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Revai Dezso fiatalkori munkai koziil
a legemlekezetesebb az a sorozat, melyet
a Tanacskoztarsasag ma jus 1-i felvonulasarol
16 evesen keszitett. Keszitett portrekat is,
a tobbi kozott a sziileirol.

Terhelo bizonyitekok
A fotozassal valo kapcsolata az elmiilt, hazank
torteneteben igen mozgalmas 60 evhez
kapcsolodott. Ez a Horthy-korszakkalkezdodott,
es a korszak nem sziikolkodott esemenyekben;
volt mit fenykepeznie, a horthysta
allamrendorsegnek pedig volt mit az iigyesz
asztalara tenni.
— Szinte minden kepem es gepem terhelo
bizonyitek volt ellenem. Elso lebukasomat egy
Leicanak koszonhettem. A KMP fiszakkeriileti
Partbizottsaga iilesere menve az angyalfoldi
Frangepan teren volt talalkozonk, hogy a tervek
szerint egy lakason jojjiink ossze. A rendorseg
rajtunk utott. Vadonatuj Leicammal
a farzsebemben futasnak eredtem, a nehez gep
gatolt; nem sikeriilt egerutat nyernem.
Elfogtak, a gepet elkoboztak.
— Egyik kesobbi gepem hasonlokeppen
buktatott le, illetve szolgaltatott ellenem
terhelo adatokat. Egy Zeiss Ikon Maximarral
dolgoztam. Ez a tipus akkor ritkasagnak
szamitott, raadasul a vele keszitett kepek
arulkodtak is: a gep hornyai felreismerhetetlen
nyomokat hagytak minden negativon. 1934-ben
egy hazkutatas soran talaltak meg nalam
a gepet, en tagadni probaltam, hogy a masutt
fellelt es lazitonak belyegzett kepek tolem
szarmaznanak, de a ,,nyomok" elarultak,
a rendorseg a gepet targyi bizonyiteknak
tekintette, igy semmi nem tudott megmenteni
a bortonbiintetestol.
— Csaknem valamennyi gepem es kepem
hasonlo bajok forrasava valt. Idehaza mindvegig
illegalis koriilmenyek kozott dolgoztam,
lebukasaim alkalmaval negativjaim tobbseget
elkoboztak, szinte csoda, hogy egy-egy kepem
megis megmaradt.

(Ldzitds)
Revai Dezso ,,lazito" kepei a hiiszas-harmincas
evekben kesziiltek, s ket alkalommal iteltek
miattuk egy-egy evre szerzojiiket.

Ennek a korszakanak leghiresebb kepei,
a harmincas evek elejen kesziilt montazsok,
a ,,Harcos egysegfrontot a Bedo ellen!",
a ,,Le a Bedoval!", az 1933-ban Sallai es Fikst
emlekere kesziilt montazs, a ,,Munkasok elore
a II. Tanacskoztarsasagert!" es igy tovabb:
valamennyi politikai tartalmii, ellenallasra,
harcra mozgosito alkotas.
Ezert erzi serelmesnek, hogy a ,,125 ev magyar
fotografia" kiallitds szociofoto es montazs
reszeben csak a Munka-csoport muveit
allitottak ki, megfeledkezve a part Montazs-
csoportjarol es szereperol.
— Ezek a kepeim mar a part Montazs-
csoportjanak egisze alatt sziilettek. Elso
bortonbiintetesem letoltese utan egy ewel mar
ismet a KMP Sport- es Kulturosztalyanak
titkara voltam. Ennek iilesere delegdlta
a KIMSZ (Kommunista Ifjumunkasok
Szovetsege) Ban Bela festomiiveszt. Tole
tudtam meg, hogy nehany miivesztarsaval
egyiitt kollazsokkal, montazsokkal kiserleteznek.
Felismerve ennek a miiveszi tenykedesnek
politikai, agitacios lehetoseget, bekapcsolodtam
a Montazs-csoport munkajaba. A part arra
kert benniinket, hogy a mozgalom es a Voros
Segely szamara keszitsiink montazsokat.
A Bedaux-ellenes montazsaink aktualitasat
a Ganz gyari sztrajk adta.
Ketfele Bedaux-montazs ismeretes: az egyiken
egy munkasfigura kalapaccsal nagyot siijt
a stopperorara, a mdsikon egy munkas
kenyeret eszik, mig a mernok oraval a kezeben
stoppolja az etkezes idotartamat. A kep
hattere egy eredeti Bedaux-lap.
— A Bedaux-lapot Desi Huber Istvanne
szerezte a gyarbol, ahol annak idejen
alkalmazasban allt. Erre montiroztuk fel
a figurakat es a szoveget. A ,,Munkasok elore
a II. Tanacskoztarsasagert!" montazs alapjaul
Bereny Robert hires ,,Fegyverbe!" plakatja
szolgalt. Ez ala montiroztunk hat,
a Tanacskoztarsasag idejen kesziilt, a forradalmi
Budapestet abrazolo felvetelt.
— A Bedo-montazsnak a Bedaux elleni sztrajk
szempontjabol olyan sikere volt, hogy a part
otezer peldanyt kert belole. Egyetlen ejszaka
allott rendelkezesiinkre: Fenyo A. Endre
festomuvesz elvtarsunk lakasan keszitettiik el
az otezer darabot.
— Ezek egeszen kismeretii kepek voltak,
melyek jol elfertek egy ferfiember lapat
tenyeren, igy adtak oket a munkasok kezrol
kezre. Igen szukszaviian, tomoren, megis
kozerthetoen fejeztek ki a munkassag
koveteleset, lazitottak, harcba szolitottak.
— Az osztrak Schutzbiindler felkeles
aldozatainak tamogatasara a ,,Bossziat
a legyilkolt osztrak kommiinardokert!" cimii
montazs a Voros Segely Weissel-alapja reszere
kesziilt. Weissel a felkelesben vezeto szerepet
jatszo osztrak mernok volt, elfogatasa utan

