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A „világ legjobb magazinfotósa” 
az „átlag magyar családnál”

„A földrajzi tudás bôvítése és terjesztése érdekében”
A National Geographic Society jelmondata 1890 óta

„Az antropológusok, úgy mondják, hagyományosan »lefelé« tanulmányozzák a kulturális jelen-
ségeket, olyan embercsoportokkal foglalkoznak, melyek hozzájuk képest kevésbé tehetôsek vagy 
hatalmasok. Igaz, akad példa arra is, hogy »felfelé« kutatnak: a gazdagok és hatalmasok gyak-
ran zárt világát tanulmányozzák. A globális világfaluban azonban az antropológusoknak érde-
mes lehet »oldalirányba« is kutatniuk, vagyis kíváncsiságukat a hozzájuk hasonló »mások« felé 
irányítaniuk, akiknek szakmája annyiban hasonlít az antropológusokéhoz, hogy ôk is jelentések 
gyártásával, illetve térbeli és kulturális távolságokat átszelô terjesztésével foglalkoznak.”

Ulf Hannerz

A fenti kép Budaiék fotóalbumának egy jeles darabja. A családot ábrázolja saját otthonukban. A felvételen csak a nagyfiú nem látszik, 
ô készítette a képet, amely egy búcsúzást örökít meg. A bajuszos férfi ugyanis hamarosan hazautazik Washingtonba. Kijutni hozzá 
1988-ban Magyarországról nem lenne egyszerû dolog. Az sem valószínû, hogy a vendégnek egyhamar újra errefelé akad majd dolga. 
Pedig nem sokat idôzhet otthon, hamarosan Ázsiába küldik majd. De hát ilyen a fotóriporterek élete, márpedig Steve McCurry nem 
akármilyen fotóriporter: évekkel korábban elnyerte Amerikában az Év Magazinfotósa címet, az „afgán lány” címen híressé vált felvé-
tele pedig bejárta a világsajtót. De most itt ül Budaiék kanapéján, ahol egy két hónapos munka zárul le. Ezalatt – szinte már együtt 
élve velük – több ezer fényképet készített róluk. Ezek közül hat megjelenik a National Geographic hasábjain, bemutatva a világnak, 
hogyan él egy átlagos magyar család. A lap, benne a képekkel, eljut Magyarországra is, Budaiék pedig egyszer csak azt veszik észre, 
hogy a rádióban „cikizik” az ôket ábrázoló képriportot. De beköszöntött 1989, a rendszerváltás éve, és Magyarország többé már nem 
az az ország, amelyet Steve McCurry bemutatott a National Geographic olvasóinak. Évekkel késôbb egy magyar riporter, Frei Tamás 
televíziós mûsort készít Ázsiában Steve McCurryvel, amelyben a fotós csak utal rá, hogy járt már Magyarországon. De Budaiék ennyibôl 
is magukra ismernek a tévé elôtt. Nézik a mûsort, nézik mi történt egykori vendégükkel az elmúlt húsz évben. És talán szeretnék, hogy 
ô is lássa, ami velük történt. Cikkünk képei 2008-ban készültek a Budai házaspárról. A felvételeket Lugosi Lugo László készítette, aki 
a család 20 évvel korábbi fotózásakor Steve McCurry asszisztense volt.  
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Az „átlag magyar család” lefényképezése

Beszélgetés Lugosi Lugo Lászlóval

anBlokk: Sok évvel ezelôtt egy fotós iskolában hallottam tôled egy történetet arról, hogy valamikor a nyolcvanas 
években egy neves fotóriportert küldött a National Geographic Magyarországra, hogy itt valamilyen célból csalá-
dokat fényképezzen, és ebben a munkában te lettél az ô asszisztense. A történetben engem nagyon megragadott, 
ahogy az amerikai profi fotós a szocialista Magyarország terepén dolgozik.

Lugosi Lugo László: Az a cikk nemcsak Magyarországról, hanem hat országról szólt. A téma az volt, hogy a 
demográfiai problémák milyenek a világban. A kiválasztott országokban egy-egy családot kellett a fotósoknak le-
fényképezniük, bemutatniuk. Én úgy kerültem az egészbe, hogy egy filmrendezô barátom éppen New Yorkban 
volt ösztöndíjjal, és egyszer csak csörgött a telefon, és ô volt a túloldalon. Elmondta, hogy jön majd egy fotós, aki 
keres valakit, aki tudna neki segíteni, és majd engem meg fog keresni. És valóban, arra már nem emlékszem, 
hogyan, de valahogy utolért a fotós, aki Steve McCurry volt. Úgyhogy így lettem az asszisztense. De nem voltam 
ott minden fotózáson, csak amikor nagyon sok cuccot kellett vinni, és cipelni kellett a ládákat. Mert nagyon sok 
felszereléssel jött. Valami tíz ládával.

anBlokk: Mindez 1988-ban történt. Ki volt Lugosi Lugo László akkoriban, amikor a National Geographic fotósa 
egyszer csak megkereste? Beszélj egy kicsit az akkori önmagadról!

L. L. L.: Angol és magyar szakon diplomáztam, és elôször angolt kezdtem tanítani, angoltanár voltam, és 
könyveket is fordítottam mûfordítóként. Aztán disszidáltam Amerikába a nyolcvanas évek elején, de visszajöt-
tem, és összevissza csináltam egy csomó különféle dolgot. Ilyen Fiatal Mûvészek Klubja hangulat uralkodott, 
engem is megfogott az újhullámos idôszak, mindenki zenélt, még én is zenéltem, pedig egyáltalán nem tudok 
zenélni. Sokáig nem tudtam, hogy mit akarok csinálni. Aztán 1985-ben elkezdtem megtanulni fényképezni, 
vagyis megtanulni a fényképezés szakmai részét, mert addig azt gondoltam, hogy a fényképezéshez elég, ha az 
ember mûvésznek képzeli magát, és majd jön az ihlet. Szóval már régóta fényképeztem elôtte is, voltak már 
kiállításaim is, csak szakmai ismereteim nem voltak. Igyekeztem felnôni akkori mûvésztársaimhoz, mert min-
dig azt éreztem, hogy hát ôk sokkal többet tudnak nálam, de most hallom, hogy akkoriban mindenki ugyanezt 
gondolta a másikról. Mindannyian azt gondoltuk, hogy nagy mûvészek vagyunk, és tudjuk, hogy mit akarunk. 
Miközben mindenki tanuló volt. Ez volt a nyolcvanas évek elején. Jól beszéltem viszont angolul, és sokat jártam 
külföldön, már fiatal koromban is, családi okokból, aztán pedig késôbb az ELTE filmklubjának a vezetôjeként 
is sok helyre kiküldtek, meg ahogy mondtam, lehúztam egy idôszakot Amerikában is.

