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ELÔSZÓ

A Kaposvári Egyetem számára ünnepet jelent Keleti Éva érdemes mûvész kiállításának
megrendezése. A 2004. július 27-i kormányhatározat alapján létesült Mûvészeti Fôiskolai Kar el-

sô egyéni munkásságot bemutató rendezvényeként üdvözölhetjük a tárlatot. Külön örömöt jelent
számunkra, hogy Keleti Éva a fotóriporter és képszerkesztô szak tervezésében és
elôkészítésében már hét évvel ezelôtt kezdeményezô szerepet vállalt, ennek eredményeként 
2004 szeptemberében a Kaposvári Egyetemen az országban elôször kezdôdött el ez a képzés.

Keleti Éva fotómûvészeti munkássága európai értékekre épülô, egyetemes jelentôségû.
A kiállítás katalógusában közzétett írások hivatottak arra, hogy életmûvének jelentôségét méltas-
sák és hozzáférhetôvé tegyék, de az elôszó írója tisztes kötelességének érzi, hogy a gazdag és
elismert életmû egyes állomásait jelzô momentumait e bevezetôben megemlítse. Keleti Éva
munkásságát az elmúlt évtizedekben Balázs Béla-díjjal, Érdemes Mûvész kitüntetéssel, a Magyar
Fotómûvészek Szövetsége Életmû Díjával jutalmazták, és 2002-ben a Magyar Köztársaság
Lovagkeresztje (Polgári Tagozat) kitüntetéssel ismerték el. Mûvészetének egyetemességérôl
tanúskodik a holland Arany Tulipán-díj és a prágai J. Krupka-díj. Tagja a World Press Photo
Foundation nemzetközi elnökségének.

Emlékezetesek az 1974-ben az Ernst Múzeumban, a Magyar Nemzeti Galériában 1976-
ban, a Néprajzi Múzeumban 1984-ben rendezett kiállításai. Az európai fotómûvészeti életben be-
töltött szerepét mutatják a Bécsben, Berlinben, Prágában, Varsóban, Moszkvában rendezett kiál-
lításai. Szinte egész Európát bejárta az 1956-os magyarországi forradalomról készült kiállítási
anyaga.

A hazai és nemzetközi elismerések sora, gazdag életmûve hivatottá teszi arra, hogy a
sajtófotó és a képszerkesztés mesterségét/mûvészetét  tanuló hallgatóink az ô segítségével is a
kor mûvészeti igényeinek megfelelni tudó, folyamatos megújulásra képes fotográfusokká
váljanak.

Dr. Leitner Sándor,
a Kaposvári Egyetem Mûvészeti Fôiskolai Karának fôigazgatója



zátartozóként tanulta meg bizonyos esztétikai-mûvészeti ismeretek elsajátításának igényét. Az
1930-as években a szakmába belenövô, s az 1950-es években szinte akaratuk ellenére az után-
pótlást felnevelô mesterek számára evidencia volt még, hogy a fotográfia annyira mûvészet mint
ipar, s a fotográfus a finom és mûvelt értelmiségiek közé számítja magát. A szellemi igényesség
és nyitottság egyaránt vonatkozott a fotómûvészeti és az általános mûveltségre. Keleti Éva és a
nemzedéke jobbjai naprakészen tájékozottak a fényképezés helyzetét és a kultúra állapotát illetô-
en ma is. Így aztán adott helyzetekben partnerei lehettek-lehetnek az újságíróknak, könyv- és lap-
szerkesztôknek, képzômûvészeknek és íróknak, rendezôknek és kultúrpolitikusoknak. A szellemi
igényesség és tájékozottság meglehetôsen hamar segített abban, hogy a pálya elején még kör-
vonalazatlan ambíció valamilyen határozott irányt vehessen.

Ambíció dolgában a fiatal Keleti Éva nem sok bíztatásra szorult. Egész pályáját, mûködé-
sét a folyamatos elôrehaladás igényének motorja hajtotta. Az MTI-ben, a kezdetekkor is. A mes-
terek helyeselték az ambíciót, fontosnak, de nem elégségesnek tartották. Az ambíciónak a meg-
bízhatósággal és a szakmai alázattal kellett párosulnia. Így aztán Keleti Éva is végrehajtotta a hír-
ügynökségi tevékenységgel járó feladatokat, ámde szakosodni-törekvése és ambíciója a kultúra
felé, s ezen belül elsôsorban a színház világa felé hajtotta. Nem véletlen, hogy alkotóként kitelje-
sedni is ebben a miliôben tudott, itt talált igazán magára, itt volt képes a legmagasabb szinten fo-
tografálni.

Azonban a színház világában sem szokványos módon mûködött fotográfusként. Nem vált
belôle a szó eredeti értelmében vett színházi fotós: nem a színháznak szállította a sajtót, hanem
a sajtóba hozta be a színházat. Különösen igaz ez arra az idôszakra, amikor az alakuló Új Tükör-
höz került a fotórovat vezetôjeként, igazából hamarosan képszerkesztôként. S nem is akármilyen
képszerkesztôként, késôbb még érdemes szólni arról, hogy a magyar sajtóban máig páratlan hely-
zetben mûködhetett.

Riporter a kulisszák mögött

Mondani sem kell, hogy amennyire nem volt szokványos a sajtóban elfoglalt helye, annyi-
ra nem volt szabályos a színházi fényképészi viselkedése sem. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy
Keleti Éva sem a képügynökségnél (MTI), sem egy képes hetilapnál (Új Tükör) nem volt fotóripor-
ter – a színházban az volt. Nem véletlenül lett egyike azoknak az újítóknak, akik az 1960-as évek-
tôl kezdve felforgatták a teátrumok fotópróbáit. A rendezôk és színészek számára elsô hallásra
döbbenetes igénnyel állt elô: riporterként kívánta rögzíteni az elôadások rezdüléseit. A korszerû
dokumentarizmus világárama filmben és fotóban benyomult hozzánk is, és a valóságos gesztuso-
kat, arcvonásokat, a munka igazi izzadtságát, a hiteleset akarták lehetôség szerint az adott fény-
nél a filmre rögzíteni, nem pedig a bepomádézott, mûmosolyokba merevedett múmiákat.

Az újat akaró fotósok nem kis ellenállásba ütköztek. A teátrumok természetszerûleg hiú
világában leleplezésként, a mûvészet csodájának megcsúfolásaként, a színpadi varázslat széttö-
réseként értelmezték a szentségtörô óhajt. A színészek betegesen féltették – és féltik ma is – leg-
drágább kincsüket, az arcmásuk varázsát. Pedig nem volt mitôl félniük. Hamarosan megtapasz-
talhatták, hogy ennek a fotográfus generációnak az értelmezése szerint a kendôzetlen valóság áb-
rázolása egyáltalán nem az arc leleplezését, nevetségessé tételét, eltorzítását jelenti, hanem csu-
pán megértését, lélektani hátterének feltárását. A Székely Aladár-i hagyomány folytatását és mo-

Szarka Klára
FOGLALKOZÁSA – NEM RIPORTER

Keleti Éva rendhagyó sajtópályafutása

Keleti Éva fotográfusi pályája számos vonatkozásban rendhagyónak mondható. Annak el-
lenére, hogy szakmai elôrehaladása, karrierjének íve meglehetôsen egyenletes és szabályos.
Keleti Éva évtizedeken át – máig – a magyar sajtófotográfia aktív résztvevôje, bizonyos mértékig
irányadója is, mégsem fotóriporter a szó eredeti értelmében. Nem ez rá a jellemzô, még akkor
sem, ha idônként, hosszabb-rövidebb ideig végzett is klasszikus fotóriporteri munkát. Fotográfu-
si életmûve, jól ismert, valósággal védjegyévé lett képei sem riportképek. Zömmel a mostani tár-
lat fotói sem azok. Amikor, sokakhoz hasonlóan, szinte belecsöppent a fényképezés mesterségé-
be, egy olyan alkotói közösségbe került, ahol jórészt úgyszintén nem fotóriporterek voltak
azok a nagy öregek, akiktôl a szakma elméletét és gyakorlatát ellesni lehetett. A Magyar Távirati
Iroda (MTI) szippantotta be – a  fényképész szövetkezetek mellett – a második világháború elôt-
ti professzionális fotográfia kiváló mestereinek jó részét. Az egyetemi (kémikusi) tanulmányait oda-
hagyó, a fényképezésbe – elmondása szerint egy csapásra – szinte beleszerelmesedett fiatal
Keleti Éva öltönyös, nyakkendôs, jó modorú, mûvelt úriemberek közé került az ötvenes években
az MTI-ben. Mondhatni, szinte minden szakmai fogást, mesterségbeli tudnivalót tôlük tanult meg.
Mivel a fényképezés természetéhez tartozik az állandó technikai megújulás, a használatos esz-
köztár és ezzel a képkészítés mikéntjének folytonos változása is, a fotográfiát oktatók jól tudják,
hogy a legfontosabb, az el nem avuló tudnivaló nem a technika, hanem valamiféle szakmai kul-
túra átadása. A követendô szemléletmód kialakítása. Az ötvenes években anakronisztikusnak ha-
tó MTI atmoszféráját régi vágású úriemberek határozták meg. Természetesen meg lehetett tôlük
tanulni a technika alapjait, a lehetô leghatékonyabb módon, a táskájukat cipelve, lámpáikat állít-
gatva, inaskodva a kezük alatt, de ennél sokkal fontosabb, életre szóló szabályokat is el lehetett
sajátítani a társaságukban. Elsôsorban az igényességet, a tökéletességre törekvést, a szigorú
(ön)kritikát, a feladat mindenek fölé helyezését. Meg lehetett tanulni, szemtanúként át lehetett él-
ni az MTI-ben, hogy aki ezt a szakmát választja, annak úgy kell az életét szerveznie, hogy min-
dig készen álljon, ha feladatot kap. Szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy ehhez a mester-
séghez elengedhetetlenül kívánatos a fizikai állóképesség, a jó szellemi és testi kondíció s a szó
hétköznapi értelmében vett szorgalom. A fényképezésnek kevés olyan területe van, ahol meg le-
het úszni a sok munkát, a sajtóban pedig – azt hiszem – egyáltalán nem lehet.

Az ambíció iránya

Keleti Éva legendás munkabírásáról már sokan írtak. A hetedik ikszen túl is kiapadhatat-
lannak látszó energiaforrásokkal rendelkezik. Amit elvállal, s valaha elvállalt, azt az MTI-ben ta-
nult igényességgel és százszázalékos erôbedobással szokta elvégezni. Ha munkáról van szó,
nem létezik számára semmi más. Életvezetési példatárba való, ahogyan egy nagy ívû sajtókarri-
er mellett családanyaként helyt tudott állni. Egyszóval kondíció és szorgalom dolgában kezdôként
sem lehetett rá panasz. A technikai tudás birtoklása mellett a szakmai kultúrához szorosan hoz-



Mindez, párosulva a többször emlegetett szellemi igényességgel, adott a fotográfiának va-
lamiféle komolyságot. Vagy mondjuk inkább úgy, hogy megôrzött még valamit az egykori igényes-
ségébôl. Abból az idôbôl, amikor még a hatalmas és nehézkes technikai felszereléssel kellett a he-
gyeket megmászni egy tájkép kedvéért. Amikor egy-egy felvétel elkészítése annyi elôkészületet,
erôfeszítést igényelt, hogy csak a lehetô legkomolyabb felkészüléssel volt érdemes hozzáfogni. Az
elôkészület része volt a technikai és esztétikai stúdiumok elvégzése, de a mindenkori konkrét fény-
képezésre való felkészülés is. Ma már csak csodáljuk a XIX. századi amatôrök
nívóját, pedig a viszonylagosan magas színvonal tökéletesen érthetô: sok-sok elôzetes energiará-
fordítás nélkül egyszerûen nem lehetett fényképezni. 

Így volt ez a megújuló színházi fotónál is, a technikai nehézségek kikövetelték a míves fel-
készülést, hozzáférést. Fel kellett venni a produkció ritmusát, alkalmazkodni kellett az adott körül-
ményekhez. Alázatosan kellett dolgozni. Ugyanakkor kreatívan is. Hiszen miközben a fényképész
meghagyta a maga természetességében zajlani a színházi vagy táncprodukciót, nem merevítette
múmiává a szereplôket a soha nem létezett ideális pillanat kedvéért, a fotográfia eszközét is a ma-
ga törvényszerûségei szerint használta. A realista, dokumentatív, riportos szemléletû fényképezés,
a valóságos pillanat megragadása újfent bebizonyította, hogy az állóképnek nagyon sajátos tör-
vényszerûségei vannak. A megszámlálhatatlan egyenértékû életpillanatból valamiért kiválik egy-
egy. Persze, legtöbbször egyáltalán nem magától, hanem a fotográfus által megválasztott nézô-
ponttól, kivágástól, élességtôl, tónustól és még számos képi eszköztôl lesz a jó fénykép pillanata
a döntô, a lényeget magába sûrítô, sôt, ha igazán jó, akkor saját magán túlmutató, általánosabb
tartalmat hordozó is. Egyszeriben kiderül, hogy a legjobb, leghatásosabb és legigazabb képi pilla-
nat amúgy, a téma felôl nézve, tán nem is a legfontosabb. Még az is elôfordul, hogy egy elôadás
legszuggesztívebb képe nem is szerepel az elôadásban. Tímár József ügynöke, Keleti Éva
emblematikus portéja a színfalak mögött készült. Mégis joggal érezheti úgy mindenki, hogy ez a
fénykép Az ügynök halála legendás elôadásának védjegye lehetne. Keleti ennek a fényképnek az
elkészülte óta érezte magát igazi fotográfusnak. Alázatosan megörökített egy valóságos mozzana-
tot, és ugyanakkor teremtett egy hivatalosan nem létezô pillanatot. Egész késôbbi pályáján is ez a
fajta fényképezés maradt számára a zsinórmérték. Ilyet mûvelt, ha csak tehette, és ilyesmit támo-
gatott a legszívesebben, mint a magyar sajtófotográfia meghatározója, szerkesztôként is.

Sajtóképformálás kamera nélkül

Keleti Éva bevitte a színház és kultúra képi világát a sajtóba, és – egy meghatározó idô-
szakon keresztül – elérte, hogy a kép elvergôdhessen majdnem oda, ahol lennie kellene. Éveken
át meghatározta egy képes hetilap arculatát rovatvezetôként, de inkább képszerkesztôként, meg-
mutatva a szöveg és kép megtermékenyítô kölcsönhatásának máig ki nem használt perspektívá-
it. Az Új Tükör rovatvezetôjeként Keleti Éva messze túljutott a mai képszerkesztôk számára nyúj-
tott lehetôségeken. Hiszen nem a szó szûk értelmében vett képszerkesztô volt csupán, aki kivá-
lasztotta a kínálatból a legjobb képet, vagy megtalálta a különféle fotográfusi feladatokhoz a leg-
megfelelôbb embert. Nem. Keleti Éva az Új Tükör vezetô szerkesztôivel és munkatársaival
együtt magát a lapot találta ki hétrôl hétre. Képet és szöveget egyaránt, együtt, ha az kellett, egy-
máshoz igazítva, hogy arra volt szükség. Egy-egy anyag elkészültét ugyanúgy indokolhatta a
téma vizuális vonzereje, valamelyik tehetséges fotográfus alkotói kapacitása, ahogyan az irodalmi
érték is.

dernizálását. Az arc feltétlen tisztelete Keleti Éva egész mûködésének is egyik sarokpontja. Ab-
ból a szakmai tradícióból indul ki, amely szerint a fényképezés alanya mindig kiszolgáltatott hely-
zetben van. A kamera elé kerülô arc védtelenül leplezetlen. A fényképész hatalmában állhat a mo-
dellnek nemcsak legbensôbb intimitásait kifecsegni, de akár manipulatív módon felhasználni az
emberi vonásait. Hatalmában áll, de éppen ezért – a jó fényképész – sohasem teszi meg. Nem-
csak azért, mert ez a visszaélés rövid távon is nehézségeket okozhat számára: hamarosan alig
tud majd a gépe elé állítani valakit is, hanem azért, mert ellentétes a szakmai, mûvészi
tisztességével.