kivegeztek. A KMP azt kerte, hogy nagyobb
peldanyszam elodllitdsa celjara nyomdai kliset
keszitsiink.
Masodik bortonbiinteteset Revai Dezso ezert
a montazsert szenvedte el, 1934-ben.
A rendorseg a kesziilo klise nyomara bukkant
a nyomdaban, s ezt a lebukasok hosszii
sorozata kovette. A horthysta rendorseg celja
az volt, hogy a part felsobb kapcsolatait verje
ki a letartoztatottakbol. A lebukasok Revai
Dezsonel alltak le. 0 nem ,,kopott", s ezzel
elejet is vette a tovabbi letartoztatasoknak,
de egyben ezert lett a por fovadlottja.
Ebben az idoben alakult ki a Szocialista
Kepzomiiveszek Csoportja, de hogy
az kifejlodhessen, hogy a lebukasok ne
terjedjenek tovabb, Revai Dezso nem vallott.

(Miihelyek)

— Hoi tanult meg fenykepezni ?
— Magam tanultam, mint emlitettem,
gyermek- es diakkoromban. Miihely es tanulas
volt a Montazs-csoport is, ahol Goldmann
Gyorggyel, Ban Belaval, Sugar Andorral,
Bass Tiborral, Fenyo A. Endrevel dolgoztam
egyiitt. A fotozas finomabb fogasainak
elsajatitasara mentem Reismann Mariann
miitermebe tanulni. Ezzel egyidoben foto-
tanonciskolaba is jartam. Masodik lebukasom
utan megfigyeles alatt tartottak, annyira
,,fekete" lettem, es tudtam: emigralnom kell,
idom sziikre szabott, amit Mariannal nem
kozolhettem. Nagy bizalommal voltam iranta:
kituno iskolat jart Drezdaban, igy volt mit
tanulni tole, de az idom keves volt.
Felfogasbelileg, emberileg igen kozel dllt
hozzam Reismann Mariann.
— Az elso muhely az MTE (Munkas Testedzo
Egyesiilet) natal munkas kollektivaja volt. Veliik
egyiitt jartunk ki a hires godi munkasstrandra,
a ,,Feszek"-be. Ez nemcsak jol alcazott
talalka- es buvohelye volt a fiatal
kommunistaknak, munkasoknak, iroknak,
kepzomiiveszeknek egyarant, hanem egy
eletre szolo iskola is mindannyiunk szamara.
A kultiirbizottsag, melynek en voltam az elnoke,
hetrol hetre eloadasokat rendezett. Olyan
eloadoink voltak, mint dr. Madzsar Jozsef,
dr. Schonstein Sandor, dr. Jahn Ferenc,



