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A következő tanulmányban azt a kánont mutatjuk be röviden, amely a 19. század 
folyamán alakult ki a fényképezés terén, mind a professzionális, mind az amatőr fotósok 
munkáin. Az itt közölt 15 képen áttekinthető az az út', amelyet a technikai fejlődés és az 
ábrázolási kánon változása a fényképezés során megtett.2 Ennek összehasonlító szerepe 
és jelentősége van két irányban is: ezek egyike a moralizáló, idealizáló festészet, 
a másik pedig az Albertini Béla3 által aprólékosan kidolgozott szociofotók irányába 
mutat, amelyek a szegénység ábrázolását manifesztálják. A polgári fényképezés 
kánonjának bemutatása során egészen a századfordulóig jutunk cl, amikor megjelenik 
és tért hódít a képeslap. E médiával új világ veszi kezdetét a közéletben, amely legalább 
akkora változás volt, mint a digitális fényképezés, vagy mint a Facebook. A képeslapok 
fejlődéstörténetének ismertetése e helyen nem feladatom, annál is inkább mert a terület 
feldolgozása és múzeumi gyűjtése igen előrehaladott és közkedvelt, főleg a városok, az 
épületek és az etnográfiai anyag lapjaiból számos kötet jelent már meg.4 írásom csak 
azokat a fényképes képeslapokat kívánja bemutatni, amelyek gyermekeket ábrázolnak, 
nem nyomdai sokszorosítással készültek, hanem az eredeti negatívról másolt, illetve 
korlátozott példányszámban megjelent fényképi levelezőlapok voltak. Az ezeken 
fennmaradt látványok alapján arra keressük a választ, miként különül el a 19. század 
végén, a 20. század elején kialakuló két irány: a professzionális és az amatőr fényképezés.

A hivatásos fényképészek a század elejétől képeslevelezölap-formátumban is 
vállaltak kidolgozást, másolást. Az amatőr-csoportba sorolható minden nem üzleti 
célból, csupán személyes használatra nagyított fényképes lap.5 A professzionális 
fényképezés kiindulópontja a műterem, ahol mindig is küzdelem folyt a gyermek 
figyelmének felkeltéséért, c szituációt számos karikatúrán is jócskán eltúloztak. A 
valóság persze nem ez volt, mint mutatja azt egy ferrotípia véletlenül elkapott pillanata, 
ahol a rendetlenség közepette a földön ül az elhagyott gyermek.

Most azt vizsgáljuk, hogy vajon a két erősen eltérő indíttatás tükröződik-e a 
megmaradt lapokon, hogyan fényképezett egy hivatásos mester és egy magánember. 
Több példát mutatunk a jellegzetes vonásokra, azt bizonyítva, hogy az amatőrök 
kissé bizonytalanabb eszközhasználata spontánabb, mindennapibb, ezért életszerűbb 
képeket eredményezett. A lapok installálása, szövegekkel való ellátása, elküldése, 
vagyis a felhasználási módokra is mutatunk néhány példát, mindig kettős szempontból: 
a hivatásos és az amatőr szemén keresztül.

A gvermekportrék készítésének problémája minden életkorban más volt, de minden esetben 
elsősorban az ismeretlen géptől, a sok embertől való félelem leküzdése volt a legnagyobb 
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feladat. (Az előadáson 51 képet vetítettem, feszített tempóban, ezek teljes közlésére nincs 
mód. A mostani mintaválasztás bizonyára így is képes kirajzolni a tendenciákat.)

Az első levelezőlap, amelyet kiválasztottam, egy anyát ábrázol öt gyermekével, 
amely a csoporttá-szcrvczödés lehetőségeire, szokásaira hívja fel a figyelmet. 
A legkisebb baba pólyában az édesanyja ölében van, szorosan az anya mellett, 
nagyságrendben sorakoznak a nagyobb gyermekek: balra két kislány, jobbra két kisfiú. 
A műteremben fellépő nehézségek a legkisebbek megörökítésével kezdődtek. A három 
hónapos gyermeket csak pólyában, vagy valamire rátámasztva lehetett viszonylag 
könnyen megörökíteni.6 A szép formájú babakocsik alkalmat adtak, hogy a már ülni 
tudó kicsik valamilyen játékkal (például csörgővel) a kézben a mamájukra pillantsanak, 
és rövid időre felejtsék el szorongásaikat. (1. kép) Az amatőrök kezén ezen ábrázolási 
típusból kifejlődhetett egy szabadtéri, viszonylag felszabadult ábrázolási rend, amely 
ahhoz vezetett, hogy már majdnem mosolyog, de legalább is barátságos arcot vág a 
gyerek a kert közepén. A négy hónapos leánykát még a hivatásos mester sem tudta a 
díszes műtermi kellékbe: cgv nagy fotelba ültetni, úgy, hogy az természetes legyen.' A 
tíz hónapos leányt viszont az amatőr a szabadban, játékosan, már egy kosárba ültette, 
oldalra fordította, hogy a vele szemben levő felnőtt meg tudja nevettetni.

A mindenkinek elküldhető képeslap akkor is érték maradt az amatőrök kezében, ha 
az életlen és rosszul sikerült képet hordozott.8 A fent említett problémák megszűntek 
akkor, amikor a kisgyermek már állni és járni is tudott. A legkedvesebb játékával 
megállt a kamerával szemben és türelemmel figyelte az eseményeket. A legkedvesebb 
játék a baba, a maci, a hintaló volt, de élő állat, mint itt a csirke ritkán látható a képeken. 
(2. kép) Néhányszor, mint hűséges társ és barát, vigyázó őrszem egy-egy kutya volt 
jelen a gyerekek körül.

