
87Művészet

Gáspár István Gábor

„Tegnap minden szebb volt…”

A Párizs-járásnak évszázados hagyománya van; s persze nem csak minket, magyarokat vonzott/vonz különös 
erővel, de az orosz, lengyel, román, portugál, olasz, német, angol stb. fejlődéstörténetek is azt igazolják, hogy Pá-
rizs a találkozások városa, egyetemek és kávéházak, a nemzeti kultúrák keveredésének elkerülhetetlen színterei.

Zaránd Gyula, aki a fotós szakmát a Fővárosi Fotónál tanulta – mestere Balla Demeter volt – 1971-ben érkezett 
meg Párizsba; ma már ismert és elismert alkotó; de az út, amin járt/jár rögös. 

„Zaránd Gyula …1971-ben érkezett meg Párizsba, ahol felvételt nyert az Université Paris VIII. fotó- és film 
szakára. Eközben szabadúszóként párizsi könyvkiadóknak kezdett el dolgozni (Éditions Seuil, Éditions Bernard 
Grasset, Éditions Robert Laffont, Éditions Arthaud, Éditions Rombaldi stb.); több mint száz könyvhöz alkotott 
címlapot és humanista szempontú irodalmi illusztrációt. Sorra készítette fotóit Franciaország megyéiről, Párizs 
negyedeiről és tipikus lakosairól, valamint olyan írókról, mint Georges Emmanuel Clancier, Eugène Guillevic, 
Jean Tardieu, Georges Perec, Henri Troyat vagy Clara Malraux… Társszerzője lett a Sylvestre Clancier által 
irányított és a Delarge Kiadónál megjelent Terres de Mémoire című többkötetes kollekciónak. Emellett a párizsi 
Modern Múzeum (MAM) felkérésére az ott kiállító művészekről készített fényképeket: Daniel Buren-ről, Pierre 
Soulages-ről, Victor Vasarely-ről, Jacques Monory-ról… 1980-tól a Rapho Fotóügynökség külső munkatársa-
ként dolgozott: az itt elhelyezett jelentős mennyiségű anyaga, archívuma jelenleg is forgalomban van. Zaránd 
Gyula divat- és reklámfotókkal is foglalkozott (Elle Magazin, Pulicis, l’Oréal, Renault), de a tanításba is bele-
kóstolt: 1990 és ’95 között fotográfiát tanított a párizsi Iparművészeti Főiskola (ENSAD) Jean Widmer vezette  
Communication Visuelle grafikai szakán. [Elnökhelyettese a KP5 nevű képzőművészeti csoportnak.]

Tizenegy éves kényszer távollét után, 1982-től rendszeresen hazalátogatott, és a két kultúra összekötő hídja-
ként francia témát állított ki Magyarországon: Párizs és a franciák – Műcsarnok (1985), Három generáció – Bu-
davári Palota (1993) és persze a magyar témákat mutatott be Franciaországban: Magyarország ’60-as évek – 
Georges Pompidou Centrum (1983), Csavargó gyerekek – Párizsi Modern Múzeum (1987).

Látogatásai alkalmával a szocialista realizmus jegyében fogant építmények és szoboralkotások sorsában bekö-
vetkezett változásokat is fényképezte, és a nagyméretű fotókból Elveszett utópia címmel 1994-ben kiállítást ren-
dezett Párizsban, 1996-ban Bayeux-ben, 2000-ben Senlis-ban és 2005-ben Rueil-Malmaison-ban. Ugyancsak 
ez alkalommal a szintén fényképezéssel foglalkozó anyai nagyapja (Fiedler János) századelejétől, illetve édes-
apja (id. Zaránd Gyula) ’30-as, ’40-es évekből épen maradt üveglemezeit és negatívjait gyűjtötte össze, majd az 
évekig tartó restaurálás után a saját képeivel együtt Három generáció 1893-tól napjainkig címmel állított ki Pá-
rizsban (1990), Budapesten (1993), Le Mans-ban (1996), Stuttgartban és Kölnben (2001), valamint Berlinben 
(2002). – Mongóliában készült fényképeit a Budapest Galériában mutatták be (2002), ekkor vehette át  a Balla 
Demeter alapította Demeter-díjat. 

