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Kedves Gábor, 
tudom hogy ez a levél – fizikai értelemben – már nem jut el 

Hozzád, de mégis leírom mindazt, ami eszembe jutott Gabriella 
szomorú sorait olvasva. Neked nem kell emlékezned rá – bár 
memóriádat ismerve pontosan tudod, tán még a napját is –, mi 
akkor ismerkedtünk meg, amikor a Fridrich fényirda sorsa 
Szentesen még nagyon is kérdéses volt. Magam is írtam nem 
egy, nem két levelet, cikket annak érdekében, hogy az épület 
megmeneküljön, hogy ipartörténeti műemlékként szolgálja az 
utókort. Tudod, én a fotográfia iránt érzek különös elkötele-
zettséget, Te minden iránt, ami értéket, kultúrát, tudást, embe-
rek közötti kommunikációt jelenthet. Ez a teljesség és sokolda-
lúság nekem mindig is nagyon imponált, és ritka találkozásaink 
során feltöltött pozitív energiával. Ráébresztett arra, hogy való-
jában minden mindennel összefügg, egyik dolog a másikból kö-
vetkezik, és ha érteni akarom az egészet, figyelnem kell a részle-
tekre is.  

Nagyon-nagyon örültem, amikor először átléphettem az új-
jáépített régi műterem küszöbét, legfőképpen Neked köszönhe-
tően. Olyan gyöngyszeme ez a magyar fotográfia történetének, 
amelyhez hasonló közelben, távolban nem található. Ha semmi 
mást nem tettél volna egész életedben, csak a műterem meg-
mentését, már okom, okunk lenne munkásságodra emlékezni. 
De én is, mások is tudják, hogy gazdag és teljes életművednek 
ez csak EGY epizódja.  

Mindig örömmel töltött el, ha levelet hozott Tőled a posta 
– persze nem túl fürgén, olykor az események után –, s olvasva 
gondolataid, mindig beleképzeltem magam abba a térbe, ahol 
éppen Rád figyelnek. Rád, de mégis arra, amit mások figyelmé-
be, mások intellektuális gazdagodására ajánlottál.  

Azt is megfigyeltem, hogy a hírlevelek, tudósítások – amik 
Tőled érkeztek – egyre kisebb betűvel szedettek. Ennek magya-
rázatát is megfogalmaztam magamnak. Valószínű, hogy a ren-
delkezésre álló erőforrások Körülötted ugyanúgy nem nőttek, 
mint máshol sem, közlendőd a világgal viszont mindig szaporo-
dott. Így aztán ugyanakkora felületen egyre több csábító prog-
ram, esemény jelent meg. És nemcsak a tények – évszámok, dá-
tumok, nevek, helyszínek –, hanem az OKOK is, amiért törté-
nik mindaz, amit szervezel, rendezel, írsz! Megtudhattuk, mit 
gondolsz arról, ami előtt tisztelegsz, ami előtt másokat is főhaj-
tásra kérsz.  

Nekem kevés jó tanárom volt. Te nem is voltál hivatalosan 
sohasem. A tehetségtelen, saját életét is unottan élő pedagógu-
sokkal a különféle iskolákban rengeteg időt kellett eltöltenem, 
kötelező volta miatt. Veled elég volt egy órát beszélgetni ritka 
találkozásaink során (beszélgetni? – Téged hallgatni!) ahhoz, 
hogy magamra találjak, hogy újra felfedezzek bizonyos értéke-
ket, ami miatt érdemes dolgozni.  

Utolsó és hosszabb ideig (??? egy hétig) tartó találkozásunk 
során még vagy száz hasonszőrű fotós ismerhette meg bámula-
tos elméd, kötődésed a helyhez, magával ragadó történeteid és 
közben persze azt a helyet, azt a várost, amely éppen befogadta 
a Fotóművészeti Nyári Egyetemet. Sokféle oldaladról ismert 
Téged Szentes polgársága, de annak idején megállapítottam, 
hogy fotómodellként is feltűnést keltettél. Miközben beszéltél 

a városnéző sétákon, bizony sokan örökítettek meg és vitték 
magukkal birtokba vett képmásod, mert tudták, hogy MÁS 
VAGY MINT A TÖBBI! A többi embertársunk, aki befelé 
fordulva, saját gondjával-bajával eltelve siet el mellettünk nap 
mint nap az utcán. S nem figyel a világra, másokra, a kulturális 
örökségre. Gyarapítására pedig végképp nem. Nem ismeri a 
szenvedélyt – melynek tárgya ugyanúgy lehet a helytörténet, a 
jó bor, egy szeretnivaló asszony, mint bármi (bárki) más is. Be-
széltél és fényképeztek. Irigyeltelek a képek láttán. Persze jó ér-
telemben, mert büszke is voltam ismeretségünkre. Annak pe-
dig különösen örültem, hogy nemcsak én, mások is felfedezték 
kisugárzásod – akik pedig nagy valószínűséggel életükben elő-
ször és utoljára láttak Téged azon a nyáron.  

Kedves Barátom, ezeket a gondolatokat közvetlenül Neked 
már nem mondhatom el, de Feleséged és Gyermekeid által biz-
tosan eljutnak Hozzád. Nekem – nekünk – pedig megmaradnak 
a fényképek, az emléked, a pozitív energiád, az élet szeretete, a 
tudás elegáns hatalma, a beszéljünk egymással EMBEREK egy-
szerű tanítása, a szülőföld tisztelete, az elődök megbecsülése. 
Nekem ajándék volt Téged megismerni, sokat tanultam Tőled 
– néhány óra alatt! Többet, mint bármelyik iskolámban, az 
évek során.  

Szégyellem, de miközben magamat fotósnak hiszem és gon-
dolom, egyetlen fényképet sem készítettem Rólad, amikor még 
tehettem volna. Bocsáss meg, de Te vagy az oka! Magyarázko-
dásnak tűnhet, de eszembe sem jutott hogy elmész valaha… 

Folytasd odaát azt, amit itt abbahagytál, mert mindig és 
mindenütt lesznek, akik Rád figyelnek, tértől és időtől – földi  
és égi dimenzióktól – függetlenül.   

Tisztelőd (és ha elfogadod barátod): gyl. 
 
Rózsa Gábor (1944-2006) Szentes város helytörténésze, nép-

művelője, a Fotóművészeti Nyári Egyetem idegenvezetője volt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


