
15. Uo.
16. Uo.
17. Uo.
18. Jánosházy György: Emberek és utcák festõje. Igaz Szó 1975. 8. 156–160.  
19. Kováts Iván: A fametszõ másik arca. Gy. Szabó Béla pasztelljei. Igaz Szó 1970. 6. 916–920.
20. Uo.
21. Kováts Iván: A fametszõ… Uo.
22. Szõcs István: A kritikus széljegyzetei. Benczédi kõbõl. Igaz Szó 1969.  11.  879–880.
23. Jánosházy György: Márkos András szobrai. Igaz Szó, 1969. 12. 1032–1034.  
24. Uo.
25. Uo.
26. Wagner István: Indulástól beérkezésig. Igaz Szó 1971. 8. 275–278.
27. Uo.
28. Jánosházy György: A gondolat ereje. Igaz Szó 1968. 3. 450–451.
29. Uo.
30. Uo.
31. Jánosházy György: Azonosság és sokféleség. Igaz Szó 1972. 11. 645–647.
32. Uo.
33. Vetro Artúr: Tûnõdés a kor stílusáról. Igaz Szó 1972. 11. 648–650.  
34. Uo.
35. Szõcs István: Mûbírálat és képtolmácsolás. Igaz Szó 1972. 11. 688–692.

ERDÉLYI LAJOS KÖZELKÉPEI
Erdélyi Lajos kilencvenedik életévébe lépett. A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon

tömör szócikke újságírói és fotómûvész tevékenységére helyezi a hangsúlyt. Az Új Út,
a Dolgozó Nõ, az Új Élet, A Hét, a Korunk, a Mûvelõdés egykori munkatársa, fotó-
riportok, fotóelméleti és fotóesztétikai cikkek, valamint számos könyv szerzõje, illet-
ve társszerzõje. 

Munkáira alighanem az „értékmentõ” jelzõ a legjellemzõbb. Elég, ha csak 
az 1970-es években napvilágot látott köteteire gondolunk: Orbán Balázs székelyföldi,
Teleki Samu gróf afrikai expedíciójáról származó képi hagyaték felszínre hozatalára.
De az enyészet útjára induló régi zsidó temetõk mûvészetének mementójaként ismert
képeskönyvére is ugyanúgy érvényes a megállapítás. Erdélyi Lajos az elmúlt század
viharos eseményeinek nemcsak meg-, de túlélõje is, hiszen 1944 nyarán 15 évesen
került a marosvásárhelyi gettó falai közül Auschwitz-Birkenau szögesdrótjai mögé. If-
júkorának e rendkívüli, az alsó-sziléziai Dörnhau munkatáborában véget érõ fejeze-
tét Túlélés – egy fotográfus visszaemlékezései címmel írta meg, így jelen írás az ezt
követõ idõszakra, a bevezetõ sorban idézett szócikkbõl ismert pálya kezdetének és
alakulásának sorsát hívatott tárgyalni, annak folyamából szemezget a teljesség igé-
nye nélkül. Jómagam eredetileg a Teleki Samu Afrikában címû könyve kapcsán 
kerestem fel Erdélyi Lajost budapesti otthonában, ahol a Teleki-expedícióval kapcso-
latos úttörõ munkájának történetérõl faggattam volna, de beszélgetésünk rövid idõ
alatt más ívet vett. „Maguk a beszélgetések nem életutak összegzései, nem mûhely-
vallomások, életmûvek irodalomtörténeti számbavételei” – áll a Marosi Ildikóval kö-
zösen jegyzett Közelképek címû kötetének füljegyzetében. Talán hasonló gondolatok-
kal kísérve tesszük közzé az Erdélyi Lajossal készült beszélgetések jegyzeteit, amely
egy páratlan életút és egy nagyszerû személy világába nyújtanak betekintést.

– Erdélyi Lajost elsõsorban fotómûvészként ismerjük, holott magát újságírónak
tartja.

