
 

 Brassai egy fenevad, André Kertész igazán humanista 
értékeket képvisel - interjú Cseh Gabriellával 

 
Az egyik legelhivatottabb és egyben legvisszahúzódóbb fotós, akivel találkoztam. 
Pedig lenne miért büszkének lennie: Párizsban tudott új életet kezdeni, Brassairól és 
André Kertészről szóló tanulmányában pedig új információkat tudott felkutatni 
erről a két amúgy jól ismert fotósról. Ezen felül társszerzője a "magyar származűsú 
fortográfusok Franciaországban" című könyvnek. Stílusosan Brassai párizsi 
műtermének közelében találkoztunk. 

 
- Hogy kerültél Párizsba? Mi a történeted? 
- 2008-ban jöttem Párizsba, akkor kaptam egy André Kertész ösztöndíjat. De még előtte a francia 
állam ösztöndíjával voltam Párizsban az egyetem után 2001-ben. Akkor szerettem volna itt 
maradni, de nem találtam munkát, baby-sitternek vagy takaritónőnek meg nem akartam itt 
maradni... 
- Érthetetlen (nevet).  
- Úgyhogy hazamentem, tanítani kezdtem, meg folytattam a fotós pályafutásomat, nyitottam 
egy szabadiskolát a fotóműtermemben. Aztán egy idő után az iskola iszonyatos energiákat 
emésztett fel az életemből, és nem úgy haladt, ahogy elképzeltem. Állami támogatást nem 
feltétlenül szerettem volna felvenni, az aktuális piac pedig nem volt olyan erőben, ami kifizette 
volna azt a színvonalat, amit elképzeltem. Színvonal persze volt, de sem pénzem, sem időm nem 
maradt semmire. Úgy döntöttem, hogy akkor ezt most nem kellene tovább erőltetni. Különben 
is nagyon elvágytam, így meg is léptem, ami végülis mindig is a levegőben volt. Ráadásul még az 
André Kertész ösztöndíjat is megkaptam véletlenül. Párizsban összekapcsolódtam a korábbi 
iskolatársaimmal. Megemlítettem, hogy ideköltöznék és munkát keresek, és így lett munkám, 
mert az egyik volt iskolatársam, Antoine egy stúdióban dolgozott, és mondta, hogy keresnek 
embert, menjek. Elmentem, egy hetes próbaidőn ott voltam, és mivel mondták, hogy maradjak, 
már csak összepakolni mentem haza, és vettem egy odautat Párizsig. Persze ezt az odautat 
szimbolikusnak szántam magam számára, elszánt voltam.  
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Az a két hónap ösztöndíj nagyjából a doktorim kezdetéhez volt elég, mert Franciaországban 
tevékenykedő magyar származású művészek érdekeltek. Aztán rájöttem, hogy belőlük nagyon 
sok van, azaz túl sok, hogy mindenkivel foglalkozzak úgy, ahogy szeretnék, ezért a fotósokra 
szűkítettem, sőt abból is végül csak néhányra, mert kifejezetten a lakásaik és a műtermeik 
érdekeltek. Ezeket elkezdtem felkeresni, ami aprólékos és figyelmes munkát igényel. 
Archívumokban kutattam, elolvastam a levelezéseiket, fotóik után kerestem az egykori címüket, 
saját és barátaik hagyatékaiban, mindehhez csak mellékesen az egész életművet nagy 
felbontásban beszkenneli az agy. Többször a várostörténeti múzeumban is kellett keresgélnem, 
mert volt hogy a cím megvolt, de a városban már nem volt ilyen, mert átrendeződött azóta. 
Leromboltak épületeket, újakat építettek a helyükre, és a második vh. után is sok utcát 
egyszerűen átneveztek.  
- Én láttam a Brassai-ról szóló írásodat, és az tényleg megdöbbentő volt, hogy bár Brassai ismert 
név Párizsban is, de ennyire nem foglalkozott senki vele, ott állt a műterme üresen. Az is drámai 
volt, hogy amikor ott jártál, éppen szét akarták rombolni, gyakorlatilag az utolsó pillanatban 
érkeztél. 
