretett főszerkesztőt, Kal
már Györgyöt, és úgy érez
tem, hogy szolidaritásból 
ném maradhatok ott tovább. 
Az MTI-ből ismert Kovács 
Sándor lett az Ország-Világ 
képszerkesztője, és hívott 
oda fotósnak. Átmentem. 
Mihtegy megbüntetve a po
litikai hatalmat, hogy azt az 
embert, akit én szeretek, azt 
miért rúgják ki? Másfél évig 
voltam az Ország-Világnál, 
utazhattam hivatalos kikül
döttként Moszkvába, na
gyon jól szórakoztam rajta. 
A szállodában mindennap 
átkutatták a holmimat, ami
nek nem sok értelmét lát
tam, mert ha már bejövetel
kor nem hoztam magammal 
illegális anyagokat, ott az
tán igazán nem lehetett sze
rezni. Mindenesetre ez egy 
poénos időszak volt, sokat 
jártam a szovjet nagykövet
ségre, ahol remek képviselő- 
fánkokat lehetett enni, ott 
fotóztam a kézfogásokat. 
Aztán kirúgtak az Ország- 
Világtól.^

-  Az Új Tükörhöz képest 
képileg gyengébb volt -az 
Ország-Világ?

-  Képileg gyengébb, más is 
volt a téma, hiszen a Ma
gyar-Szovjet Baráti Társa
ság lapja. Ilyen szempontból 
tiszteletet adott. Ha a rend
őr gyorshajtásért megállí
tott, akkor igazoltam ma
gam és továbbengedett.

-  Nem érezte ezt visszalé
pésnek?

-  Nem, mert én akkor már 
az alkalmazott fotóban na
gyon menő voltam és inkább 
azzal foglalkoztam. De kel
lett egy állás, hogy legyen az

. embernek egy gépe!
-  Mi volt annak az oka, 

hogy másfél év után kirúg
ták?

-  Azért rúgtak ki az Or
szág-Világtól, mert volt a Tá
jékoztatási Hivatalban egy 
elnökhelyettes, Soltész elv
társ, annak volt egy felesé
ge, aki gobelineket gyártott. 
Volt egy szőtteskiállítása 
Szentendrén, mondták, men
jek fotózni, és én elfelejtet
tem, nem mentem el. A Sol
tész elvtárs felesége szólt 
otthon a Soltész elvtárs
nak, hogy az Ország-Világtól 
az a taknyos fotós nem jött 
ki, és Soltész elvtárs, mint a 
Táj. Hivatal elnökhelyettese

t r f r

gére és pénzére támaszkodva való
ságos sajtóbirodalmat tudott létre
hozni. Ellenfelei és kritikusai tehe
tetlenségükben azzal próbálták le
szólni, hogy ő csak egy egyszerű 
fotós. Valóban fotós, de nem akár
milyen. Pályájáról -  igaz, archivá
lási célra, az utókornak szánva -  a 
Magyar Fotográfiai Múzeumnak 
adott egy nagyinterjút, amelyet 
most -  a család hozzájárulásával -
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minden hátrányával és előnyével együtt”
felhívta a Haynal Kornél 
elvtársat, hogy mi az, hogy 
az én feleségem kiállításá
ra... És akkor engem rögtön 
kirúgtak. Egy szót nem szólt 
értem senki. Mondhatták 
volna, hogy menjen a Sol
tész elvtárs a francba, a fe
leségével együtt, .majd ki
megy holnap valaki. Elmen
tem a Soltész elvtárs laká
sára, becsöngettem, és el
mondtam neki: figyelmébe 
ajánlom, hogy ez történt és 
ezért engem kirúgtak és 
nem fogom elfelejteni. Saj
nos, nem igazán teljesült a 
dolog, mert később elfelej
tettem, azt sem tudom, mi 
van a Soltész elvtárssal, de 
lehet, hogy majd még egy
szer az utamba kerül, és el
beszélgetek vele. Ilyen világ 
volt akkor.