– A véletlen, pártunk és kormányunk szeszélye az 1950-es évek útóján egy
olyan folyóirathoz helyezett, ahol írni nekem, aki újságíró voltam, nem volt sza-
bad. Le voltam tiltva. De engedték, hogy fényképezzek. Korábban ugyanis én a
Dolgozó Nõ újságírója voltam, ahol ritkán, de fotóztam. Életrajzom alakulása, mint mû és világa
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annyiszor, akkor is a véletlenek összjátékán múlott. 1956 októberében Budapesten
tartózkodtam. A forradalom napjaiban gyakran bejártam a New York kávéház fölött
található Nõk Lapja, alkalomadtán a szomszédságában található Magyar Nemzet
szerkesztõségébe is. Amolyan hívatlan vendégként végignézhettem, amikor a fris-
sen alakult Nagy Imre kormány nevében Losonczi Géza a Magyar Újságírók Szövet-
ségének vezetõségével arról tárgyalt, hogy hogyan írjanak az eseményekrõl. No-
vemberben, miután a szovjet csapatok leverték a forradalmat, kalandos úton haza-
érkeztem Marosvásárhelyre. Barátaim aggódva figyelmeztettek, hogy nehéz napok
elõtt állok. Hogy bárki hivatalosság is kérdezzen, mondjam azt, hogy Budapesten
nem láttam semmit, a lövöldözésektõl való félelmemben végig egy alagsorban buj-
káltam. Két nap múlva valóban hívattak Bukarestbe, az Országos Nõbizottság felsõ
vezetéséhez. Én elmondtam az elõre betanult szöveget, semmit sem láttam, mert a
harcoktól való félelmemben egy alagsori lakásban rejtõzködtem, a budai „Káder-
dûlõben”. A kihallgatás után a Nõbizottság egyik vezetõségi tagja – gyergyói
asszony, korábbról édesapámmal jól ismerték egymást, mindketten cionisták lévén
– meghívott egy délutáni kávézásra. „Ott majd elmeséled, valójában mit tapasztal-
tál Budapesten.” Nem tudhattam, hogy ennek a nõnek a férje a legfelsõbb katonai
ügyészség tagja volt. Miután náluk jártam, megírta a jelentését, ami már másnap a
megfelelõ fórumokhoz került. Ezek után kiküldtek egy aktivistát Kolozsvárra azzal
a megbízással, hogy tárja fel, hogy hol és miben vétettem tevékenységemmel a kö-
telezõ szovjet hûség ellen. A fõvárosi küldött összeállított rólam egy dossziét, a sze-
mélyemrõl kért jelentésekbõl. Egyik kollegám a Dolgozó Nõnél, Sz. Irén pl. ekkor
nyilatkozta rólam, hogy a nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója alkal-
mával a faliújság számára egy titoista szellemû cikket közöltem. Ahelyett, hogy a
román–szovjet barátságról írtam volna, a szerkesztõségi munkakörülmények javítá-
sának lehetõségét firtattam. Ez és ehhez hasonló jelentések elegendõek voltak ah-
hoz, hogy a Nõbizottság elnöknõje döntsön: engem el kell távolítani a Dolgozó Nõ
szerkesztõségébõl. Ritka szolidaritásáról tett tanúbizonyságot szerkesztõségi kolle-
gám, Kányádi Sándor, aki felelõs pártaktivista elõtt kijelentette: „olyan alapon,
ahogy Erdélyit, úgy engem is kirúghatnának”. Mondta ezt egy olyan idõszakban,
amikor menyasszonyát hónapokon keresztül vizsgálta a Securitate. De ugyanígy
Erõs Blanka fõszerkesztõnõ, aki a maga eszközeivel mindent megtett, hogy jelen-
téktelenné minõsítse az esetemet. Ugyanis kirúgás vagy 7 év börtön. Ez volt az 
alternatíva. Ismétlem, én végtelenül boldog voltam, hogy „csak” kipenderítettek,
és letiltottak. Beindult a mentés: az Egyetemi Könyvtár igazgatója beajánlott
Constantin Daicoviciunak, aki nem rokonszenvezett ugyan a magyarokkal, de utál-
ta az állambiztonságiak ügyködését. Laboránsnak alkalmazott egy olyan laboratóri-
umba, ami nem is létezett az Archeológiai Intézetben. Itt töltöttem el kb. tíz remek
hónapot, reneszánsz épületek, gótikus romok fotózásával (megfelelõ, erre alkalmas
felszereltség hiányában). A késõbbiekben Gálfalvi Zsolt ajánlott be Sütõ András-
nak, az 1958-ban Marosvásárhelyen frissen induló Mûvészet címû lap fõszerkesz-
tõjének. Mivel dossziém a pártnál egyértelmûen a tilalmat közvetítette, így Sütõ
nem alkalmazhatott újságíróként. Fényképészként? Még egy filmet sem tudtam 
lege artis elõhívni, de nem is tartottam fényképésznek magam. Újságíró voltam.
Aztán három évvel késõbb újra írhattam.