Zaránd Gyula munkái a Chez Higgins kiadó által megrendezett Parcours Parisien de la Photographie ese-
ményein is szerepeltek (Librairie Mazarine: Jelenések, 2007), de ez a kiadó jelentette meg az eredeti bróm-
ezüst eljárással készült fényképeit tartalmazó, limitált példányszámú portfólióját Utópia címmel, 2006-ban. A 
Gera Mihály szerkesztette és Sylvestre Clancier költő (a Francia PEN Club elnökének) előszavával ellátott (45 
év munkáinak legjavát összefogó) fotóalbumát: Díszlépés címmel, a Folpress Kiadó jelentette meg 2006-ban. 
Ennek alapján rendezett a Magyar Fotográfusok Háza (Mai Manó Ház) azonos címmel kiállítást 2007-ben. – 
Zaránd Gyula 2008-ban Balogh Rudolf díjat kapott.”

Ám az alkotó újabb terveket „dédelgetett”… és megszületett egy új album: a Sur les pas de Maigret, Georges 
Simenon legendás figurája, Maigret felügyelő Párizsát mutatja be; Zaránd Gyula fotóin keresztül, a kísérő szö-
veget Sylvestre Clancier írta. (Edition du Polar, Paris, 2009) A kötet Franciaországban nagy figyelmet keltett. A 
szigorú ítészek szerint: „A detektívregények hőseinek egy része, a tettesek és áldozatok az élet sötét oldalát, míg a 
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másik, ez esetben a bűnösöket mindig leleplező Maigret felügyelő, az igazságot, a fényt képviseli. Zaránd Gyula 
fekete-fehér fotóin is egyszerre van jelen a világosság és a sötétség, hol az éjszakai vagy természetes világítás fény-
árnyék jelenségének formájában, hol pedig a környezet és az emberek viszonyában, a figurák arckifejezé sében 
kifejeződve, átvitt értelemben.”

*
Hogy megismerhettem és többször is találkozhattam vele, egy közös barátunknak, a szintén Párizsban alkotó 

Aatoth Franyó (Tóth Ferenc) festőművésznek köszönhetem; olyan emberekkel hozott össze a sorsom, akiket 
ritkán látsz, ritkán találkozol, ők azt mondják, amit gondolnak, és amit gondolnak, azzal meg rokonszenvezik az 
ember. Zaránd Gyula egy rövid önéletrajzi írásában azt is elmondja/elmondta: 

„…1966-tól soraiba fogadott a Magyar Újságírók Szövetsége, valamint a Magyar Fotóművészek Szövetsége. 
1964 és 1971 között a Tükör című képeslap fotóriportere voltam. A Reisman János vezette rovatnál közvetlen 
munkatársaim: Langler Klára, Sándor Zsuzsa, Farkas Tamás és Szalay Zoltán voltak. Fotóimon keresztül kör-
nyezetem szociális/szociológiai helyzetét igyekeztem érzékeltetni, az 1956 utáni Magyarország társadalmi és 
politikai közérzetét: Csavargó gyerekek, Aranyketrec, Öregek az utcán, Alkoholizmus stb. Emellett gyakorta 
kaptam megbízásokat a Trade-tól, a Magyar Szemlétől, a Corvina Kiadótól, a Hanglemezgyártó Vállalattól és 
a németországi Merian-Hefte magazintól. Szenvedéllyel dokumentáltam az Erdély Miklós köré csoportosult 
avantgárd művészek sok esetben illegális happening performanszait, és részt vettem a kor fotóművészeti rendez-
vényein, többek között A fotóművészet 125 éve című közös kiállításon. 1966-ban kerültem közeli ismeretségbe 
Henri Cartier Bressonnal, s ez befolyásolta további életutam. 1967 és 1970 között az  Év legjobb képe és 1971-ben 
a Pravda Díj  nyertese lettem. Magyarországon megbecsültek, de szabadságvágyam mégis elszólított, 1971-től 
Párizsban élek.”