-  Ezután mi történt?
-  Siklósi Norbert, a Lap

kiadó Vállalat akkori vezér- 
igazgatója, aki igazi nágy 
fazon, nagy mágus volt, nem 
mondom, hogy egy üzleti 
zseni, de aki azért az ilyen 
igazságtalanságokat nem 
szerette, és engem valami 
miatt különösen kedvelt, 
nem küldött el a cégtől. A 
Gabi Mami című újsághoz 
raktak, ahol gyerekeket kel
lett fotózni, ami engem ke
vésbé érdekelt, mint a nők 
fotózása. Ez közeli lap volt 
az Ez a Divathoz. Engem 
már ott alkalmazotti divat- 
fotósként, reklámfotóssá- 
gom révén ismertek, baráti 
kapcsolataim voltak, és 
amikor Rózsavölgyi Gyön
gyit speciális okok miatt el
távolították onnan, én-oda
mentem. Gyöngyi Lakatos 
Andrásnak volt a felesége, 
aki Lakatos Ernő fia, aki vi
szont a legnagyobb király 
volt abban az időben a saj
tóban, akkora úr volt, hogy 
a mai szerencsétlenek el sem 
tudják képzelni, hogy mi a 
hatalom. Lakatos Ernő volt 
az agit-prop. osztály vezető
be. Rózsavölgyi Gyöngyi-óda 
volt véve az Ez a Divathoz 
mint Lakatos Ernő menye. 
Amikor Lakatos András el
vált Rózsavölgyi Gyöngyi
től, akkor már nem kellett a 
Gyöngyi az Ez a Divatnál. 
Kirúgták, de Siklósi Nor
bert mint említettem -  
nem szerette az ilyen kirú
gásokat, és elcserélt engem 
Rózsavölgyi Gyöngyivel. O 
ment a Gabi Mamihoz, ahol 
aztán sokáig dolgozott is, 
nagyon rendes lány egyéb
ként. Én meg mentem az Ez

a Divathoz. Itt életem szép 
szakasza következett. Nyolc 
évig voltam ott, és nagyon 
szeretett a föszerkesztőnő, 
Zsigmond Márta, nagyon jó, 
baráti kapcsolataim alakul
tak ott ki. Jó időszak volt. 
Összeillett az alkalmazott 
fotóval, akkor én ott nagyon 
éltem, sok pénzt kerestem, 
sztár voltam. Szóval jó volt.

-  Hogyan jött az életébe az 
alkalmazott fotó?

-  Ez úgy alakult, hogy 
megismerkedtem egy Sütő 
Enikő nevű leányzóval, aki 
akkor volt 15 éves, és mond
juk úgy, hogy gyönyörű. Ró
la akartam mindenféle képet 
csinálni, az ember igyekezett 
minél inkább megszabadíta
ni az ifjú hölgyeket ruhada
rabjaiktól, és ez nála félig si
került is. Akkor készült egy 
kép, amelyen félmeztelenül 
áll, farmernadrágban, egy 
fekete háttér előtt, háttal. Ez 
á kép, úgy gondoltam, egy 
napozószer reklámozásához 
lenne jó. Elmentem a 
Fabulonba, Veres Marikához, 
aki szintén a szakma nagyja 
és sztárja volt, a Fabulon a 
bőre őre, ezeket ő találta ki. 
Patáki Ágit is ő találta ki. Én 
komplett grafikai tervet tet
tem le neki, hogyan képze
lem el a napozóplakátot. Ez 
nagyon tetszett neki. Annyi
ra gyorsan döntött, hogy már 
nyomdában volt a napozó
tejre való korábbi anyag, és 
mégis erre cserélték ki. Ez 
akkor, talán az első óriáspla
kátként, óriási sikert aratott. 
Nagyon népszerű lettem ve
le, pályázatot nyertem, attól 
fogva mindenki engem 
akart. Nagyon jól tudtam el
adni a képeimet, jól tudtam 
keresni, el tudtam érni azt, 
hogy nem szóltak bele, azt 
csináltam, amit én akartam, 
mégis fizettek érte.