- Igen. Végülis a kutatás során sok művészről lett sok adatom, új információk, de választanom 
kellett, mert mind túl sok lett volna. Így maradt a kosárban Kertész és Brassai, amit olyan 
szempontból bántam, hogy megint a két legismertebb művész marad a felszínen, ugyanakkor 
olyan dolgokat találtam róluk és velük kapcsolatban, ami új. Persze ez érvényes lesz, lehet 
másokra is, de úgy gondoltam, hogy akkor ezt én most így befejeztem. 
- Miért nem kutatták őket korábban? 
- Általában nem jellemző, hogy a franciák be akarnak törni az ismeretlen emberek 
magánszférájába, lakásába, de én őrült módon ezt tettem. Mármint nem szó szerint betörtem. 
Nagyon vonz az ismeretlen, kíváncsi vagyok az emberekre is és arra is hogyan élnek. Jó ürügyet 
találtam az ismerkedésre (nevet).  Az általam felvázolt munka elég komplex módon elégítette ki 
a kíváncsiságom, és teljesen különböző szférákból ismertem meg embereket a kutatásom 
mentén. Másfél évszázaddal a fotográfia felfedezése után, az utóbbi 10-20 évben lett felkapott 
a „re-fotográfia”, ebben nagyjából kizárólag köztereket fotóznak újra régebbi fotók alapján. 
Ezekből olykor érdekes dokumentumrétegek képződnek. Viszont magánterekbe nincs vagy 
legalábbis nem jellemző a bejárás, de én pont ezt akartam. Van, amikor nem sikerült, de azt 
negatív eredménynek könyveltem el. Kicsit olyan a fotó készítése ezekben a helyzetekben, mint 
a hipertextualitás, amikor egy-egy szöveget újrahasználnak, bizonyos szempontból mintha egy 
képi idézet lenne, változó kontextusban, ahol a kapcsolódási pont az azonos nézőpont, esetleg 
az apropó is valamennyire.  
- Nekem az is furcsa volt még a Brassai sorozatban, hogy lefotóztad a lépcsőházat meg a lakást, 
de az utcát nem, vagy csak nem került be. Az nekem biztosan jobban elképzelhetővé tette volna 
a tágabb környéket. 
- A teljes tanulmányban ott van a térkép, alaprajz, ha valaki akarja, meg lehet találni. Van egy 
kutatási része annak az anyagnak, abban minden le van írva. A célom alapvetően az 
enteriőrökkel/enteriőrökben való munka volt, azokra koncentráltam. És a rekonstrukció része 
volt, hogy ha nincs korábbi fotó, akkor én se fotóztam. De a dokumentációban mindig van 
ilyesmi is, és ha a tulajdonos engedte, akkor pontos cím is.  
- Társszerzője vagy a Magyar származású fotográfusok Franciaországban című könyvnek, ami 
egy hiánypótló mű. Sok tekintetben nagyon modern könyv, pl. hogyan találtátok ki, hogy 
közösségi finanszírozása legyen? 
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- Nagyrészt önerőből készült a könyv. Júlia (Cserba Júlia) eléggé odafigyel, hogy mi történik a 
művészeti életben Franciaországban, tudta, hogy a magyar származású fotósokkal foglalkoztam, és 
megkeresett de először elsősorban amiatt, hogy bekerülnék a könyvbe, mint fotós. Nem 
állapodtunk meg abban, hogy együtt fogunk dolgozni az önerőből összeállított könyvön, ez 
kimondatlanul jött valahogy. Se ő, sem én semmilyen ellenszolgáltatást nem kaptunk senkitől, sőt 
minden jogdíjas fotó finanszírozását nekünk kellett megoldani. Magától értetődő volt, hogy 
valamilyen finanszírozási forrást kell találnunk, és mivel a közösségi megoldás manapság eléggé 
bevett módja a finanszírozás-keresésnek, így arra gondoltunk, hogy megpróbáljuk.  
 

 
 
- Hogy osztottátok fel a munkát?  