Keleti Éva (és nemzedéke) munkásságának egészére a világ megismerhetôségébe ve-
tett hit, a fotográfia semmi mással nem helyettesíthetô ábrázolóképességének és természetének
hangsúlyozása és a szó eredeti értelmében vett haladó humanizmus a jellemzô. Az ilyen mûvész
számára az arc, még az ellenszenves arc, a bûnös arc is megérdemli a tiszteletet, még annak is
kijár az egyéni méltóság elismerése. Hát még a színésznek, a mûvésznek, aki kiadja magát, fel-
nôtt ember létére játszik, bohóckodik, mások bôrébe bújik! Belefeledkezik a játékba, s vonásai
egészen lemeztelenednek. Az ilyen arcot óvatos szeretettel kell ábrázolni. Az új stílusú színházi
fotó, mûvészportré revelációként hatott. Maguk a színészek, modellek is megbizonyosodhattak
arról, hogy a fénykép néha-néha bölcsebben képes összegezni a lényeget, mint bármilyen más
mûvészet. Hiába nézegették naponta az öltözô tükrében magukat, a merész portréfotók szó sze-
rint új arcukat mutatták meg. Márpedig egy olyan ember esetében, akinek – valamelyest – a
teste a kenyere, életfontosságú lehet, hogy melyik profilja az elônyösebb. Keleti Éva méltán ara-
tott sikert a nagyközönség és a mûvészek körében is. Mindenkinek tudott újat mondani, segíteni.

Az egykor volt mívesség kényszere

Ezek után nem túl nagy kunszt az önfeledt Kálmán Györgyöt egy gyerekhintán lekapni, vagy Kál-
lai Ferencet átugratni a tornatermi szekrényen. Kell hozzá, persze, az az elôbb emlegetett kultu-
ráltság és tájékozottság, meg eredendô pszichológiai érzék és érzékenység, de a bizalom fô erô-
sítôje maga az elkészült kép. Az a kép, amelyet sokkal nehezebb volt a régiekhez képest újfajta
módon létrehozni. Nincs abban semmi túlzás, ha a korabeli színházi, tánc- és filmfotót a sportfo-
tóval rokonítjuk. Átlagon felüli képességeket követelt mindegyik. Halálbiztos reflexeket, hallatlan
állóképességet, koncentrálóképességet és rengeteg elômunkával járó helyismeretet. Nyugodtan
párhuzamot húzhatunk Keleti Évának a Balettintézetben töltött hosszú órái és a kor egyik legbril-
liánsabb sportfotósának, Almási Lászlónak a verseny- és edzôpályákon eltöltött hosszú idôzései
között. Keleti rendszeresen bejárt a klasszikus és modern táncok óráira, ismerkedni a mozdula-
tok törvényszerûségeivel, üzembiztosan érezni a ritmust, megtanulni a tánc nyelvezetét. Almási
kiképezte magát a sportágak szabályaiból, végigvizslatta a pályák adottságait, igyekezett az egyes
sportolók ritmusára is ráhangolódni. A korabeli mechanikus gépekkel a nem létezôre kellett expo-
nálni. A még meg nem történtre. Az expozíció pillanatának megválasztása mindent eldöntött. Biz-
tosra kellett menni. Keleti Évának a balettpróbán a még éppen csak elindított szép mozdulatra
kellett lônie, Almásinak akkor kellett a rajtoló úszóra exponálnia, amikor az még nem rugaszko-
dott el, de már a vízbeugrás elôtti pillanat legvégéhez ért. Ha elkéstek, lemaradtak, ha elsiették,
akkor is, mert az újabb expozícióig már mindaz megtörtént, amire olyannyira készültek.



Gera Mihály
Harminc ÉV

Keleti Éva fényképei

Keleti Éva 1955-tôl 1976-ig a Magyar Távirati Iroda fotóriportere. A fényképein szereplô
megkülönböztetô jelzete, betûjele: ÉV volt. Habár az itt szóba kerülô harminc felvétel (melyekrôl
még azt is önkényes túlzás állítani, hogy válogatása az életmûbôl, helyesebb és pontosabb, ha
egyszerûen kiemelésnek nevezzük) közül több nem ebben az idôben készült, hanem késôbb, ami-
kor már az Új Tükör címû képes hetilap munkatársa volt. Mégis, úgy gondolom, a hírügynökség-
nél töltött évtizedek alapvetôen meghatározták fotóriporteri pályafutását. Egyrészt, mert ott kez-
dôdött (ha nem is jószántából) kapcsolata a színházzal; az pedig ma már nehezen vitatható tény:
emlékezetes mûvei többsége színházzal, színmûvészekkel kapcsolatos. Másrészt szakmai esz-
köztárát, valamint a rá jellemzô fotóriporteri magatartást (mindkettôrôl bôven lesz szó a késôbbi-
ekben) a két évtizedes, mindennapos, emberpróbáló hírügynökségi munka során szerezte meg.

Közismert, emberileg érthetô, hogy a fotográfusoknál minden felvételhez tartozik egy tör-
ténet. Úgy tapasztaltam, hogy minél jobb a fénykép, annál izgalmasabb a történet. A magyarázat
egyszerû: a fotográfusok általában, a fotóriporterek pedig különösképpen, elkészült munkáikhoz
érzelmileg erôsen kötôdnek, ami gyakran félrevezeti ôket. Ugyanis a készítés nehéz vagy szeren-
csés körülményei miatt, az átélt izgalmas pillanatok hatására minôsítik a felvételt kiemelkedônek,
nem pedig valós fotográfiai értékük szerint. Ennek, természetesen, az ellenkezôje is elfordul, ami-
kor számukra érzelmileg közömbös fénykép, fotográfiai értékeit nem méltányolják, mivel nincs iz-
galmas története. Mind a két esetben nehéz, néha egyszerûen lehetetlen meggyôzni ôket téve-
désükrôl, amit a filozófus úgy fogalmaz, hogy „a mens auctoris (szerzô szándéka) nem lehet mér-

céje a mûalkotás jelentésének" (Hans-Georg Gadamer).

Együtt, egyszerre, egyenrangúan formálódott írás és kép. Sôt, nemcsak írás és fénykép, de min-
denféle kép: grafika, reprodukció, vagy akár karikatúra is. 

A sajtókép sikerében az elkészült fénykép csak egy komponens, a leközölt fotográfia
tálalása, tördelése, a hozzá, mellé, alá írt szöveg, a tipográfia mind-mind óriási jelentôséggel bír.
Igazi képszerkesztônek csak az mondható, akinek minderre rálátása és befolyása van. Ebben az
értelemben Keleti Éva volt eddig a magyar sajtó egyik legjobb képszerkesztôje. Fotográfusi és
szerkesztôi kiteljesedése az Új Tükör idôszakára tehetô. A fotográfus Keleti Évát cseppet sem ki-
sebbítjük, ha nem gyôzzük hangsúlyozni: a magyar sajtókép történetébe legalább olyan vastag
ceruzával írta be magát a hetvenes évek második fele magyar képes hetilapjának arculat-alakí-
tásával, mint az Extázis klasszikussá vált táncfotójával. Nem csoda, hogy mindent tud, amit saj-
tóról és képrôl érdemes tudni. Biztos szemmel és kézzel választ fénykép és fotográfus között. Mi-
után nem pusztán sajtóképrôl, hanem magáról a sajtóról tanult meg csaknem minden lehetôt, a
maga számára is meglepôen könnyedén igazodik el a képügynökségek, a reklámfotó világában
is. Nem csoda. Egy vérbeli szerkesztô mindig érti és ismeri az újdonságokat, megôrzi rugalmas-
ságát, és gyors döntési képességét. És – szerintem – Keleti Éva elsôsorban és mindenekfölött
szerkesztô. Épp ezért profi módon irányít képügynökséget, veti meg a lábát a piacon, ha arra van
szükség és lehetôség.

Aztán, mint a mostani kaposvári tárlaton is, a sikeres képügynökség-vezetô, az egykori
hetilapos képszerkesztô újra színházi riporterként tûnik föl, s mutat be néhány tanulságos és meg-
rendítô példát a realista-humanista emberábrázolásból, a klasszikus fekete-fehér kép- 
kompozíciókból, s állít emléket nemcsak a magyar fényképezés egyik szép korszakának, de a
színház- és táncmûvészet halhatatlanjainak is.



Extázis
1974

Egy. Az 1974-ben készült Eksztázis címû felvétel Keleti Éva egyik legismertebb mûve. (Közbeve-
tôleg: megfigyelhetô, hogy a fotóriporterek sikerült felvételeiknek elôszeretettel adnak képszöveg
helyett címet. Ezt a szokást, föltehetôleg, a képzômûvészetbôl vették át. Ezzel a gesztussal egy-
részt kiemelik az adott fényképet a többi közül, a címmel mintegy rangot adva neki; a látványt
igyekeznek egyedi jelentésétôl megfosztva, általános érvényûvé avatni. Másrészt az általuk adott,
legtöbbször költôi címmel az a nyilvánvaló szándékuk, hogy a nézôt az általuk vélt helyes irány-
ba tereljék. Gond csak akkor adódik, ha a cím nem irányít, hanem oktat.) 1979-ben, a fénykép
történetét még nem ismerve, ezt írtam az Eksztázisról:

„A tánc fotografálása csak kecsegtet a könnyû lehetôséggel, de ritkán szolgál olyan kima-
gasló és maradandó eredménnyel, amilyen Keleti Éva fényképe. A mûvészi mozdulat állóképen
rögzített, túlfûtött pillanata elragad bennünket. S nem csupán a táncosnô sodró lendülete, hátra
vetett feje, fénylô bôre, röppenô ruhája, hanem a fényképben rejlô varázslat is. Az, hogy tudjuk:
a fénykép mozdulatlan, s közben látjuk: mozog. Mozgásfantáziánk segítségével önkéntelenül
fölidézzük a mozgás megelôzô mozzanatát éppúgy, miként a látott után következôt. S így mint-
egy részesei lehetünk a táncnak."

Keleti Éva több alkalommal is elmondta a fénykép történetét. Egyik alkalommal így: „Az
Eksztázis is a kedvenc képem, s a tanítványaimnak mindig mondogattam, hogy a fotózáshoz ér-
zék, tehetség kell, és sok-sok szerencse. Ez utóbbinak köszönhetem ezt a képet. Az American
Dance Theater 1976-ban lépett fel az Erkel Színházban, s az egyik táncosnô, Ellis Joyce jött ki a
színpadról, amikor hirtelen lekaptam, s szerencsémre az élesség a gépen épp jó helyen volt be-
állítva." 

Így is izgalmas a történet, ám amikor a következô alkalommal fölidézi az eseményt, az iz-
galom fokozódik: „Rettenetes vihar volt Budapesten. A Budai Színpadra hirdetett elôadások
közönségét az Erkel Színház fogadta be. A közönség örült, mert a nézôtéri körülmények jobbak
voltak, de én, mint az MTI fotóriportere kicsit kétségbeestem, hiszen a szabadtéri elôadásra ké-
szültem fel, teleobjektívek voltak nálam és egy tele Rolleiflex. Abban az idôben az Erkel Színház-
ban a nézôtérrôl nem lehetett fotografálni, csak a színpadról. Ha az ügyeletes tûzoltótiszt olyan
hangulatban volt, akkor megengedte, hogy mellôle, a világosító torony alól fotografálhassunk. Az-
nap többször is szerencsém volt. (…) És akkor csoda történt. Megjelent egy hatalmas, néger
asszony, hófehérben. Nem törôdve a fizika törvényeivel, közel kétméteres magasságával és ha-
talmas testével, elkezdett röpködni a színpadon. Szállt, mint a pillangó. Kezemben a Practisix,
benne az Olimpia Sonnar 180-as objektív. És a pillangó felém szállt. Diagonálisan repült, a vilá-
gosító torony felé. Exponáltam. Pont ott és akkor. Ez lett a Pillangó, késôbbi nevén az Eksztázis."
Még most is, a harminc év elôtti élményt idézve, felfokozott izgalom süt a mondatokon. (Ehhez
képest az én lelkesnek hitt elemzésem bágyadt, sápkóros kísérlet.) 

Föltûnô, hogy a történetben, mindkét alkalommal, milyen erôs hangsúllyal szerepel a sze-
rencse, mellette a szakmai felkészültség szóhoz sem jut. Holott, amit szerencsének nevez a szer-
zô, az nem egyéb, mint az a riporteri tudás, hogy az eseményhez közel kerülve, a legjobb moz-
zanatot örökítse meg. Elég egy pillantást vetni az Eksztázisra, hogy meggyôzôdhessünk errôl. A
táncos térbeli elhelyezése, valamint a döntô pillanat megválasztása, amikor a nézô – a már em-
lített mozgásfantáziája segítségével  –  szinte érzi a táncosnak mind az elôzô, mind pedig a kö-
vetkezô lépését, a fotóriporter remek rögtönzôképességét bizonyítja.



A csodálatos mandarin
Róna Viktor–Kun Zsuzsa

1963

A bahcsiszeráji szökôkút
Szumrák Vera–Havas Ferenc

1963

Három. Aki a magyar fotográfiát kicsit is ismeri, tudja, mekkora kihívás Escher Károly után Bar-
tók Béla A csodálatos mandarin címû pantomimját fényképezni. Keleti Éva többször is vállalko-
zott rá. Számos felvétele közül kettôt mutatok be. Az elsô 1963-ban készült. Ez a felvétel mintegy
összegzi a darabot. A mozdulatból, ahogy a mandarin (Róna Viktor), mint egy ragadozó madár, a
magasból készül lecsapni áldozatára, a mindenre elszántság érzôdik. A leány (Kun Zsuzsa) pe-
dig már érzi: nincs menekvés, ezt olvashatjuk ki riadtságról árulkodó testhelyzetébôl, és még in-
kább kézmozdulatából. A fénykép drámai hangulatát erôsíti a minden zavaró körülményt kiküszö-
bölô tiszta környezet, valamint a szereplôk térbeli helyzete: testük tömege alig észrevehetôen
ugyan, de megbontja a szimmetriát. Ez a finom eltérés a középtengelytôl – magyarán: a megfe-
lelô nézôpont kiválasztása – teremti meg az összhangot.

Kettô. A kilenc évvel elôbb, 1965-ben készült fénykép, A bahcsiszeráji szökôkút címû balett egyik
jelenete ékes bizonyítéka annak, hogy csak a jó fotóriporter számíthat a szerencsére. Ez a felvé-
tel a fotóriporter tudatos képalkotásáról tanúskodik. Az egynemûvé közömbösített háttér elôtt (ami-
kor, élve az életlenség eszközével, alárendeltségi viszonyt teremt a fotográfus az elôtér és a hát-
tér között, a lényeg kiemelése érdekében) zajlik az esemény. A két szereplô (Szumrák Vera és
Havas Ferenc) mozdulata, hasonlatosan az Eksztázis táncosnôjéhez, telve van izgatott feszült-
séggel. Az elszánt arcú, a fénykép szabta téren keresztül viharzó férfi mozgása, melyet lebbenô
köpenye tudatosít a nézôben, és a kissé tétován lépô gyenge nô, aki riadt mozdulattal megállíta-
ni igyekszik, avatják a felvételt élménnyé.