anBlokk: Viszont feltételezem, hogy Steve McCurry, a National Geographic kiküldött fotósa, aki nem sokkal ko-
rábban elnyerte Amerikában az Év Magazinfotósa címet, akkor járhatott elôször Magyarországon, 1988-ban.

L. L. L.: Hát ezt biztosan nem tudnám kijelenteni, de szerintem is akkor járhatott itt elôször. Kimentem érte a re-
pülôtérre, ahol bérelt egy nagy Volvót, beültünk, és úgy betalált a városba, mintha ki tudja hányadszorra jött volna. 
Ez egyébként fantasztikusan imponált nekem, hogy mennyit utazhat, és hogy a frissen bérelt kocsival egybôl be-
talál az Inter-Continentalba, ahol lakott. Sok különféle ládával érkezett. És mindjárt másnap kérdezôsködött, hogy 
hol van olyan bolt, ahol villanydrótot lehet venni. Elmentünk, vettünk konkrétan kábelt és foglalatot, amelyek arra 
kellettek neki, hogy mindenféle zugokba villanykörtéket helyezhessen, például a szekrény alá, hogy mindenhol 
legyen egy kis derítôfény a képen. Ezt egyébként én is eltanultam tôle, és késôbb alkalmaztam is.

anBlokk: Mit mondott arról, hogy mi lesz a munka, amiben segédkezned kell?

L. L. L.: Úgy érkezett meg, hogy volt egy tanulmánya a demográfiáról, és volt egy magnókazettája, amit állan-
dóan hallgatott az autóban. Egy elôadás hanganyaga volt, amivel felkészítették a munkára. És volt egy kétoldalas 
listája, ami arról szólt, hogy milyen családot lehet lefényképezni. Amikor elindultunk a Volvóval a repülôtérrôl a 
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városba, persze berakta a kazettát, és elmondta, hogy ezen az van, amit neki csinálnia kell majd. És azt mond-
ta, kell legyen egy ideális magyar család. Aztán el kellett menni a külföldieket megfigyelô hivatalba – ennek már 
nem emlékszem a hivatalos nevére –, és adtak mellé egy tolmácsot, aki nyilván egyben egy megfigyelô is volt. 
Egy nô, akivel szerintem össze is jött a munka közben, ami azért érdekes, mert annak ellenére, hogy kiváló 
fotós, emberileg elég goromba természetû volt.

anBlokk: Ha jól értem, meg volt adva elôre, hogy milyen legyen az ideális magyar család. Vagyis, hogy milyen 
magyar család lesz ideális a cikk és a munka szempontjából.

L. L. L.: A munkánk elsô része a család megkeresése volt. A család nem volt meg konkrétan, csak a szem-
pontok, de azok pontosan le voltak írva a kétoldalas gépelt szövegben. Olyanok voltak felsorolva például, hogy 
legyen minimum két gyerek, legyen televízió, jól nézzen ki az otthonuk, de átlagos magyar család legyen. Egy 
hónapon keresztül kereste a családot úgy, hogy fizetett érte. Egy információ az 10 dollár, ahová elmegyünk az 
20 dollár, ami meg jó, az 30 dollár, amit pedig megcsinálunk, az 100 dollár. Pontosan nem emlékszem a nagy-
ságrendekre, de valahogy így volt. Több ember is kereste pénzért a családot. Én is, a nô is, és mások is. Több 
család is szóba került, végül a kiválasztott családot nem én találtam, de a fotózásukra rendszeresen magával 
vitt. Ez a család egy Pest megyei városban lakott, egy fantasztikus hegyoldalban, a férfi nevére még emlékszem 
is. És volt nekik két gyerekük. Tehát ôk voltak az ideális magyar család, amelyet kiválasztott, és egy hónapon 
át fotózott, de a végén, attól tartva, hogy esetleg mégsem fog tetszeni a fônökének az eredmény, megcsinált egy 
másik családot is. De abban én már nem vettem részt.

anBlokk: Mielôtt találkoztál volna Steve McCurryvel, tudtál róla valamit? Tudtad, hogy ki ez a fotós, miket csinált 
korábban, kicsoda a szakmában?

L. L. L.: Amikor már tudtam, hogy jönni fog, elmentem antikváriumokba, hogy felkutassam a képeit a régeb-
bi National Geographic számokban. Különösen élénken él az emlékezetemben egy fotó, amelyen azt látjuk, 
hogy a monszunesôben, valahol talán Indiában, egy ember egy esernyô alatt parazsat visz a kezében. Az esôtôl 
kék volt a levegô színe, és ebben fantasztikusan világított és élt a tûz vöröse. Egyébként Steve McCurry képeinek 
nagyon jelentôs része Ázsiában készült, ô mondhatni Ázsia-specialista.

anBlokk: Magát a National Geographicot ismerted már korábban is? Mint fotós, érdekelt a lap képi világa?