– Hogyan találta meg helyét ebben az új szerepkörben?
A labortechnikában bizonytalankodtam, de a fényképezõgéppel már kamasz-

korom óta viszonylag biztosan dolgoztam. A tájfotózásban megfeleltem az elvárá-
soknak, és rövid idõ múltán némi jóindulattal fel lehetett fedezni képriportjaim-
ban a szociofotográfia elemeit. A Mûvészetet egy év után átkereszteltek, Új Élet el-
nevezéssel kéthetente jelent meg. A hangsúly némileg eltolódott. A mûvelõdési-
mûvészeti aktivitás tükrözése mellett nagyobb súlyt helyeztünk a gazdasági élet
bemutatására. Megszûnt a betû dominanciája, a lap hasábjain egyre több felvétel108
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kapott helyet. Ez lehetõvé tette, hogy külsõ munkatársak számára, amatõr fotográ-
fusok részére külön rovatokat rezerváljunk – ezeket nagyjából én szerkesztettem.
Felkértem amatõr olvasóinkat, hogy rövid szöveg kíséretében küldjék be sikerült
felvételeiket. Volt olyan, hogy „két hét legjobb fényképe”, amihez adtunk valami
kis díjat, és írtunk hozzá egy kis kritikát is. A rovatot irányítva saját magamat
kezdtem ránevelni arra, hogy a sajtófotós szakmát komolyabban kell mûvelni,
mint ahogy azt én csinálom, mélyebbre kell hatolni a mindennapi élet konfliktu-
sainak érzékeltetésében. Örömmel fogadtuk és közöltük a néprajzi jellegû felvéte-
lek özönét, a hagyományos farsangi felvonulások fotódokumentumait… És min-
dig volt egy mérce – amihez viszonyíthattuk olvasóink alkotásait. Ugyanis a zse-
niális Marx József, akivel együtt dolgozhattam a dohos pincében berendezett fotó-
laborban, az életképek megszállottja volt. Az általa szervezett fotókörök egy új fo-
tómûvész-nemzedék kineveléséhez, elindításához vezettek. A marosvásárhelyi
amatõrök öt földrész kiállításaira küldték be képeiket. Elfogadhatókat, jelentõse-
ket, gyakran jelentékteleneket is. Szerencsém volt Sütõ András fõszerkesztõmmel,
aki hagyta, hogy kiéljem magam a fotótörténet, az amatõrmozgalom forrásainak
kutatásával. Kaptam hozzá rovatot, azt csinálhattam, amit akartam. Írtam fotósok-
ról portrét, régi fényképek szerzõi, hajdani fotográfusok után nyomoztam, beszél-
gettem, interjúkat közöltem, tehát valamelyest hozzájárultam fotótörténelmünk
múltjának feltárásához.

– Elsõ kötete, az Orbán Balázs – Székelyföld képekben ebben az idõszakban
született meg. Mi ennek a története?

A véletlen utamba sodorta. A hatvanas évekre a cenzúra már engedélyezte Or-
bán Balázs nevének közzétételét. Beke Györgynek megjelent egy riportkötete: Or-
bán Balázs nyomában. Az Új Élet hasábjain riportsorozatot közöltünk arról, hogy
hogyan élnek azokon a vidékeken, helyeken, amelyeket korábban Orbán Balázs be-
járt (és a fotográfia hõskorában fényképezett). A rovatot Katona Szabó István szer-
kesztette, és megkérte a fényképészünket, Marx Jóskát, hogy készítene néhány má-
solatot ehhez Orbán Balázs eredeti képanyagából, amelyet a marosvásárhelyi Kul-
túrpalotában, a megyei könyvtárban õriztek. Marx azt mondta, hogy három emelet-
re felcipelni a reprodukciós felszerelést, az sok neki, amúgy is régi rossz képekrõl
van szó, inkább csinál õ újakat. Amikor errõl tudomást szereztem, mondtam, fel-
megyek én boldogan. És megtaláltam az akkor száztízéves fotókat rejtõ dossziét. Ki-
vételes ritka kincs volt, szinte hihetetlen, hogy a technika akkori szintjén valaki be-
járjon egy egész országrészt, a Székelyföldet, lóháton vagy szekéren cipelje a sötét-
kamra-sátrát, a hatalmas állványon álló kamerát… A Kriterion Könyvkiadó azon-
nal felismerte a képanyag jelentõségét, és közel három évi kínlódás nyomán kihoz-
ta Orbán Balázs eladdig ismeretlen fotoriportját. A könyvnek mai fogalmaink sze-
rint elképzelhetetlen sikere volt. Két kiadásban, közel 20 000 példányban nyomtat-
ták ki. Egy hét alatt elfogyott. Évekkel késõbb, Budapesten a gyermekeinknek di-
csekedni akartam: lássák, engem itt is nyilván tartanak, menjünk be egy antikvári-
umba, biztos lesz a könyvbõl. Bementünk, az eladó azt mondta: „nincs, de ne is ke-
resse, mert azt senki nem adja el”. Na, ez az öndicséret része.