*
– Amikor kijöttem Párizsba, akkoriban minden az utcán történt, meghívások, este buli... – ma ez nem így van, 

visszahúzódóbbak az emberek, én magam is: a család, a munka... – minden változik; a fotózás is: digitalizált. A 
világháló mindent lefed, megkerülhetetlen; az ember órákat tölt a számítógép előtt. Korábban a laborálással tel-
tek el a délelőttök, ma már digitalizálom a felvételeket: főleg a színes negatívok okoznak fejtörést, a fekete-fehér 
negatív feldolgozása egyszerűbb, ebben jobb vagyok, a színek megőrzése nehezebb. Elég sokat üldögélek a szá-
mítógép előtt, de csak akkor, ha a munkámhoz kell: egy-egy levélváltásra, dokumentumok elküldésére. A labor 
időközben a fiam szobája lett, de ha szükséges, meg tudom oldani a laborálást is, igaz kicsit macerás: kipakolni, 
elpakolni. De a hagyományos nagyítású kép, ami rendes bróm-ezüst papírra készült és a digitális nagyítás, az 
egészen más, a papírképek beszédesebbek: a hagyományos fotó visszaadja az alkotó érzelmeit, gondolatait – a 
fotós személyisége is beleintegrálódik az elkészült képbe. A digitális képek ezt valamiért nem adják vissza. Lehet, 
hogy ez a témától is függ, grafikusabb képek esetén előnyösebb a digitális feldolgozás…, mert technikailag is 
hozzáad valamit – mondja Zaránd Gyula; érdeklődéssel hallgatom, néha egy-egy megjegyzést teszek ugyan, de 
csak óvatosan...

– A személyes jelenlét miért fontos?
– A fotós és a festő esetében is ugyanezt érezzük: a lelkét, a gondolatait rakja be a színek, a téma által; az a jó 

kép ismérve, hogy az sugároz-e valamit...
Eszembe jut egy anekdota: nagyapja hasbeszélő volt, apja fényképész. Zaránd Gyula egy kicsit mind a kettő: 

„Fotói belülről beszélnek” – nem én jöttem rá (sajnos), hanem Emmanuel Daydé, a párizsi Museart főszerkesz-
tője. – Zaránd Gyula megjegyzi: „Ez a megállapítás nekem is tetszik, találó, ezért az internetes honlapomon is 
szerepel.”

– Erdély Miklóst nagyon szerettem, tiszteltem, bírtam is azt, amit csinált – jelzi Zaránd Gyula, amikor a ma-
gyar avantgárd mozgalomhoz fűződő kapcsolatát, szerepét hozom szóba. – Ha jól emlékszem Szentjóby Tamá-
son keresztül keveredtem oda, Erdély Miklóst úgy ismertem meg, hogy a barátnőm, Veress Gizi, Erdély Miklós 
Fotómozaik műhelyében – a BÉPA Ktsz-ben – dolgozott (ez kereseti lehetőség volt a számára). Miklós a lakásától 
nem messze, Pasaréten egy pincében fiatal képzőművészeket fogadott fel, olyanokat, akik nem kaptak állást vagy 
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valamiért nem jutottak be a főiskolára – a barátnőm is így került oda. Minden nap jártam a Gizihez, megismer-
kedtem Miklóssal, fotóztam a munkáit is. – Egyszer felvetődött, hogy a fotómozaikkal burkolni lehetne a párizsi 
metróállomásokat is; Gizi már tervezte, hogy disszidál – én is örültem, itt a lehetőség. Erdély ötlete iránt valóban 
volt érdeklődés Párizsban, a tárgyalások jól haladtak, de a Miklós valahol elszúrta. Amikor mi megérkeztünk 
Párizsba, a mozaikmunka már nem volt aktuális, de Miklósnál lakhattunk egy hétig.