A csodálatos mandarin
Nagy Zoltán–Szumrák Vera

1963

Pécsi Balett
Cirkusz
1966

Öt. Ez az 1966-ban készült felvétel a Pécsi Balett Cirkusz címû elôadásából örökít meg egy jele-
netet. Ha az eddigiek nem gyôztek volna meg valakit arról, hogy Keleti Éva otthonosan mozog a
balett világában, akkor, íme itt egy újabb érv. Ez a háromszereplôs jelenet kitûnô példa arra, ho-
gyan vezethetô a nézô tekintete. Elsôként a sötét háttérbôl kiemelkedô táncosnô – a jól megvá-
lasztott nézôpont segítségével – hatalmasnak tûnô ugrása igényli a figyelmünket, majd ezt köve-
tôen a halványabban világító hegedû, a táncosnô mögött álló férfi kezében, végül a földön fekvô
bohóc alakja. A kétségtelenül cirkuszi pillanatot a fotóriporter ezzel a hármas tagolással avatja
számunkra, akik történetesen nem ismerjük a darabot, érdekessé.

Négy. Ha az elôbbi fényképet a pantomim mintegy összegzésének tekintettük, akkor errôl a fel-
vételrôl azt mondhatjuk, hogy a történet lényegi mozzanatát adja: a fékezhetetlen üldözést. Fo-
tográfiailag két megoldás teszi izgalmassá a felvételt. Az egyik az életlenség alkalmazása. Pon-
tosabban az a finom különbség, amit tetten érhetünk, ha alaposan szemügyre vesszük a lány
(Szumrák Vera) tétovaságról, tanácstalanságról árulkodó jobb karját, melynek viszonylagos éles-
sége és feltûnô fehérsége vonzza a figyelmet. Illetve a felgerjedt mandarin (Nagy Zoltán) ellent-
mondást nem tûrô mozdulatát, ahogy áldozatát követi, hadonászó, széttárt karokkal. A felvétel
másik érdekessége a jól érzékelhetô mellérendeltségi viszony megteremtése. Annak ellenére,
hogy a lány alakja a több fénytôl élénkebbnek tûnik, a fôszereplô mégis a fekete háttérbôl alig ki-
emelkedô, a szürke árnyalatokból kirajzolódó mandarin.



Chopiniana
1961

A haldokló hattyú
Galina Ulanova

1961

Hét. Ugyanabban az évben, 1961-ben készült ez a felvétel, amelyen Galina Ulanova híres dra-
mobalettjét, A hattyút (közismert nevén A hattyú halála; zene: Chopin, koreográfia: Mihail Fokin)
mutatja be. Bármennyire népszerû is ez a sikerdarab, fotográfiailag, valljuk be, nem kínál sok le-
hetôséget. Nincs díszlet, csak a csupasz színpad, a sötét háttér függönnyel; nincs tánckar, csu-
pán egyetlen szereplô; ebbôl adódóan nincsenek változatos térformák, és még a látványos drá-
mai fordulatokra sem számíthat a fotóriporter. Ilyenkor kellenek a szerény látványt gazdagító, fi-
nom megoldások. Keleti Éva ezekkel élt. A kettôs fénykörben minden megkettôzôdik. A táncosnô
és árnyéka önálló életet él. Miközben az öltözet, a tartás, a mozdulat ugyanaz, mégis más; hang-
súlyok tolódnak el. A légiesen kecses mozdulat mintha vaskossá válna, a lehanyatló karok mint-
ha emelkednének, és a lehorgadni készülô fej mintha diadalmasan fölemelkedne. S mindez töké-
letes elhelyezve a fénykép belsô terében. Így születik a színpad valóságából élményfotográfia.

Hat. A Moszkvai Nagyszínház balettegyüttese 1961-ben mutatta be a Magyar Állami Operaház-
ban Chopin zenéjére a Chopiniana címû egyfelvonásos darabot. A fotóriporter, élve képalkotási
eszközeivel, nevezetesen a már sokszor emlegetett, alkalmas nézôpont megválasztásával, vala-
mint a kép belsô terét (a kompozíciót) meghatározó képkivágás alkalmazásával, merész megol-
dásra vállalkozott. A tánc eredeti térformájából a számára lényegeset kimetszve, kiemelve, a
megörökített pillanattal egyben új látványt alkotott, amely sehol másutt nem létezik, csak az ô fény-
képén. A felvétel ezzel a szokatlan térhasználatával, bízva a nézô képzeletében, végtelenné
növeli a táncosnôk sorát.



Fény és árnyék
1975

Levegôben
1974

Kilenc. Az 1974-ben készült, Levegôben címû felvételt látva azt hisszük, hogy különlegessége
egy pillantásra felfedezhetô: a tánckar valamennyi tagja éppen elrugaszkodott a földtôl, a késôbb
adott cím is ezt emeli ki. Arra már csak késôbb döbbenünk rá, hogy a szereplôk között, szokatlan
módon mintha nem volna összhang: szinte valamennyi más és más testhelyzetben van. A köze-
lebbiek mintha magasabbra ugornának, másoknak pedig a testhelyzete változik, jobbra dôlnek,
balra dôlnek, hajladoznak. Azt pedig már észre sem vesszük, hogy a színpad erôsen balra lejt,
befolyásolva a közelség-távolság érzetünket. Ilyen sok összetevô kell ahhoz, hogy a körtánc re-
mek pillanata örökre megmaradjon.

Nyolc. A Fény és árnyék címen ismertté vált felvétel a leningrádi Jakobszon együttes Koreográ-
fiai miniatûrök címû mûsorán készült, 1975-ben. A fotóriporter a címben tulajdonképpen belesûrí-
ti, összefoglalja a lényeget (e könnyed félmondat súlyos, mert a helyes döntés felelôsségét jelen-
ti): a táncosnôt megvilágító fény és a táncos szürke, bemozduló, fenyegetô árnyalakja közötti el-
lentét élteti a fényképet. Ehhez, persze, elengedhetetlen, hogy a fotóriporter minden idegszálával
ott legyen, együtt éljen a jelenettel.



Gobbi Hilda
1980

Avar István
1974

Tizenegy. Az Avar Istvánról 1974-ben készült fénykép, szemben az elôzôvel, nem engedi, hogy
a színész a felvétel közben is alakítson. Ezen a szûk kivágású, árnyalatokban gazdag felvételen
egyértelmûen uralkodik a fotográfus akarata: egy arcot látunk, amibôl többet olvashatunk ki, mint
számos nyilatkozatból. Figyelemre méltó tény, hogy a természetes környezetben készülô szemé-
lyiségábrázoló fényképek többségénél a fotográfus (tudatosan vagy tudatalatt) az álló formátumot
használja, mert így csak a fényképezôgép elôtt álló személyre kell összpontosítania, és figyelmen
kívül hagyhatja a környezet zavaró mozzanatait.

Tíz. A személyiségábrázolás (ismertebb nevén a portré; ezt a képzômûvészetbôl átvett elneve-
zést azért nem használom szívesen, mivel pontatlanabbnak és szûkebb értelmezést kínálónak ér-
zem) minden fotóriporter kikerülhetetlen feladata, különösen akkor, ha munkája közszereplôkhöz
kötôdik, mint például Keleti Éváé. Az könnyen belátható, hogy az emberábrázolás akkor tölti be a
szerepét, ha a fénykép nemcsak hasonlít, hanem annál többre is vállalkozik, mélyebbre hatolva
a személyiség egyedi jegyeit örökíti meg. Azzal, persze, számolnia kell a fotográfusnak, hogy min-
denkiben él egy elképzelés sajátmagáról, amit valóságnak hisz, és ennek megfelelôen viselkedik
fényképezés közben. Ugyanakkor a fotográfusnak is megvan a maga elgondolása az éppen fény-
képezett személyrôl. A fénykép minôsége attól függ, hogy ebbôl az egymásnak feszülô két aka-
ratból ki kerül ki gyôztesen. Amennyiben a fényképezett rákényszeríti akaratát a fotográfusra, az
nyomot hagy a fényképen, megérzi a nézô. Az emlékezetes személyiségábrázolások mindig a fo-
tográfusok elgondolását érvényesítik. A Gobbi Hildáról 1980-ban készült felvétel határeset: itt rész-
ben érvényesül ugyan a fotóriporter szándéka, de azt is érezhetjük, hogy a homlokráncolás, a hü-
velykujj harapdálása meg az égô cigaretta az elmélyedt gondolkodás látványos kellékei. A mû-
vésznô szerepel: adja magát. Segít azonban tisztázni a helyzetet a furcsa, alig azonosítható ele-
mekbôl álló háttér, amit, gondolom, tudatosan használt a fotóriporter, ezzel hangsúlytalanítva,
semlegesítve a köznapi szereplést. 



Kálmán György
1966

Kálmán György
1966

Tizenhárom. Ezen a fényképen is Kálmán György látható. Az idôpont azonos, és talán a helyszín
sem lehet messze az elôbbitôl. Csupán a szituáció változott. Az új helyzetben a színész már lát-
hatólag könnyedebb, jobban feltalálja magát: ahogy a balkezét csípôre teszi, a jobbját a térdére,
és kicsit álmélkodva, kíváncsian fürkészi a jövôt, remekül megoldott színjáték volna. Ám az erdei
környezet, fôleg pedig a fa, amellyel a fotográfus szinte keretbe foglalja a mûvészt, jelzés. Mint-
ha a fotográfus a nézôre kacsintana, jelezve, hogy itt másról van szó. A színészrôl, aki nem tud
kibújni a bôrébôl, még ha fára mászatják, akkor sem.

Tizenkettô. Keleti Éva a színház környékén töltött évtizedek alatt remekül megtanulta, hogyan
kell bánni a gyakran nehéz természetû mûvészekkel. Amikor hiteles fényképet szeretne készíte-
ni róluk, gyakran kiemeli ôket megszokott környezetükbôl, és számukra szokatlan helyzetbe hoz-
za ôket, ahol csökken a magabiztosságuk; így könnyebben érvényesül a fotográfus elképzelése.
A következô négy fénykép erre példa. Amint láthatjuk: Kálmán György 1966-ban felült (pontosab-
ban állt) a játszótéri hintára, és vidám mosollyal vállalta ezt a nem mindennapi helyzetet. Ezen
felvételen, ahol a kellôen alárendelt háttér, a bokrokkal, a paddal csak a helyszín azonosítását
szolgálja; a középtengelyes szerkezet az a lényeges elem, ami azt az illúziót erôsíti, hogy a hin-
ta felénk lendül.



Darvas Iván
1957

Kállai Ferenc
1961

Tizenöt. Valljuk be: ez a felvétel nem fotográfiailag gyakorol hatást a nézôre. Hiszen mind esz-
köz használatában, mind pedig megfogalmazásában nem lép túl a kitûnô fotóriporteri teljesítmé-
nyen. A szokatlansága teszi idôtállóvá. Nem szoktuk hozzá, hogy Kállai Ferencet, a Kossuth-dí-
jas, kiváló mûvészt, a Nemzet Színészét tornagyakorlat közben lássuk. A fotográfia egyik titka,
hogy adott esetben elég csak ott lenni, csak a kellô pillanatban megnyomni a gombot. Ehhez a
csakhoz azonban a szakmai felkészültség mellett tehetség is kell.

Tizennégy. Nehéz volna megmondani, Darvas Iván vajon hányszor állt fényképezôgép elé az
után, hogy azon a nevezetes napon, 1957. február 22-én fejét kedvesen a csacsi nyakára hajtot-
ta, és belemosolygott az optikába. S mivel a róla készült felvételek száma ezrekben mérhetô, haj-
landók lennénk azt mondani a felvételre: egy a sok jó közül, és tulajdonképpen igazunk is volna.
Ám, ha megtudjuk, hogy a felvétel készítésekor ezt mondta (vagy ehhez hasonlót): „most majd
hosszú ideig nem készül rólam fénykép," és így is történik, mert másnap letartóztatták, akkor hir-
telen másként látunk mindent. A fénykép drámai erôt kap, a mozdulata, a mosolya mintha üzen-
ne. Mert minden fényképnek története van. Némelykor ilyen rövid és ilyen drámai.



Gábor Miklós próbán
1984

Várkonyi Zoltán
1970

Tizenhét. A rendezô a színházba járó közönség számára láthatatlan fôszereplô. Munkáját legtöb-
ben csak a róla készült fényképekrôl ismerik. A feladat azonban nem könnyû. Egyrészt, mert a
rendezés korántsem olyan látványos, mint a színjátszás. Másrészt nagyobb a fotóriporter felelôs-
sége, hiszen egy-egy rendezôre csak úgy emlékszünk majd, ahogyan a fényképen láttuk ôt. Ép-
pen ezért nagyon pontosan kell kiválasztani azt a pillanatot, amely jellemzô módon mutatja be a
munkáját végzô rendezôt. Várkonyi Zoltán, akit ezen az 1970-ben készült felvételen látunk, attól
hálásabb alany, hogy ô egyben színész is volt. Így rendezôi utasításait szélesebb, látványosabb
mozdulatokkal kíséri. Amint ezt láthatjuk is. Ez a felvétel arra is jó példa, hogy a fotóriporter gyak-
ran a körülmények kiszolgáltatottja. Az eseményes fényképeken a nem oda tartozó, fölösleges
részleteket lehetetlen kiküszöbölni, mint például itt a rendezô mögötti harmadik sorban heverô
asztali lámpát, amely vonzza a szemet. Erre csak azt mondhatom: nem azért, hanem annak el-
lenére emlékezetes a pillanat. A jó fénykép legtöbbször még ezt is elviseli.

Tizenhat. Keleti Éva színházi fényképei, kezdetben szokatlan, ma már elterjedt elgondolását tük-
rözik. Kiharcolta magának azt a lehetôséget, hogy próba közben, és ne a fényképezésre kijelölt
idôben dolgozhasson. Ô ugyanis olyan felvételek készítésére törekedett, amelyek „elmondanak
egy elôadást". Azt tartotta: „Arról szól a dolog, hogy ôk dolgoznak, színház van, mûvészet van.
Én csak megpróbálom megörökíteni, amit ôk csinálnak, hozzátéve a saját szubjektív érzéseimet."
A Gábor Miklós próbán címû, 1984-ben készült felvétel az elmélyült alkotás pillanatát rögzítette.
Elég olvasnunk az apró jeleket: a földön ott a szerep, rajta a szemüveg, végül pedig, amit elôször
fedezünk fel, az arcra tapadó görcsösen megfeszülô kezek, mind a szerepformálás élményét köz-
vetítik. Az egyszerû eszközökkel készült, minden fölöslegest elhagyó, látszatra egyszerû felvétel
remek példa arra, amikor a fotóriporter együtt él az eseménnyel.