-  Szerencséje volt, hogy ez 
a plakát bejött?

-  Erre nehéz választ adni. 
Én. tudatosan-akartam ezt a 
képet , megcsinálni, aztán 
amikor' megcMiálfam, tudá— 
tosan tetszett, és tudatosan 
vittem el a Fabulonhoz, le
gyen egy naptejplakát. Tud
tam, hogy ez siker lesz. Eh
hez képest véletlen, hogy Sü
tő Enikőről sikerült levenni 
a trikót, véletlen az, hogy a 
kép jól sikerült, véletlen, 
hogy nem dobtak ki a 
Fabulonból és az is véletlen, 
hogy a korát megelőzve lett 
siker ez a kép. Nemcsak ne
kem hozott ez sikert mint fo
tósnak, hanem Enikőnek is

mint manökennek. Jól meg
élt belőle, ám aztán helyesen 
úgy döntött, hogy jogi egye
temre megy, fel is vették, el 
is végezte, ha jól tudom, ügy
védként tevékenykedik. Ő 
ismert lett ezáltal a plakát 
által, és a.többi plakát által, 
ami azután készült róla, 
mert sokszor fotóztam utána. 
is. Nagyon jóban voltunk 
Enikővel.

-  Ez a plakát hozta az 
újabb megbízásokat?

■r- Ez aztán rengeteg meg
bízást hozott a Fabulonnak, 
a Fékonnak, ami akkor egy 
nagy, centralizált ruházati 
cég. volt,, a Divatintézetnek. 
A Trapper farmer prospek
tustól kezdve az Aranypók
nak csináltam plakátokat.

-  A kollégákkal milyen vi
szonyban volt ekkoriban?

-  Volt, akikkel nagyon jó 
barátságban voltam, és vol
tak olyanok, akikkel rossz 
volt a viszonyom, nem sze
rettük egymást. Volt a Fia
tal Művészek Stúdiója, ami
nek alapító tagja voltam, 
ami Féner agyából pattant 
ki, ő volt ennek az atyja, 
ami nem volt rossz kezde
ményezés. Az más kérdés, 
hogy hagyta elhatalmasodni 
az egyik irányzatot a stú
dión belül. Nevezetesen: 
voltak azok a fotósok, akik 
profi fotósként fotózásból 
éltek és a fotóikért kapták a 
fizetésüket, és volt sok 
olyan, aki másból élt, mér
nök volt, ez volt, az volt és 
amaz volt, hobbiból fotó
zott. Művészi képeket csi
náltak. Ez egy alapvető el
lentét volt. Mert ők, mint 
később kiderült, szerettek 
volna profi fotósok lenni és 
fotóból élni, de ezt nem 
mondták így ki, hanem el
kezdték cikizni a hivatásos 
fotósok munkáit, és kukucs
káló fotósoknak . neveztek 
minket. Mert ugye, én elme
gyek a szovjet követségre 
egy%ézfogást lefotózni, mit 
képzelek ^ .jtm jk o r sokkal 
’é^szertíboTÖííg^a fal mel
lett a földön egy hányást le- 
fotózni sokkal művészibb. 
Az öncélú művészieskedést 
éii soha nem szerettem. Pi
casso is csak akkor csaphat 
a falhoz három festékes- 
vodröt és adhatja el milliós 
nagyságrendben képként, 
amikor előtte már olyan 
kurva jót tudott rajzolni, 
mint amilyet senki más. 
Nem lehet azzal kezdeni, 
hogy nekicsapkodjuk • a 
festékesvödröt a falnák. Én