- Én teljes állásban dolgoztam Louis Vuittonnál a munka elején, ami nagyjából 12-13 órás munkát 
jelent, rettenetes a tempó. Az egyértelmű volt, hogy Kertészt és Brassait berakjuk, és akikről még 
voltak részleges vagy teljes kutatási eredményeim, azt feltártam a Juli előtt, ezek az azeredmények 
is bekerültek a könyvbe, elszórva, fotók, és adatok elszórva. Én elmondtam akkor a Julinak, hogy ez 
az a könyv, amit én szerettem volna megcsinálni valamikor, mert amikor Párizsba érkeztem 2008-
ban, akkor megvettem az ő képzőműsz-verziós könyvét, hogy el tudjak indulni a saját munkámban, 
legyenek támpontok. Ezen a ponton épp azt konstatáltam, hogy ez a fotósokat feldolgozó könyv 
hiányzik, ezt majd nekem meg kell csinálni egyszer. Ő gyorsabb volt, és én írtam is neki, hogy nagyon 
örülök, hogy ezt valaki csinálja, mert nekem nincs időm. Akkor már túl voltam a védésen, vagyis 
teljes állás mellett csináltam a doktorimat, ami nagyon pusztító életmód. 10 évre ezeken kívül 
mindent el is lehet felejteni. Juli szerette volna, ha nagyobb erőkkel dolgozunk együtt, ha több 
életrajzot írok, de sajnos az én 24 óráma ez akkor már nem fért bele. Ellenben biztosítottam arról 
hogy amit csak tudok, segítek neki. Így a négy életrajz és egyéb részeredményeken túl az egész 
képanyaggal is sokat foglalkoztam, terveztem a borítót és pl. a közösségi gyűjtés részét is nagy 
részben csináltam. Michel Frizot-t felkértem a könyv előszavának a megírására, akivel a Kertésszel 
kapcsolatos munkáim során ismerkedtünk még meg. Ez fontos dolog lett a könyvhöz, mert írt egy 
remek szöveget, emellett nagy név és elismert szakember, aki majd nem elhanyagolható szerepet 
játszhat akár abban is, hogy például találjunk egy francia kiadót.  
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   A képekkel is rengeteget dolgoztunk együtt. Minden, ami nem igényelt már további nagyon sok 
archívumi munkát vagy többnapos koncentrációt, azt én csináltam még meg. Arra nem volt két 
napom vagy plusz, hogy egy emberrel foglalkozzak, amikor nyitva vannak a könyvtárakis és nem 
alszanak az örökösök, mert hétfőtől péntekig sok óraszámban totálisan kimerültem a 
munkahelyemen. 
- Hogy állt össze a névsor? Ez a legérdekesebb része az egésznek. Nyilván a szereplők egy részét 
ismeritek, de ha teljességre törekedtek, az komoly munka. 
- Dühítő, de már most tudnék neveket mondani, akiket nem írtunk bele... Ez egy soha véget nem 
érő munka valójában. A teljességre megvan az igény, de soha nem lehetünk biztosak, hogy hol a 
vége. Extrém esetre gondolva, mitől számít valaki fotósnak, és magyar származásúnak? Nyilván a 
kortársakat ismerjük, az ismerteket is ismerjük, és ezeken a szálakon elindulva nagyon messzire 
lehet jutni. Elég elkezdeni egy életműben kutakodni, és egymás után tárul fel szinte az egész 
művészkolónia. Bár voltak izoláltabb emberek is de előbb-utóbb róluk is felbukkan valami 
kapcsolódási pont a többiekkel.  
Érdekes, hogy ki kivel kapcsolódik össze. A könyvforma nem is ideális arra, hogy egy ilyen 
bonyolult hálózatot elég érzékletesen mutasson be, így erre a problémára külön próbáltunk 
odafigyelni.  
- Nekem nagyon furcsa volt a könyvben, hogy óriási időtávot dolgoztatok fel. Mondjuk Brassai az 
1920-as években jött, a legfiatalabb szereplő pedig tizenvalahány éves a könyvben. Miért pont 
ezt az időtávot választottátok? 
