"Egész máshogy, mint Afrikában, de sokan New York-ban is a
túlélésért küzdenek" - interjú Halász Dánielllel
Halász Dániel fotós nyerte tavaly a Budapest Fotográfiai Ösztöndíat, a Capa Nagydíj 2020 egyik
ösztöndíjasa volt, képeit a Ludwig Múzeumban állították ki, korábban pedig a Google
Photography Prize elnyerésével vált ismertté. Family című sorozatában Oroszországban idegen
családok közé ült be családtagnak, az elmúlt években 100 alatti lakosú falukat dokumentált
Magyarországon, illetve egy mozgássérült lánnyal készített közösen munkát, mikor már túl volt
afrikai és amerikai útján. A mindig úton lévő fotóst Brüsszelben értem utol.

- Úgy látom, igen sokat utazol. Én folyamatosan gondolkodom azon, hogy el kéne-e menni az
országból vagy nem egy hosszabb felfedezésre, és ezek az érzések váltakoznak.
- Kicsit hullámzik, hogy mikor melyik az erősebb. Volt olyan időszak, amikor kimondottan el
akartam menni, pl. diploma után, de ott is volt magánéleti szál a döntésben. Volt, amikor a
kihívás miatt, hogy magamnak bebizonyítsam, hogy meg tudok állni a lábamon Ugandában,
New York-ban, most Belgiumban, mindig egy kicsit magasabbra tenni a lécet. Ok, hogy most
Magyarországon csinálok egy doktorit, de mi lenne, ha angolul végeznék el egy PhD-t, mindig
egy picit megpróbálom feszegetni a határaimat. És persze közben benne van a levegőben a
közéleti helyzet, ami megkerülhetetlen, de az is benne van a pakliban, hogy sok dolog meg jó
Magyarországon, ha az ember elmegy és visszajön, akkor ezt lehet értékelni egy külföldön
töltött időszak után. Az utazások során azt is meglátja az ember, hogy az álmok helyszíne nem
mindenben tökéletes. Itt Belgiumban például a bürokrácia elképesztően idegesítő tud lenni. Ezt
persze bőven ellensúlyozza, hogy a barátnőmmel vagyok itt együtt.

- Számomra a legmeglepőbb utazásod Ugandába vezetett. Miért éppen oda mentél?
- Téli időszak volt, és melegebb helyre akartam menni, de lehetőleg még az európai térségen
belül. Így lett a választás Kréta. Egy olívafarmra mentem egy görög-amerikai keramikus
családhoz egy önkéntes program keretében, de amikor elkezdett havazni, ami amúgy nem
jellemző ott, akkor a térképet nézegetve volt még egy hely, ami melegebbnek tűnt: a Kanáriszigetek. Akkor még rengeteg fapados, olcsó járatot lehett kifogni. El is mentem pár ezer
forintért, de nem volt jó a fogadtatás. Onnan viszont már nagyon közel van Afrika, és gyerekként
éltem is egy ideig a családommal Észak-Afrikában. Kézenfekvőnek tűnt Nyugat-Afrika, csak az a
gond, hogy ott franciául beszélnek, plusz akkor épp ebola járvány volt a régióban. Egy volt
barátnőm barátnője Uganda északi részén volt, és úgy gondoltam, ez kezdetnek jó pont.