így éreztem. Később aztán 
ez igazolódott is, mert szin
te mindegyik hivatásos fo
tósként helyezkedett ' el. 
Volt olyan tréfás helyzet, 
hogy az egyik legnagyobb 
szószólója ezeknek a z . el- 
vontaknak, avantgarde-ok- 
nak járkált utána a szovjet 
nagykövetségre kézfogást 
fotózni, csak nem nagyon 
lett éles a képe. Meg jártak 
gyárba fotózni, de nem na
gyon sikerült a fény, elég le
pusztultak voltak a gyárak, 
nem volt könnyű ott vakuz- 
gatni, mindenféle trükkök 
voltak rá. Megtanulták az
tán, eleinte nem tudták, ez 
igazolódott. Mindenesetre 
én, és néhány ilyen „ku
kucskáló” fotós kiléptünk a 
stúdióból. Övék maradt a 
terep, és teljesen elhajoltak 
az ilyen avantgarde mű
vészieskedésben, ami azért 
volt egy kicsit nevetséges, 
mert húsz évvel vagy tizenöt 
évvel volt azután, mint aho
gyan ,ez divat volt Nyuga
ton. Szépen másolták ezeket 
a stílusokat, képeket, és én 
nem nagyon találtam köz
tük olyat, amit érdemes 
lenne említeni. Jöttek az 
esztéták, akik ugye szintén 
pénzt akartak keresni ta
nulmányaikkal, szépen 
megmagyarázták, hogy mi 
abban a művészet. Jól egy
másra találtak ők, lehet, 
hogy persze ebben nincs 
nekem teljesen igazam, ki
csit elfogult vagyok, de 
azért valami lehet abban is, 
amit én mondok.

-  Jól érzem, hogy van egy 
kis sértettség vagy megbán- 
tottság a hangjában?

-  Nem, ez csak egy hely
zetértékelés. Nem sértődtem 
meg, mindig úgy éreztem, 
hogy én vagyok a nyerő. 
Mert én úgy értékeltem, 
hogy én sok pénzt keresek a 
fotóimmal, tele vannak vele 
áz újságok, a plakátok, a 
proB^^fü'SŐk, mfiídig jobb 
aut^kqn járok -  ^z abban az 
időbsfvnrarce ̂ fyoTt^miífit ők, 
és mindig jobb nőkkel járok, 
mint ők, méghozzá sokkal. 
Tehát, csupa olyan dolog 
volt, Imit ők irigyelték ná
lam. Én pedig nem töreked
tem rá, hogy avantgarde ké
peket .csináljak, mint ők, de 
úgy gondoltam, meg tudnám 
csinál&i.-Volt is egyszer egy 
tréfa: jeligés országos pályá
zatra * csináltam a Vidám 
Parkban egy olyan anyagot, 
amit ők szerettek, aztán meg 
is nyertem vele az első díjat.

Nem tudták,, hogy ez az 
avantgarde én vagyok, volt . 
is nagy meglepetés, amikor a 
díjat nekem kellett odaadni.; 
Az anyag még ma is olyan, 
hogy meg lehet nézni. Pedig 
tizenöt éve készült. Olyan. 
avantgarde, amilyet , nem , 
tudtak ők sohasem csinálni. 
Még annyit elmondanék, 
hogy szerintem, így vissza1- 
gondolva, az alkalmazott fo
tóbeli sikerem az azért volt- 
olyan nagyimért akkor volt 
a világban divat a nagyon 
merev, nagyon beállított ké
pek helyett a mozgásban va
ló fotózás, a riportszerű rek
lám- és divatfotó, amit a 
múltamból mint riportfotós, 
mint sportfotós, mint gyor
san dolgozó fotós jól tudtam 
művelni. Volt egy képi látá
som, viszonylag jó, én vol
tam az egyik legjobb és leg
első ebben Magyarországon, 
és ez véletlenül pont egybe
esett a nyugati divattal is. 
Tehát nem utánamentem, 
hanem együtt mentem vele. 
Ez egy véletlen.