L. L. L.: Persze, ismertem, és érdekelt is. A National Geographic egy szakmai etalon volt fotós körökben. 
Egyrészt nagyon jó képek vannak benne, mindig, most is. Másrészt akkoriban volt egy olyan mítosza a lapnak, 
hogy oda csak Kodachrome filmre lehetett fényképezni. Ez egy nagyon kis érzékenységû diafilm, ami azt jelenti, 
hogy rengeteget kellett hozzá világítani, viszont ez volt a legfinomabb szemcsézetû anyag. Ráadásul egy nagyon 
különleges elôhívási technológiát igényelt, mert ennél a diánál a színeket rétegenként, tehát külön elôhívási 
folyamatokban kellett kinyerni. Szóval az a technikai mítosz övezte a National Geographicot, hogy oda csak 
és kizárólag Kodachrome-ra lehet fényképezni. Ennek a mítosznak a jelentôsége talán jobban megérthetô, ha 
belegondolunk abba, hogy akkoriban Magyarországon nemhogy Kodachrome-ot, de jó minôségû színes filmet 
sem lehetett kapni. A Magyar Fotómûvész Szövetség tagjai évente egyszer csoportosan vehettek meghatározott 
mennyiségû jó minôségû külföldi filmet, amit valahonnan behoztak, majd szétosztottak egymás között. Aki 
akkoriban magának jó minôségû filmet akart, annak Bécsbôl kellett beszereznie. És tényleg óriási különb-
ségek voltak a filmek között. Mikor én elkezdtem megtanulni a fényképezés technikai részét Haris Lászlótól, 
megnézte a képeimet, és azt mondta, hogy nem rossz képek, csak technikailag nincsenek rendben. Ekkor én 
megkérdeztem tôle, hogy mit tegyek, hogy technikailag is rendben legyenek. A válasz nagyon egyszerû volt: 
használj Kodak filmet – az akkor itt kapható ORWO meg Forte helyett!

anBlokk: Ezek után muszáj megkérdeznem: kértél vagy kaptál Steve McCurrytôl Kodachrome filmet?

L. L. L.: Nem, filmet nem kértem, de egyszer azt mondtam neki, hogy ne fizessen nekem pénzt az asszisztá-
lásért, hanem adja nekem az egyik fénymérôjét. Két pontosan egyforma Minolta fénymérôje volt, olyan, amit 
akkoriban itt ugyancsak nem lehetett kapni. Azt felelte, hogy nem adja, mert mi lesz, ha az egyik elromlik. 
Ô ugyanis csak ebben a fénymérôben bízik meg.
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anBlokk: Milyen volt a viszony köztetek?

L. L. L.: Alapvetôen munkaviszony volt, és nem sok mindent tudtam meg róla. Nem nagyon lehetett hozzáférni. 
Azzal volt elfoglalva, amit éppen csináltunk, én pedig mindig akkor voltam vele, amikor dolgozott. Hogy egyébként 
mit csinált a szabadidejében, azt nem tudom, sôt azt sem, hogy volt-e egyáltalán szabadideje. Amúgy laza volt a 
viszonyunk, sokszor ugrattuk egymást. Egyszer például gyalog mentünk a Hôsök terére, amikor is a cipômnek 
egyszerûen levált a talpa, és tôle kértem ragasztószalagot, hogy megcsináljam. Na ezen röhögött egy jót, erre em-
lékszem. Meg arra is, hogy amikor megmutattam neki az egyik neon-képemet, ami éppen akkor jelent meg a Fotó 
címû újság címoldalán, arra cinikusan azt mondta: hát igen, Magyarország mindig a fényképezés melegágya volt.

anBlokk: Hogyan dolgozott? Hogyan szervezte meg a munkát, hogyan kommunikált a családdal, amelyet fényképezett? 

L. L. L.: Nagyon céltudatosan dolgozott. Az anyag drága, az idô pedig még drágább. Elôre megvoltak a fejében, 
hogy milyen képeket készítünk, és mentünk megcsinálni ôket. Tehát nem arról volt szó, hogy odamegyünk, és 
lefényképezzük, amit találunk. Határozottan, elôre kész képeket csináltunk meg. Erre a legjobb példa az, ami-
kor azt mondta: elmegyünk a gyerek iskolájába. Bementünk az iskolába, és hát milyen órát fényképeztünk le? 
National Geographic! Természetesen földrajzórát. Ez a következôképpen zajlott: bementünk a földrajzterem-
be, ahol térképek lógtak körben a falakon. Az összes térképet leszedtük, és átraktuk arra a falra, amely majd 
látszani fog a fényképen. A terem közepére meg odaraktunk egy földgömböt. Ezzel elment egy óra. A gyerekek 
közben a folyosón ültek, és várták, hogy mikor jöhetnek végre be. Már mindenki tiszta idegbeteg volt, hogy mit 
csinálunk mi ott bent. Mi pedig közben kiszedtük a vakukat a ládákból, és bevilágítottuk a termet. Felcsíptettük 
a vakukat a falra, a plafonra, hogy mindenhol jó legyen a fény. Ezek után megmérte a fényt, és egy polaroid hát-
lappal próbafelvételeket készített. Mikor már eltelt másfél-két óra, akkor mondta, hogy na most már behívha-
tom ôket. A gyerekek bejöttek a tanárnôvel, és akkor azt mondta, hogy mindenki mosolyogjon, most mindenki 
nézzen a gépbe, a tanárnô mutasson rá a glóbuszon Magyarországra, a gyerekek meg mutassanak a Ráktérítôre 
és a Baktérítôre. Én folyamatosan tolmácsoltam. A képen az látszott volna, ha bekerült volna a magazinba, hogy 
középen a földgömb, háttérben a térképek, 16 gyerek mosolyog. Erre a jelenetre ráfényképeztünk fél óra alatt 
tíz tekercs filmet, ami összesen 360 kép.

anBlokk: Te hogy nézted végig ezt a munkafolyamatot? Gondolom soha életedben elôtte nem fotóztál így.

L. L. L.: Nem. De nagyon tetszett. Nagyon jó volt. És nagyon sokat tanultam belôle.

anBlokk: Te magad meg tudtad volna csinálni ugyanezt, ha megvan hozzá a többládányi felszerelésed?