Végül találtam egy olcsó, egyirányú jegyet Zanzibárba, onnan áthajóztam Tanzániába, és
buszokon zötykölődtem Ugandáig. Apró szépséghiba volt, hogy mire én odajutottam, a lány már
rég nem volt az országban. Magamra utalva, megpróbáltam találni egy ingyen kanapét éjszakára
(couchsurfing), ami nem egy elterjedt dolog ott, mert eleve nagyon kevés embernek van
internete, és kulturálisan sem feltétlenül elfogadott, hogy egy idegent befogadjanak, de sikerült
találnom egy lányt, aki befogadott. A szeretője viszont nem jól viselte a helyzetet, és üldözni
kezdett, kalandos napok voltak. Aztán ahogy egyre több helyi embert ismertem meg, eljutottam
egyre több városba , és végül majdnem egy évet maradtam. Végig helyiekkel laktam, van, akival
a mai napig tartom a kapcsolatot. Volt, hogy helyi szervezeteknek, dél-szudáni menekülteket
tanító iskolának tudtam dolgozni, szállásért és ennivalóért fotóztam és videóztam. Később a
helyi ötcsillagos szállodákat fotóztam, így végül több pénzzel jöttem vissza, mint amennyivel
kimentem.
- Ha éppen megtaláltad a helyed akkor miért jöttél vissza?
- Végül az egyik jó barátom esküvője miatt jöttem vissza, és úgy volt, hogy majd visszamegyek,
mert addigra elég jól kialakultak a kapcsolatok. Az iskola vezetője, ahol dolgoztam, rengeteg
dolgot bízott rám, egyfolytában történt valami. Később, amikor átmentem a fővárosba, ott is új
kapcsolatokat próbáltam létesíteni, helyi fotósokat megismerni, egy jogvédő szervezettel
kezdtem dolgozni, szóval egyre sűrűbb lett az élet.
- Azt elhiszem, hogy nagy feltűnést keltettél, hiszen fehér férfiként ott már eleve máshonnan
indulsz. De még így is lenyűgöz, hogy ilyen gyorsan beilleszkedtél a közösségbe. Amikor mondjuk
fotóztál, akkor nem kellett mesélned a dolgaidról, mindenki azonnal elfogadott?
- Ez sokféleképpen történt Ugandában. Amikor egy helyi szervezetnek segítek, velük jutok el egy
faluba, akkor nekem nem kell magyaráznom semmit, mert már van egy helyi összekötő, nem a
semmiből megy oda az ember. Amikor egy helyi baráttal megyek, ugyanez a helyzet. Az iskolába
eleve úgy mentem, hogy segítek nekik, és ott több hétig csak az ismerkedéssel telt az idő, a
kamerát szándékosan elő se vettem. Később, amikor már nem volt olyan különleges, hogy én
ott vagyok, mert már az egész környék megszokta, akkor a fotózás is sokkal gördülékenyebben
ment.
- Nem volt problémád azzal, hogy lefotózol valakit? Engedték?
- Volt, amikor kimondottan kérték, hogy fotózzak, de gördülékenyen ment máskor is. Később,
amikor a fővárosban voltam, ott megint más volt a helyzet, mert ismeretlenek voltak az utcán,
akkor megkértem őket, vagy egy mosollyal kommunikáltam.
- Változott a helyszín hatására a fotográfiai elképzelésed, hogy mit és hogyan fotózol?
- Én elsősorban nem fotózni mentem ki, csak fotós vagyok és éppen ott voltam. Nagyon sokszor
vannak ellenérzéseim azzal szemben, hogy jönnek nyugat-európai fotósok, újságírók, elmennek
egy szegényebb országba, ott vannak 1-2 napot, és aztán arról megjelenik egy anyag. Furcsa
érzéseim vannak erről, ezért én sokáig nem is akartam használni ezeket a képeket.
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Én ezt nekik készítettem, ők használták, saját célra nem akartam ezzel semmit. Több évvel később
Oltai Kata megkeresett, mert csinált egy kiállítást a fiatalságról, és akkor felmerült, hogy ezek a
képek jól passzolnának bele. Végül ez volt az első alkalom, hogy ezeket a képeket kiállítottam.
- Azért nekünk, fehér európai férfiaknak könnyű megállapítanunk, hogy Afrika elmaradott, de azért
gondolom tudnád árnyalni ezt a képet.