– Hogyan talált rá a Teleki Samu expedíciójáról származó fényképekre?
– Az egyik munka hozza a másikat. Jó barátom, Dani János történész, levéltá-

ros üzente, hogy a kolozsvári Állami Levéltárban ládányi dokumentumot nézege-
tett. Közöttük a Teleki Samu afrikai, kenyai felfedezõútjának fényképeit. Teleki,
Afrika, Kenya – a Rudolf-tó?! Errõl soha semmit nem hallottam. Engedélyt kértem
(belügyminisztérium), siettem szemügyre venni az anyagot. Több évszázados le-
velezés, oklevelek, száz esztendõvel korábbi technikával készített fotográfiák. Az
elsõ perctõl kezdõdõleg bûn rosszul végeztem a feladatomat. A fényképekre kon-
centráltam, a levéltári felderítés nem foglalkoztatott. Annál inkább az afrikai fel-
fedezõút fotódokumentációja – nagyszerû gyûjtemény! Levelezést, okiratokat, dip- mû és világa
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lomákat félresepertem. Nehezen tudnám motiválni, mi akadályozott az elmélyült
keresésben. A riporteri felderítést komolyan vettem. Hogyan kerülhettek egyazon
ládába az afrikai felvételek, Bécsben kiállított diplomákkal, a Maros menti birto-
kok gazdasági hátterét tükrözõ levelekkel… Azt már az Orbán Balázs fotográfiai
hagyatékának felmérése idején tudtam, egyértelmû volt, hogy a második világhá-
borút követõ évek társadalmi/gazdasági viharaiban az egykori arisztokraták, föld-
birtokosok, ha semmi egyebet, de a családi fényképalbumaikat, okleveleiket ki-
mentették, megõrizték. Hol lehetnek ezek? Megtudtam, hogy a marosvásárhelyi
hatóságok, értelmiségiek közbenjárásával, segítségével Jakó Zsigmond és Entz Gé-
za egy lovasszekérrel végigjárták a Szászrégen és Marosvásárhely közötti kastélyo-
kat, felmérni, mi az, ami még menthetõ. A sáromberki Teleki-kastélyban, a front
átvonulása után orosz katonaság rendezkedett be. Az istállókba beterelték lovai-
kat, de mivel nem volt elegendõ alom, bedobálták helyette a kastély levéltárából
kihordott papírokat, fényképeket. A lovak meg tették a dolgukat, ürítettek, vizel-
tek. Rá a több évszázados dokumentumokra. Jakóék, amennyire lehetett, letisztí-
tották és megtisztították ezeket. A sok évszázados iratokkal, az erdélyi kancellár
Telekinek levelezésével, bedobták egy nagy ládába, azt bevitték Kolozsvárra, az Er-
délyi Múzeumhoz, amely aztán átkerült az Állami Levéltárba.

– Ezek egy részét ön lemásolta, és, mondhatni, a világon elsõként publikálta is.
– A Levéltár munkatársai nem engedélyezték, hogy átmossam, zsebkendõvel

töröljem, tisztítsam a trágyalétõl mocskos fényképeket. Egy, arra a célra alkalmat-
lan Rolleiflex gép, elõtétlencsés segítségével másoltam a felvételeket; nagyítottam,
vérlúgsó bevetésével felerõsítettem a kontrasztokat. A csapnivalóan gyatra nyom-
daviszonyok mellett kiadott kötetben is volt néhány kép, amelyik talán jobban
mutatott, mint eredetiben. Lehetett volna jobban csinálni, hiszen akkor is repro-
dukáltak már. Felületes voltam, engem az azonnali szenzáció érdekelt, nem a tu-
dományos aprómunka. Iszom is ennek a levét.

