
2009 év februárjában kezdõdött el a Kézirattárban ta-
lálható Babits-hagyatékok (Fond III és Fond 172) fotó-
kat tartalmazó állományrészének, palliumainak és al-
bumainak revíziója, a negatív és fényképanyag
restaurálása és digitalizálása. 

A Babits hagyaték OSZK-ba érkezésérõl, annak tör-
ténetérõl többen szóltak már, elsõként természetesen
Keresztury Dezsõ, aki a Babits relikviák könyvtárunk-
ba kerülésének kezdeményezõje és fõ lebonyolítója
volt. Az õ nyilatkozataiból tudjuk, hogy az 1950-es évek
elején kezdõdtek meg a tárgyalások közte és a költõ öz-
vegye, Török Sophie között, melynek következménye-
ként a kulturális minisztérium 1952-ben megvette 
a kéziratos hagyatékot, melyet hamarosan a gazdag fo-
tógyûjtemény és hangfelvételek is követtek. A fotók
nagy részének készítõje, Török Sophie ugyanis tudato-
san gyûjtötte Babits Mihály életének dokumentumait
(olykor még számláit, horoszkópját, laká-
saik alaprajzait is megõrizte), s fotózni is az
emlékállítás gondolatával és ösztönzésére
kezdett el. Igyekezett a költõ, író és iroda-
lomszervezõ életének szinte minden ki-
emelkedõ pillanatát dokumentálni az esz-
tergomi építkezéstõl és kirándulásoktól a
San Remo-i díjátvételen át a halál pillana-
táig. Emellett természetesen akadnak híres
fotómûhelyek (pl. Rónai Dénes, Zelesky
Károly, Székely Aladár) által készített fel-
vételek is. A gyûjtemény nemcsak tartal-
mát, hanem számát tekintve is jelentõs, az
üveg és celluloidnegatívok, a papírnagyítá-
sok valamint az albumokba rendezett ké-
pek összességében a 4000-es nagyságren-
det közelítik meg. 

Állományvédelmi szempontból a leg-
fontosabb teendõ a negatívok megmen-
tése volt, így elsõként Papp Judit restaurátor a III/2332-
es jelzeten található két doboznyi, egyenként tasakolva
elhelyezett üveg- és cellulóz-nitrátos negatív, kerete-
zett diák és tekercsfilm restaurálását végezte el. Ebben
a két dobozban 94 darab üvegnegatív, 331 darab cellu-
lóz-nitrátos negatív, 7 darab keretezett dia és 4 kocka
tekercsfilm volt, mely összesítve 436 képkocka restau-
rálását jelentette. Az anyag portalanítása után került sor
szerves oldószeres tisztításra, melyet követõen a negatí-

vok egyenként savmentes papírból hajtogatott négy fü-
les tasakba kerültek. A 436 darab ismert és számmal el-
látott negatív jelzete rákerült a tasakokra. E negatívok
nagy része ismert volt, és az 1983-ban kiadott Babits ké-
peit tartalmazó Fototékában szerepelnek azok pozitív
variánsai. Elõkerült azonban Fond III/2332/54 és Fond
III/2332/55-ös jelzeten, két levelestári dobozban öm-
lesztve, egyéb tárgyak, különféle játékkártyák és más
gyerekjátékok mellett 405 darab üvegnegatív, 281 db
cellulóz-nitrátos negatívok, 28 kocka tekercsfilm, 61
keretezett és 13 keret nélküli dia, valamint 1 üvegdia.
Így mindösszesen 798 darab, jelzet nélküli negatív ke-
rült feldolgozásra, restaurálásra. Az utóbbi két doboz-
ról Papp Judit megállapította a Babits fényképalbumok
segítségével, hogy Török Sophie 1921 és 1941 között
készített felvételeinek eredeti, eddig még ismeretlen
negatívjai. 

A negatívok erõsen szennyezett állapota mellett fel-
tûnõ volt egy kellemetlen, maró szag, ami a lágyhordo-
zós negatívokból áradt. Papp Judit ebbõl arra a követ-
keztetésre jutott, hogy ezek között cellulóz-nitrátos,
illetve cellulóz-acetátos is lehet, mégpedig szép szám-
ban. Mivel a cellulóz-nitrát már viszonylag alacsony
hõmérsékleten is hajlamos az öngyulladásra, beazono-
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sítása kiemelten fontos volt. Az elvégzett tesztek bizo-
nyították a feltevést, hogy a feldolgozott és feldolgozat-
lan filmnegatívok egyaránt cellulóz-nitrátosak, mely
egy kémiailag folyamatosan bomló anyag, aminek kö-
vetkeztében a negatív deformálódhat, elszínezõdhet,
rugalmatlanná, törékennyé válhat. A lebomlás elõreha-
ladott stádiumában a képi információ teljesen elvesz-
het. A nitrátos negatívok elkülönítése a gyûjtemény
többi darabjától kiemelten fontos és sürgõs feladat volt,
mivel azok nemcsak magukban, hanem a gyûjtemény
többi darabjában is visszafordíthatatlan lebomlási fo-
lyamatokat indíthattak el. A megõrzés érdekében az
üvegnegatívok számára speciális üvegnegatív tároló
dobozok, a lágyhordozós negatí-
vok számára film negatív tároló
dobozok kerültek beszerzésre,
melyben az anyag a digitalizálást
követõen elhelyezésre került. 