- Egy afrikai út után az az érzése az embernek, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert annyival
több lehetőségünk van csak amiatt, hogy fehér európai férfinak születtünk. Ugyanakkor hiába
szegényebb országok ezek, az emberek sokszor jobb kedvűek. Persze sokszor küzdeniük kell, de
optimistábban állnak hozzá a dolgokhoz. Néha technológiai fejlesztésekben is előremutatók, biztos
te is ismered a telefonos pénzküldés appot, amihez nem kell okostelefon, mert magához a
telefonszámhoz kötődik egy virtuális pénztárca, és úgy SMS üzenetkben lehet utalni. Az
embereknek ugye nincs lakcíme, nincs bankszámlája, viszont nyomógombos telefonja mindenkinek
van, és ezen keresztül tudnak egymásnak pénzt juttatni.
- Pont most olvastam egy könyvben, hogy Párizsban is csak 1800 körül számozták be a házakat,
előtte csak a nagyon gazdagoknak volt pontos címük.
- Ha el akartam menni valahova, legtöbbször úgy igazítottak el, hogy a nagy mangófánál szálljak le,
menjek be a földúton, és a harmadik sárga kerítésnél balra. Mert nincsenek utcanevek.
- Ha ennyire tetszett Afrikában, akkor nekem egy kicsit furcsa, hogy visszajöttél egy esküvő miatt...
- Mégiscsak az egyik legjobb barátom esküvője volt, ami egyszeri dolog, meg valószínűleg hiányzott
az ország is. A nyelv mégiscsak fontos, meg jó a barátokkal személyesen találkozni. Mondjuk az
elmúlt egy év eléggé átalakította ezt, most a videós kapcsolattartás dívik. Ez megkönnyíti a
dolgokat, mert előtte nem volt ilyen, maximum írásban. Annak ellenére, hogy jól éreztem magam,
nagyon lassan történt minden. Igen, már kezdett beindulni az élet, de ott mégiscsak kívülálló marad
az ember. Egy nyugati országban jó eséllyel nem szúrnak ki az utcán, hogy nem idevalósi vagy, ott
viszont ez 500 méterről látszik.
- De a fehér szín még mindig egyfajta előnyt jelent, nem?
- Előnye is van, de zavaró is, hogy mindig te vagy a figyelem középpontjában akaratlanul is. A
gyerekek meg akarják fogni az alkarod, mert szőrös, a felnőttekben pedig van egy érzés, hogy ha
fehér vagy, akkor sikeresebb és gazdagabb vagy, hiába vagy egy csóró művész. Sok nő gondolja,
hogy ha a gyerekének a bőrszíne világosabb, akkor sikeresebb lesz.
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- Beszéljünk most New York-ról.
- Az FFS-nek volt egy tanulmányútja, amire nyolcan mentünk ki, ez még Afrika előtt volt, és ott a
helyi magyar művészeti közeget próbáltam feltérképezni. Közben volt egy olyan érzés bennem,
hogy ott még szeretnék élni. Aztán pár év múlva felkértek egy csoportos kiállításon való
részvételre, ami a magyar zsidónegyed történetét dolgozta fel, 7 vagy 8 embert kértek fel.
Mindenki kapott egy épületet, és annak a története volt az inspiráció. Nekem a Fészek jutott, és
ennek a kiállításnak kapcsán voltam újra New York-ban, ahol aztán ott ragadtam.
- Jó, de hogy ragadsz ott New York-ban? Oké, nem szállsz fel a repülőre visszafelé, de azért valahol
lakni kell satöbbi...
- Ott is a magénéleti szál volt a meghatározó, mert egy szakítás után összejöttem egy magyar
lánnyal, aki már több éve New York-ban lakott. Ő nagyon vissza akart jönni Magyarországra, így
visszajöttünk, de végül különváltunk. Sokszor befolyásolták az életemet a magánéleti események.
- Na jó, de ahhoz, hogy kint legyél hosszabb ideig, vízum kell.