Agardi Ferenc, Gereblyes Ldszl6, Tamds
Aladar, Nagy Lajos, J6zsef Attila es mdsok.
— Madzsar egy alkalommal az emberi test
felepiteserol, majd a nepbetegsegekrol tartott
eloaddst, hangsulyozva, hogy a kor egyben
kortiinet is, gyogyitasa pedig csupan a fennall6
tarsadalmi rend megdontese utan varhato.
Nagy Lajos a sajtorol beszelt, J61 emlekszem,
azt fejtegette, hogy az ujsagoknak mar a cime
is hazudik: Az Est peldaul nem esti, hanem
delutani lap, a 8 orai lijsag nem este 8-kor,
hanem kora delutdn jelenik meg.
— Az MTE-ben ismerkedtem meg Rev
Miklossal es Bass Tiborral, valamint Ladanyi
Lajossal. Az MTE tagja volt a tragikus sorsu
Redner Miklos fotografus is, aki a part
megbizasabol az 1942-es marcius 15-i
beketiintetest fot6zta.
— Nagyon osszekovacsolodtunk ebben
a kollektivaban, es rengeteget tanultunk.
Politikai fejlodesiinkben, de a fotohoz valo
viszonyunkban is rendkiviil nagy szerepe volt
ennek a natal munkas-muvesz kollektivanak,
a kollektiva szellemenek, egymasrautaltsaganak,
eros osszetartozdsdnak, a munkasmozgalomhoz
valo viszonyuknak.
— Annak idejen tudatosan neveltek benniinket
es neveltiik egymast. Ilyen ertelemben volt
ez ,,muhely", melyben osszetartozas
es egymdsrautaltsdg uralkodott, politikai
es muveszi latohatdrunkat kiszelesitettek,
a politikai harcok irant erzekennye tettek.
— Ugyanigy miihely, kollektiva, latohatar-
tagitas volt Spanyolorszdgban a Luigi Longo
munkatarsaival valo mindennapos bajtarsi
viszony es a francia internalotaborokban
a Nemzetkozi Brigadok tagjainak tanulni
vdgyo es alkotni akaro egyiittese.
- A festoknel kialakult iskolakhoz (peldaul
Nagybanya, Szentendre) hasonloan
a fotosoknal is volt ,,Pecsi-iskola", ,,Szekely
Aladar-iskola", bizonyos ertelemben ilyen
volt a Budapest! Fot6klub (MADOME),
es szdmunkra ilyen 6rlelo, muv^szileg
6s emberileg egyarant tapasztalatokat 6s tuddst
ado iskola volt a mozgalom es annak p^lddul
a fent felsorolt kollektivai is.
— Sugar Katdt is a Montazs-csoportban
ismertem meg, megbeszeldseinket idonk^nt
Sugarek lakasan tartottuk. Bizonyos, hogy

ez a munka es az ezzel kapcsolatos vitak
kozrejdtszottak elhatarozasaban, hogy
fotografus lett, es hogy mesterenek 6 is
Reismann Mariannt vdlasztotta. A Montazs-
csoport tehdt Sugar Kata fejlode'se
szempontjabol is miihely, iskola volt.

(Muveszet-e a fold?)

— Leegyszeriisiteni a kerdest arra, hogy a foto
csupan a feny hatasa a zselatinba agyazott
eziistkloridra — nem lehet! De szembeallitani
sem lehet a kornyezo vilagtol fiiggetlen
,,miiveszetet" azokkal a torekvesekkel, melyek
az elnyomas ellen kiizdenek; ha ezt
a lehetoseghez kepest muveszi szinvonalon
es feladatanak megfeleloen, a tomegek szaindra
hatdsosan tudjak csinahii.
— A fasizmus olyan barbar korszaka volt
a tortenelemnek, melyben ellenallasra
es kozvetlen cselekvesre volt sziikseg. Ez alol
a muveszet se vonhatta ki magat. Nemcsak
Picasso Guernicajara gondolok, hanem arra
a sok irora, miiveszre, tudosra, akik
Spanyolorszagban a Nemzetkozi Brigadban
voltak; nem egy koziiliik hosi halalt halt.
Amikor a fasizmus fenyegetett, a miivesz
feladata az ellenallas, a tiltakozas volt. Mit
abrdzolhattunk volna az illegalitdsban,
a fronton, a koncentracios tdborban, Horthy
rendorei, a fasiszta kemek es francia csendorok
gyanakvo, fiirkeszo pillantasai mellett ?!
— Titkos talalkahelyen — mindig mas es mas
elvtarsunk lakasan — dolgoztunk, abban
a tudatban, hogy a rendorseg bdrmely
pillanatban lecsaphat rank; a spanyol fronton,
ahol akndk es bombak becsapodasai ,,rdztdk
be" a kepet, vagy eppen az ej leple alatt
kenyszeriiltiink menekiilni; Gurs-ban, ahol
szpdhik 6s szenegaliak vigydztdk minden
mozdulatunkat a szogesdrot mogott.
— Emlekszem: meg a Montdzs-csoportban
is felvetodott a kerdes, muveszet-e a foto,
avagy sem; Goldmann Gyorgy ezt mondta:
,,Az! A fotogrdfus eppen ugy, mint a szobrdsz
vagy a festo, eszkozokkel dolgozik, s ha
eszkozeit muveszien alkalmazza, a foto
is muveszi alkotas lesz."
— A foto muveszet, kiilonosen a mai
eszkozokkel: a modern berendezesek,