L. L. L.: Én már csak azért sem tudtam volna megcsinálni ugyanezt, mert eszembe sem jutott volna. Éppen 
az volt a legfantasztikusabb tanulsága az egésznek, hogy a dolgokat meg kell konstruálni, meg kell teremteni 
ahhoz, hogy le lehessen fényképezni. Nekem az volt a legelképesztôbb az egészben, és ezt nagyon pozitívan 
gondolom – miközben a dolognak van egy csomó negatív jelentése is –, hogy az egész egy mesterségesen meg-
teremtett világ volt. Attól kezdve, hogy az ötméteres lámpadrótot beraktuk a sarokba, addig, hogy a felesleges 
tárgyakat el kellett rakni a képbôl, egy megkonstruált valóságon dolgoztunk. Mindent fel lehet tételezni az így 
készült képekrôl. És ezt lehet aljasságnak értelmezni, hogy meghamisítottuk a valóságot, és hazudtunk, de le-
het úgy is, hogy azt hoztuk létre nagyon koncentráltan, amit el akartunk mondani, meg akartunk mutatni. És 
ez a szemléletbeli különbség nekem mint fotósnak nagyon fontos tanulság volt.

anBlokk: Értem. Ebben az esetben viszont bennem az a kérdés merül fel, hogy mit akart nagyon koncentrál-
tan megmutatni, megkonstruálni Steve McCurry a te, illetve a magyar család közremûködésével. Nekem mint 
társadalomtudósnak ugyanis úgy tûnik, hogy egy olyan család képét konstruálta meg, amely egyrészt jól felis-
merhetôen magán viseli a nyugati vagy modern világ alapvetô ismertetôjegyeit (család, kocsi, munka, szabadidô, 
bevásárlás), tehát a nyugati ember perspektívájából nézve kellôképpen otthonos és átlátható terep. Másrészt 
viszont, amennyire lehet, egzotikus, távoli és más is, mint a Nyugat (Rudas fürdô, furcsa ruhák és tárgyak). Ép-
pen ezért minden bizonnyal kellôképpen izgalmas is a javarészt nyugati National Geographic-olvasók tekintete 
számára. És kellett egy család, amelyen be lehetett mutatni az életet ebben a közegben – ahogy azt a messzirôl 
jött fotós elképzeli, és nagyon következetesen meg is csinálja.

AZ „ÁTLAG MAGYAR CSALÁD” LEFÉNYKÉPEZÉSE
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L. L. L.: Abszolút igazad van. Elég ehhez azt a példát említeni, hogy a család feje, életében elôször járt velünk a 
Rudas fürdôben, miközben mind a képen, mind a szövegben arra történik utalás, hogy ô itt piheni ki a munka 
fáradalmait.

anBlokk: Hogyan foglalnád össze mindazt, amit Steve McCurrytôl szakmailag tanultál ez alatt az idô alatt?

L. L. L.: Én ezt a fajta fényképezést a mai fejemmel illusztrációs fényképezésnek nevezem. Abban az idôben, 
Magyarországon a fotósok rendkívül hittek a fényképezés igazságában, tehát abban, hogy az igazságot le kell és 
lehet fényképezni, dokumentálni. Az illusztrációs fényképezés, amelynek szerintem több köze van a reklám-
fotózáshoz, ugyanúgy az igazságot akarja megmutatni, de nem dokumentálva, hanem létrehozva, megkonst-
ruálva. Azáltal hívja fel a figyelmet a maga igazságára, hogy a saját képi világát kiemeli a több millió többi kép 
közül – e konstruáláson keresztül. És természetesen ehhez a fényképezéshez más technikai háttér, másfajta 
világítás, másfajta munkamódszer, másfajta szemléletmód szükséges. Számomra a legfontosabb ez a szemlé-
letbeli váltás volt. Hogy a fejemben legyen már elôzetesen, mit és hogyan akarok, felkészülök elôre, és már úgy 
megyek fényképezni, hogy tudom, mit fogok csinálni.

anBlokk: Mint kiderült, számos alkalommal részt vettél a család fotózásán. Az elkészült képeket csak utólag lát-
tad, amikor már megjelentek a lapban?

L. L. L.: Igen, évekkel késôbb a lapban láttam a hat képet, amelyek közül négy készítésénél voltam jelen. Azt, 
hogy a többi kép milyen lett, nem tudom, de persze nagyon érdekelt volna.

anBlokk: Soha többet nem találkoztál Steve McCurryvel?

L. L. L.: Nem, soha. Ráadásul a munka végén eltûnt, anélkül hogy kifizetett volna. Tartozott 450 dollárral. Csak 
hónapokkal késôbb jött meg a pénz Amerikából, miután írtam egy levelet a titkárnôjének. A családra egyébként 
többet költött. Például a bevásárlásról úgy készült a kép a közértben, hogy azt mondta nekik: amit a fotózás 
alatt beraknak a bevásárlókocsiba, azt ô a végén kifizeti. Ki is fizette, de a végén a pénztár mellôl összegyûjtötte 
a többi ott heverô blokkot is, hogy költségként elszámolja azokat is.

anBlokk: Azóta eltelt 20 év, a National Geographicnak ma már magyar kiadása is van. Dolgoznál nekik, ha fel-
kérnének? 

L. L. L.: Én nagyon szeretem ezt az újságot. Nagyon szeretnék dolgozni a National Geographicnak, de én nem 
tudok olyan jó képeket csinálni, mint amilyenek a lapban vannak. Van egy ötletem, amit szeretnék megcsinálni 
nekik, ez pedig Selmecbánya. Egyébként a National Geographicba mindig embereket kell fényképezni. Alapve-
tôen arról szól az egész, hogyan élnek az emberek, mit csinálnak. Ezt kell megmutatni a képen.

anBlokk: A magyar kiadásban egyre több olyan riport található, amelyekhez magyar fotósok készítették a képeket 
a világ távoli tájairól. Ezek szerint ma már hazai fotósoknak is van lehetôségük ilyen munkák készítésére.