-  Ez azt is jelenti, hogy a 
többiek vagy mások konzer
vatívabban fotóztak abban 
az időben?

-  Abszolút; Hogy egy ké
pen valaki ugrik, ez elkép
zelhetetlen volt. Merev, be
állított, mondjuk így, hogy 
inkább poénra kitalált ké
pek voltak.

-  Az Ez a Divatnál hogy 
érezte magát?

-  Remekül éreztem ma
gam. A monumentalitásra 
való vágyam már akkor is 
megvolt, és ma is megvan az 
üzleti életben. Ez abból jön, 
hogy valószínűleg a fotózás 
mellett valami más is. akar
tam lenni, például filmren
dező. Erről még ma sem tet
tem le egyébként, csak ehhez 
sok pénz kell. Most már az a 
helyzet, hogy tudnék csinál
ni Amerikában egy amerikai 
filmet. Ehhez mondjuk több 
millió dollár befektetés, kell. 
Erről még nem , Tettem Te. 
Unom az üzleti életet, ’ezzel 
fogok foglalkozni. A fotózás 
is végül is egy rendezői fel
adat, ahol modelleket moz
gat az ember, ott hangulatba 
kell hozni a modellt, el kell 
tudni érni nála ázt, hogy azt 
hozza, amit én akarok, és a 
környezete, a statiszta mind 
együtt legyen vele. Ez egy kis 
filmrendezés.

-  Nem ugyanaz történik 
ebben az esetben, mint ami 
történt az iskolában, gimná
ziumban, vagy később a

szakmunkásképzőben? Ön a 
középpont? Nem ezt élvezi a 
fotózásban?

-  De. Most sikeres üzlet
ember vagyok, ahol forint
ban, dollárban lehet mérni, 
a sikert. Mert nem vitatha
tó, hogy a VICO egy média- 
birodalom. Ám korábban is 
úgy éreztem, hogy Magya
rországon mindent elértem. 
Fotóművész-szövetségi tag 
vagyok, reklámszövetségi 
tag vagyok, a legjobb pla
kátokat, a legjobb prospek
tusokat én csinálom, sok 
pénzt keresek, pályázato
kat nyerek, nincs hova to
vábblépni, meg akarom 
méretni magam külföldön. 
Ezt is elintéztem: elkezd
tem dolgozni külföldre. Ma 
már ki merem mondani, 
hogy minden sikeremet, az 
általános iskolában mint 
vezéregyéniség, a gimnázi
umban mint botránycsiná
ló, az MTI-nél mint aki elő
ször kap gépet, a lapoknál 
és az alkalmazott fotóknál, 
a naptárfotónál és egyálta
lán: fotóséletemben is, üz
leti életemben is annak a 
sokak által negatívnak ítélt 
tulajdonságomnak köszön
hetem, hogy automatiku
san én vagyok a központ, 
az akaratomat rá tudom 
erőltetni, át tudom vinni a 
modellre, a munkatársaim
ra, úgy, hogy ők ebben jól 
érzik magukat.

-  Az Ez a Divat utolsó 
éveiben volt a külföldi 
megjelenés?

-  Igen, az utolsó három 
évben volt. Turistaútlevél 
volt, 100 dollárral. Elmen
tem Münchenbe, megnéz
tem, hogy a Luiban és a 
Playboyban milyen anya
gok vannak. Mint mond
tam, a nőket szerettem leg
inkább fotózni. Csináltam 
egy anyagot, ahogy én gon
doltam. Bejelentkeztem a 
Lui art direktoránál meg a 
■Playtíöjífíál. 'Megmutattam 
•h^k^ékét!1 * Véletlen hózta 
'ü j^ Ú H o ^ ^ ’ször me^tftéfea 
Playboyhoz, azok fogadtak 
délelőtt. Előadtam a képei
mét, nagyon tetszett. Akkor 
ez egy fura helyzet volt ám 
Nyugat-Európában, hogy 
Kelet-Európából jön egy 
ilyen nyomorult, és olyan 
képeket hoz, ami majdnem 
olyan, mint amit ott csinál
nak. Angolul elég jól . meg 
tudtam magam értetni. 
Voltam korábban cseregye
rekként Londonban, szóval 
angolul tudok. A Playboy-