Major Tamás
1973

Ruszt József
1987

Tizenkilenc. Még egy példa Keleti Éva kompozíciós képességére: Ruszt Józsefet látjuk ezen az
1987-ben készült felvételen. Ne felejtsük el: a két felvétel között tizennégy esztendô telt el. Ezzel
csak azt akarom jelezni, hogy a kezdeti években kimunkált szakmai eszköztára nem kopott az idô
múlásával, hanem gazdagodott, finomodott. Az újabb felvételeken megfigyelhetô, hogy jobban kö-
zelít a szereplôhöz, és az egész helyett a részletekre összpontosít. Többet látunk a (szépen meg-
világított) arcból, ennek köszönhetôen jobban megsejthetjük a belsô történéseket. Ugyanakkor
nem feledkezik meg az oly sokat eláruló kézrôl sem. A baloldalon belógó széktámla nem tudja él-
ményünket elrontani.

Tizennyolc. Habár Major Tamás is színész volt, ezen az 1973-ban készült felvételen ennek alig
találjuk nyomát. Inkább a belôle sugárzó meggyôzô erôt érezzük, mind a tekintetén, mind a moz-
dulatán. A fényképet azonban nem ez teszi emlékezetessé, hanem a belsô szervezettsége, a re-
mek térkihasználása. Azzal, hogy Major Tamás nem középre, hanem jobbra, a kép szélére került,
és mintegy ellenpontként ott vannak fölötte, mögötte a fényszórók, a fotóriporter, köszönhetôen
rögtönzô készségének, megnyugtató összhangot teremt.



Az ügynök halála
Tímár József

1957

Húsz. Az Eksztázis mellett ez a másik legismertebb Keleti Éva alkotta fénykép. Elsô pillantásra

színpadi jelenetnek gondoljuk: Tímár József, a kitûnô színész közeledik a sötét háttérbôl, meg-

görnyedve a két hatalmas utazótáska súlya alatt. Szépen megoldott munka, de fotográfiai külön-

legességet nem fedezhetünk fel rajta. Emlékezetessé a története tette. Keleti Éva így számolt be

róla: „Tímár József Az ügynök halálában játszott 1957-ben. Én nagyon lelkes lány voltam. Ha azt

mondták, hogy enyém a színház, akkor én jártam a színházakba, olyankor is bementem, ha egyéb-

ként nem is volt ott dolgom. Ezúttal is csak úgy bementem a Nemzeti Színházba egyik este a Rol-

leiflex-szel az oldalamon. Annyit láttam, hogy Tímár a színfalak mögött megemeli a két bôröndöt,

kipróbálta, hogy kibírja-e majd az elôadáson. Akkor már halálos beteg volt, tüdôrákos. Abban a

pillanatban exponáltam, és akkor éreztem meg azt, hogy a fotográfia másra is képes, mint repro-

dukálásra, bele tudom vinni a saját érzelmeimet, elképzeléseimet is. (…) Az volt az én eljegyzé-

sem a fotográfiával." Tímár József 1960-ban meghalt. Sokak emlékezetében máig úgy él, ahogy

Keleti Éva láttatta: kissé roskadtan, kezében a két utazótáskával.



Valló Péter
1984

Ruttkai Éva–Latinovits Zoltán
1969

Huszonkettô. És itt van még egy méltán híres Keleti Éva-mû. Az 1969-ben készült felvételen a
feledhetetlen színészpár, Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán. Több mint húsz esztendôvel ezelôtt ezt
írtam róla:
„Megrendítô látvány. Szívbe markoló. Még ma is. Sôt. Ma még inkább. Az embernek elszorul tô-
le az a pletykás torka. Mert egy dolog ugye, beszélni róluk, könnyed szavakkal, felelôtlenül mon-
dani ezt, azt, továbbadni, amit hallottunk valakitôl, aki hallotta valakitôl; és más dolog látni ôket,
a színészkirálynôt és a színészkirályt. És így látni, ahogyan Keleti Éva gyengéd, együttérzô fény-
képe megörökítette ôket. Kendôzetlenül. Leplezetlenül. Fenséges egyszerûségükben. Kezükben
uralkodói jelképük: a fényes múltat idézô fénykép (az is Keleti Éva munkája), amikor esténként
Rómeó és Júlia szerepét játszták, felszabadult, boldog örömmel. Feledhetetlen esték. »Korunk
nagy mitikus figurái a színészek – írja Spiró György. – Rájuk tapadnak a mások által írt régi és új
mesék, azok, melyeket a színpadon alakítanak, s azok is, a magánéletiek, melyekrôl a színházi
lapokból értesülünk. Shakespeare találékonysága semmi ahhoz az életes tébolyhoz képest, amit
ôk megélnek és meghalnak.« Emlékezhetünk rá: Rómeó mint rabságban sínylôdô madár röpkö-
dött a színpadon, s csak Júliája karjai között lelt nyugalmat. A jövôt nem sejtve tapsoltunk akkor.
Aztán elôbb Latinovits Zoltán, az elkínzott színészkirály ment el, majd késôbb Ruttkai Éva, a be-
tegségét méltósággal viselô színészkirálynô. Sorsuk, éltükben, haltukban egymáshoz kötötte ôket.
„Akárhogy is történt és történik: Hozzád tartozom. Azt hiszem, ez el van végezve. Elvégeztetett."
Írta Latinovits Zoltán 1975 júliusában. Egy másik levélben pedig így vallott: „Éva, akivel gondo-
lom, minden gondokon és gondolatokon túl mindenképpen megtartjuk egymást, mint fatörzs a le-
velet, ág a gyökerét, bárhonnan fú is majd a szél..." Mindez ma már csak emlék. Ezt hagyták ránk
örökül. Filmeket, hangszalagokat, teleírt papírlapokat, s ami a legfontosabb: életük nagy tanulsá-
gát, amely kiolvasható a tekintetükbôl. Bárcsak okulnánk belôle."
Ennél többet ma sem tudok mondani.

Huszonegy. Hiszek Keleti Évának. Valló Pétert színházi rendezôként úgy képzelem el, ahogyan
ezen az 1984-es felvételen látom: az erôteljes mozdulattal magasba emelt, fénytôl világító jobb
kezét, a maga elôtt tartott, kifordított tenyerû bal kezét; mint egy karmester, vezényli az elôadást.
Valló Péter tehát határozott, szigorú rendezô, akiben megbízhat a színész, ám ellentmondani ne-
héz neki, mert tudja mit, és miért akar. Így van? Nincs így? No hát, ez a fotóriporter felelôssége,
amirôl beszéltem.



Latinovits Zoltán
1967

Yerma
Psota Irén

1965

Huszonnégy. Ez a felvétel, melyen Psota Irént láthatjuk Federico Garcia Lorca Yerma címû drá-
májában, már bonyolultabb szerkezetû. A lényeg kiemelése érdekében a fotóriporter az életlen-
séget alkalmazva tagolja a látványt. A elôtérben mind a kecses tartású színésznô, mind pedig a
faragott kô, amin ül, miközben inkább a feketéhez közelítô sötét árnyalatokból épül, élességével,
anyagszerûségével mégis magához vonzza a figyelmet; az egytömbû, bizonytalan körvonalú hát-
tér világos foltja, a maga alárendeltségében csupán a hangulat megteremtését szolgálja. Itt is,
mint más fényképek esetében tapasztalhattuk, a felvétel belsô szerkezete remek, a végeredmény
összhangot sugall. Keleti Éva ugyanis jó érzékkel tölti meg tartalommal az adott teret.

Huszonhárom. Fentebb már idéztem Keleti Éva gondolatait, elképzelését a színházi fényké-
pezésrôl. Most folytatom az idézetet. „Mindig megmutattam nekik, amit csináltam. (…) Ôk is lát-
ták, hogy az elôadás közben készült képeken talán torzabb az arcuk, de mennyivel több élet van
az ilyen képekben, mennyivel kifejezôbbek, igazi érzelem van bennük." A most következô néhány
fényképen láthatjuk: az elmélet hogyan vált be a gyakorlatban. A Latinovits Zoltánról készült fel-
vételnél valójában egyszerû a dolgunk. Elég megnéznünk az elôbbi fényképet, és azt a csüggedt,
elkínzott, szomorú tekintetû embert összehasonlítani az itt láthatóval. A különbség Keleti Évát iga-
zolja. A pillanat drámai ereje megérinti a nézôt. S mindez egyszerû eszközökkel rögzítve: csupán
a fekete háttérbôl a szürke finom árnyalataiból kirajzolódó alakkal.



Avar István
1972

Temessy Hédi
1981

Huszonhat. Sokszor vádoltak már azzal, hogy elfogult vagyok a fotóriporterek javára. Holott csak
tisztelettel adózom a legtöbbször nehéz körülmények között végzett munkájuknak. Azt sem felej-
tem el, hogy a sikerült riportfényképhez nem elég a jó fényképezôgép, a nagy érzékenységû film,
egyéniség kell hozzá, aki kellôen érzékeny, érdeklôdô és mindenre elszánt. Ez az 1981-es felvé-
tel, amelyen Temessy Hédit láthatjuk, példa arra, hogy a rögtönzés, az alkalmazkodás az adott
helyzethez, milyen elhanyagolhatatlan erénye a fotóriporternek. Elég belegondolni, mi minden kel-
lett ahhoz, hogy arról a pillanatról ez a fénykép szülessen: a legjobb nézôpont kiválasztása, az
éppen szükséges képkivágás meghatározása, a kellô pillanat kivárása, és mindezt néha egy perc
töredéke alatt kell eldönteni. A furcsán fénylô szeméthalmon, mint egy trónuson térdelô színész-
nô fájdalmassá torzuló arca, görcsös igyekezetet kifejezô keze, átélhetô drámai erôt ad a
felvételnek.

Huszonöt. Hogy ez a pillanat „megvan", a lankadatlan figyelem gyümölcse. Hiszen próbán, ahol
ez a felvétel készült, a hírügynökségi fotóriporternek nem kötelezô részt vennie. A színházak vi-
lágában járatlan nézônek beavatással ér fel ez a látvány. Egyébként aligha láthatná, amint Avar
István lehunyt szemmel, ernyedten a falnak dôlve befelé figyel. Érdemes megfigyelni a felvétel
anyagszerûségét (errôl a fotográfusok gyakran megfeledkeznek). Az ütött-kopott díszlet, a háttér-
ben a gyûrött vászon, és a színész nem kevésbé gyûrött kezeslábasa, minden apró részlet az
élményt hitelesíti.



Egy ôrült naplója
Darvas Iván

1967

Darvas Iván
1980

Huszonnyolc. Tizenhárom évvel késôbb, 1980-ban készült ez a második felvétel. Szinte minden
megváltozott. Más a színpad, más a jelenet, a helyszín, furcsábbak a fényviszonyok. Keleti Éva
alkalmazkodott a változásokhoz. Az elôbbi felvételnél oly sikeres álló forma helyett, itt inkább négy-
zetesre komponált (megjegyzem: sokkal nagyobb kihívás ez a forma, mert gyakran nehezebb
megtölteni érvényes tartalommal, és könnyebben becsúszik valami, nem a képmezôre szánt rész-
let, mint például itt is a jobb felsô sarokba benyúló téglalap formájú feketeség). A színész, szem-
ben az elôzô felvétellel, itt részleteit vesztve, sötét folt csupán. Ám ezért a veszteségért kárpótol
bennünket a padlóra terített fényes mûanyagra vetülô alakja, és különösen arcéle. Ezzel megint
csak érzékelhetjük a helyzet „ôrült" voltát.

Huszonhét. A következô két felvételen Darvas Ivánt láthatjuk a Gogol mûve alapján készült Egy
ôrült naplója címû egyszemélyes, nagy sikerû darabban. Csak keletkezésük idôpontja különbö-
zik. Ez 1967-ben készült. Ez a felvétel is arról tanúskodik, hogy Keleti Éva képalkotás közben
gyakran használja a színházi díszleteket. Itt is megfigyelhetô, hogy nem igyekszik minél közelebb-
rôl fényképezni, a színészt mintegy kimetszeni a játszótérbôl, hanem inkább épít a díszletek han-
gulati erejére. Most például az összeroskadó színésszel majdnem azonos hangsúlyt kap a jobb
oldalon belógó négyzetes díszletrészlet. Ezzel fölerôsíti a helyzet nem köznapi, különleges voltát.



Bilicsi Tivadar
1974

Salemi boszorkányok
1972

Harminc. Az utolsó felvétel több szereplôs jelenet Arthur Miller Salemi boszorkányok címû drá-
májából. Ritkán látni ehhez hasonló mozgalmas jelenetet, ahol az öt szereplô tulajdonképpen áll.
Ettôl válik fotográfiailag izgalmassá a látvány: a fadíszlet csillogó feketesége, a szereplôk több-
ségének a ruhája tökéletesen éles, közben, ahogyan a négy szereplô feje mozog, mindegyiküké
más-más módon életlen. S mint egy ellenpont, az elôtérben térdel az ötödik szereplô, akit a fény-
képezés a mozgásnak abban mozdulatlan pillanatában ért, amit csak a gép vesz észre. 
Abban a beszélgetésben, amelybôl már többször idéztem, mondta Keleti Éva: „A fotózásban pe-
dig az a lényeg, hogy én is tudok valami egyénit mondani." 

Huszonkilenc. Az a mozdulat, ahogyan Bilicsi Tivadar a fejére húzza a kabátját, telitalálat! Erre
figyeltem fel elôször, majd késôbb, ahogyan tekintetemmel bekalandoztam a fénykép minden
szegletét, fölfigyeltem a színész arcára, bal kezére. Így jutva el szép lassan, minden apró rész-
lethez. A jó fényképnek ugyanis téveszthetetlen útiránya van, amelyen végigvezeti a hûséges né-
zôjét.



Keleti Évát köszöntô születésnapi megemlékezés 1951. augusztus 18-án

Az aláíró fotográfusok

Hollenzer Béla (1910–1970) és felesége
Langer Klára (1912–1973)

Reismann Marian (1911–1991)
Sándor Zsuzsa (1923–1969)

Vadas Ernô (1899–1962)

KELETI ÉVA ÖNÉLETRAJZA

Elég öreg vagyok már ahhoz, hogy ne titkoljam: 1931. augusztus 18-án születtem, Ilona-
napon. Gyerekkorom mint háborús gyereké elég zûrzavarosan telt el. A legelsô megemlítendô
esemény az életemben, hogy 1949-ben érettségiztem a Veres Pálné Gimnáziumban. Vegyész
szerettem volna lenni, így beiratkoztam a Természettudományi Karon a kémia–fizika szakra. Ab-
ban az idôben elôre eldöntötték, hogy az ember hol fog majd dolgozni, így én hamar megtudtam,
hogy az egyetem elvégzése után a Forte gyárba irányítanak, a színesfilm-kísérleti laboratóriumá-
ba. Ekkor azt kértem az egyetemtôl, hogy egyik nyáron olyan helyre kerüljek gyakorlatra, ahol a
fotográfiát megismerhetem. Így mentem 1951-ben a Magyar Fotó Állami Vállalathoz, az MTI Fo-
tó elôdjéhez. Ez a lépés meghatározta az életemet. Megismerni, megszeretni és egy életen át a
fotográfia bûvöletében lenni, ez az én történetem.

Mestereim voltak: Langer Klára, Reismann Marian, Hollenzer Béla, Vadas Ernô, késôbb
már riporterként Papp Jenô, Botta Ferenc.

Férjhez mentem, férjem Mátray Mihály filmoperatôr. Gyermekeim születtek: Mihály és Ka-
talin. Az ô gyerekeik: Judit, Peti, Kata és Anna. Most már nagyon várom a dédunokákat.