L. L. L.: Részben igen. Én már többször próbálkoztam a National Geographicnál, próbáltam ötleteket elsütni, 
ami nem sikerült. Én ezt a dolgot úgy képzeltem el, hogy csinálunk egy jó anyagot, például Selmecbányáról, és 
a National Geographic majd lehozza azt a különbözô országokban megjelenô kiadásaiban. Hamar kiderült, 
hogy ez nincs így. Hanem, a National Geographic nemzeti kiadásaiba – tehát idefelé – minden jön Washing-
tonból, de sehonnan semmi nem megy Washingtonba a nemzeti kiadásokból. Volt az a nagyon híres riport a 
tiszavirágzásról, amit egy magyar fotós készített, és ezt a magyar kiadás is a címlapon hozta le. Ha jól tudom, 
ez úgy jelent meg itt, hogy a fotós Washingtonban adta le az anyagot, ami aztán onnan került vissza az itteni 
kiadásba. Azt, hogy hazai fotósok hogyan kerültek például Arizonába, és az ott készült képeik hogyan kerültek a 
magyar kiadásba, nem tudom. De ez itt, ahol éppen kinyílt ez a példány, hogy csizmák és papucsok Szegeden, 
a Dugonics téren, ez tipikus. Ez itt készült, és csak a magyar számban jelenik meg. Illetve az lehetséges, hogy 
esetleg megjelenik a cseh vagy más környékbeli mutációkban.

Az interjút Deme János készítette 
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Lugosi Lugó László 1953-ban született Budapesten, dip-
lomáit az ELTE-n szerezte a magyar és az angol szakon, 
emellett filmesztétikai tanulmányokat is folytatott. 1985-ig 
angoltanárként és mûfordítóként dolgozott, majd pályafu-
tását hivatásos fényképészként folytatta.

Mûvei leginkább a városkép, az építészeti fénykép, a 
portré és az útikép mûfaji kategóriáiba sorolhatók. Régóta 
foglalkoztatja a 19. századi fényképezés, „amikor a dolgo-
kat, tárgyakat és embereket elég volt még egyszerûen csak 
megmutatni, és nem kellett értelmezni ôket, amikor még 
nem volt ennyi egymással versengô fénykép”. Rendszere-
sen publikál cikkeket, fôképpen a fényképezés tárgyköré-
ben, és több mozgófilmnek is rendezôje. Számos könyv és 
fotóalbum szerzôje Magyarországon, Görögországban és 
Ausztriában.

Legfontosabb fotós munkái:
Eltûnô Budapest (1994),
Fényképmûvészet (1994)
Budapest 1900–2000 (2001)
Klösz György élete és munkássága (2002)
Athens Then and Now (2003)
A Dunánál (2005)
Átmenetiemlékkönyv (2006)

Steve McCurry 1950-ben született Philadelphiában, a 
Pennsylvania State Universityn tanult filmezést, majd két 
évig egy lapnál fotósként dolgozott. Ezt követôen szabad-
úszóként Indiába utazott. Miután még az orosz beavatkozás 
elôtt sikerült bejutnia Afganisztánba, majd pedig késôbb si-
került az ott készült fotóit kimenekítenie, ô volt az, aki a 
világnak elôször mutatta meg a térségben kialakult konflik-
tus képeit. Az „afgán lány” címmel a National Geographic 
címlapján megjelent fotója bejárta az egész világot, és máig 
a lap ikonjaként tartják számon.

Azóta is elsôsorban Ázsiában dolgozik, képei pedig to-
vábbra is fôleg a polgárháborúknak és a nemzetközi konf-
liktusoknak kitett civilek életét mutatják be. Több mint két 
évtizeden át dolgozott a National Geographicnak, de fotói 
sorra jelentek meg a világ számos más vezetô lapjában is. 
2002-ben, az immár az amerikai offenzíva alatt álló Afga-
nisztánban felkutatta és újra lefényképezte Sharbat Gulát, 
„az afgán lányt”.

Legfontosabb díjai:
– Robert Capa Gold Medal Award: for Best Photographic 

Reporting from Abroad (1980)
– National Press Photographers Assosiation: Magazine 

Photographer of the Year (1984)
– A Magnum Photos tagja (1985)
– Photographer of the Year: PMDA Professional Photog-

rapher Award (2002)
Legismertebb könyvei:
The Imperial Way (1985), Monsoon (1988), South Sout-

heast (2000), The Path to Buddha: a Tibetian Pilgrimage 
(2003), In the Shadow of Mountains (2007)

AZ „ÁTLAG MAGYAR CSALÁD” LEFÉNYKÉPEZÉSE
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A „világ legjobb magazinfotósának” vendégül látása

Beszélgetés a Budai házaspárral

anBlokk: Hogyan találta meg Önöket Steve McCurry 1988 tavaszán?

Budai úr: Azt mi nem tudjuk. Egyszer csak jött valaki, aki itt az utcában keresgélt, és járt egy családnál, de az 
a család nem vállalta a fotózást. Viszont mondták ennek a személynek, hogy nálunk is két gyerek van – mert 
kétgyerekes családot keresett –, ezért hozzánk is becsöngetett. Mi meg nem zárkóztunk el. Aztán kijött Steve 
is egy tolmácsnôvel, körülnézett, majd elment. Pár nap múlva jött vissza, és mondta, hogy minket választott.

anBlokk: Mit mondott arról, hogy mit szeretne Önöktôl?

Budai úr: Mindent elmondott elôre arról, hogy mirôl fog szólni a riport. Volt nála egy kazetta is arról, hogy 
mi a feladat, a kocsijában mindig azt hallgatta. Egy bérelt Volvóval járkált. Végül azt a kazettát itt is hagyta, de 
fogalmam sincs, hogy most hol lehet.

anBlokk: A National Geographicban megjelent képekbôl az derül ki, hogy különféle helyeken jártak együtt, ahol 
Steve McCurry Önöket fotózta.