A negatívokról készített digitális
felvételek alapján az esetlegesen léte-
zõ papírnagyítások segítségével a ké-
pek leírását Rózsafalvi Zsuzsanna, 
a Kézirattár munkatársa végezte el,
mint ahogyan a pozitívok feldolgo-
zását is.

A Babits fond egykori feldolgozói
a fotópozitívokat tematikus csopor-
tokba rendezték és palliumokba he-
lyezték el, egyúttal olyan nagyobb
egységeket képezve, melyek szám-
ba veszik többek között Babits port-
réit, családi fotóit, a baráti társaságát,
különbözõ élettereit (budapesti,
szekszárdi és esztergomi otthonait)
és közéleti szerepvállalásának pillanatait, de még gége-
mûtétének eseményét is. A munka elsõ fázisában az
anyagok kiválogatására, összegyûjtésére került sor Szita
Gábor kollégánk segítségével, ugyanis a képek a hagyaték
különbözõ részeiben helyezkedtek el. A fotók revízióját
követõen az egyes fotók leírását kellett elvégezni, ugyanis
a hagyaték egykori feldolgozói csak a tematikus fotócso-
portoknak, s nem az egyes daraboknak adtak címet. 
Ezúttal az egyes fotók tartalmi feltárását is el kellett készí-
teni, mely nem csupán a felvételeken szereplõk azonosí-
tásából állt, hanem a felvétel helyének és idejének azono-
sításából is, továbbá, ha gyûjteményünkben a felvétel
negatívja is megvolt, vagy esetleg más pozitív, a két 
jelzet összekapcsolására, utalózására is sor került, illetve 
a Babits-fotó egy részét közzétevõ Fototéka jelzeteit is
megadtuk, ha volt ilyen. Az anyag tartalmi szempontból
legjelentõsebb része, így például Babits Mihályról, Török
Sophieról, a tágabb értelemben vett családról, a barátok-
ról készült fotónagyítások a Fond III/2252- a 2278-as jel-
zettartomány között foglalt helyet, de a hagyaték többi 

részében, olykor még levelek mellékleteként is találtunk 
fotókat. A fényképek tartalmi leírásában a már említett
Fototéka, illetve Babits kortársainak, feleségének vissza-
emlékezései nyújtottak segítséget. A leírásokat a fényké-
pek restaurálása és portalanítása követte, végül védõfóli-
ákba és speciális fotódobozokba került az anyag, s így
érkezett meg Merczel Gábor kollégánkhoz, aki kiváló
minõségû, 1200 dpi-s digitális felvételeket készített 
a fényképekrõl. 47 palliumban és 7 albumban összesen
2329 fotó került feldolgozásra. A feldolgozói munka 
várhatóan a 2009-es év végén fejezõdik be, ugyanis Szita
Gábor kollégánk e Babits-hagyaték Limbus anyagában
közel 950 ismeretlen fotóra bukkant, melyek fõként 

Török Sophie és fogadott lányuk,
Babits Ildikó életét tematizálja! Ez 
a fotóanyag sosem került feldolgo-
zásra, hiszen a hagyaték egykori fel-
dolgozói nem találván fontosnak és
érdekesnek azokat Babits Mihály
szempontjából, egy – az olvasók és 
a kutatók számára is hozzáférhetet-
len – halott állományrészbe, a Lim-
busba számûzték azokat. Jelenleg
ennek az állományrésznek a restau-
rálása és leírása zajlik, mely bizo-
nyára nem érdektelen a kutatók szá-
mára sem. Az anyag láthatóan
részben az albumok és palliumok
anyagával egyezik, sok esetben az
oda bekerült képek variánsa, de do-
minánsan új, ismeretlen anyagról
van szó.

A Kézirattárnak a Babits-fotóha-
gyaték megmentésére vonatkozó ter-

ve és munkája 2009 során befejezõdik, melynek eredmé-
nyeként a negatívok és pozitívok biztonságba kerülnek, az
olvasók ugyanakkor egy, a digitalizálás révén praktikusab-
ban és jobban feltárt anyaghoz juthatnak, melyek esetleges
másolása is gyorsabbá válik a jövõben. Intézményünk
2010-re szóló kiadványtervében egy új, nyomtatásban
megjelenõ Babits-fényképalbum is helyet kapott.

Fontos megemlítenünk a feldolgozó és restauráló
munkában résztvevõ munkatársak mellett Káldos János
különgyûjteményi igazgató, Földesi Ferenc, Érdi
Marianne és Csillag Katalin osztályvezetõk nevét, 
akik mindvégig figyelemmel kísérték Merczel Gábor, 
Papp Judit és Rózsafalvi Zsuzsanna együttes munkáját. 
Köszönet illeti Ackermann Ádámot is, aki a nem szken-
nelhetõ albumok egy részének fotózását végezte.

Papp Judit – Rózsafalvi Zsuzsanna
stress@oszk.hu – rozsafa@oszk.hu
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Az egyik most restaurált fotón Babits Ildikó,
Török Sophie és Babits Mihály 

a Reviczky utcai lakásukban. 
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