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Lassan egy évtizede már, hogy a legtöbb jelentõsebb magyar eseményen feltûnik egy középkorú, õszes
hajú, borostás, mosolygós fotográfus, aki nagy lelkesedéssel állítgatja masináját, aztán, amikor elcsat-
tan a felvétel, csak annyit mond: Thank You! Õ Stephen Spinder amerikai fotómûvész, aki  tíz eszten-
dõvel ezelõtt úgy beleszeretett Magyarországba, hogy azóta is tart ez a szerelem. Sõt, elhatározta, hogy
itt marad. Lakást vásárolt Budapesten, s azóta élete jelentõs részét nálunk tölti. Magyarul nem tanult
meg, ám mégis mindent tökéletesen intéz. Budapestet bemutató fotóalbuma után a napokban jelent
meg az Erdély világát megörökítõ gyönyörû könyv. Rövidesen elindul Amerikába, ahol könyveivel, képe-
ivel propagálja a magyar kultúrát. Megadhatnánk neki a tiszteletbeli magyar állampolgárságot!

Stephen azt mondja azért szerette
meg Magyarországot, mert itt gyönyörû-
ek a nõk, kedvesek az emberek, s na-
gyon szépek a hagyományaink – különö-
sen a néptánc, a folklór keltette fel az ér-
deklõdését. Úgy érzi, mintha az õsei vé-
rében valamiféle magyar vér folyt volna,
mert számára olyan közelinek tûnik ez a
világ. És ez nem csak mint mûvészem-
bert ragadta meg, hanem úgy érezte, õ
itt szívesen is élne…Így aztán miközben
fényképezõgépével járta a magyar váro-
sokat, vidékeket, sok-sok barátot, isme-
rõst is szerzett.

Elõször másfél évtizeddel ezelõtt Er-
délyben járt, ahol megismerkedett a ma-
gyar néptánccal, s elragadtatta a pergõ rit-
mus, a szoknyák körforgása, a csizmák
koppanása, s amikor ezt az érdeklõdést
látták az elõadók, a tanárok, megígérték
neki, hogy ha visszatér, segítenek neki
abban, hogy még jobban megismerje és

meg is örökítse ezt a kultúrát. Így is tör-
tént, Stephen jött és újra jött, és egyre in-
kább érlelõdött benne a vágy, hogy élmé-
nyeit meg kellene osztania másokkal is.
Így született meg a Budapest Through My
Lens, A Solitary Perspective címû album,
amelynek különlegessége a fekete-fehér
képek nyújtotta impressziók – 130 felvétel
a fõváros tereirõl, utcáiról, épületeirõl és
az itt élõ emberekrõl, életérzésekrõl -
képekben elbeszélve – ahogyan egy ame-
rikai látja fõvárosunkat.

Nemrégiben hat hetes amerikai kör-
úton járt, felkeresve Los Angelest,
Denvert, Clevelandet, Floridát és Wa-
shingtont – útjáról beszámolt egyebek
mellett a New York Times is –, s az ame-
rikai elnök, George W. Bush, az ameri-
kai és a magyar nagykövetek, a magyar
miniszterelnök és más rangos személyi-
ségek is õrzik a fotóalbumot irodai szo-
bájukban.

Most pedig régi, évtizedes vágya telje-
sülhetett: megjelent az erdélyi album, Ten
Years In Transylvania címmel. A sokszor
megcsodált erdélyi vidék, a maga fensé-
ges kultúrájával, hagyományaival került

az album lapjaira, 130 színes képben el-
mesélve.
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KKiiáállllííttáássii  hheellyysszzíínneekk
Hungarian Cultural Center, London
Kossuth House of Washington
Ministry of Cultural Heritage, Budapest
Hungarian House, Los Angeles
American Hungarian Museum, New Brunswick
House of Hungarian Culture, San Diego
Hungarian Consulate, New York City
Benczur Ház Galery

BBeemmuuttaattóókk  AAmmeerriikkáábbaann
Chicagó – Paprikás Restaurant              november 3.
Miami – Hungarian Club of Miami november 5.
Venice – Petõfi Club, Hungarian Ball       november 5.
Daytona Beach, Hungarian Festival    november 6.
Sarasota – Hungarian Club       november 7.

Stephen Spinder, a tiszteletbeli magyar

Budapest és Erdély világa
– egy amerikai szemével