- 1920-tól kezdődik a könyv, addig sikerült adatszerű információt találni. Ez nem jelenti, hogy az 
előtt nem jöttek. Viszont ha valakinek ez nem elég és dühös, akkor bele is vághat holnap az 1920 
előtti periódusba...(nevet) 
- Engem inkább az dühített fel, hogy eddig nem volt ilyen könyv... Mondjuk ott állsz a Mai Manó 
ház könyvesboltjában, és nincs egy könyv, de nemcsak Franciaországról, de Angliáról és a többi 
országról se. 
- Készülőben vannak. És remélem ez a könyv inspiráló lesz más országokban is. Nem csak 
Franciaországba jöttek fotózni a magyar művészek, de Amerikába, Németországba, Angliába is, 
és sorolhatnánk. Bár annak idején a fotó nem volt elismert művészeti ág, vitatott volt a státusza. 
Pont az 1920-as évek voltak azok, amikor már kezdték elismerni a fotográfiát, mint művészeti 
kifejezésmódot. Ha belegondolok, József Attila levelezésében írja, hogy a Kertész Andor 
kiállításán olvasott fel, és „ez a fotós” készített róla egy portrét. Megjegyzem, én ezután a portré 
után mindent átkutattam. De nem fellelhető már. Nyilván létezett, mert nem hiszem, hogy csak 
kitalálta a sztorit. Tehát a költő kicsit elmereng ott a fotográfián, majd végül, mint konklúzió írja, 
hogy végülis a fotográfia csupán egy mechanikus leképződése a valóságnak, a láthatónak. 
Emellett ott van Brassai, aki fotós létében nem meri felvállalni a saját nevét, a Halász Gyulát 
megtartja a festészetnek meg a rajznak, tehát amit biztos igazi művészetnek gondol. Tehát még 
számára sem világos, hogy mi is a fotográfia. Aki viszont rég biztos benne és magában, az André 
Kertész. Ő már akkor tudta mit csinál. Riportfotókat, művészportérkat csinált, igazi humanista 
muki volt. Minél többet foglalkoztam a képeivel, annál jobban szerettem az egész munkásságát. 
Érezzük azt az életet és személyiséget, ami a művei mögött van. Autentikus. Fantasztikus, és ő 
már úgy jött ki ide, hogy hitt fotográfiában. Akkor is, amikor Amerikában volt és senki nem 
foglalkozott vele, mint művész. 
Pont itt, a XIV. kerületben vagyunk, itt rengeteg lakás van, amiben az akkori magyarok laktak. Itt 
van pár utcára André Kertész első lakása, Brassai műterme is.  
- Az jutott most eszembe, hogy mennyire tág az a keret, amiből közeledni lehet a fotóhoz. 
Pörneczi Bálint pl. a Magyar Nemzetben fotózott, azt nem mondanám művészetnek, ellenben az 
új Figurák sorozatát igen.  
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- Ha ma nem élsz meg a művészetedből, és a fényképezőgép eszközöd, akkor nagy 
valószínűséggel az alkalmazott fotográfia felé fogsz elsősorban fordulni, mint pénzkereseti 
lehetőség, ettől még nem kell az alkalmazott részét művészetnek tekinteni. Ez kicsit skizofrén 
állapot néha. De kevésbé rossz, mint pl nem képekkel foglalkozni. Vagy ki tudja. 
- Az egyik kedvenc könyvem Brassai Beszélgetések Picassoval könyve, azért is, mert azon látszik, 
hogy integrálódott a francia társadalomba. Mindenkihez odament, beszélgetett velük, jött-
ment, és úgy is van megírva a könyv, hogy érzem a könnyedséget benne.  