Számtalan kiállításom volt. A legelsô 1974-ben, az Ernst Múzeum összes termeiben, a
késôbbi, számomra legkedvesebbek a Magyar Nemzeti Galériában (1976), és a Néprajzi Múze-
umban (1984). E két utóbbin az indiai utamon készült képek voltak láthatók. Voltak tárlataim Eger-
ben, Gyulán, Székesfehérváron, Szolnokon, Veszprémben – itt csak néhány helyszínt említve.
Szinte nincs olyan magyar város, hol ne állítottam volna ki. Külföldön is voltak bemutatkozásaim,
többek között Bécsben, Berlinben, Prágában, Varsóban, Moszkvában.

Szerveztem is kiállításokat. Az 1956-os forradalom készült tárlat bejárta Európát, bemu-
tattuk például a roueni székesegyházban és a bayeux-i múzeumban.

Megrendeztem a „Magyarország a Duna gyöngye" nemzetközi pályázatot és kiállítást,
majd Budapestre hoztam az ottawai J. Karsh, valamint R. Capa kiállítását.

A fotográfia jubileumi ünnepén, születésének 150. évfordulóján a Magyar Nemzeti Galé-
riában rendezett fotó-világkiállítás a legjobb fotográfusok seregszemléje volt. A sikert jelzi, hogy a
tárlatot meghívták Stuttgartba is, ahol a német államelnök nyitotta meg.

Tagja vagyok a World Press Photo Foundation nemzetközi elnökségének, három alka-
lommal zsûriztem is e pályázaton Amszterdamban. 1984-ben sikerült Magyarországra hozni a
WPP-pályázat képeit. Azóta minden évben látható Budapesten a sajtófotósok nemzetközi 
kiállítása.

Kitüntetéseim között megemlítem a Balázs Béla-díjat és az érdemes mûvész kitüntetést.
A hollandok Arany Tulipán-díjjal ismerték el munkámat, Prágában pedig J. Krupka-díjat kaptam.
A Magyar Fotómûvészek Szövetsége 1999-ben Életmû Díjjal jutalmazott. Elnyertem a Magyar Mû-
vészetért díjat. 2002-ben a Magyar Köztársaság Lovagkeresztje (Polgári Tagozat) kitüntetést
kaptam.



Agyulai Dürer-teremben = Magyar Nemzet, 1975. 162. sz.
(júl. 12.) 4. p.
Megnyílt Keleti Éva kiállítása - hír

Keleti Éva színészportrék címû kiállítása = Népszava, 1975. 162. sz.
(júl. 12.) 10.
Gyula, Dürer Terem

Kállai [!] Éva fotómûvész kiállítása Gyulán = Békés megyei Népújság,
1975. 162. sz. (júl. 12.) 3. p.
Hír a „Színészportrék" kiállításról

Egy mondatban. Tegnap Gyulán… = Szolnok megyei Néplap, 1975.
162. sz. (júl. 12.) 1. p.
ADürer Teremben megnyílt Keleti Éva Színészportrék kiállítása

Helyreigazítás = Békés megyei Népújság, 1975. 163. sz.
(júl. 13.) [16.] p.
„…sajnálatos névelírás … A fotómûvésznô nevét tévesen Kállai Évá-
nak közöltük."

- ai -: Keleti Éva színészportréi a Dürer Teremben = Gyulai Hírlap, 1975.
54. sz. (július 15.) [12.] p.

A15 éves Pécsi Balett. Fotókiállítás a Kisgalériában = Dunántúli
Napló, 1975. 326. sz. (nov. 28.) 4. p. - hír Keleti Éva fotókiállításáról

Keleti Éva képei = Déli Hírlap, 1976. 9. sz. (jan. 12.) [6.] p.
Szentes, Móricz Zsigmond Mûvelôdési Központ: „Színészportrék"

Keleti Éva fotómûvésznek… = Népszabadság, 1976. 10. sz. (jan. 13.)
8. p.
Szentes: színházi fényképek kiállítása - hír

Keleti Éva fotómûvésznek… = Népszava, 1976. 10. sz. (jan. 13.) 5. p.
Szentes: színházi fényképek kiállítása - hír

Fotókiállítás = Délmagyarország, 1976. 10. sz. (jan. 13.) 8. p.
Szentes, Móricz Zsigmond Mûvelôdési Központ: „Színészportrék"
Hír

Színház - fotókon = Szolnok megyei Néplap, 1976. 10. sz.
(jan. 13.) 8. p.
Szentes, Móricz Zsigmond Mûvelôdési Központ: „Színészportrék"

Szabó Róbert: Keleti Éva fotókiállítása Szentesen = Csongrád megyei
Hírlap, 1976. 16. sz. (jan. 20.) 4. p.

Keleti Éva: World Press Photo 1976 = Daily News, 1976. 61. sz. (márc.
21.) 4-5. p.
Beszámoló a - - pályázatról

Színházi elôadások, nemzetközi kórusverseny = Hajdú-Bihari Napló,
1976. 72. sz. (márc. 25.) [1.] p.
Elkészült a kulturális program: Debrecenben, a Pódium teremben lesz
Keleti Éva színházi fényképeinek kiállítása

A[tizedik] X. színházi napok keretében… = Hajdú-Bihari Napló, 1976.
107. sz. (máj. 7.) 8. p.
APódium teremben lesz Keleti Éva kiállítása

Keleti Éva fotómûvész kiállítása ma nyílik = Hajdú-Bihari Napló, 1976.
109. sz. (máj. 9.) 8. p.
APódium teremben a kiállítást Kertész Gyula, a Csokonai Színház igaz-
gatója nyitja meg

(vinkó): Hódolat a Színháznak. Keleti Éva fotói Debrecenben = Hajdú-
Bihari Napló, 1976. 115. sz. (máj. 16.) 5. p.
Csokonai Színház, Pódium-terem

Kiállítás = AMagyar Hírek Nyári Melléklete, 1974. 12. sz. (jún. 8.) 12
13. p.
Keleti Éva: Aszínház világa (Ernst Múzeum)

Apáti Miklós: Keleti Éva képei. Ernst Múzeum, 1974. április = Fotómû-
vészet, 1974. 3. sz. 52-54. p.

Keleti Éva fotómûvész kiállítását… Hajdú-Bihari Napló, 1974. 145. sz.
(jún. 23.) 8. p.
Balmazújváros, Veres Péter Mûvelôdési Központ, jún. 26-tól - hír

Székelyhidi Ágoston: Szemek és gépek. Fotósok között Balmazújvá-
roson. Keleti Éva fotókiállítása Balmazújvároson = Hajdú-Bihari Napló,
1974. 151. sz. (jún. 30.) 5. p. 

Harminc év a tárlókban. A külföldi magyar intézetek programja = Esti
Hírlap, 1974. 173. sz. (júl. 25.) 2. p.
Varsói Magyar Intézet: Keleti Éva színházi képei

Magyar kiállítások külföldön = Magyar Nemzet, 1974. 173. sz. (júl. 26.)
4. p.
Keleti Éva kiállítása a varsói Magyar Intézetben

Kiállításaink külföldön. Keleti Éva kiállítása a varsói Magyar Intézetben
= Kisalföld, 1974. 173. sz. (júl. 26.) 5. p.

Sinha, Suresch Chandra: Portrait of a Photo-reporter = United Voice.
Organ of the I. O. J. International School Journalists (Budapest), 1974.
2. sz. (júl.) [4.] p.
Keleti Éváról

Apáti Miklós: Keleti Éva képei. Ernst Múzeum, 1974. április = Fotómû-
vészet, 1974. 3. sz. 52-54. p.

Gera Mihály: Egy gép és más semmi? Beszélgetés Keleti Évával a ma-
gyar fotóriporter-képzésrôl = Fotómûvészet, 1974. 4. sz. 43-45. p.

Honti Katalin: Megszerették Szentesen az új kiállítótermet = Csongrád
megyei Hírlap, 1974. 260. sz. (nov. 6.) 4. p.
Itt lesz Keleti Éva színmûvészeket bemutató kiállítása

Sunderland, Jan: Eva Keleti = Foto. Magazin Fotograficzny (Warsza-
wa), 1975. 3. sz. (márc.) [78]-79. p.

Díjak, kitüntetések - 1975 = Élet és Irodalom, 1975. 14. sz.
(ápr. 5.) 2. p.
Keleti Éva: Balázs Béla-díj, III. fokozat

Két Balázs Béla-díjas fotómûvész: Keleti Éva és Korniss Péter = Film,
Színház, Muzsika, 1975. 14. sz. (ápr. 5.) [18.] p.

Barta András: Színháztörténet ötvened másodpercekben. Beszélgetés
Keleti Éva fotómûvésszel = Magyar Nemzet, 1975. 133. sz.
(jún. 8.) 11. p.

Kitüntetések = Fotómûvészet, 1975. 2. sz. 52. p.
Keleti Éva: Balázs Béla-díj III. fokozat

Szerdahelyi István: Megnyitó beszéd Keleti Éva „Színészportrék" címû
kiállítása alkalmából. Gyula, Erkel Ferenc Múzeum, 1975. júl. 11. [Gé-
pirat, 4 p., Keleti Éva gyûjteményébôl]

Keleti Éva színészportrék címû kiállítása pénteken nyílt meg… = Ma-
gyar Hírlap, 1975. 191. sz. (júl. 12.) 8. p.
Gyula, Dürer Terem - hír

Kiállítás nyílt Keleti Éva fotómûvész képeibôl… = Magyar Nemzet, 
1974. 76. sz. (márc. 31.) 11. p.
Ernst Múzeum: gyûjteményes kiállítás - hír

Art photographers¢ retrospective exhibition. Aufnahmen von Éva
Keleti = Daily News, 1974. 76. sz. (márc. 31.) 4-5. p.
Ernst Múzeum: gyûjteményes kiállítás

Keleti Éva fotómûvész kiállítása = Magyar Nemzet, 1974. 84. sz. (ápr.
11.) 6. p.
Ernst Múzeum: gyûjteményes kiállítás - hír

Keleti Éva fotómûvész kiállítása = Magyar Nemzet, 1974. 86. sz. (ápr.
13.) 6. p.
Ernst Múzeum: gyûjteményes kiállítás

Osvát [Katalin]: Hogy tükröt tartson mintegy a színháznak = Nôk Lap-
ja, 1974. 15. sz. (ápr. 13.) [10]-[11.] p.
Ernst Múzeum: gyûjteményes kiállítás

B[arabás] T[amás]: Keleti Éva kiállítása =  Tükör, 1974. 16. sz. (ápr. 16.)
10. p.
Ernst Múzeum: gyûjteményes kiállítás

Fekete Judit: Keleti Éva fotói az Ernst Múzeumban = Magyar Nemzet,
1974. 91. sz. (ápr. 20.) 4. p.

Keleti Éva fotómûvész kiállítása = Népszabadság, 1974. 92. sz. (ápr.
21.) [11.] p.
Ernst Múzeum: gyûjteményes kiállítás - hír

Keleti Éva fotómûvész kiállítása = Magyar Nemzet, 1974. 92. sz. (ápr.
21.) 6. p.
Ernst Múzeum: gyûjteményes kiállítás - hír 

Fotóriporter-fórum = Esti Hírlap, 1974. 112. sz. (máj. 15.) 2. p.
Keleti Éva bemutatja a MÚOSZ végzôs fotóriporter hallgatóit - május
16. MÚOSZ, Rózsa Ferenc terem

Zay László: Színészek, emberek. Keleti Éva fotói = Fotó, 1974. 5. sz.
(máj.) 194-206. p.
Keleti Éva gyûjteményes kiállításáról (Ernst Múzeum)

Keleti Éva fotómûvész kiállítását Darvas Iván… = Szocialista Mûvésze-
tért, 1974. 5. sz. (máj.) 5. p.
Ernst Múzeum: gyûjteményes kiállítás

Kulcsár [József]: Nagysikerû, rangos kiállításnak ad otthont… Nógrád,
1974. 125. sz. (máj. 31.) 4. p.
Keleti Éva gyûjteményes kiállítása az Ernst Múzeumban

Keleti Éva: Aszínházi pillanat = Fotó, 1962. 12. sz. (dec.) 542-544. p.

Tölgyesi János: Keleti Éva = Fotómûvészet, 1969. 4. sz. 28-31. p.

Fényképezés télen címmel… = Csepel, 1971. 4. sz. (jan. 29.) 8. p.
Keleti Éva elôadása a Munkásotthon fotószakkörében - hír

(-ôsi): Ahét kulturális programjából. Afotóamatôröknek erre a hétvégé-
re… = Budapesti Közlekedési Hírlap, 1971. 21. sz. (máj. 20.) 7. p.
Témakeresô séta-vezetô: Keleti Éva

Fotóséta a Dunaparton = Népszabadság, 1971. 131. sz. (jún. 5.) 9. p.
Dunai hídjaink fényképezése. Vezetô Keleti Éva

Keleti Éva fotókiállítása = Népszava, 1974. 67. sz. (márc. 21.) 8. p.
Ernst Múzeum: gyûjteményes kiállítás - hír

Keleti Éva fotókiállítása az Ernst Múzeumban = Élet és Irodalom, 1974.
12. sz. (márc. 23.) 2. p.
Hír

Keleti Éva fotómûvész képeinek tárlatát… = Magyar Nemzet, 1974. 74.
sz. (márc. 29.) 4. p.
Ernst Múzeum: gyûjteményes kiállítás - hír

Keleti Éva fotókiállítása… = Élet és Irodalom, 1974. 13. sz. (márc. 30.)
2. p.
Ernst Múzeum: gyûjteményes kiállítás - hír

Béres Ilona-Psota Irén-Avar István-Jobba Gabi-Váradi Hédi-Pártos Lil-
la: Egy kiállítás elé = Film, Színház, Muzsika, 1974. 13. sz. (márc. 30.)
[16]-[17.] p.
Színészek Keleti Éva egy-egy fényképérôl

[Á]bel [Péter]: Színház a képeken. Keleti Éva kiállítása = Esti Hírlap,
1974. 76. sz. (márc. 30.) [2.] p.
Ernst Múzeum: gyûjteményes kiállítás

Múzeumok - kiállítások. Ernst Múzeum: Keleti Éva fotómûvész kiállítá-
sa = Magyar Hírlap, 1974. 88. sz. (márc. 30.) 11. p.
Hír

Molnár Gál Péter: [Elôszó] = Keleti Éva fotókiállítása az Ernst Múzeum-
ban. 1974. március 30-tól április 21-ig. [Katalógus.] Budapest: Kiállítási
Intézmények Igazgatósága, 1974.

Keleti Éva fotómûvész kiállítása szombaton nyílt meg az Ernst Múze-
umban = Magyar Hírlap, 1974. 89. sz. (márc. 31.) 13. p.
Hír

KELETI ÉVA MUNKÁSSÁGÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA
Összeállította Csillag Katalin

Egy bibliográfia sohasem lehet teljes. A jelen munka sem az. A cél az volt, hogy a Keleti
Éváról, munkásságáról szóló irodalom számbavétele révén láthatóvá váljanak a fotográfusi, kép-
szerkesztôi, fotóügynökség-vezetôi pályaív fontosabb pontjai. Remélem, hogy a bibliográfia a ka-
talógussal együtt alapul szolgálhat egy már igen esedékes, Keleti Éváról szóló nagymonográfia el-
készítéséhez. 