– A képek mellett megírta a Teleki-expedíció történetét is. Ennek a beszélgetésnek
ez is adja az apropóját, hogy jómagam is a gróf felfedezõútjának dokumentumait vizs-
gálva kutatómunkájának módszereirõl és forrásairól érdeklõdve ülök Önnel szemben.

– Semmi információval nem rendelkeztem. A kolozsvári Egyetemi Könyvtár-
ból, nem feltétlenül törvényes keretekben, jó másfél évre kikölcsönöztem Ludwig
von Höhnel, Teleki Samu útitársának kétkötetes naplóját, a felfedezõút nemzetkö-
zi szenzációt kiváltó munkáját. Bécsben eszközölhetõ kutatáshoz nem kaptam 
útlevelet. Feleségem viszont megszerezte a Habsburg Levéltár anyagából Teleki
Samu Bécsbe küldött leveleinek másolatát. Ezekbõl – és a képek alá írt feljegyzé-
sekbõl – próbáltam helyhez, idõponthoz kötni a felvételeket. Sokaknál sikerült.
Megkerestem azokat a földrajztudósokat, akik ismerték azt a korszakot. Ismertem
Gemma nénit, a sáromberki Teleki-kastély utolsó úrnõjét. Találkoztam a haldokló
Teleki Ádámmal, tehát megkerestem azt a néhány embert, akik személy szerint is-
merték, és emlékeztek rá. A reprodukciós munkák végeztével írtam Teleki Károly-
nak. Megkértem, hogy egy másolatot küldjön Teleki Samu afrikai naplójáról, mert
egyedi alkalom, hogy egy erdélyi arisztokratáról, grófról, a családjáról egyértelmû-
en pozitív könyv jelenjék meg. Visszautasított, mert az egy tõke. Üzletet akart csi-
nálni belõle. Elgondolható, milyen lett volna, ha Teleki Samu feljegyzései alapján
írhattam volna meg a könyvet. Én nem a könyvem értékét akarom csökkenteni. Ez
egy újságírónak a szenzációt kutató munkája. Én tulajdonképpen megástam evõ-
kanállal az alagutat.

– Az afrikai expedícióról származó képek publikálásával Ön nemcsak vissza-
hozta Teleki gróf emlékezetét a hazai köztudatba, de úgy gondolom, hogy akar-
va–akaratlanul az akkori rendszer által megsemmisülésre ítélt erdélyi arisztokráci-
ának is méltó emléket állított.
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– Figyelmesen át kell nézni mindazt, amit a Ceauºescu-korszakról mesélnek,
ugyanis a korszaknak úgy, ahogy volt, a szörnyû valóságában is számos olyan do-
log történt, ami jól történt. Gondolja meg, Kerelõszentpálon a helybeliek tönkre-
tették a csodálatos Haller-kastélyt. Azt a parasztok szedték szét. És ahol Kemény
Jánossal jártam Torda alatt egy várkastélyban, ott is a parasztok szedték szét az aj-
tó- és ablakkereteket, ami után következett a teljes pusztulás. De ahova beköltöz-
tek, és az épületeket funkcióval látták el – emlékszem, így Gernyeszeget, azt ki-
utalták a mezõgazdasági minisztériumnak; amelyikben sertéshizlaldát akartak be-
rendezni. A második emeletre. A lépcsõkre felfektettek deszkákat, hogy a disznók
azon kapaszkodjanak fel az emeletre. A disznók nem akartak az emeletre járni, fel-
szedték tehát a padlózatot, és akkor lett tüdõpreventórium. Ami csodás volt, mert
az épületet tényleg megóvták. Marosvécsen elmaradt gyermekek intézeteként mû-
ködött az Erdélyi Helikon korábbi találkozóhelye. Sáromberkén, Teleki Samu kas-
télyában is mezõgazdasági gépészeti szakiskolásokat oktattak, rengeteg tanulóval. 

– Még ha kifejezetten a Teleki Samu kötete kapcsán kértem, hogy meséljen, mél-
tánytalan lenne az ezt követõ munkái mellett elmenni.