- Brassai egy fenevad. Igen, ismert mindenkit, de amikor a művészek kijöttek ide a húszas 
években, az akkori bohém, laza művészeti szférában még talán lehetett is keveredni, ismerkedni 
a francia művészekkel, de a művészeten túl még merev határok voltak a hazaiak és a külföldiek 
között. Ez mára azért eléggé feloldódott. Viszont Brassai nagyon vágyott átlépni ezt a határt, 
franciásodni és ahogy mindent megvalósított, amit szeretett volna, úgy ezt is. Tényleg a 
végletekig tolta és sikerült neki. Egy rendkívüli menedzseri tehetséggel megáldott ember, aki 
remekül képviselte magát, és végül francia felesége lett és tényleg integrálódott, ráadásul egy 
burzsoá rétegbe. Namost ez a többiekről nemigen mondható el, vagy nem érdekelte őket 
annyira vagy nem is akarták igazán. Ezért is van, hogy Brassait sokkal többen ismerik, mint André 
Kertészt. André Kertész más emberi értékeket képvisel, benne nem igazán volt meg ez a mindent 
átszelő önmenedzselés. 
 

 
 
- Nekem nagyon tetszik, hogy Brassai ennyit nyüzsgött, talán mert ez közel áll az én 
személyiségemhez is. 
- És egyébként a Beszélgetések Picasso-val könyvben pontosan ugyanezt találtam meg. Ő aztán 
tudta, hogyan kell érvényesülni.  
- És te, tanulva Brassaiból, törekedsz erre? 
- Én? Én katasztrofális vagyok ilyen szempontból. Az, hogy én elmenjek egy kiállitásmegnyitóra, 
és ott nyüzsögjek. Felejtsd el...  
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- Nagy Pál (a Magyar Műhely alapitója) azt mondja, hogy tartsd a kapcsolatot a magyarokkal, 
találkozgassatok, AAToth Franyo meg azt mondja, hogy inkább keress helyi barátokat, ne 
magyarokkal barátkozz Párizsban. 
- Ez szerintem nagyon személyiségfüggő. Én azt látom, hogy van, akinek szüksége van arra, hogy 
a magyar közege is meglegyen, a francia is. Én találkozom magyarokkal itt, olyanokkal és annyit, 
akikkel otthon is találkoznék. Nincs olyan érzésem, hogy nekem itt magyarabbnak kellene 
lennem, mint bárhol. Az én baráti köröm elég vegyes, de többnyire franciák. Megtörtént már, 
hogy két évig nem mentem Magyarországra és honvágyam sem volt.  
- Beszélnünk kéne a saját munkáidról, mert azért megjelent egy könyved pl. a saját munkáiddal. 
Min dolgozol most? 
- Két kiállítást készítek elő, mindkettő Budapesten lesz egyébként. Az egyiknek Japán a témája, 
a képanyag megvan hozzá, az installációt is kitaláltuk a kurátorral, Cséka Györggyel. Ez egy elég 
régi anyag, amit 2008-ban fotóztam, és a Liget Galéria állítja ki, majd a Capa Center. De lehet, 
hogy ez utóbbi helyen, az utolsó pillanatban egy teljesen más anyagot fogok bemutatni... 
Önportré sorozat fő még a fazékban és sok más ötlet-szinten mozog. 
- Jó, de hogy jön össze az önportré és a visszahúzódás? 
- Teljesen összejön. A visszahúzódás szerinted azt jelenti, hogy az ember nem foglalkozik 
magával? Vagy azt nem érted, hogy ki merem tenni az arcom a falra, mindamellett, hogy azt 
gondolom, visszahúzódó vagyok?  
- Csak azt nem értem, hogy miért rakod ki az arcod a falra, ha amúgy nem akarsz ismerkedni 
idegenekkel.. 
- Az, hogy ha nem akarok vagy nem merek feltétlenül beszélgetni bárkivel az nem azt jelenti, 
hogy nem foglalkozom magammal és ne rakhatnék ki a magammal való foglalkozásról készített 
képeket a falra. Visszahúzódó olyan értelemben vagyok, hogy nem tudok odamenni bárkihez, 
hogy beszélgessek. De ez is relatív, mert látod, most találkozunk először és egy fél órája 
beszélgetünk. 
- Köszönöm is a lehetőséget. Van egy kérdés, amit szinte mindenkinek felteszek, mégpedig az, 
hogy mi volt a kedvenc könyved tavaly. 
- Én nagyon szeretem Nádas Péter írásait, és a Párhuzamos történeteket mondanám, de nem 
tavalyi. 
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