Az összeállító



Keleti Éva fotómûvész mutatja be… = Napló (Veszprém), 1982. 34. sz. 
(febr. 10.) 8. p.
Keleti Éva ma fényképeket és diapozitíveket mutat be a Bakony
Fotóklubban

AMóricz Zsigmond Színházzal kapcsolatos… = Keletmagyarország,
1982. 73. sz. (márc. 27.) 15. p.
Kiállítás a Megyei Könyvtár nagytermében

Színházi pillanatok = Esti Hírlap, 1983. 91. sz. (ápr. 18.) 2. p.
Keleti Éva kiállítása a szolnoki Fotógalériában - hír

Színházi pillanatok címmel… = Népszabadság, 1983. 87. sz. (ápr. 14.)
8. p.
Keleti Éva kiállítása a szolnoki Fotógalériában - hír

Keleti Éva fotómûvész kiállítása… = Népszava, 1980. 87. sz. (ápr. 14.)
8. p.
Szolnok: Színházi pillanatok címû kiállítás

Színházi pillanatok címmel… = Magyar Nemzet, 1983. 88. sz. (ápr. 14.)
5. p.
Keleti Éva kiállítása a szolnoki Fotógalériában - hír

Osvaldo Salas: El hombre y su mundo (Az ember és világa) = Foto-
technika (Havanna), 1983. 2. sz. (ápr.-máj. -jún.) 20-26. p.
Az azonos címû moszkvai nemzetközi fotópályázat zsûri-elnökének,
Keleti Évának a véleménye a pályázat képeirôl

M. H.: Lucifer: Gábor Miklós. Színházavató elôtt = Zalai Hírlap, 1983.
214. sz. (szept. 10.) 7. p.
Zalaegerszegen a Hevesi Sándor Színházban lesz látható Keleti Éva
fényképkiállítása

Thália ügynökei = Új Tükör, 1983. 43. sz. (okt. 23.) 43. p.
Keleti Éva azonos címû kiállítása a zalaegerszegi Hevesi Sándor Szín-
házban

B. É.: Színház a fotós szemével = Zalai Hírlap, 1983. 259. sz.
(nov. 2.) 5. p.
Keleti Éva kiállítása: Zalaegerszeg, Hevesi Sándor Színház

Fotókiállítás Szentendrén = Pest megyei Hírlap, 1984. 68. sz. (márc.
21.) 8. p.
Pest Megyei Mûvelôdési Központ: Thália ügynökei

Thália ügynökei… = Hajdú-Bihari Napló, 1984. 68. sz. (márc. 21.) 8. p.
Kiállítás a Pest megyei Mûvelôdési Központban - hír

Sopronban ünnepi hetek = Esti Hírlap, 1984. 138. sz. (jún. 13.) 8. p.
Bemutatják Keleti Éva alkotásait is

Éremkiállítás, operák = Kisalföld, 1984. 146. sz. (jún. 23.) [16.] p.
Asoproni ünnepi hetek keretében ma nyílik Keleti Éva kiállítása a fer-
tôrákosi Barlang Színház elôterében

(h. é.): Budapesti mûvészeti hetek = Magyar Nemzet, 1984. 219. sz.
(szept. 18.) 7. p.
Afényképkiállítások között Keleti Éva: Krisna szemei címû tárlata lesz
látható

Krisna szemei címmel… = Népszabadság, 1984. 232. sz.
(okt. 3.) 8. p.
Keleti Éva kiállítása a Néprajzi Múzeumban - hír

Krisna szemei. Keleti Éva fotói Indiáról. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban
1984. október 2-tôl [Katalógus Gáthy Vera írásával] 8 p.

Keleti Éva: Fénnyel írt vallomások = Lobogó, 1979. 4. sz. (jan. 11.) 18-
19. p.

Keleti Éva színházi fotói Szolnokon = Szolnok megyei Néplap, 1979.
255. sz. (okt. 31.) 5. p.
Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központ: „Színházi életünk"

Vezetô színészeinket… = Szolnok megyei Néplap, 1979. 259. sz. (nov.
4.) 7. p.

Gera Mihály: Una foto, por favar! = Hungaría (Budapest), 1979. 11. sz.
(nov.) 22. p.
Keleti Éva Extázis címû képérôl

Gera Mihály: Photopage = Hungarian Review, 1979. 11. sz. (novem-
ber) [22.] p.
Keleti Éva Extázis címû képérôl

Színházi életünk címmel… = Somogyi Néplap, 1979. 303. sz. (dec. 29.)
6. p.
Siófok, Dél-balatoni Kulturális Központ: megnyílt Keleti Éva kiállítása

Kiállítás nyílt… = Népszabadság, 1980. 103. sz. (máj. 7.) 12. p.
Fajó János és Keleti Éva képei a paksi Munkás Mûvelôdési Központ-
ban - hír

…és Keleti Éva fotómûvész mûveibôl… (Paks) = Magyar Nemzet,
1980. 105. sz. (máj. 7.) 6. p.
Közös kiállítás Fajó Jánossal a Munkás Mûvelôdési Központban

Kiállítás nyílt Fajó János festômûvész és Keleti Éva fotómûvész alko-
tásaiból… = Magyar Hírlap, 1980. 105. sz. (máj. 7.) 8. p.
Paks, Munkás Mûvelôdési Központ: Indiai emberek

(horpácsi): Optika és blende = Déli Hírlap, 1980. 114. sz.
(máj. 17.) [2.] p.
Keleti Éva férje, Mátray Mihály elôadása a Miskolci Fotóklubban 

[Nádor Vera]: Fotófórum = Új Tükör, 1980. 37. sz. (szept. 14.) 47. p.
Marczibányi téri Új Tükör Szabadidô Központ: a fotófórum vendége Ke-
leti Éva volt 

Grand Canyon. Keleti Éva felvételeivel = Új Tükör, 1980. 38. sz.
(szept. 21.)
Az UNESCO szemináriumán Kanadában és az Egyesült Államokban
a lapot Keleti Éva képviselte

Színházi életünk = Heti QAP. AB[udapesti] M[ûszaki] E[gyetem] KISZ
Bizottságának tájékoztatója, 1980. 3. sz. 3. p.
Keleti Éva kiállítása. Budapest, „R" Fotógaléria, 1980. szept. 29-okt. 10.

Kamocsay Ildikó: Nagy pillanatok. Interjú Keleti Évával, az Új Tükör kép-
szerkesztôjével = Fotó, 1981. 3. sz. (márc.) [110]-[115.] p.

Színház a moziban = Magyar Hírlap, 1981. 187. sz. (aug. 11.) 9. p.
Budapest, VII., Lenin krt. 88. Új Tükör Mozi: Keleti Éva
fényképkiállítása

Színházi életünk címmel… = Somogyi Néplap, 1981. 189. sz. (aug.
13.) 6. p. 
Kadarkút, Id. Kapoli Antal Körzeti Mûvelôdési Ház: Keleti Éva kiállítása
nyílik - hír

Hétvégi tájoló = Somogyi Néplap, 1981. 201. sz. (aug. 28.) 5. p.
Vasárnap zárul Keleti Éva kadarkúti kiállítása - hír

Horváth György: Keleti Éva fotókiállítása = Tükör, 1976. 38. sz. (szept.
21.) 41. p.
Magyar Nemzeti Galéria, mûhelykiállítás: Indiai emberek

Török András: Színházi levél. Az orosz „ugar" foglyai = Zalai Hírlap, 1976.
242. sz. (okt. 13.) 4. p.
Zalaegerszeg, Megyei Mûvelôdési Központ: Keleti Éva színházi képei

Bán András: Keleti Éva: Indiai impressziók = Fotómûvészet, 1976. 4.
sz. 54-55. p.

A. T.: Kulturális élet a csabai Gyopár Klubban = Békés megyei Népúj-
ság, 1976. 274. sz.  sz. (nov. 19.) 4. p.
Aközeljövôben itt lesz Keleti Éva kiállítása

Atóalmási mûvelôdési ház látogatóinak ajánljuk = Pest megyei Hírlap,
1977. 72. sz. (márc. 26.) 8. p.
Keleti Éva 22 nagy méretû portréfotóján színházi életünk jeles egyéni-
ségei láthatók

Keleti Éva: Fotó = Tükör, 1977. 31. sz. (júl. 31.) 4. p.
AFotó címû folyóirat júliusi számának World Press Photo-beszámoló-
járól

Kiállítások = Zalai Hírlap, 1977. 251. sz. (okt. 25.) 7. p.
Keleti Éva: Aszínház világa - Zala Bútorgyár, okt. 27-ig

Kiállítások. Zalaegerszeg… = Zalai Hírlap, 1977. 253. sz. (okt. 27.) 7. p.
Keleti Éva: Aszínház világa - Húsipari Vállalat, nov. 2-ig

P. H.: 10 years in retrospect. Éva Keletí s photo exhibition = Daily News,
1978. 15. sz. (jan. 21-22.) 7. p.
Budapest, Tiszti Klub

Keleti Éva fotói = Nógrád, 1978. 39. sz. (febr. 15.) 4. p.
Kiállítás Pásztón, a Lovász József Mûvelôdési Központban

Magyar siker Hollandiában = Tükör, 1978. 10. sz. (márc. 5.) 45. p.
World Press Photo - Keleti Éva: Arany Tulipán-díj

Tánc és színház a képeken (Keleti Éva kiállítása Sárváron) = Vas Né-
pe, 1978. 115. sz. (máj. 18.) 8. p.

(Jónás): Agria ́ 78 = Népmûvelés, 1978. 6. sz. (június) 31. p.
Eger, Gárdonyi Géza Színház - Keleti Éva kiállítása: Színház a fotómû-
vészetben

Fénygrafika, színházi fotók, ikonok. Négy kiállítás Egerben = Népújság
(Eger), 1978. 157. sz. (júl. 6.) 4. p.
Keleti Éva színházi fényképei a Városi Tanács aulájában júl. 12-tôl lesz-
nek láthatók

Színházi fotók = Népújság (Eger), 1978. 162. sz. (júl. 12.)
Keleti Éva színházi fényképeinek kiállítása ma nyílik a Városi Tanács
aulájában - hír

- gácsi - : Tárlat - találomra = Magyar Nemzet, 1978. 175. sz. (júl. 27.)
4. p.
Eger, Városi Tanács aulája: Színház a fotómûvészetben

Színház a fotómûvészetben címmel… = Esti Hírlap, 1978. 162. sz. (júl.
12.) 8. p.
Kiállítás: Eger, Városi Tanács aulája - hír

Vár Eger-vár = Szolnok megyei Néplap, 1978. 162. sz. (júl. 12.) 5. p.
AVárosi Tanács aulájában lesz Keleti Éva kiállítása

Keleti Éva: Fotóriporterek fesztiválja Hollandiában = Rakéta, 1976. 22.
sz. (jún. 1.) [10]-11. p.

Fotók a színház világából = Fejér megyei Hírlap, 1976. 156. sz. (júl. 3)
5. p.
Keleti Éva kiállítása július 18-án nyílik

Aszínpad világa = Fejér megyei Hírlap, 1976. 164. sz. (júl. 13.) [7.] p.
Az azonos címû kiállítás a székesfehérvári Úttörô és Ifjúsági Házban -
hír

Aszínpad világa címmel… = Esti Hírlap, 1976. 165. sz. (júl. 14.) [8.] p.
Kiállítás: Székesfehérvár, Velinszky László Ifjúsági és Úttörôház- hír

Aszínpad világa címmel… = Népszabadság, 1976. 166. sz. (júl. 15.)
8. p.
Kiállítás: Székesfehérvár, Velinszky László Ifjúsági és Úttörôház - hír

Keleti Éva fotókiállítása = Magyar Nemzet, 1976. 166. sz. (júl. 15.) 4. p.
Székesfehérvár Velinszky László Ifjúsági és Úttörôház  - hír

A színpad világa címmel nyílt meg tegnap… = Magyar Hírlap, 1976.
166. sz. (júl. 15.) 8. p.
Székesfehérvár, Velinszky László Ifjúsági és Úttörôház - hír

Vincze István: Az emberség és a mûvészet világa = Fejér megyei Hír-
lap, 1976. 169. sz. (júl. 18.) 5. p.
„Aszínpad világa" címû kiállítás a székesfehérvári Velinszky László If-
júsági és Úttörô Házban

Keleti Éva fotómûvész kiállítása a Magyar Nemzeti Galéria mûhelyki-
állítás-sorozatában = Népszabadság, 1976. 210. sz. (szept. 5.) 14. p.
Hír

Keleti Éva fotómûvész… = Népszava, 1976. 210. sz. (szept. 5.) 12. p.
Kiállítás a Magyar Nemzeti Galéria mûhely-kiállítás sorozatában

Keleti Éva fotómûvész kiállítása a Magyar Nemzeti Galéria mûhely-ki-
állítás sorozatában… = Magyar Hírlap, 1976. 210. sz. (szept. 5.) 13. p.
Hír

Keleti Éva fotómûvész kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában = Ma-
gyar Nemzet, 1976. 210. sz. (szept. 5.) 11. p.
MNG, mûhelykiállítás-sorozat - hír

AGaléria mûhelyében Keleti Éva = Esti Hírlap, 1976. 210. sz. (szept.
6.) [2.] p.
Mezei Ottó kiállítás-rendezô mûvészettörténész az „Indiai impressziók"-
ról

Közlemények. Keleti Éva fotómûvész kiállítása a Magyar Nemzeti Ga-
lériában = Esti Hírlap, 1976. 211. sz. (szept. 7.) [6.] p.; 212. sz.. (szept.
8.) [7.] p.; 213. sz. (szept. 9.) [6.] p.; 215. sz.  (szept. 11.) [6.] p.; 219. sz.
(szept. 16.) [6.] p.
Indiai emberek - hír

A. L.: Two photographic exhibitions in Budapest = Daily News, 1976.
185. sz. (szept. 12.) 3. p.
Keleti Éva: Krisna szemei, Budavári Palota D épület; Szalay Zoltán: En
Route, Fényes Adolf Terem

Keleti Éva fotómûvész kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában = Élet
és Irodalom, 1976. 37. sz. (szept. 11.) 8. p.
Hír



D. Zs.: Fényképes vallomások a színházról = Napló (Veszprém), 2000.
34. sz. (febr. 10.) [3.] p.
Veszprémi Egyetem aulája: Keleti Éva kiállítása

Trencsényi Zoltán: Keleti-kultúra = Népszabadság, 2000. 52. sz. (márc.
2.) 9. p. 
Interjú

Székely András: Száz kép - százegy személyiség. Kiállítás a magyar
fotómûvészet múltjából a Mai Manó Múzeumban = Népszabadság,
2000. 95. sz. (ápr. 22.) 9. p.
Keleti Éva Extázis címû képérôl is szól a cikk 

Afotográfia elismerése = Jászkun Krónika, 2000. 296. sz.
(dec. 19.) 6. p.
AMagyar Mûvészetért 2000 díj egyik kitüntetettje: Keleti Éva

Ki[ncses] K[ároly]: Keleti Éva fotómûvész, fotóriporter = Kortárs mûvé-
szeti lexikon, 2. köt. Budapest,: Enciklopédia Kiadó, 2000. 334. p.

Eifert János: AMagyar Fotómûvészek Szövetsége Életmû-díjasai. Ke-
leti Éva = Fotó Video, 2001. 6. sz. (június) 74-75. p.

Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán = Criticai Lapok, 2001. 9. sz. 28. p.
Keleti Éva kiállítása a Vígszínházban okt. 4-tôl látható

Cs. A.: Keleti Éva színészfotói a Belcanto étterem bemutatóján. Tárlat
a kirakatban = Terézváros, 2001. 11. sz. (nov.) 23. p.

