
TRAVE L

COLOURS AND YEARS

PÉTER SZŰCS, TRAVEL BLOGGER OF PETERSPLANET.TRAVEL IS CONSTANTLY ON THE ROAD. WHEREVER HE GOES, 
BESIDES THE TOURIST ATTRACTIONS, HE ALSO LIKES TO GET TO KNOW THE PEOPLE. WE WILL GET THE CHANCE 

TO OBSERVE THE PASSING OF TIME THROUGH HIS EYES, AS WE WILL BE CROSSING SEVERAL CONTINENTS.  

Szépnek látom az idős embereket, van bennük valami megnyugtató 
bölcsesség, ám ezen túl pontosan elmondják azt is,  hogy mi a fontos, 
lényeges az életben, és éppen emiatt rengeteget lehet tanulni tőlük. 
Főként, ha oda�gyelünk a szavaikra, szokásaikra. A roma kultúrá-
ban például bizonyos közösségekben a legidősebb asszonyt elkezdik 
Évának hívni, csakúgy mint ősanyánkat. Náluk nagy megtisztelte-
téssel jár a kor. Ebben az összeállításban öt országból, Kubából, Srí 
Lankáról, Peruból, Ecuadorból és Magyarországról válogattam fotó-
kat és személyes hangvételű történeteket.

SZÍNEK
ÉS ÉVEK

I see the beauty in old people, they have some comforting wis-
dom, but more than that, they also point out what is important in 
life, and that is why there is so much to learn from them. Espe-
cially when we pay attention to their words and habits. In certain 
communities in the gypsy culture for instance, the eldest woman 
goes under the name of Eva, as is the mother of all. They deeply 
honour the age. In this compilation, I selected photos and per-
sonal stories from five countries, Cuba, Sri Lanka, Peru, Ecuador 
and Hungary.

SZŰCS PÉTER, A PETERSPLANET.TRAVEL UTAZÓ BLOGGERE EGYFOLYTÁBAN JÁRJA A VILÁGOT. BÁRHOVÁ IS ÉRKEZIK, 
NEMCSAK A TURISTALÁTVÁNYOSSÁGOKAT, HANEM AZ EMBEREKET IS SZERETI MEGISMERNI. AZ Ő SZEMÉN 

KERESZTÜL NÉZHETJÜK MOST EGY KICSIT AZ IDŐ MÚLÁSÁT, MIKÖZBEN TÖBB KONTINENST ÁTSZELÜNK. 
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PERU

A piros szín állított meg, 

azt azután észleltem, 

hogy beszédbe elegyed-

tünk, hogy olyan mély 

nyugalom áradt ebből 

az utcán fonalat sodró 

asszonyból, amit min-

denképpen szerettem 

volna átadni az attraktív 

színek mellett.

The red colour stopped  
me first and as we en-
gaged in a conversation, 
I noticed a deep tranquil-
lity around this lady - who 
was rolling yarn on the 
street - that I would have 
liked to transmit besides 
the vibrant colours. 
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KÉZIMUNKA – FÉRFIMUNKA

Ezzel a fér�val Taquile szigetén találkoztam, 
ahol azok az őslakók élnek a Titicaca- (ma-
gyarul szürke puma) tó különleges világában, 
ahol egy fér� addig bizony nem házasodhat, 
míg tanújelét nem adja annak, hogy kiválóan 
köt és horgol. Azt, hogy valaki már házas vagy 
még egyedülálló, saját maguk által kötött sap-
kával, illetve annak valamilyen irányba állítá-
sával jelzik.

HANDICRAFT - HANDYMAN

I met this man on the island of Taquile, where 
indigenous people live in the peculiar world 
of Lake Titicaca (also called Grey Puma or 
Stone Puma), and a man can’t marry until he 
shows that he is excellent at knitting and cro-
cheting. To indicate that someone is married 
or single, they wear self-made hats and point-
ing them in certain direction.

KECSUA ASSZONY MACSKÁVAL

Egy naiv művészcsalád galériájában az ud-
varon láttam meg ezt a macskájával a nyitott 
ajtóban pihenő asszonyt Cusco San Blas ne-
gyedében. Mélyen egymás szemébe néztünk. 
Éreztem, hogy mindent tud rólam, mert a lel-
ket is látja. Beszélgetni kezdtünk, és csak re-
méltem, hogy nem mozdul meg, annyira egy-
ben volt a kompozíció. Szerintem tudta, hogy 
mire készülök, amikor rákérdeztem, hogy fo-
tózhatom-e, csak biccentett egy aprót.

QUECHUA WOMAN WITH A CAT

I spotted this lady resting with her cat in an 
open doorway in the backyard of a naïve art-
ist family’s gallery, in San Blas Barrio of Cus-
co. We looked deep into each other’s eyes. 
I felt she knew everything about me because 
she could see my soul. We started talking and 
I could only hope she wouldn’t move, because 
the momentum was an entire composition. She 
might have sensed what I was about to do, 
because when I asked her permission to take 
a picture of her, she just nodded slightly. 

