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Szerényen bújik meg Nemesi Péter neve a 2010-es hunyadivárosi babanaptár 
hátlapján, pedig az általa készített gyermekfotók kivételesen nagy tudású fotósról 
vallanak. - Hogyan kerültél közelebbi kapcsolatba a fényképezéssel? - kérdezem Pétert, 
akivel a városrész rendezvényeinek fotósaként több alkalommal is találkozhattunk már.   
 

- Ahogyan visszaemlékszem a gyermekkoromra, az akkor még analóg 
fényképezőgépekkel megörökített képek javarészét én készítettem. Lényegében 
tizenegy-tizenkét éves koromtól folyamatosan fotózom, ami eleinte a családi 
események dokumentálását jelentette, s csak később alakult ki az a késztetés, ami az 
autó-motor sport és a természet fotózása irányába vitt. Nem volt ez olcsó hobbi már 
akkor sem, hiszen egy tekercs filmet nagyon gyorsan el lehetett kattintgatni.  

 
- A pályaválasztásodat befolyásolta a fényképezés szeretete? 
- Nem. Kereskedelmi végzettségem van, s voltak olyan periódusok az életemben, 

amikor már úgy tűnt, hogy a fényképezés teljesen el is marad, de ez végül mindig csak 
átmenetinek bizonyult. Így például amikor a fiunk megszületett, megint csak nem 
tudtam megállni, hogy megszámlálhatatlanul sok fotót ne készítsek róla.  Egy újabb 
szünet után 2003-ban kezdődött ismét ez a hobbi, de ekkor már igen komoly anyagi és 
időbeli ráfordítással, aminek a miértjét elég nehéz lenne elmagyarázni. Szerencsére a 
családom mindmáig nagy megértéssel fogadja ezt az irányultságomat, s egy-egy 
különösen jól sikerült képnek mindnyájan együtt örülünk.  

 
- Volt fotós a családban? 
- Az első digitális fényképezőgépemet a szintén szenvedélyes fotós nagybátyámtól, 

Erdősi Józseftől vásároltam, aki nemcsak technikailag járt előttem, de szakmai 
tudásában is máig a példaképem. Erősen hatott rám az érdeklődése, beállítottsága is. 
2003-tól úgy évente, kétévente cserélgettem a fotómasinákat egyre komolyabbakra. 
Úgy számoltam, hogy egy-két ezer fotó elkészítésével vissza is jön a gép ára, hiszen itt 
már nem kellett filmért, előhívásért fizetni. Jelen pillanatban már csak a különböző 
optikák megvásárlása az, ami a jövőben még nagyobb kiadásokat jelent. 
Robbanásszerű technikai fejlődést élünk meg. Évente jönnek ki új és újabb modellek, 
s engem is vonz az a tudásszint, ami a mind jobb gépekkel elérhető.  

 
- Mit szeretsz legjobban fotózni?  
- A természetet, az abban élő állatokat, s a szép vagy különös hangulatú tájakat. A 

madárfotózás az én igazi területem. Lakóhelyemen, a Hunyadivárosban előszeretettel 
fotózom például az utcánkban fészkelő gólyákat. Kiállításon is láthatóak voltak azok a 
gyurgyalagos fotóim, amelyeket Tiszafüreden egy lessátorból sikerült készítenem. Ez 
madárfotós körökben is ritkaságnak számít, hiszen ez a szép, kicsi színes madár 
nagyon ijedős. Már a kora reggeli órákban, ébredésük előtt kimentünk, s a sátorban 
guggolva, mocorgás nélkül egy kemény órát vártunk rájuk. Mikor már azt hittük, 
egész nap egyet sem látunk, hirtelen egy egész raj jelent meg előttünk. Akkor kezdték 
etetni a kicsinyeiket. – Valójában én is a természetben érzem igazán jól magam. Mióta 
az eszemet tudom, a családommal nagy természetjárók voltunk. El sem tudom 
képzelni az életemet úgy, hogy időről időre ne szakadnék ki a városból. Ez az, ami 
pihentet, feltölt. Főleg a hegyvidéket szeretem, mindig nagyon megihletett. Érdekes 
módon vonz ennek szinte a gyökeres ellentéte is: a dübörgő technika látványa, a 
versenyautók mozgásban történő fényképezése. Ily módon nagyon érdekes fotókat 



lehet készíteni, ami egyszersmind igen nagy fényképezési rutint, tervezett felkészülést 
és ügyességet igényel  s mit ne mondjak, igen jó optika kell ahhoz, hogy az adott 
pillanatot jól el lehessen kapni. A kecskeméti crosspályán a közelmúltbeli 
quadversenyen is sikerült lekapni emlékezetes pillanatokat. Egy gyorsan mozgó 
járművet lefényképezni úgy, hogy a háttér elmosódjon, s az elsuhanó autó éles legyen, 
igen nagy kihívás. Tavaly ősszel a Mecsek Rally első napján sikerült az eddig legjobb 
ilyen képeimet készítenem. 2008-ban voltunk a Hungaroringen a Ferrari napon, ahol 
szintén sok szép fotót, különleges autókat tudtam megörökíteni. Általánosságban 
elmondható, hogy a műtermi, belső téri fotózással szemben engem a szabadban zajló 
történések vonzanak inkább.  