Sokat segített az indulásnál Henri Cartier Bresson, akit még Budapestről ismertem. Az álláskeresés referencia, 
dosszié nélkül nehéz volt, mert nem tudtam magammal vinni, megmutatni a munkáimat, a negatívjaim Magyar-
országon maradtak, a fényképezőgépemet (egy Pentacon Sixet) Párizsban ellopták. De Henri Cartier Bresson 
támogatásával sikerült elhelyezkednem: az Atlasnál kezdtem, ebből lett később a Rapho.  Közben ráhajtottam, 
hogy a negatívjaimat kihozzák Franciaországba. Ez különböző kalandos utakon sikerült: Lengyelország vagy 
Bulgária volt az átadás helyszíne, ezekbe az országokba szabadon utazhattam; így vehettem át a negatívokat, amit 
édesanyám találomra választott ki, adott át egy marékkal belőlük a barátaimnak. Később, amikor már vízum be-
tétlapot használtak a magyarok, néha hazautazhattam; az osztrákok azonban csak egy beutazó- és egy kiutazóví-
zumot adtak, ebben az volt a csel, hogy vissza már nem volt érvényes az úti okmányom. Egyszer észrevették, le is 
szállítottak a vonatról. Amikor sikerült konzuli útlevelet kapni, a Párizs–Varsó–Budapest útvonalon, repülővel 
már egyszerűbb volt a hazautazás; de a lengyelek is elkaptak, kiakadtak, amikor észrevették, hogy két útlevelem 
is van. Ezért valami megjegyzést írtak a francia utazási papíromra; de szerencsém volt, nem lett belőle problé-
mám, a franciák nem foglalkoztak vele. Végül, 1988-ban megkaptam a francia állampolgárságot, persze tovább-
ra is magyarnak érzem magamat.”

Tegyük hozzá, ha (meg)keresik hazalátogat, kiállítási anyagot küld, továbbra is a két kultúra összekötő hídja-
ként van jelen, segítve egymás megértését a kultúrák közti párbeszédben. Nem véletlen, hogy a szocialista realiz-
mus jegyében fogant szoboralkotások sorsában bekövetkezett változásokat megörökítő (Elveszett utópia című) 
installációjának Magyarországon keres végleges befogadót, helyet, teret.

Ami Párizst illeti, Zaránd Gyula most valami mást szeretne, új megközelítést kutat, úgy érzi, amit Párizsban 
lehetett, azt már megcsinálta, megmutatta. Az új témák: a Maigret folytatása: vidéken, külföldön, és a népszerű 
francia detektív, Nestor Burma – a detektívregények hősei, átvitt értelemben. Magyar vonatkozása miatt is je-
lentőséggel bír, hogy körvonalazódik Pátkai Ervin (1937–1985) szobrászművész életművét feldolgozó album, 
monográfia elkészítse; jó alkalom ere, hogy 2012-ben emlékezünk születése 75. évfordulójára.

Zaránd Gyula a ’70-es évek elején öntőmunkásként dolgozott és fotózott Pátkai Ervinnél; ami azért szeren-
csés, mivel Pátkai műtermét – szinte hihetetlen – buldózerekkel lerombolták, minden megsemmisült: az elké-
szült műalkotások, a kész tervek, a vázlatok, a műhely felszerelése, a szerszámok – közel hatvan kisméretű alko-
tás, amit Zaránd Gyula fotói megőriztek.

Szabadon szolgál a szellem…

*

Párizs a találkozások városa: a nemzeti kultúrák keveredésének elkerülhetetlen színtere. Párizs - olvasztóté-
gely. Belemerülés. Az utcán, a forgatagban, nem szellemekkel, hanem eleven lényekkel találkoz(hat)unk. Elme-
rülni, kiválni. – József Attila is ezt az utat választotta; sokat látott, átélt, megtapasztalt. Sodródás, elkalandozás, 
az önveszejtés határáig – vagy még tovább... Párizs: elmerülni újra, meg újra. – Mert, tegnap minden szebb volt.