a szupere"rze"kenyse"gii anyagok olyan
lehetosdget adnak a kifejezdsre vdr6 gondolat
siirite"se"re, amire mi akkor nem
is gondolhattunk. Ki tudnd megmondani,
hogy a Montdzs-csoport — ami mdsfe"l-ke"t
eVig egzisztdlt — hovd fejlodott volna
miiveszileg egy mds korszakban, mds,
nyugodtabb, rendezettebb k6rulme"nyek
kozott ? De hdt ezt a kerdest nem is lehet
feltenni.
— Nem e"rdektelen viszont, hogy felve"teleim
milyen koriilmenyek kozott jottek le"tre.
A Spanyol Koztarsasag fenndllasanak elso
dvfordu!6jara egy albumot allitottam ossze;
az ostromlott, dgyiizott, bombazott Madridban
dolgoztam mindvegig. Hasonlo koriilmenyek
kozott sziiletett, ugyanigy es ugyanitt kesziilt
a ,,Los Minos y las Brigadds Internacionales"
(A gyermekek es a Nemzetkozi Brigadok) cimu
konyv, dokumentdlva, hogy az drva
es gondozatlan gyermekek szamara a bajtarsak
zsoldjuk egy reszebol gyermekotthonokat
letesitettek es tartottak fenn.
— fis milyen koriilmenyek kozott sziiletett
a ,,Metro Madrid 1937" cimu dokumentum-
osszedllitasom! ? A madridi metroallomason
neha hatvan masodpercet kellett expondlnom,
nagyon sotet volt, es nem hasznalhattam vakut.
Ezek a kepek bejartak a vilagot, es a kepeimhez
komponalt szoveget 1937. december 31-en
beolvastdk a madridi radio nemet addsdban,
hogy a fasiszta Nemetorszagban is tudjak,
mifele hare ez a Spanyol Koztarsasag ellen.
A szoveget Peter Kast, nemet iro es ujsagiro
irta, nagyon szep es igaz volt. De sem
a fronton, sem a metrodllomason, sem a mindig
rogtonzott laborban nem volt akkor ido es
m6d, hogy spekuldljak: muvesziek-e a kepeim.
fis akkor nem is ez volt a legfontosabb.
— A koncentrdcios taborban se voltak alkotasra
va!6, idedlis koriilmenyeink. A kepeknek
dokumentdlniuk kellett az igazsagtalansdgot,
mely a Nemzetkozi Brigdddal tortent, es meg
kellett taldlniuk a kapcsolatot a kiilvilaggal.
A kepek segitettek abban, hogy szerte
a vildgon sok ember megertette, mifele
igazsdgtalansdg a fogva tartdsunk.
— De eszkozeink nem voltak. A taborban
a fotolabor ugy kesziilt, hogy a barakkot fedo
kdtrdnypapirt folvagtuk, es egy rejtett aknat
szereltiink fel, azon keresztiil vezettiik
a napfenyt tiikron at a nagyitogephez, mely
egy tolhato falidllvdnyhoz szerelt, kimustralt
gep volt. Expondlasra egy mdsik, magunk
keszitette szerkezetet hasznaltunk.
— Igy kesziiltek el a franciaorszagi
interndlotdborok politikai foglyainak eletet
dokumentdlo kepek, amelyek bejartak a vilagot,
& segitettek kinti elvtarsainkat
a szabaduldsunkert es eletiink
megk6nnyebbitesee"rt vivott kiizdelmukben.
— Amint ez kitunik, kepeimnek mindig volt
tdrsadalmi mondanivaloja. fin nem tudok
fenyke"pezni tdrsadalmi hdtter nelkiil.
Meggyozodesem, hogy a muve~szet nem
vdlaszthato el a tdrsadalmi viszonyoktol.
Revai Dezso 1936-ban emigrdlt, eloszor
Pozsonyba, majd Parizsba. Annyi meg nem
unnepelt budapesti mdjus elseje utdn
Pozsonyban 50 ezer ember felvonuldsat Idtta,
majd Julius 14-en Pdrizsban a francidk nemzeti
iinnepen k^tmillioan vonultak el a kommunista
pdrt tribiinje elott, ahol Thorez, Cachin,
Duclos fogadta a tomeget.

— A part Vertes Gyorgy es Goldmann Gyorgy
utjan adta meg az engedelyt az emigraciora,
es en mindvegig ereztem Goldmann segito
kezet, mely Parizsig nyult utanam. Itt Trauner
Sandorhoz iranyitott, aki Rene Glair
diszlettervezoje volt; tole kaptam
nagyitogepet es egy nagy tekercs filmet,
mellyel lenyegeben meg volt alapozva
az egzisztenciam. Igaz, nem sokdig eltem
vele: 1936. november 7-en mar Madridban
voltam.