Pitrollfy Tamara: Nôk a kamerák mögött. Keleti Éva elôdökrôl és elôíté-
letekrôl = 168 óra, 2002. 13. sz. (márc. 28.) 36-38. p.

Dalia László: Mindenki menjen ki, a Keleti maradhat = Vasárnap Reg-
gel, 2002. 34. sz. (aug. 25.) 7. p.
Interjú

Ünnepi kitüntetések = Népszabadság, 2002. 192. sz. (aug. 17.) 10. p.
Keleti Éva: AMagyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (Polgá-
ri Tagozat)

Keleti Éva = Magyar Sajtó, 2002. 7-8. sz. (júl.-aug.) Aborító elsô és má-
sodik oldalán Keleti Éva képei a Magyar Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkeresztjével történt kitüntetése alkalmából

Életmûtárlat és fotóalbum. Kabáczy Szilárd dokumentumértékû hírké-
pei és mûvészfotói = Fejér megyei Hírlap, 2002. 279. sz. 
(nov. 30.) 4. p.
Kabáczy Szilárd albumát Keleti Éva mutatta be

Albertini Béla: …Keleti Éva (1931) neve… = Magyar mûvészeti kisle-
xikon - kezdetektôl napjainkig - Budapest: Enciklopédia Kiadó, 2002.
119. p.

Keleti Éva: Ha meg lelkesedtem, akkor nagyon tudtam lelkesedni =
Szarka Klára: Fotográfia nônemben. Budapest: Balassi Kiadó-Magyar
Fotómûvészek Szövetsége, 2002. [66]-101. p. - Életrajz: 382. p. /Femi-
nizmus és történelem./

*

Források:

Keleti Éva magángyûjteménye,  Magyar Fotográfiai

Múzeum (Kecskemét) Keleti Éva dosszié

(tardos): 200 méterrôl ellesett pillanatok. Nálunk egyelôre nincs tere és
piaca a botrányfotónak = Komárom-Esztergom megye 24 óra, 1997.
206. sz. (szept. 4.) 5. p.
Keleti Éva nyilatkozata

Magyar fotómûvész kitüntetése = Heves megyei Hírlap, 1997. 275. sz.
(nov. 25.) 6. p.
World Press Photo: Arany Tulipán-díj Keleti Évának

Sándor Zsuzsanna: Ásító pápa = 168 óra, 1997. 50. sz. (dec. 16.) 13-
15. p.
Keleti Éva, a Ferenczy Europress vezetôje a fényképek jogtiszta keze-
lésérôl

- Szônyei - : Sajtófotó. „Innen kifelé nem megy" = Magyar Narancs,
1998. 12. sz. (márc. 19.) 33. p.
Interjú Keleti Éva fotóügynökség vezetôvel

Szekeres Mónika, P.: Mackógyûjtô a Kincsestár vendége. Szilágyi Ti-
bor rajongó hölgykoszorúba érkezik = Blikk, 1998. 117. sz. (ápr. 30.) 7.
p.
Keleti Éva fotómûvész véleménye a TV 2 mûsorában Szilágyi Tibor
színmûvészrôl

Keleti Éva: „Nem elég jelen lenni". Lejegyezte Eifert János = Zene, Ze-
ne, Tánc, 1999.1. sz. (ápr.) 33-34. p.

Vallomások a színházról. Keleti Éva képei. Fotókiállítás a Thália Szín-
házban 1999. október 15-tôl 1999. október 29-ig [Leporelló katalógus
Gajdó Tamás: Vallomástétel a színházról címû bevezetôjével] 

Keleti Éva kiállítása a Tháliában = Terézváros, 1999. 10. sz. (okt.) 9. p.
„Vallomások a színházról". Amegnyitó alkalmából adták át Keleti Évá-
nak a Magyar Fotómûvészek Szövetsége Életmû Díját

Szarka Klára: Keleti Éva életmûdíja = Magyar Hírlap, 1999. 240. sz.
(okt. 14.) 8. p.

(róna) : Aki megállítja a múló idôt. Keleti Éva ma veszi át az életmûdíjat
= Magyar Nemzet, 1999. 241. sz. (okt. 15.) 11. p.

Németh Zsuzsa: Beszélgetôpartnerünk Keleti Éva fotómûvész. Vallo-
mások a színházról = Petôfi Népe, 1999. 242. sz. (okt. 16.) 5. p.

Duna TV: Virradóra. Mûsorvezetô: Barkó J.-Kalocsay A.  - Korniss Pé-
ter beszélget Keleti Évával a Thália Színházban látható „Vallomások a
színházról" címû kiállítás alkalmából 1999. okt. 22. 08:10 Observer,
1 p.

TV 3: Nap-kelte Interjú Keleti Évával Életmû Díjjal történt kitüntetése al-
kalmából 1999. okt. 17. 8:50 Observer, 4 p.

Rajk András: Acsillagok fotósa. Életmû Díj: Keleti Éva = ASzabadság,
1999. 42. sz. (okt. 22.) 7. p.

Aszínház szerelmese = Gyöngy, 1999. 11. sz. (november) 69. p.
Keleti Éva kiállítása a Thália Színházban

Jolsvai András: A díszes társaság. Keleti Éva képei = 168 óra, 1999.
50. sz. (dec. 16.) 30-31. p.

Afotó mint konfekció. Beszélgetés Keleti Évával, a Ferenczy Europress
vezetôjével = Foto-Video, 2000. 1. sz. 74-76. p.

Sajtófotók górcsô alatt = Népszava, 2000. 12. sz. (jan. 15.) 15. p.
Asajtófotó pályázat zsûritagjai között van Keleti Éva 

Keleti Éva az ismert fotómûvész… = Magyar Hírlap, 1985. 139. sz. (jún.
15.) 9. p.
Kiállítás a bécsi Collegium Hungaricumban

Keleti Éva kiállítása = Délmagyarország, 1985. 139. sz. (jún. 15.) 12. p.
Bécs, Collegium Hungaricum - hír

Színházi világ = Új Tükör, 1985. 36. sz. (szept. 8.) 26. p.
Keleti Éva kiállítása a bécsi Collegium Hungaricumban

Fekete Sándor: Keleti Éva kiállítása elé. Vác, Madách Galéria, 1987.
márc. 13.
[Megnyitó beszéd kézirata, 2 p., Keleti Éva gyûjteménye]

Gáthy Vera: Közös értékeink. Amagyar-indiai kulturális kapcsolatokról
= Magyar Nemzet, 1987. 75. sz. (márc. 30.) 4. p.
Acikk szól Keleti Éva indiai képeirôl is

(hary): Érdemes mûvész. Keleti Éva = Népszava, 1987. 84. sz. (ápr. 9.)
6. p.

Fotókiállítás = Esti Hírlap, 1988. 25. sz. (jan. 30.) [4.] p.
Keleti Éva kiállítása Budapesten a XII. kerületi Úttörô-, Ifjúsági- és Mû-
velôdési Házban

(Wagner) [István]: Fotókiállítás a Nagytétényi úton. Keleti Éva jelenléte
= Magyar Hírlap, 1988. 32. sz. (febr. 8.) 4. p.
Keleti Éva kiállítása Budapesten a XII. kerületi Úttörô-, Ifjúsági- és Mû-
velôdési Házban

Péntek Imre: Fotótárlat-vezetô. Bence Pál és Keleti Éva képeirôl = Fe-
jér megyei Hírlap, 1988. 60. sz. (márc. 11.) 5. p.

Antal István: Képszerkesztôk. Keleti Éva (Új Tükör) = Fotó, 1989. 4. sz.
(ápr.) 174-176. p.

Kopek Gábor: Nyílt levél Keleti Évához = Fotó, 1989. 6. sz.
(június) 285. p.

(Andódy): Terézvárosi emberek. Keleti Éva = Terézváros, 1989. 17. sz.
(okt. 6.) 2. p.
Interjú

(ász): Keleti Éva fotói. A színpad és az öltözôk világa = Fejér megyei
Hírlap, 1989. 260. sz. (nov. 2.) 5. p.
Kiállítás a Vörösmarty Színház társalgójában

Kincses Károly: Aszínház, a fénykép. A200 éves magyar színjátszás
és a 151 éves magyar fotográfia közös történetébôl. Budapest: Magyar
Színházi Intézet Országos Színháztörténeti Múzeum, 1990. 52 p.
Keleti Éva a színházi fényképezésrôl: 33. p.

Keleti Éva: Hogy tükröt tartson… = A színházi fotózásról = Színház,
1990. 4. sz. (ápr.) 41-43. p.

Keleti Éva: Fényes Tamás halálára = Fotó, 1990. 8. sz.
(aug.) 378-379. p.

Ma hatvanéves Keleti Éva (sz. 1931.) = Délmagyarország, 1991. 194.
sz. (aug. 18.) 13. p. - hír

Anô, az ezerarcú = TVR-hét, 1994. 29. sz. (júl. 18-24.) 17. p. 
Keleti Éva fotómûvész és Takácsi Gizella szinkronrendezô a TV 2 mû-
sorában

Krisna szemei = Új Tükör, 1984. 41. sz. (okt. 7.) [18] -[19.] p.
Keleti Éva azonos címû kiállítása a Néprajzi Múzeumban - képek

Keleti Éva, Balázs Béla-díjas fotómûvész… = Hétfôi Hírek, 1984. 41.
sz. (okt. 8.) 4. p.
Krisna szemei - hír

Keleti Éva fotóiból nyílt kiállítás… = Esti Hírlap, 1984. 237. sz. (okt. 8.)
[2.] p.
Néprajzi Múzeum: Krisna szemei

Gáthy Vera: Krisna szemei. Kiállítás Keleti Éva Indiában készült fotói-
ból = Ország-Világ, 1984. 41. sz. (okt. 10.) 12-13. p.

Keleti Éva fotómûvész képeibôl nyílt kiállítás a budapesti Néprajzi Mú-
zeumban = Dunaújvárosi Hírlap, 1984. 82. sz. (okt. 12.) 5. p.
Krisna szemei

Krisna szemei = Film, Színház, Muzsika, 1984. 41. sz. (okt. 13.) 20. p.
címû kiállítás a Néprajzi Múzeumban - hír

Keleti Éva indiai fotói = Fejér megyei Hírlap, 1984. 241. sz.
(okt. 13.) 7. p.

Keleti Éva fotókiállítása = Vas Népe, 1984. 241. sz. (okt. 13.) 9. p.
Néprajzi Múzeum: Krisna szemei

Keleti Éva fotókiállításáról = Nógrád, 1984. 247. sz. (okt. 20.) 7. p.
Néprajzi Múzeum: Krisna szemei

Hajdú Éva: Krisna szemei = Magyar Nemzet, 1984. 273. sz. (nov. 21.)
7. p.

(k. p.): Sötét szemekbe nézve = Nôk Lapja, 1984. 43. sz. (okt. 27.) 10-
11. p.
Krisna szemei (Néprajzi Múzeum)

Üzenet a Gangesz partjáról = Kelet-Magyarország, 1984. 259. sz. (nov.
3.) Hétvégi melléklet 9. p.
Néprajzi Múzeum: Keleti Éva fotókiállítása

Szatmári István: Fotó Keleti = Esti Hírlap, 1984. 265. sz. (nov. 10.) 2. p.
Keleti Éváról és munkásságáról

Szabó József, P.: Indiai képes krónika = Magyar Ifjúság, 1984. 46. sz.
(nov. 16.) 23-25. p.

ANéprajzi Múzeumban… = Turista Magazin, 1984. 11. sz. (nov.) 4. p.
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kintve fényképész. Elvégzi az iskolát, ahol megtanulja, hogy mit kell csinálnia, ha ilyen vagy olyan
képet kér a megrendelô. És a fotóriporter? Ô az, akinek nincs papírja arról, hogy ô fotóriporter,
tehát neki minden alkalommal bizonyítania kell, hogy az, ami, mert megeshet, hogy betéved a
szerkesztôségbe valaki, aki vett egy fényképezôgépet, és ideje is van, aztán néhány hét múlva
már ô is riporter, mint a másik. Ez, kérem, nem egy rossz vicc, ez a rossz valóság. Az a ferde
helyzet áll fenn, hogy miközben van fotóriporter-képzés (bármilyen gyenge színvonalú, de van),
aközben nincs olyan fotóriporter, aki bizonyítani tudná, hogy ô képzett fotóriporter. Pedig megfi-
gyelhetô, hogy az utóbbi idôben a magyar fotómûvészek színe-java a fotóriporterek táborából jött.
Tehát ha valahol, akkor itt kellene erôteljes elméleti és gyakorlati képzés; ha valahol, akkor itt kel-
lene megerôsíteni mindenkit a helyzetében, amit szorgalmas tanulással, tehetsége kibontakozta-
tásával elért. Hogy ezzel szemben mi a valóság, arról beszél Keleti Éva, a Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetsége Újságíró Iskolájának tanára.
– Milyen keretek között tanítják a fotóriportereket?
– Az újságíró-képzésen belül van heti két óra úgynevezett szakrovat foglalkozás, ezt a fotósok-
nál a fotóriporter-képzésre használjuk föl.
– Mennyi ideig tart a képzés?
– Kétéves. Az elsô éven Járai Rudolf tanítja a technikai ismereteket, a második évet tanítottam
én, ebben az esztendôben elôször.
– Ha összeszámoljuk a heti két órákat, akkor összesen mennyi idôt fordíthat a képzésre?
– Egy esztendôben körülbelül nyolcvan órát.
– Elôre meghatározott terv alapján folyt az oktatás?
– Volt egy tématerv, de nem lehetett betartani, tudniillik az alapoknál kellett kezdenem, és nem-
csak elméletileg, hanem technikailag is.
– Az elméleten ebben az esetben mit értsünk? 
– Kizárólag a riporttal kapcsolatos elméleti kérdéseket kell érteni. Erre van idô, másra nincs, akár-
mennyire is szükség lenne rá. Nagyon gyakoriak voltak az etikai kérdések, hogy mit szabad meg-
tenni a fotóriporternek. Meddig mehet el. Milyen legyen a magatartása, a viselkedése, az öltözé-
ke, innen indultunk el.
– Tudomása szerint, folyik még más keretek között fotóriporter-képzés Magyarországon?
– Nem, ez az egyetlen. Fényképész lehet valaki, esetleg gyakornok valamelyik lapnál.
– Kérem, beszéljen az iskola ellátottságáról.
– Azt mondhatom csak, hogy minden tekintetben szükségmegoldás, hosszabb idôre tarthatatlan.
Ugyanis az iskola nem rendelkezik saját laboratóriummal, így mindenki otthon, saját maga végzi
a laboratóriumi munkát. Nem lehet megmutatni a labortechnikát. Ezenkívül nem ad az iskola gé-
pet, nyersanyagot, mindez a lapok jóindulatára van bízva; van, amelyik kitûnô gépet ad a tanuló-
nak, bôven nyersanyagot és idôt a munkához, de sajnos elôfordult ennek az ellenkezôje is.
– Ebben az esztendôben hányan végeztek?
– Nyolcan. A jelenlegi társaság minden tekintetben heterogén volt. Akadt közöttük általános isko-
lai végzettségû és egyetemi diplomával rendelkezô; olyan, akinek két éve került elôször gép a ke-
zébe, és olyan, aki nyolc-tíz éve nemcsak fényképez, hanem, önállóan laborál is; volt, aki az MTI-
ben tanult és volt, aki egy vidéki lap szerkesztôségében. Ilyen különbségeket kellett áthidalnom,
egy szintre hoznom valamilyen formában. Ezt csak úgy lehet, ha egyénileg foglalkozom velük. Te-
hát, amikor riportot készítettünk, akkor a helyszínen segítségére voltam annak, akinek szüksége
volt rá; ugyanakkor hagytam önállóan dolgozni azokat, akiknek láthatóan saját elképzelésük volt. 