- Van egy olyan vízumkategória, amiben különleges képességű embereknek lehet külön
kérvényezni zöldkártyát, amivel legálisan lehet kint maradni és dolgozni. Oscar- vagy Nobel-díj a
belépő, vagy be kell bizonyítani, hogy kimagasló vagy a saját területeden. Ezt megkaptam, és így
lettem tanársegéd az International Center of Photography-ban, illetve kezdtem épület és
ingatlanfotózásba. Ezzel megismertem az egész várost és rengeteg olyan lakásba tudtam bejutni,
ahová egyébként valószínűleg nem.
- Muszáj megkérdeznem, hogy melyik a kedvenc helyed a városban, mert nekem is van pár...
- Kedvenc helyem? Dumbohoz sok emlék fűz Brooklynban. A part mellett régen raktárak voltak,
mostanra az egyik legfelkapottabb hely lett, most már múzeum, kávézó, sétaút van ott, és onnan
jól látni Manhattant.
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- Visszatérve a hazajövetelre, fel sem merült benned, hogy kint maradj, ha már bedolgoztad
magad az ingatlanszakmába?
- Már lett volna kint egy munkaszerződésem, ami emiatt, hogy visszajöttem, nem lett. Azóta meg
máshogy alakult az élet, és örülök neki, mert nagyon sok szuper dolog nem történt volna meg
velem, nem lennék most itt, ha akkor maradok. Lenne egy jó állásom, lehet, hogy már kiállítások
is lennének ennyi idő után, de amikor kint voltam New York-ban, nem feltétlenül éreztem úgy,
hogy ott boldogabbak lennének az emberek. Magyarországról nézve nagyon szupernek tűnik
bárhol Nyugat-Európában vagy Amerikában lenni, de a konkrét kintlét már nem biztos, hogy
olyan felhőtlen. Sok embernek honvágya van, nem illeszkedik be 100 %-osan a helyi közegbe,
akárhány éveit is tölt ott. Ha nem ott jársz egyetemre, nem, vagy sokkal nehezebben lesznek meg
ugyanazok a szociális hálók. New York eleve egy kemény város tud lenni. Egész máshogy, mint
Afrikában, de sokan ott is a túlélésért küzdenek, hogy ki tudják fizetni az albérletet, az
egészségbiztosítást, és emiatt kevés idő jut egymásra.
- Az bizonyos, hogy New Yorkban óriási a nyüzsgés. Legutóbb, amikor ott voltam, este 10-kor
tárgyaltam és éjjel 3-kor mentem könyvesboltba..
- Igen, ez hihetetlen érzés, hogy szinte bármikor bármit csinálhatsz. Volt, amikor megszámoltam,
hány megnyitó van egy nap. 40-60 között. Mindennap. Olyan mennyiség van, hogy nem lehet
felfogni. Ha akarnál sem tudnál elmenni mindegyikre, ezt el kell engedni.
- Ahogy néztem a képeidet a weblapodon, olyan érzésem támadt, hogy a képeiden sokszor nem
is a fotográfiai teljesítmény a lényeg, hanem a kontextus. Amikor körbesétáltad Budapest határát,
a fotók önmagukban szinte érdektelenek voltak, ám attól, hogy kontextusba helyezted, mégis
érdekessé váltak. Talán téged nem is annyira a fotózás érdekel, hanem a fotók által elmondható
történetek.
- Ez egy jó meglátás, és nem tudom, hogy kell-e ezzel kezdenem valamit. Igen, nem pusztán a fotó
érdekel, hanem a világ, ami körülöttünk van. Nem véletlen, hogy nem fotóval kezdtem, hanem
jártam közgázra, szociológiára, bölcsészkarra, mindig ott volt a háttérben a fotó, de én viszonylag
későn horgonyoztam le mellette. A világra való nyitottságom viszont megmaradt. Nagyon
érdekel, hogyan tud a történet megmutatkozni a fotó mellett.
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