Budainé: Egy hónapig volt itt. Tulajdonképpen együtt éltünk. Jött reggel kilencre reggelizni, és éjfélkor ment 
vissza a hotelbe. Jönni akart velünk mindenhová, ahová csak mentünk, a végén már alig tudtuk lerázni.
Budai úr: Volt nekem akkor egy problémám, volt a hátamon egy zsírmirigy. Eljött velem az SZTK-ba, alig bír-
ták kiküldeni a rendelôbôl, mert hogy ott aztán nem fotózhat, meg nem csinálhat semmit. Aztán volt Debrecen-
ben egy munkám, oda is mindenáron jönni akart velem. De én ellógtam elôle, hamarabb elindultam, hogy ne 
tudjon velem jönni. Mindenhová jönni akart. Ment a nejemmel vásárolni, együtt mentek le a közértbe.
Budainé: El akart jönni velem a fodrászhoz, de én mondtam neki, hogy arról szó sem lehet.
Budai úr: Mikor sikerült eltûnnünk elôle, akkor meg gondolom a másik családhoz ment. Budaörsön volt a 
másik család, akiket fotózott. Ôk egy lakótelepen laktak. De enni mindig visszajött hozzánk. Iszonyúan szeretett 
enni. Úgy meghízott nálunk, hogy alig ment rá a nadrág.
Budainé: Emlékszem, a tejszínes kakaót nagyon szerette. A csésze kakaójához megitta az egész félliteres fla-
kon tejszínt.
Budai úr: De enni is nagyon szeretett. Mondjuk, mindig be is vásárolt, hozott mindenfélét. Olyanokat, amiket 
mi akkoriban nem engedhettünk volna meg magunknak. Konzervlibamájat, például.
Budainé: Meg Mozart-desszertet, amit akkoriban nem is lehetett kapni a kereskedelemben. Gondolom, a 
szállodából hozta ezeket.

anBlokk: Szóval mindenhová ment volna Önöket fényképezni.

Budai úr: Igen. Ahová engedtük. Például jött velem munkamegbeszélésre, volt a gyerekek iskolájában, a ne-
jemmel a piacon, de még misére is le kellett menni vele. Azt nem tudtuk kivédeni. Végül a nejemet levitte a 
templomba.
Budainé: Az volt a vicc, hogy éppen görög katolikus mise volt. De jó volt az is neki.
Budai úr: Késôbb meg is kérdezte a pap, hogy mit keresett a nejem a templomban, mert elôtte sosem látta 
ott. Mondtam neki, hogy atyám, mikor érünk mi rá? Ne vicceljen! De május 1-re is ki akart vinni minket. Én 
viszont megmondtam neki, hogy ne haragudjon, de én soha életemben nem voltam felvonulni, és nem is aka-
rok, még a kedvéért sem. De menjünk, de menjünk! Végül a gyerekeket vitte el a felvonulásra.
Budainé: Úgy volt itt nálunk, mint egy családtag. És ezt ô szerette is. Hálás volt érte.
Budai úr: Késôbb mesélte, hogy ôt úgy engedték el, hogy csak palackozott vizet igyon, semmit ne fogyasszon, 
csak a szállodában, és WC-re is csak ott menjen. Na, ezeket nálunk felfüggesztette. Csapvizet tényleg nem ivott, 
hozta mindig az üdítôket, de enni azért evett rendesen. És nagyon ízlett neki minden. Evés után pedig mindig 
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elpilledt egy kicsit. Nagyon jól érezte magát nálunk. De hát elôre nem tudta, hogy hova jön. El volt arra készül-
ve, hogy mi itt barakkokban meg sátorban lakunk.

anBlokk: Hogyan dolgozott itt Önöknél?

Budai úr: Mindenre nagyon odafigyelt. Még azt is megnézte, hogy mit eszik a kutya. Elmagyaráztuk neki, hogy 
a kutyának külön fôzünk csirkefarhátat. Gondolom ez hozzátartozott ahhoz, hogy valami képe alakuljon ki ró-
lunk. De még azt is kipróbálta, hogy milyen cigit szívok. Pedig ô nem dohányzott. Szerintem mindent tudott ró-
lunk. Egyedül egy dolog nem került soha szóba. Az, hogy mi mennyi pénzbôl élünk, hogy mennyit keresünk.

anBlokk: Milyen embernek ismerték meg?

Budai úr: Kicsit visszahúzódó volt. Biztos azért is, mert paralízises volt. A jobb keze nem mûködött rendesen. 
Fényképezni tudott vele, autót is vezetett, de bal kézzel fogott kezet. Az volt a rossz, hogy nem tudtunk csak úgy 
egymással beszélgetni, mindig csak a tolmácson keresztül, aki mindig vele volt. A végén már az is itt mosoga-
tott a konyhában.

anBlokk: Arról nem beszélt, hogy ô miként él Amerikában?

Budainé: Csak annyit tudtunk meg tôle, hogy Washingtonban lakik, és nem nôs. Erre én megkérdeztem tôle: 
barátnôd van? Az van, mindenhol, ahová megyek – ezt mondta.

anBlokk: Vicces stílusa volt?

Budainé: Nem annyira. Inkább azt lehetett látni mindig rajta, hogy a feladat foglalkoztatja.
Budai úr: Nagyon odafigyelt, hogy mit fényképez. Ha már láttam, hogy a fél szemét becsukja, akkor az azt 
jelentette, hogy kinézte magának, mit akar látni, és abból másfél óra beállítás lett. De lehetett vele viccelôdni, 
nem sértôdött meg semmin. Mikor kérdezgette a gyerekeket, hogy tanulnak-e az iskolában Amerikáról, hát 
mondom, biztos többet tanulnak rólatok, mint ti rólunk.
Budainé: Én meg azt vetettem a szemére, hogy mennyi képet lô el, hogy az amerikaiak mennyire paza-
rolnak.
Budai úr: Hát igen. Ott már a hatvanas években a gyerekek 6 literes autókkal jártak iskolába. Mondtam is neki, 
hogy miért nem busszal? Erre ô mondta, hogy van busz is. Egyszer aztán nagyon megvicceltük. Volt nekem egy 
1932-es Kodak fényképezôgépem, amihez már a negyvenes években sem lehetett filmet kapni. Ezért a gyere-
kek rajzoltak bele képeket. Egyszer csak elôvettem a gépet, hogy na most én foglak fotózni téged, te meg leszel 
az „áldozat”. Majd meghalt a röhögéstôl, annyira tetszett neki. Mondtam neki, na látod, nem a te Nikonod, 
hanem ez a jó gép! Mikor megnézte, egybôl mondta, hogy cseréljünk. Annyira akart velem cserélni, hogy már 
csak azért sem mentem bele. De ô egyre csak mondogatta, hogy cseréljünk. Amikor a végén elbúcsúzott, úgy 
este nyolc körül ment el tôlünk, hogy indult a gépe, aztán éjfélkor egyszer csak csengetnek. Hát nem visszajött 
a Nikonnal, hogy cseréljük el? Na, akkor elcseréltem vele. Itt hagyta emlékbe a Nikont. Sokáig a gyerek fényké-
pezett vele, de most már ô is digitális gépet használ.

anBlokk: Mit gondoltak Önök a munkájáról, arról, ahogy fényképezi Önöket?