PERU
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SZÉPKORÚ NAGYAPÁM MOSOLYA 

Ezt a képet egy vasárnapi családi ebéd után készítettem a nagy-
apámról Biharnagybajomban. Ő a kis fess, zöld katonasapkáját 
szereti viselni, de úgy döntöttem, hogy rápróbálom a Milánóból 
hozott girardimat. Kiderült, hogy neki is volt egy girardihoz ha-
sonló kalapja, amit a negyvenes éveiben viselt rendszeresen. Szerin-
tem remekül áll neki, tőle tanultam, hogyan lehet az ember derűs 
nyolcvanon túl is. Egyszerűen azt kell észrevenni, ami szép és annak 
örülni, ami van. Pedig nem volt könnyű élete, átélt és túlélt egy vi-
lágháborút, felnőtt fejjel fejezte be a hetedik és nyolcadik osztályt, 
mert az ő korában csak a hat elemit lehetett elvégezni. Anyámmal 
együtt tanulták a földrajzot, a mai napig az egyik kedvenc témája. 
Őt a szerettei mellett a magyar kártya tette igazán boldoggá. Jövőre 
tölti be kilencvenkettedik évét, reméljük, még sokáig velünk marad. 

THE SMILE OF MY GRANDFATHER OF A GOLDEN AGE

I took this picture of my grandfather after a Sunday family lunch in 
Biharnagybajom. He prefers to wear his little, smart green soldier’s 
cap, but I decided to try my Girardi hat on him that I brought back 
from Milan. It turned out he had a Girardi-like hat he wore regularly 
in his forties. I think it fits him superbly. He taught me that one can 
be jovial beyond eighty. You simply have to notice beauty and 
grateful for what you have. Although he did not have an easy life, 
he saw and survived a World War, graduated from seventh and 
eighth grade as an adult, because in his time, education stopped 
at sixth elementary. He learnt geography together with my mum, 
which has been his favourite topic ever since. Apart from his loved 
ones, playing cards made him happy. He will be ninety-two next 
year, and we hope he will stay with us for a long time.

BIHARNAGYBAJOM



SRÍ LANKA VAN MIRE BÜSZKÉNEK LENNIE 

Felix Fernando, aki a sofőröm-kísérőm-segítőm volt Srí Lankán, a csa-
ládjának is bemutatott. Két lány büszke édesapja, de a második lánya saj-
nos nem volt otthon a látogatásomnál, így a feleségét és a kisebbik lányát 
ismerhettem meg, na és a gyümölcsöskertjét, amire talán a legbüszkébb 
családja és karatebajnok múltja mellett. Mint megtudtam, Srí Lankán 
a borravalót nem ugyanúgy adják annak, akinek családja van, mint an-
nak, aki még egyedülálló, mint ahogyan annak a sofőrnek is kevesebb 
borravalót „illik” adni, aki nem a saját, hanem céges autóval visz ki pél-
dául egy szafarira. Életemben először és Srí Lankán tapasztaltam, hogy 
valaki – konkrétan Fernando – levélben, a lányai és a családja nevében is 
megköszöni a neki szánt borravalót. 

TO BE PROUD OF SOMETHING 

Felix Fernando, my driver/guide/helper in Sri Lanka, introduced me to 
his family. A proud father of two girls, but his oldest sadly wasn’t around 
during my visit, so I only had the chance to meet his wife and his younger 
daughter. I got to see his orchard of what he is almost as proud as his 
family and karate past. As I have learned, tips are not to be given equal-
ly to people with family and singles, just as cab drivers with own car 
ought to be tipped more generously than those driving you to a Safari 
in a company car. I experienced for the first time in my life in Sri Lanka 
that someone – Fernando as an actual fact – would thank me for the tip 
I gave in a letter, in the name of his entire family.

MOSOLLYAL NYELVTUDÁS NÉLKÜL IS ÁTMEGY AZ ÜZENET

Egy apró Srí Lanka-i hegyi faluban a vasárnapi piacon pillantottam meg 
ezt a saját terményeit áruló fér�t, akinek a mosolya mellett a Miki egeres 
sapkájára is fel�gyeltem.   Azon gondolkodtam, hogy vajon tudatosan 
választotta, a gyerekeitől vagy unokáitól örökölte, vagy csak praktikus 
okokból egyszerűen ez volt kéznél és jó meleg, ezért viseli. Szerettem, 
hogy Srí Lankán a belső értékek nagyon nagy súllyal nyomnak a latban, 
meg azt is, hogy közös nyelv híján a tekintettel is sok mindent el lehet 
mondani. Elég csak belenézni ennek az egyszerű földműves parasztem-
bernek a szemébe, hogy meglássuk benne a lényeget. 

A SMILE MAKES YOUR MESSAGE GET THROUGH  
WITHOU LANGUAGE KNOWLEDGE

I spotted this man selling his own produce on the Sunday market in a tiny 
mountain village, whose Mickey Mouse cap got my attention beside his 
smile. I was wondering if he had chosen it consciously, inherited it from 
his children or grandchildren, or just for practical reasons it was simply 
around and warm enough to wear. I was happy to see that inner values 
bear great importance and that lacking mutual language, much can be 
said with the eyes. It is enough simply to look deeply into the eyes of this 
farmer to see what is important.