(,,Voluntario de la Libertat"
,,Metro Madrid 1937")

Vegigfenykepezte a Koztarsasag harcat Franco
es a tamogatdsdra erkezett kiilfoldi fasisztak
ellen; ennek a munkanak az eredmenye
a mar emlitett album is, melyet 6 szerkesztett,
de sok kepe is helyet kapott benne.
Alcimek az albumbol, Revai Dezso
kommentarjaival:
— ,,Nemzetkozi szolidaritds". ,,0nkentesek
a vilag minden orszagabol". ,,A Madridi
Eposz". ,,A hos varosrol, amelyet Franco
2 even at hiaba ostromolt".
- Lukacs TABORNOK. A Nemzetkozi
brigadok vezerlo tabornoka volt Madrid
vedelmenel. Az Aranyszazad, melyet
magyarok alkottak: a Monzanares folyo
Francia hidjandl Franco morjainak diihodt
tamaddsait sikerrel vertek vissza, ezert Madrid
varos tanacsa aranykonyvben emlekezett meg
roluk.
— Teruel es Cordoba. Itt a 13. Nemzetkozi
Brigad tevekenykedett, ennek voltam en is
a katonaja. Jarama. Ebben a csataban a magyar
Gal tabornok vezette a Nemzetkozi Brigad
egysegeit.
— Motriltol Fozoblancoig. Franco Malagdnal
attorte a Koztarsasag vedelmet, es a mi
brigadunkat kiildtek a res betomesere. Itt
a Sierra Nevada haromezer meter magas
hegyei kozott harcoltunk.
— Guadalajara. Egyik legfontosabb gyozelmes
csataja a koztarsasagiaknak, ahol a 78-as
kilometerkotol a 91-esig vertuk szet
a reguldris olasz hadsereg nagy egysegeit.
— Pihenoben. Ez a kerek arcu, nagy szemii,
nyilt tekintetii legeny Fiigedi Pal.

Mezokovesdi parasztfiu volt, 1941-ben szokott
vissza Magyarorszagra, itt bekapcsolodott
az ellendllasi mozgalomba; Horthy csendorei
Csillaghegyen agyonvertek.
— Itt iil Gydros Laszlo, aki Madrid vedelmeben
vesztette el az egyik kezet... 0 pedig Marschall
Laszlo, aki a Rajk-perben volt vadlott, es vele
egy sorsra jutott.
— A brunetei iitkozet. Itt talalkoztam
Capaval, akit mar Parizsbol ismertem.
Felesege, Gerda Taro ebben az iitkozetben
lett szerencsetlenseg dldozata.
— A gyozelem utdn. Barataink. A kep
a nemzetkoziek diszfelvonuldsat mutatja
a gyozelem utdn, a natal Passionaria intez
lelkesito szavakat hozzajuk.
— fis ime, egy katona holtteste. A tankok
valosaggal bepreseltek a foldbe, olyan volt,
mint egy fresko, majdnem raleptem.
— Hosi halottaink. Lukacs tabornok Hans
Beimler temetesen; majd 6 maga is a hosi
halottak koze keriilt.
— Politikusok es a kultura vedelmezoi:
Remain Rolland, Julien Benda, Ernst Busch,
Egon Erwin Kisch, Willy Bredel,
Hemingway, Andersen Nexo, Ralph Fox,
akik hitet tettek a Spanyol Koztarsasag iigye
mellett. Sokan koziiluk mint katonak
is vallaltak a veszelyt, es nem egy hosi halalt
is halt.
— Csatdk az aragoni fronton, fippen
visszafoglaltuk Ouintot es Belchitet. Meg folyt
a kiizdelem, ennek a romba dolt haznak
toveben egy siilyosan sebesiilt fasisztat
fotoztam. Vannak az eletben kiilonos
talalkozasok: ugyanezt a katondt viszontldttam
egy mdsik helysegben, egy kast^lybol
atalakitott korhdzban: talpraallitottak, halas
volt, es akkor mar koztarsasaginak Valletta
magat.
— Albacete, 1937. oktober 1. A Nemzetkozi
Brigadok fennalldsdnak elso evforduloja.
Az emelvenyen Passionaria.
— Csoddlatos volt a Nemzetkozi Brigadok
egysege, egyseg az elvekben, a cselekvesben,
az erzelmekben, a mordlban.
Revai Dezso spanyolorszagi kepeit meg ma
sem lehet megrendiiles nelkiil nezni.
— A ,,Metro Madrid" otletet Gina Medem
amerikai ujsdgirononek koszonhetem.