Budainé: Hát nekünk ez azért furcsa volt. Bekerült a hat kép az újságba, de itt volt egy hónapig, csinálta a ren-
geteg felvételt. És mindenrôl, minden beállításról egy csomó képet. Hú, mennyit!
Budai úr: Sokat mérgelôdtem, hogy csak töltöm vele az idômet. Nekem közben dolgoznom kellett, nem 
mondhattam a megrendelôknek, hogy ne haragudjatok, de most két héttel késôbb fogok szállítani, mert itt van 
nálam Steve. Azt meg már az elején kifejtette, hogy ez nem térítéses riport, nem fizetnek érte semmit.

anBlokk: De a bevásárlásokat azért fizette?

Budai úr: Azt fizette, de hát azt bôven le is ette nálunk.

anBlokk_1.indd   91anBlokk_1.indd   91 2009.05.21.   12:08:362009.05.21.   12:08:36



92

MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

anBlokk: A rengeteg képbôl, amit itt készített, nem küldött késôbb Önöknek?

Budai úr: Nem. Azt itt hagyta, amit a Polaroiddal készített. Mert a próbaképeket mindig polaroidra fotózta. Nekem 
elôtte soha nem volt profi fotóssal dolgom, de hát annyi képet ellôtt, és hát így nem véletlen, hogy olyanok lettek a 
felvételek, amilyenek. Szerintem, ha én fotózok ennyit, abból is lehetett volna hatot kiválogatni, ami jó.

anBlokk: Spontán módon nem is fotózott, mindig beállította, bevilágította a képeket?

Budai úr: De azért úgy is, fôleg itt a házon belül. De ha megfogta valami, akkor arra nagyon rákészült. Ez 
a kép itt, a ház elôtt, spontán készült, természetes fényben. Éppen ment el, kikísértük, és megtetszett neki a 
fény, és akkor csinálta a felvételt. Látszik is, hogy csak beálltam munkásruhában. Baromira tetszett neki itt 
a naplemente. Egyszer hoztam haza egy egész libát, 220 forintért vettem, le volt értékelve. Át is számolta gyor-
san, hogy az csak 2–3 dollár, és hogy milyen jó nekünk, hogy ilyen olcsóság van. A nejem megsütötte a libát, 
megterítettük kint az asztalt, már ettünk volna, de ô még mindig csak azt nézte, hogyan alakul a naplemente 
meg a fények.

anBlokk: Ha jól értem, volt olyan, amikor ô akart Önökkel odamenni, ahová amúgy is mentek volna, illetve volt 
olyan is, amikor ô találta ki, hogy valahová menjenek el vele, kifejezetten fotózás céljából.

Budai úr: Igen. És azoknak, amiket ô talált ki, a 90 százaléka itt van az újságban. A Rudas fürdô, a Váci utca, 
a piknik, a közért. A mûhelyrôl készült fotó mondjuk nem ilyen volt, az itthon készült, de azon is nagyon sokat 
dolgozott.
Budainé: A mûhelyben engem beállított ahhoz a géphez, mert én azt, ami a képen látható, egyébként soha 
nem csináltam.
Budai úr: A mûhelyben leragasztotta az összes ablakomat úgy, hogy oda természetes fény semmi nem jött 
be. Mindent ô világított meg. A világítás az külön munka volt. Rengeteg lámpája volt, szinkronvakuk, minden. 
Egyszer el is romlott a berendezése, de én megjavítottam neki. Hát attól nagyon boldog volt. A mûhely fotózá-
sakor megkérdezte, hogy szokott-e nekem segíteni a nejem. Hát szokott segíteni persze, de ô valójában azért 
állította be a képbe, mert nagyon tetszett neki az a kis gép, amelyik mellett a nejem ül. Azt a gépet egyébként 
én készítettem, még ma is megvan. De hát a hálószobában, amikor az ágyba befeküdtünk, még azt is fotózta. 
Rengeteget fotózott. A végén megmaradt neki néhány tekercs filmje, azokat itt hagyta, én fényképeztem rá, de 
itt ma sem tudja senki elôhívni az ilyen filmet.

anBlokk: Hogyan készült a kép a Rudas fürdôben?

Budai úr: Oda úgy kerültünk, hogy a szállodája ablakából meglátta az épületet, bement, és annyira megtetszett 
neki, hogy eldöntötte, hogy ô ott fotózni akar. Mikor megjelent a cikk, akkor meg azt olvasom benne, hogy azért 
vagyok a Rudas fürdôben lefényképezve, mert én ott pihenem ki magam. Na persze! Úgy volt, hogy elmentünk 
a fürdôbe, és én mindjárt mondtam a tolmácsfiúnak (aki valójában McCurry asszisztense, Lugosi Lugo László 
volt – DJ), hogy még nem megyek be, mert tudom, hogy mire összekészül, az órákig eltart. Addig nekem mo-
hás lesz a hátam. Mondtam neki, hogy menjen be vele ô, és szóljanak, ha már be van állítva minden, majd ak-
kor bemegyek én is. Különben sem szeretem az ilyen közös fürdôket. Végül a fürdômestert meg a tolmácsfiút 
ültette be a vízbe, aztán amikor bementem, akkor én ültem a fürdômester mellé, a tolmácsfiú helyére. Szóval 
ez van a képen. Az ott a fürdômester mellettem. Azóta sem jártam a Rudasban. Egy kicsit púder ez az egész, 
szóval nem volt igaz, de a többi azért nagyjából az volt.

anBlokk: A Váci utcás kép is?