nál azt mondták, hagyjam 
ott a képeimet, valamikor 
megjelenik, akkor majd fi
zetnek. Möndtam, szeret
ném őkét átrendezni. Kíno
san szerettem volna vissza
kapni azt az egy darab 
anyagomat, , mert délután 
menni kellett a Luihoz. 
Emberi volt az egész. A 
Playboy egy nagy panel 
irodaházban volt, a Lui pe
dig egy régi villában. Jött a 
direktor, az egyik kezében 
egy-zsebkendőt tartott, az 
orré vérzett. Nézegette a 
képeket a másik kezével, 
azt mondta, ez nagyon jó, 
benyúlt, a , fiókba, kivett 
5000 márkát, odaadta, ez 
meg van véve. Én ott el
ájultam, mert 5000 márka 
az még ma is pénz. Elkezd
tem a Luinak dolgozni. 
Szinte minden hónapban 
megjelent anyagom. Magya
rországon éltem, Magyaror
szágon csináltam a képe
ket, ott fizettek.

-  Kiküldte az anyagokat?
-  Általában kiküldtem. 

Művészeti alap tag voltam, 
művészeti alapon keresztül 
utaztam, elintéztem, kap
tam egy külön betétet az 
útlevelembe. Szolgálati út
levélféleséget kaptam, ak
kor utazhattam, amikor 
akartam. Mondanom sem 
kell, micsoda show volt ab
ban az időben, amikor sen
ki nem mehetett, én akkor 
mentem Münchenbe, vagy 
ahova akartam, akkor, 
amikor akartaim

-  Máskor is zsebből fizet
tek?

-  Nyugaton a mi szem
szögünkből nézve zsebből 
fizetnek. Mert ha a direk
torra rá van bízva, hogy fi
zessen a fotókért, akkor az 
fizet. Nyugaton nincs szer
ződés, számla, pecsét. Pe
csét a nyugati világban 
nincs. Aláírtam, és kész. Mi 
a fenének pecsét rá.

''51 —Jtthön tudtak erről? 
áj -íVöltTrigységj'féltékeny
ség. De 'olyan helyzetben 
voltam, hogy ez nem érde
kelt. Nem volt találkozási 
pontom az irigyekkel. Csi
náltam a dolgom, jöttem- 
mentem, utaztam. Jól él
tem. Nem voltam kiközö
sítve -- leszámítva ezt a né
hány avantgarde; vagy nem 
is tudom, minek nevezzem 
fotóst. Azt mondták, hogy 
én égy hülye vagyok és te
hetségtelen vagyok. Én meg 
azt mondtam, hogy ők meg 
le vannak szarva:

Két kép, közte húsz esztendő. Az első az 1976-os Sajtófotó-pályázaton első díjas, a Martinászok 
egy napja című képriport egyik felvétele. Az interjúban így beszélt róla: „Csináltam olyan cím la
pot, ami a Politikai Bizottságig ju to tt el. Nagyon nyomorultul kinéző, egy alumíniumtálból evő 
melós volt a képen, akinek ráadásul két ujja hiányzott. Valószínűleg nem vették észre, amikor be
szerkesztették az Uj Tükör cím lapjára. Ebből az egész anyagból nagy cirkusz volt.” És a másik -  
1996-ban készült -  kép, egy másfajta csúcspont Fenyő János életében. Azon kevés magyar közé 
tartozott, akit nemcsak fogadott Bili Clinton, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, hanem a Fe
hér Ház hivatalos fotósa elé is odaállt vele
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