Metro Madrid



0 javasolta, hogy egy ejszaka menjiink
le a metro Ouatro Caminos nevu allomasara.
Ez az allomas otszaz meterre volt a fronttol.
fijszakankent ide menekiiltek a madridiak
az agyiizas es a bombazas elol oltalmat
keresve. Megrendito elmeny volt: anyak
kicsi gyerekekkel, kimeriilt munkasok,
elcsigazott munkasasszonyok, test test mellett.
Volt, akit faradt laba mar nem birt
az allomasig, ott rogyott ossze, ott nyomta
el az alom, ahol erte, a lepcson kuporogva,
a szemelymerlegen... Ezek a kepek is bejartak
a vilagot, de eddig meg soha nem jelentek meg
teljes, osszetartozo sorozatkent. Ha kivanhatok
valamit, ezt kerem: kozoljek a teljes sorozatot,
valogatas nelkiil.
A ,,Metro Madrid" egyszer megis ,,megjelent"
album formajaban, de errol majd a kovetkezo
fejezetben.

(Koncentracios taborban)

A francoistak es szovetse~geseik gyozelme utan
bekovetkezett az, ami a mai napig is Europa
szegyene: a Nemzetkozi Brigadokat
Franciaorszagban szpahik, szenegaliak
es csendorok vartdk s tereltek a koncentracios
t&borok szogesdrotjai moge.
—Mindeniinket elvettek, a rajtunk levo ruhan
kiviil semmink sem maradt. A bajtarsak
azonban eletveszely kozepette is kitortek
ejszakankent a taborbol, es igyekeztek menteni
a menthetot a kozelben vesztegloteherautokrol,
melyeken a toliink elrabolt holmit tartottak.
Sikeriilt is nehany egyszerii szerszamot
szerezniiik, asokat, lapatokat. fgy kezdodott,
es valami csodalatos lett belole: ket-harom net
alatt felepitettiik a tabort. Szelmotor
segitsegevel villanyvilagitast teremtettunk.
Minden szakmanak volt kozottiink
kepviseloje, s akik nemreg meg fegyvert
forgattak, most minden kepessegiiket arra
forditottak, hogy civilizalt eletet teremtsenek
a taborban. Ehhez hozzatartozott a kulturalis
elet is. A harmadik heten mar geppel irt
lijsagot adtunk ki. Politikai napilapokon kiviil
irodalmi folyoiratot, muszaki kozlonyt
is szerkesztettiink. Mindezekhez illusztraciora
is sziikseg volt, erre a celra miiveszcsoport
alakult.

— Kidllitasokat is rendeztunk munkainkbol,
ezekrol is vannak felveteleim. Itt a taborban
katonaingembol keszitettem el a ,,Metro
Madrid" albumanak a koteset.
Ez volt a madridi metroallomason kesziilt
kepek egyetlen teljes ,,kiaddsa".
— ,,Muveszeti csoportunk" ket fobol allt.
Vdli Zoltan Iin6metszeteket keszitett, en
fotoztam, laboraltam, es egyiitt illusztralt
konyveket szerkesztettiink. A laborrol mar
szoltam. A kiilonbozo iparagakban tovabbkepzo
tanfolyamokat rendeztunk, ahol a mesterek
— ugyancsak maguk keszitette — kicsi
maketteken oktattak a komuveseknek
a falazast, a szovoknek a szoves fortelyait.
Volt kulturbizottsagunk, es voltak
rendezvenyeink: idegen nyelvet, tortenelmet,
miiveszeti eloadasokat, szakmai tovdbbkepzest
tartottunk es hallgattunk, musoros estjeinken
pedig a dalardank enekelt. Vegiil rendszeresen
r6szt vettiink szeminariumokon is. Ezek csak
tananyagban hasonlitottak a kesobbiekre,
az emberek orommel tanultak, mert ereztek,
hogy igy vertezhetik fel magukat a legjobban
a megprobaltatasokkal szemben.
— Mert volt resziink megprobaltatasokban is,
senki se gondolja, hogy a koncentracios tabor
egy bentlakasos partiskola volt. Voltak politikai
megmozdulasaink, tiintetesek, egy izben
szetszedtiik es az ej leple alatt lebontottuk
a drotkeritest a tdbor elkiilonitett reszei kozott,
igy par napig at tudtuk jarni egymashoz.
A ,,B sziget" volt a ,,nehez" politikai foglyok
lakhelye; a mienk, a nagy atlage, a ,,C".
Rajk Laszlo termeszetesen a ,,B" foglya volt,
igy esett, hogy at tudott jonni hozzank,
es gyonyorii eloadast tartott az 1848—49-es
szabadsagharc tanulsagairol. Csodalatos
elmeny volt, a musort szavalat es a foglyok
korusanak szereplese tette felejthetetlenne.
Errol is van felvetelem.
— Termeszetesen a megtorlas se maradt el,
a regi es irantunk kisse mar megenyhiilt
orseget, akikkel mar fraternizaltunk,
levaltottak, helyiiket ,,garde mobile-ok"
(csendorok) foglaltak el, a szadizmusig
kegyetlen legenyek, akik nem ismertek
konyoriiletet.
— De a moralunk rendithetetlen volt, semmi
nem tudta megtorni. Emlekszem, a St.