109
FASH ION STREET MAGAZINE

TRAVE L

ECUADOR

BARÁTNŐK

Ezt a megható jelenetet Ecuador, de talán a világ egyik legszebb, 
gyarmati építészetéről híres városában, Cuencában készítettem. 
A  város főterén virágot árusító őslakos asszonyt szerettem volna 
megörökíteni a fel-felszálló galambokkal, amikor váratlanul megje-
lent éppen megözvegyült barátnője, hogy megossza vele a fájdalmát. 
A barátság és a női szolidaritás keveredése mellett az egykori inka 
kultúra jelenléte és a spanyol hódítók által behozott európai gyász-
ruha és építészet ad különös keretet ennek az egyébként univerzális 
és meghatóan emberi kapcsolódásnak. 

GIRLFRIENDS

I captured this touching scene in Cuenca, one of Ecuador’s or pos-
sibly the world’s most beautiful city of colonial architecture. I want-
ed to capture the indigenous woman selling flowers on the main 
square of the city with the rising pigeons around her, when her 
recently widowed friend suddenly appeared to share her pain. In 
addition to the blending of friendship and female solidarity, the 
presence of former Inca culture, the European mourning gown, 
brought in by the Spanish conquerors and the architecture provide 
a particular framework for this otherwise universal and touching 
human connection.
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OLD HAVANNA 

Szerintem Kuba még mindig a világ egyik izgalmas pontja, bár jól 
érezhetően az egykori luxus ugyanúgy omladozik és foszladozik, 
mint az aktuális kommunizmus. Az elzártságból fakadó érintet-
lenség sokáig megőrizte az embereket is olyan bájosnak, amilyenek 
valószínűleg mi is lennénk, ha kevesebbet tudnánk a civilizációs 
betegségekről. Vagyis kevésbé lennénk üresek és felszínesek, amivé  
a pénzt istenként imádó nyugati társadalmak mintájára formálód-
tunk. A nyomort látni ettől függetlenül nem annyira szórakoztató, 
de azt a fontos és a túléléshez nélkülözhetetlen jelenben létezést, 
amit a kubaiak minden napjuk minden percében meg tudnak élni, 
azt hiszem, csak irigyelni, vagy még inkább eltanulni lehet. Ennek 
az asszonynak a története ettől függetlenül szomorú. Úgy kerültem 
vele kapcsolatba, hogy szerette volna, ha leveszem és neki adom  
a papucsomat. Ezt nem tudtam megtenni, de másnap bekopogtam 
hozzá néhány kozmetikai termékkel. Könnybe lábadt szemmel  
köszönte meg a �gyelmességet. 

OLD HAVANNA 

I think Cuba is still one of the most exciting places in 
the world, although the former luxury feels to be dwin-
dling and decaying as well as the current communism. 
The immunity of being isolated has long kept people 
as charming as we probably would be if we knew less 
about the diseases of civilization. That is to say, we 
would be less empty and superficial, shaped by the 
Western societies that worship money as gods. Seeing 
the poverty is not all that fun, but the Cubans’ way of liv-
ing every minute of every day is important and essential 
to survival, and that, I think, can only be envied or could 
rather be taught. The story of this woman is sad any-
way. I got in touch with her as she wanted me to take 
off and give her my slippers. This, I was not able to do, 
but the next day I knocked on her door, bearing some 
cosmetics, which she accepted with tears in her eyes.

HAVANNA
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A CSATKAI BÚCSÚBÓL SOLTVADKERTRE 

Ezt a fantasztikus házaspárt a csatkai búcsúban ismertem meg, óriási tisz-
telet övezte őket mint a közösség legidősebb tagjait, és persze azt a tudást is 
nagyra értékeli mindenki, amit a konyhában vagy még inkább a szabadtéri 
főzéseknél bizonyítanak évről évre. Egy hatalmas birkapörköltes bogrács 
mellett fotóztam őket Csatkán, és mivel szeretek nemcsak kérni (fotót), 
hanem adni is (fotót), úgy döntöttem, hogy a saját otthonukba, Soltvad-
kertre viszek nekik a képekből. Megható vendégszeretettel fogadtak, és 
újra meggyőződhettem arról, hogy a koruk mellett miért tisztelik annyira  
főzési tudományukat is.   

FROM THE CSATKA VILLAGE FAIR TO SOLTVADKERT 

I met this fantastic couple at a village fair in Csatka (a village in central 
north Hungary). They are greatly respected as the oldest members of the 
community, and of course everyone appreciates the knowledge they show 
in the kitchen or even more in the outdoor cooking year after year. I photo-
graphed them next to a huge cauldron of sheep stew in Csatka, and since 
I like to give and to get (photos), I decided to visit them at home in Solt-
vadkert (a city in central south of Hungary) and deliver a copy myself. They 
greeted me with touching hospitality and I was able to get reassurance why 
their cooking knowledge is so highly respected in addition to their age.  

CSATKA