Budai úr: Jó, mondjuk a Váci utcában már elôtte is elôfordultunk, de nem vásárlás céljából. Az ember azért 
ott szeretett sétálgatni.
Budainé: Mondjuk az üzletekbe vele sem mentünk be, csak a kirakat elôtt fotózott. Ott lazán sétálgattunk 
a lányommal, ô meg egyszer csak megállított minket egy kirakat elôtt, és mondta, hogy mit csináljunk, hogy 
álljunk, hogy nézzünk, forduljunk. Ahogy azt ô elgondolta. Meg aztán odajött, és igazgatott minket. A piacon is 
ugyanezt csinálta, de az nem került be az újságba. Annyi ember megállt, csak bámultak, hogy mi történik.
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anBlokk: Hogyan készült a piknikes kép?

Budai úr: Kérdezte, hogy szoktunk-e menni valahová. Hát mondom, hogy én horgászni járok Velencére, és 
ha jön a család, akkor ôk fürdenek. De ez nem volt jó, ô ilyen pikniket gondolt, hogy menjünk piknikelni! De 
mi piknikezni itt szoktunk a kertben. Az viszont nem volt jó neki. Menjünk inkább valahová! Kimentünk ide a 
közelbe egy dombra. Ott csinálta a felvételt. Szóval ez éppen csak a fotózásért volt.
Budainé: Hát igen, nagyrészt ô találta ki, hogy mi legyen. De elôtte mindig megkérdezte, hogy mit szoktunk 
csinálni, és az alapján találta ki.

anBlokk: Feltételezem, hogy azóta nem találkoztak vele.

Budai úr: Nem, azóta sem. Utána még egyszer írt néhány sort, amikor elküldték jóváhagyni, hogy mi kerül 
majd a cikkbe. De azóta semmi. Mondjuk mi sokáig számítottunk rá, hogy egyszer majd beállít, de erre nem 
került sor. Viszont láttuk a Frei-dossziéban, ott említette is, hogy járt Magyarországon, de csak ennyit. Gondol-
tam is akkor arra, kellene írni neki, meg kellene hívni, hogy lássa, hogy azóta már a házat is befejeztük. Aztán 
meg, amikor a fiam New Yorkban járt, látta, hogy éppen hirdetik a kiállítását, de nem ment el megnézni.

anBlokk: Milyen érzés volt viszontlátni saját magukat a National Geographic hasábjain?

Budai úr: Mondjuk én addig magát az újságot sem ismertem, úgyhogy nekem nem volt olyan nagy szám. 
Nekem a mûhelybe soha nem hoztak ilyen újságot, hogy nézzem már meg, vagy csináljak belôle valamit. Én 
éjjel-nappal dolgoztam, nem volt semmi ilyesmire idôm. Három napig tartott a csoda.

anBlokk: Másoknak elújságolták, hogy egy amerikai lapban szerepelnek?

Budai úr: Megtudták sokan maguktól. A körzeti orvos meg régi kollégák is kérdezték: mi az, hát ti ebben ben-
ne vagytok? Hát hogyhogy?

anBlokk: Ôk honnan értesülhettek errôl?

Budai úr: Sokaknak Nyugaton voltak a rokonaik, onnan küldhették nekik. Mi elég késôn kaptuk meg a példá-
nyunkat Washingtonból. Már rég tudtam, hogy megjelent, de itthon nem tudtam megszerezni. Egy ismerôsünk 
szerzett egy példányt, azt hozta el végül megmutatni, akkor láttuk elôször. Egyébként késôbb hallottunk róla, 
hogy a Népszavában és a rádióban is foglalkoztak velünk. Cikizték, hogy miért ilyen családot kellett lefény-
képezni. Hogy nem ilyen az átlag magyar család! De minket nem kerestek meg, csak hallottuk ezt az egészet. 
Szerencsére a sajtóügynökség nem adta ki a címünket.

anBlokk: Tudják, hogy Steve McCurry bejárta az egész világot, a világ minden táján készített fotóriportokat, hábo-
rús övezetekbôl tudósított, és a képei alapján sokan a világ egyik legjobb ma élô fotóriporterének tartják?

Budai úr: Ezeket tudjuk, mert láttuk a tévében, a Frei-dossziéban.
Budainé: De azért azt gondolom, hogy nem mindenhol hízott öt kilót, ahol járt, mint nálunk.

Budaiék (e néven szerepeltek a National Geographic képriportjában, ennél többet pedig most sem kívántak közölni ki-
létükrôl) 1974-ben költöztek Budapestrôl egy Pest megyei városba, ahol egy családi házat építettek fel. A házaspár mai is 
itt él, gyerekeik idôközben családot alapítottak, és elköltöztek otthonról. Lányuk közgazdásznak, fiuk villamosmérnöknek 
tanult. Budai úr végzettsége szerint esztergályos, de idôvel más szakmákat is kitanult. Kezdetben egy állami vállalatnál volt 
alkalmazott, de a hetvenes évektôl bedolgozóként otthoni mûhelyében kezdett különféle mûszaki alkatrészeket készíteni 
állami vállalatok megrendelésére. Egy saját maga készítette géppel cipôfûzôk gyártásába kezdett, és a hazai cipôgyárak be-
szállítója lett. Ekkor már felesége és édesanyja is a családi vállalkozásban dolgozott. Amikor a rendszerváltással, az állami 
vállalatok megszûnésével elfogytak a megrendelések, saját tervezésû és kivitelezésû használati tárgyak gyártásába kezdett. 
Jelenleg leginkább nyomdaipari cégek számára készít alkatrészeket. Otthon dolgozik fiával, aki egy multinacionális vállalat 
alkalmazásából lépett ki, hogy apjával közösen üzemeltesse a családi céget.

Az interjút Deme János készítette

A „VILÁG LEGJOBB MAGAZINFOTÓSÁNAK” VENDÉGÜL LÁTÁSA

anBlokk_1.indd   93anBlokk_1.indd   93 2009.05.21.   12:08:362009.05.21.   12:08:36



anBlokk_1.indd   94anBlokk_1.indd   94 2009.05.21.   12:08:362009.05.21.   12:08:36



anBlokk_1.indd   95anBlokk_1.indd   95 2009.05.21.   12:08:362009.05.21.   12:08:36



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