 
- Van a fotózásnak olyan része, amitől tartasz, amitől még óvakodsz? 
- Embereket nem szívesen fotózom, dacára annak, hogy már van egy portréfotózásra 

alkalmas, nagy fényerejű optikám. Utóbbi egyébként azt is jelzi már, hogy a 
fejlődésem következő állomásának ezt tervezem. Visszatérve a természetfotózásra, a 
madár annyival jobb modell, mint az ember, mert nem lehet beállítani, mindig 
önmagát adja. Ha jól meg tudom közelíteni őket, különösebb „mesterkedés nélkül is” 
igen megkapó, önmagáért beszélő fotók születhetnek róluk.   

 
- Igen nagy empátiával fogadtad a naptárfotózásra érkező kisgyermekeket, akiket 

tudvalevően nehéz rábírni arra, hogy akár csak két percig is mozdulatlanul egy 
helyben maradjanak.   

- Maga a kapcsolat felvétele nem okoz gondot egyik korosztálynál sem. Az pedig, hogy 
a gyerekek még teljes természetességükkel néztek a kamerába, kifejezetten jó volt. Az 
emberarcok fotózásánál az a törekvés van ellenemre, amit a magazinok lapjain is 
megfigyelhetünk: agyonretusált, hibátlan bőrű és fogsorú egyenarcok tekintenek 
vissza ránk, s ha véletlenül találkoznánk a képek eredetijével, bizony meglepődnénk. 
Ez nem az én világom. Ezért hagytam meg a fotózott gyerekek arcán is a pici szeplőt 
vagy bőrpírt: ők így szépek és nagyszerűek, ilyennek szeretjük őket. Ha komolyan 
elkezdem a portréfotózást, valószínűleg a másik szélső korosztállyal kezdeném. Egy 
idős ember arcán sok minden megmutatható. Olyan bölcsesség, élettapasztalat, 
érzések és gondolatok sűrítménye, ami fiatal arcon még nem hagy nyomot.   

 
 

- Mikortól őrzöd a fotóidat? 
- A digitális korszakom kezdetétől, 2003-tól időrend szerint sorba rakva, három 

különböző tárhelyen őrizve közel húszezer fotóm van. Ebből mindössze pár százalék 
az, ami kiállításra kerülhet. Egyelőre nem is az a célom, hogy megmutassam magam, 
hanem a folyamatos fejlődés, a tudásom tökéletesítése. Tagja voltam Lakó Péter 
fotószakkörének, s rengeteg szaklapot, folyóiratot végigolvastam már az engem 
érdeklő témákban. Van egy internetes oldal, ahová időnként szoktam feltölteni 
képeket – elsősorban azért, hogy elfogulatlan visszajelzést, szakmai kritikát kaphassak 
róluk. Én is szívesem nézek művészfotókat, melyek szintén sokat elárulnak a fotózás 
titkairól. Magam is próbálkozom hasonlókkal, egyelőre szigorúan saját felhasználásra. 
Van például egy gyertyás sorozatom. A sötét háttérből mutatkozó gyertya lángja 
különös hangulatot közvetít. A tűz látványa önmagában is sajátos jelentéstartalmakat 
képez le az emberben.  Látszólag ellentmond ennek, hogy a színessel szemben 
elsősorban a fekete-fehér fotókat szeretem. Bár a színekkel sok minden kifejezhető, 
ugyanolyan zavaróak is lehetnek akkor, amikor az ember a „színtiszta” lényeg 
tükrözésére törekszik.  



 
- Érzed-e a fotóelőhívás hiányát? 
- A hagyományos laborálásból én valóban kimaradtam, de az analóg fényképezés már a 

maga idejében sem a hamisítatlan, természethű fotózást jelentette. Nem dicsekedtek 
ugyan el vele, de ugyanúgy retusálható volt a fotónegatív az analóg technológia során 
is, ahogyan nagyításkor is szívesen eljátszottak többek közt a képkivágás beállításával. 
Előnyben részesítem a korábbi 4:3-as képaránnyal szemben a most könnyen 
kivitelezhető 3:2-est. Viszont szívesen készítek képet kis mélységélességgel, amikor 
csak a fotó lényeges része éles, a többi elmosódott. Úgy gondolom, nem a technológia 
mikéntje, hanem elsősorban a fotós szándéka, érzéke az, ami máig meghatározza egy 
kép minőségét. A legtöbb fotósnak idővel kialakul egy olyan sajátos képlátása, amiről 
a fotói azonnal felismerhetők.  

 
- Megfogalmaztad-e már magadnak, miért jó fotózni? 
- Egyre több olyan dolog van körülöttünk, amire ha nem vigyázunk, egyik pillanatról a 

másikra eltűnhet. Azt mondják, a fotós csak egy pillanatot kap el, de ha az jól sikerül, 
időtlenné válva egy egész világ hangulata, érzülete, miliője átvihető vele. Ez maga a 
csoda. Minden fotós ezt a csodát keresi.  

 
Kada Erika 