Cyprien-i taborba erve Rajk fogadott
benniinket, ezekkel a szavakkal: ,,Elvtarsak,
az onok szamara megszunt a katonai
fegyelem, egy masfele fegyelemnek,
a szervezett munkasok fegyelmenek kell most
folvaltania." De ez a fegyelem semmivel sem
volt torekenyebb, mint a katonai: az ontudat,
a kozos eszmehez valo tartozas volt az elteto
eleme.
— Mar emlitettem, hogy az en feladatom
az volt, hogy dokumentaljam a tabor eletet,
ezert fenykepeztem le minden nevezetes
esemenyt, de a kevesbe nevezeteseket
is megorokitettem, igy maradtak kepeim
a tabor hetkoznapjairol is. Sok kedves
emlekk^pet is keszitettem, munka, sportolas,
tanulas kozben.
— Amikor mar kozeledtek a nemetek,
a negativokat igyekeztem kicsempeszni
a taborbol a legkiilonbozobb uton-modon,
de a legtobb, sajnos, igy is elkallodott, vagy
meg kellett semmisitenem, bar az evtizedek
folyamdn nehany megis visszatalalt hozzarn,
egy kis toreddk.
Revai Dezso a franciaorszagi nemet megszallas
vegen a Petofi szazadban harcolt Franciaorszag
felszabaditasaert, majd roviddel a haboru
befejezese utan hazatert.