Gera Mihály 
Egy gép és semmi más? Beszélgetés Keleti Évával a magyar fotóriporter-képzésrôl

Kereken harminc éve, hogy ez az interjú megjelent. Keleti Éva ott megfogalmazott igénye a fôis-
kolai szintû fotóriporter-képzésrôl a 2004–2005-ös tanévben valósul meg a Kaposvári Egyetem
Mûvészeti Fôiskolai Karán. A beteljesülés elsôsorban Keleti Éva kitartó, következetes törekvésé-
nek, szervezômunkájának köszönhetô. Indokolt tehát a bibliográfiából kiemelve ezt az írást most
szó szerint felidézni.

A szerk. 

Minden ésszerûségnek ellentmond az a folyamat, ami a fényképezés oktatásában manapság a
szemünk elôtt lejátszódik. Miközben a fénykép, a fényképezés társadalmi, közmûvelôdési szere-
pe egyre inkább nô, az emberek egyre több fényképezôgépet vásárolnak, egyre több idôt fordí-
tanak a fényképezésre, azonközben elmondhatni, hogy a kulcshelyzetbe került mûvészeti ág ok-
tatása – enyhén szólva – megoldatlan.
Gondoljuk végig a dolgot.
Milyen minôségû tevékenység a fényképezés? Gépies? Csupán annyi lenne tehát, mint a címben
van? Egy jó gép? Egy jobb gép? A legeslegjobb gép? Vajon hiszi az ember, hogy ha valakinek
elegendô pénze van, és nem vak, akkor a többi már lényegtelen apróság? Megy, mint a karika-
csapás? Veszem a gépet, a filmet; elolvasom a használati utasítást – mint a centrifugánál, a ke-
nyérpirítónál –, hogy ide a filmet, ide belenézni, itt megnyomni, ennyi az egész. Valóban ennyi?
Ha valaki tehát a legeslegjobb géppel rendelkezik, akkor csupán sokat kell fényképeznie, és a
nagy számok törvénye alapján elôbb vagy utóbb, de biztosan „bejön" a „mûvészi" fotó?
Hogy még tisztábban lássunk, keressük meg a fotóriporter helyét a fotográfusok között. Vegyük
sorba, hányféle fotográfust ismerünk. Van, ugye, az amatôrök nagy és egyre gyarapodó tábora.
Aztán vannak fényképészek, akik iparként végzik e tevékenységet, és még az sem megtévesztô,
ha az üzletre kiírják, hogy mûvészi képek készítése. Aztán vannak fényképészek, akik a sajtót
szolgálják, ôk a fotóriporterek. És végül vannak fényképészek, akik tagjai a Magyar Fotómûvé-
szek Szövetségének, ôk a legmagasabb fokozat, az elismert fotómûvészek, akik többségükben
nem kedvelik ezt az elnevezést, sôt gyakran tiltakoznak ellene (akik nem tiltakoznak, azokat leg-
többször nem szívesen nevezi az ember fotómûvésznek, de ez más kérdés). Egyébként a Szö-
vetség tagja lehet minden olyan, büntetlen elôéletû magyar állampolgár, aki a fotográfiát mûvészi
színvonalon gyakorolja, mondja ki a Szövetség alapszabálya, csak azt nem mondja meg, melyik
a mûvészi színvonal. A Szövetségbe való felvételt írásban kell kérni, melyhez csatolni kell: a) írás-
beli belépési nyilatkozatot, b) részletes életrajzot eddigi tevékenységének ismertetésével, c) 10
db tevékenységet dokumentáló fényképet, d) a Szövetség 2 tagjának írásbeli ajánlását. A felvé-
tel felett, a Felvételi Bizottság javaslatának figyelembevételével, az Elnökség határoz. (Ez utóbbi
négy pontot is az Alapszabályból idézem, szó szerint.)
Vajon mi különbözteti meg az amatôrt, az iparost, a riportert és a fotómûvészt egymástól? Fotó-
mûvész, mint olvashattuk, úgy lesz valaki, ha jelentkezik, teljesíti a föltételeket, és fölveszik. Az
amatôr ennél egyszerûbb ügy: vesz egy gépet, és azzal máris belépett az amatôr fotográfusok tá-
borába; hívják összejövetelekre, tanítják ügyes fogásokra, bírálják a képeit, és mindenféléket mon-
danak neki, amihez jobb esetben megvan a kellô mûveltségi alapja, elméleti képzettsége. Az ipa-
ros helyzete is viszonylag könnyen tisztázható: neki van papírja arról, hogy tanult szakmáját te-



lesznek képzett fotóriporterek.
– Kérem, mondja el, hogyan, milyen munkával telik el a szakrovat foglalkozás.
– Egy órakor találkozunk, elmegyünk a helyszínre, ahol a riportot készítjük, és háromra már ott
kell ülniük a hallgatóknak a következô órán. Számolja ki, mi marad az oktatásra? Nagyon szeren-
csés esetben egy teljes óra. És kész. Nem tudtam elérni, hogy a két órán kívül is igénybe vehes-
sem a hallgatókat. Sôt azt sem, hogy otthon az oktatott anyaggal foglalkozzon. Nem adhatok há-
zi feladatot, mert nincsen ideje, amikor megcsinálja. Van ugyanis lap, amelyik ugyanolyan mun-
kát követel attól a fotóriportertôl, aki iskolába jár, mint attól, aki nem. Azt a munkanapot, amit az
iskolában tölt, vagy elôbb vagy utóbb, de le kell dogoznia. Mire támaszkodhatom? A hallgatók sa-
ját szorgalmára, jóindulatára és szakmai igényére, érdeklôdésére.
– Kapott-e valamilyen segítséget oktatómunkájához a Fotómûvész Szövetségtôl?
– Kapni semmit sem kaptam, pedig szívesen fogadtam volna. Az a véleményem, hogy az ered-
ményes munkához ki kellene alakítani egy csoportot azokból, akik az oktatással akarnak foglal-
kozni, és alkalmasak is rá. Az Újságíró Szövetségben megvan a segítô szándék, a jóakarat, hogy
ezen változtasson. Tudják, hogy jelenlegi formájában a fotóriporter-képzés nem megfelelô, éppen
ezért mindent megtesznek, amire lehetôségük van; jól tudják: abba nem szabad belenyugodni,
hogy Magyarországon ez legyen csupán a fotóriporter-képzés.
– Nem gondolja, hogy a hallgatók túlságosan bíznak a technikában?
– Azért hisznek a technikában, mert úgy gondolják, abban reménykednek, hogy attól lesz jó a kép.
Ez betegség, vannak ilyen csodavárók, gépben reménykedôk. De azt is meg kell mondanom, hogy
ötven százalékban igazuk is van, mert bizonyos technikai feltételek nélkül bizonyos feladatokat
ma már nem lehet végrehajtani. Bizonyos felszerelést adni kell ahhoz, hogy követelhessek. Ugyan-
akkor látni kell azt is, hogy a rosszul fölszerelt hallgató képeiben több munka van, nagyobb erô-
feszítésbe került neki lépést tartani a többiekkel. A tehetsége mutatkozik meg, a valódi tehetsé-
ge. A technikailag jól fölszerelt hallgató kisebb tehetséggel is jó átlagot tud nyújtani, de hosszabb
idôre ez már nem áll, mert ott kiderül, hogy a technika dolgozik vagy a tehetség. A tehetséges em-
ber bármilyen körülmények között helyt tud állni, nem lehet elnyomni. Még egy szót a techniká-
ról. Amikor már tudatosan készül az ember a munkára, akkor tudnia kell választani a technika-ad-
ta lehetôségek között, és ezt kellene megtanítanunk. Hogy milyen gépet használjon, ha balett-te-
rembe kerül, és milyet, ha sportpályára.
– Végül arra kérem, hogy válasza ki az évfolyam három hallgatóját, akik a nyolcból a legtöbb re-
ményre jogosítanak.
– Valóban hárman vannak, akikben lehet valamit látni Bisztray Károly nálunk dolgozik, az MTI
munkatársa. Hibája, hogy fél az emberektôl, nehezen tud kapcsolatot teremteni velük, éppen ezért
hajlik a technikai megoldások felé. Képei nem emberközpontúak, hamarabb veszi észre a térben
a vonalakat, mint az embereket. Nála gyakoribb a nem mindennapos ábrázolás, a nem minden-
napi helyszín, szemszög, amit megkeres.
– Hegoczky Ferenc, az Ifjúsági Magazin címû lap munkatársa, aki a legtöbb ötlettel és, ami egy
külön adottsága, eredeti képi humorral rendelkezik. Nehezen fogalmaz egy képben, inkább a kép-
sorokban, képriportokban tudja kifejezni önmagát. Ez azonban sokszor sodorja bôbeszédûségbe.
Emellett erénye viszont, hogy nyolc-tíz riportjából összeszed egy tizenegyediket, egy önálló ripor-
tot. Ha odafigyel, tud képsort szerkeszteni.
– Kulcsár József, a Nógrád címû lap munkatársa a számomra a legeredetibb látású. Technikailag
nem áll olyan magas színvonalon még, hogy amit elgondol, azt kivitelezze is. Önmaga megítélé-

Amikor a kész riportokat bíráltuk, akkor próbáltam meg összehozni ôket. Ebbôl már az is kiderül-
hetett, hogy nem jó a kiválasztás. Tulajdonképpen olyan embereket kellene ide küldeni, akikbôl
majd lesz riporter; akinek van tehetsége, tehát érdemes vele foglalkozni, mert a tehetség nem el-
hanyagolható, a tehetséget nem lehet megtanítani; a teljesen tehetségtelen hallgatót pedig nem
érdemes tanítani. Tulajdonképpen erre lenne jó a fôiskolai képzés, és az alkalmatlan hallgató
visszautasításra találna. Jelenleg a lapok igényei szabják meg a hallgatók fölkészültségét. Ha a
lap igénye alacsony, akkor az a lap az igénye szerint választja ki a fotóriporter gyakornokot, aki
neki megfelel, és ezt a kis-képességû gyakornokot küldi a felvételi vizsgára. Ezek közül kell vá-
lasztania a felvételi bizottságnak. Hogy errôl is tiszta képet kapjon, elmondom: az írásbeli vizsgán
közel ötven tesztkérdésbôl öt teszt kérdés szerepel a fotó tárgykörébôl. A felvételi bizottságnak
egy fotóriporter tagja sincs. A felvételre jelentkezô nem eredeti képeket küldenek be, hanem olyan
nyomtatott lapoldalakat, amelyeken egy-egy riportjuk szerepel. Az öt tesztkérdésre adott válaszu-
kat és a gyenge minôségû nyomatot kapom meg bírálatra. Megnézem, véleményt mondok, aztán
a bizottság dönt a saját belátása szerint. Ehhez, azt hiszem, nem kell kommentár. Azt gondolom,
éppen fordítva kellene a dolgot csinálni. Elôbb oktatni a hallgatókat, és csak utána a laphoz kül-
deni. Késôbb lehetne szakosodnia a hallgatóknak. Egyszóval: fôiskola. Legyen egy olyan bázis,
amely kielégítheti az igényeket, jól képzett fotóriportereket küldhet a lapokhoz, ne pedig így, aho-
gyan most folyik, hogy egy lap bárkit fölvehet, és azután automatikusan küldi az iskolára. Akkor
meg lehetne valósítani valóban a fotóriporter képzést, ahol taníthatnánk mûfajelméletet, esztéti-
kát, fotóesztétikát, képszerkesztést és mindent, ami ahhoz kellene, hogy valóban képzett fotóri-
portereink legyenek. Jelenleg feltételeznünk kell egy bizonyos mûveltségi szintet, de vajon ez jö-
vôre megállja a helyét? Ki jön az iskolára? Hányan és milyen elôképzettséggel? Ezek a kérdések
elôre el nem dönthetôk, és utólag pedig csak tudomásul lehet vennünk a helyzetet.
– Írásos jegyzetet kapnak a hallgatók?
– Nincs, nem kapnak. Csak beszélgetünk, és esetleg, ha úgy alakul, a végezett munka alapján
szóba kerül sok minden, de ez, hangsúlyozom, esetleges.
– Oktatóképek vannak?
– Nincsenek.
– Fotóarchívuma van-e az iskolának?
– Nincsen. Még egyszer hangsúlyoznom kell, hogy mi ugyan fotóriporter-képzésrôl beszélünk, de
ez a jelenlegi legjobb indulattal sem nevezhetô annak, ez csak egy szakrovat foglalkozás, ahol
szakmai minimumot kapnak ugyan, de lukas az oktatás. Van a fotónak olyan területe, amelyrôl
egy szót sem tudnak, példának említem a színes képek készítését és a velük kapcsolatos kérdé-
seket.
– Akik most végeznek, azok késôbb kapnak-e valamilyen képzést, továbbképzést?
– Nem. E pillanatban ez a képzés az utolsó oktatási forma, amiben részt vesznek, ezzel az itt
szerzett tudással akár életük végéig lehetnek fotóriporterek. Többször kísérleteztünk a továbbkép-
zéssel, de nincs igény a fotóriporterekben arra, hogy tovább képezzék magukat. Tisztelet a kivé-
telnek, de az átlagos kép mégiscsak ezt mutatja.
– Kapnak-e errôl valamilyen igazolványt?
– Igen. Azt, hogy újságírók, mert ez újságíró iskola, aki ezt elvégzi, az újságíró lesz.
– Függetlenül attól, hogy fotóriporter?
– Függetlenül attól. Ez szerintem az egyik legnagyobb bajunk. Más tematika kellene az újságírók-
nak, és más a fotóriportereknek. Csupán az alaptárgyakban kellene találkozniuk. Így soha nem



séhez nem elég érett. Ô áll a legközelebb az emberhez, és egyben a leginkább riporteri alkat.
A beszélgetés után, bármilyen lehangoló kép is marad bennünk, összegezzük, amit megtudtunk.
Elôször: Magyarországon elôbb fölvesznek valakit fotóriporternek, majd elküldik az újságíró isko-
lára, hogy tanulja meg a fotóriporteri munkát, amíg iskolába jár, nem támogatják, nem segítik a
tanulásban; ha mégis elvégzi az iskolát, mert nagyon szívós fajta, akkor kap egy újságíró igazol-
ványt, amivel élete végéig dolgozhat, mint fotóriporter. Másodszor: Magyarországon hosszú ide-
je háborítatlanul folyik a fotóriporterek képzése szakrovat foglalkozásként. Ez olyan csekélyke
alapképzést ad, ami ma már, azt lehet mondani, hogy egy amatôr fotográfusnak is kevés. Har-
madszor: a gyengén képzett fotóriporterekben nincsen igény a továbbképzésre. Negyedszer: csak
azt tudom ismételni, amivel írásom kezdtem: minden ésszerûségnek ellentmond az a folyamat,
ami a fényképezés oktatásában manapság a szemünk elôtt lejátszódik.
Tanulságos beszélgetés volt.

Fotómûvészet, 1974. 4. sz. 42-45. p.