– A Kriterion Könyvkiadó nagyon nagyvonalú volt. Amikor beadtam az Orbán
Balázs-kötetet, szerzõdést kötöttünk az íróportékra Marosi Ildikóval, utána jött a
Teleki Samu-könyv, majd a zsidó temetõket bemutató kötet. És mindegyik azonos
borítólappal, kicsi képekre bontva... lényegében elindítottunk egy tíz kötetre ter-
vezett fotótörténeti sorozatot. Amibõl négy napvilágot látott. Kettõ pedig a mi hi-
bánkból nem jelent meg. Megkaptam a AFIAP (a Federation International de l’Art
Photographic) díjat, ez olyan, mint az érdemes mûvész... de 1974-ben elkapott a
nagy hiúság, és azt mondtam, hogy ne a Bad Kissingen fürdõigazgatója és polgár-
mestere válassza ki, hogy melyik képet állítja ki tõlem, és melyiket nem, azontúl
csak egyéni kiállításokat csináltam, tematikusat.

– A fényképezéssel mikor hagyott fel?
– Amikor áttelepültem Magyarországra, 1988-ban. Utoljára még csináltam egy

sorozatot, mert meghívták a Régi zsidó temetõk mûvészetét bemutató anyagomat
Amerikába, a Kongresszus kupolacsarnokába. Elrémültem, hogy Uramisten, soha
egy képet színesben még nem csináltam. Az amerikaiak kirúgnak. Ugyanis koráb-
ban, még 1981-ben voltam Amerikában, amikor elmentem André Kertészhez,
megmutattam neki a Kriterionnál megjelent Régi zsidó temetõk kötetet, erre azt
mondta, hogy „ezt helyettem csinálta, mert ha ott lettem volna, akkor én csinálom
meg”. Késõbb felhívott, hogy vár Amerika legnagyobb judaisztikai kiadójának a
vezérigazgatója, aki el volt ragadtatva a könyvtõl, hogy ezt kiadják, de hol vannak
a színes képek. Mondtam nincsenek színesek, ez fekete/fehérben van. „Akkor nem
érdekel!” És elbúcsúzott. Ez volt 1981-ben. 1991 vagy ’92-ben volt a washingtoni
kiállításom, és emlékeztem, hogy a kiadó korábban kidobott, és ezért nem jelent
meg Amerikában egy gyönyörû album, ezért újrajártam az egész terepet, és meg-
ismételtem színesben. Ehhez vett a lányom egy remek gépet, három objektívvel,
cserélhetõ hátlappal, minden... Soha mást, mint az alapobjektívet nem használ-
tam. Háromezer dollárt költött akkor rá, óriási pénz volt. Tudja, ha valaki fekete
fehéren fényképez – mondta Capa –, akkor minek csinálja ezeket a mocsok színe-
seket? És akkor jött divatba az elektronika. Életemben még egy képet nem készí-
tettem elektronikával.

– Nagyon sok – elsõsorban erdélyi – ismert személyiség népszerû fényképe a Kö-
zelképek kötetbõl ismert. Egyesek szinte ragyognak a fényképeken. 

– Ritka kivételtõl eltekintve, a portréalanyhoz fûzõdõ gondolataim, érzelmeim
a róla készült portréban tükrözõdnek. Megkértek néha, hogy fiatalokkal beszéljek
fényképezésrõl. Nem értek az elmélethez, így elmeséltem a magam tapasztalatát.
Hogy a portréfotóst úgy képzeljék el, mint egy százméteres gyorsúszót a döntõben,
aki áll a startkövön, és az dönti el, hogy milyen helyezést kap, hogy a startpisztoly mû és világa
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eldördülése elõtt egy tizedmásodperccel hamarabb vagy késõbb ugrik. Mert a kü-
lönbség az az egy tizedmásodperc. A portréfotós, ha riporteri technikával dolgozik,
vár, amíg az illetõ elveszíti a merevségét, megfeledkezik arról, hogy az örökkéva-
lóság elõtt áll, saját magát adja, hiszen akkor kell megnyomni a gombot. Amikor
Bözödújfalu végnapjait fényképeztem, az embereket, egykori székely szombatoso-
kat, barátaikat, szomszédjaikat – egy emberre volt öt percem – a fényképek olya-
nok, mintha réges-rég ismerném õket. Életünkben felfedeztük a közös története-
ket. Sikerült kimozdítani õket a merevségtõl. Egy falusi ember nyolcvanévesen,
akit fényképeznek, az kihúzza magát. Õk nem tették. A „jó portré” Romániában
törvényszerûen úgy készült, hogy szembe kellett nézni a géppel, nyakkendõ kel-
lett legyen, és mind a két füle kellett látszódjon az alanynak. Hát nem így és nem
ezt akartuk csinálni. 

Kérdezett Csibi László
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