(Fold: Revai)
— Az elsok kozott ertem haza. A fotozds volt
a szakmam, a part a Mafirt fotoosztalya elere
allitott. Kevesbe nyugalmas evek vartak ram,
mint a kiviilallo gondolna: alig-alig ismert,
milyen harcok diiltak akkor a Mafirtnal.
Megszerveztem a sajton kiviili fotopropagandat,
de akkor sokan meg azt is ketsegbe vontak,
sziikseg van-e erre egyaltalan. Sot, ilyen hangok
is hallatszottak: nem rentabilis. fin azonban
bizonyos voltam abban, hogy a fotozdsnak
eppolyan szerepe van az orszagepite"sben, mint
valaha volt a tomegek mozgositasaban.
Az ujjaepites is politikai feladat volt, hard
kerdes, s a kdpeknek is megvolt az agitacios
kiildetese. A fotoosztaly jol dolgozott, es meg
iizleti vallalkozasnak is kifizetSdo volt.
Kiilonosen akkor, amikor a sajton kiviili
terjesztest is megoldottuk.
— Hasonlo vitak voltak a fimgydr allamositasa
koriil is. Ezen a teren is felmeriilt a ketseg,
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szabad-e, erdemes-e Magyarorszagon
egyaltalan filmet kesziteni.
Hogy erdemes volt-e, vagy sem, arra a tenyek
valaszoltak: Revai Dezso igazgatasa alatt
kesziilt el a tobbi kozott a Valahol Europaban,
a Talpalatnyi fold, a Liidas Matyi, a Kiilonos
hazassag, a Feltdmadott a tenger, csupa olyan
film, melyekre meg ma is jol emleksziink,
es meg ma is szivesen latjuk viszont
a vasznon.
— Hazaterese utan ont mas iranyii
elfoglaltsaga hosszu ideig tavol tartotta
a fotozastol, elsosorban a magyar filmgyartas
kerdesei foglalkoztattak. A fotozastol, a fotos
elettol teljesen elszakadt ?
— Nem. 1960-ban beleptem a Fotomiivesz
Szovetsegbe. Szerkesztobizottsagi tagja voltam
a Fotomiiveszeti Tajekoztato cimii konyomatos
kiadvanynak, majd kesobb a Fotomiiveszet
cimii lap szerkesztobizottsagaban is reszt
vettem. Velemenyt nyilvanitottam nehany
vitatott kerdesben, igy pelddul Vadas Erno
munkassaganak megiteleseben is.
Mindamellett, hogy Vadas Erno miiveit
nagyra becsiilom es szeretem, ma is fenntartom
azt a velemenyemet, hogy 6 megszepitette
kepein a Horthy-Magyarorszag valosagat.
A Mafirt Foto utodja a Magyar Foto lett,
a mai MTI elodje, munkdssaganak kovetkezo
szakaszdban pedig a Magyar Televizio egyik
igazgatoja volt. Innen ment nyugdijba
1962-ben.
— Mire nyugdijba vonultam, mar evtizedek
ota nem fotoztam. Regi baratommal, Fenyo A.
Endrevel meghanytam-vetettem, mitevo
legyek. ,,Miert nem fotozol ?" — kerdezte 6.
Nem is tudtam valaszolni. tigy ereztem,
nagyon regen volt mar, hogy kepeimet igy
szignaltam: ,,Foto: Turai". Turai volt
a miivesznevem Spanyolorszagban,
a koncentracios taborban, mindvegig, ligy
tunt, szinte egesz eletemben. Hoi van mar
a ,,Foto: Turai"? Gondolkodtam a dolgon
egy sort. Azutan dontottem. Azota, immar
tizennyolcadik eve rendszeresen dolgozom
a Kepzomuveszeti Alapnak. Levelezolapok
keszitesere kapok megbizasokat.
Magam is emlekszem jo nehdny kepeslapra,
templomokat, regi, szep koz^piileteket
abrazolnak; mindig racsodalkoztam
a szignojukra: Foto: Revai. Soha meg csak
eszembe sem jutott, hogy ez a Revai azonos
azzal... Egyszoval a tortenelmi kepeskonyvek
illusztracioinak szerzojevel, felszabadulas utani
kulturdlis eletiink egyik alakjdval.
— Beszelgetesiink elejen ezt mondta: ,,Nem
tudok fenykepezni tarsadalmi hatter nelkiil."
Meg ezt: ,,A miiveszet nem valaszthato
el a tarsadalmi viszonyoktol, es ez az, ami
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egesz tevekenysegemet mindig is iranyitotta".
Engedjen meg egy, talan nem eleg finom,
inkabb szandekosan kotekedo kerde'sf. mai
munkassaganak, a levelezolap-fotozdsnak
mi kepezi a tarsadalmi hatteret ? Milyen
eszmek vezerlik ?
— Alilyen eszmek vezereltek, amikor
elkezdtem ujra fotozni ? Hatvanevesen,
egeszsegesen hasznos akartam lenni. Munkat
kerestem es talaltam a fotozassal. Ami
a tarsadalmi hatteret illeti: ez a megvaltozott
orszag. Az lij hazsorok, a jol oltozott falu,
a restauralt muemlekek. Ezzel egyiitt vannak
feher foltok is. Latta a televizioban a kihalo
tanyavilagban elo, magara maradt oregekrol
szolo dokumentumfilmet ? A tarsadalmi
hatterbe ez is beletartozik. £s a restauralt
paraszthazak, falumuzeumok., az oriasi fejlodes,
ami itt vegbement. Ezt latjak azok, akik sokat
jarjak az orszagot.
— Nezze meg ezt a szep, regi paraszthazat.
Tarpan fenykepeztem. Lehet, hogy ez volt
Esze Tamas haza. Az egesz fabol kesziilt,
faszogek tartjak 6'ssze.
— Tiszacsegen lattam eletemben eloszor
falumuzeumot. Olyan kicsi, hogy szinte be sem
lehet menni. Igen szep fotot keszitettem rola.
Amikor megtudtam, hogy Ortutay Gyula
nyitotta meg, elkiildtem neki a kepet.
— Azon a jogon, ahogyan megkerdezte tolem,
mi a tarsadalmi hattere az en levelezo-
lapjaimnak, kerdezhetne azt is, mi a tarsadalmi
hattere Ortutay munkassaganak ?! Hiszen
6 csinalt kultuszt abbol, hogy legyen
mindenutt helytorteneti vagy falumuzeum,
hogy mentsiik, orizziik a paraszti
hagyomanyainkat. Hagyomanyaink apolasa,
ismerete a nep teremto erejenek forrdsa,
es 6 felismerte ezt.
— Azt mondjuk: mienk az orszag. De hogyan
legyen a mienk, ha nem ismerjiik, nem
tanuljuk meg sajat miiltunkat ?
— Amikor muemleket fotozok, vagy regi
paraszthazat, soha nem erzem ugy, hogy
elszakadtam a miiltamtol, az elveimtol.
Ellenkezoleg. Ha az a mult nem lett volna,
nem fotozhatnek semmifele muemleket.
A ketto kozott megvan a kontinuitas. Mult
es jelen szorosan osszetartozik az en
munkamban is.

Vdli Zoltdn festomuvesz a tdborban szerkesztett
folyoiratokat illusztrdlja
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