A kicsi babák ábrázolásánál már a korábbi időszakban kialakult egy standard, amely
jói működött ebben a lcvclczölapos verzióban is. Szemenyei Sándor orosházi fényképész 
műve mutatja, hogy miként illett a kicsit puha lepedőre vagy a pólyára ráhelyezve 
profilból vagy esetleg szerencsés esetben, az arcával a kamerába nézve megörökíteni. A 
csecsemőkor képi ábrázolásában választásként cs lehetőségként a meztelen kisgyermek 
diszkrét elhelyezése, és bemutatása stabilizálódott, és a gyermekportrék egyik vonzó 
válfajává alakult.9 (3. kép) Ugyanez a mester felöltözve és ülve is lefényképezte a 
gyereket, annyiban eltért a szabványtól, hogy túl hosszú szőrű bundát tett a gyerek alá 
és nagyon mélyről, alulnézetből vette le, ahogy a mamára sandít. (4. kép) Weisz Hugo 
fényképész mester nemcsak abban tér el a szokástól, hogy a meztelen gyermeket szemből 
ábrázolta, de abban is, hogy némileg kiszínezte a felvételt, ami vélhetően a megrendelő 
kérése volt.10

1907-ben született az akis fiúcska, akit amatőr fényképész szülcti saját otthonukban 
számos alkalommal lefényképeztek. így egy rendkívüli sorozat keletkezett, amely
véletlenül egyben maradt, és általa követni tudjuk a kisfiú és húga fejlődését is, egészen 
felnőtt korukig. A gyerekek megszokhatták szüleik (vélhetően az apa) bolondériáját és 
nemcsak tűrték a megpróbáltatásokat, hanem még néha mosolyogtak is. Magnézium 
fénnyel kellett világosságot varázsolniuk, hiszen ebben az időben még nem volt vaku, 
a belső terekben ezért a pillanatnyi fényképezés még jelentős nehézségekbe ütközött. 
A kisfiúról felvett képet a kissé bemozdult fej ellenére, levelezőlapként postai feladásra 
alkalmasnak minősítették, és névnapi köszöntésül küldték el." A gyerek nvugodtabb
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1. kép 2. kép

3. kép

pillanatában elkapott fényképen viszont kiderül számunkra, hogy a kicsin nem volt 
pelenka. A jól fésült polgárcscmctc egy szép faragású székben ül, és érdeklődve figyeli a 
világot. A szobának egy másik sarkában is lefényképezték a fiúcskát, és ruhában, cipőben 
is levételre került ugyanabban a székben, (hátul a család Napóleon tiszteletére utal egy
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4. kép

5. kép

szobor.12) Szófogadónak tűnik a kicsi, 
mégis a fényképezés kedvéért a szülök 
kénytelenek voltak kikötni a gyermeket, 
hogy ne mozogjon össze-vissza. (5. kép) 
Ha a fényképezés kedvéért alkalmazták 
is ezt a módszert, a professzionális 
mester soha nem engedte volna meg, 
hogy ez a brutális ..segédeszköz” látható 
maradjon. A kisfiú következő felvételén 
az etctöszékbcn, húsvéti kellékekkel - 
játéknyuszival - szerelték fel, az ölében 
hatalmas, festett csokitojás, és a vélhetően 
jókedélyű akció során amodell igen vidáman 
mosolyog. A szülök számos alkalommal, 
egészen felnőtt koráig megörökítették 
ezt a gyereket, de nem minden felvételt 
dolgoztatták ki levelezőlapos formában, 
hanem az egyszerű, vékony' papíron 
levő kontakt-másolatokat őrizték meg, 
amelyeket ebben az időszakban még 
kemény kartonlapra kellett felragasztani. 
Az amatőr szem pillantásai rögzítették 
a kicsit bilin ülve, és a szőnyegre dobált 
párnák között játszva. Majd megszületett 
a kisfiú leánytestvére, és onnantól kezdve 
ketten álltak szemben a kamerával nyári 
és téli ruházatban.

Hegedűs Lola kisasszonynak 1902-ben 
küldtek egy levelezőlapot Devecserből 
Budapestre. A kép egy jellegzetes, nagy 
sorozat darabja, amelyeken a szép ..modell” 
gyermekeket fényképeztek le egyszerű 
helyzetben, általában a kamerával szemben 
állva.13 A lap külső oldalán láthatjuk az 
575/6 számot, ez rámutat, hogy nagy üzlet 
és egész iparág áll mögötte, hiszen ezeket 
a lapokat fillérekért megvásárolhatták. 
Lehetett küldeni kvázi a gyermek ne
vében a magy ar rokonságnak is. A kép 
párdarabja egy amatőr felvétel, ahol egy 
kicsi leány a napfényes udvaron üldögél a 
karosszékében, fehér köténykéje vakítóan 
fénylik, míg ujjacskáival ruhája szélét 
csippenti össze. Oldalra néz, ami miatt 
feltétezhető, hogy az instrukciókat, a 
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6. kép

nyugtatást onnan kapta. Egy fényképész
műteremben vették föl 1912-ben azt a 
képet, melyet Szentendréről küldtek el postai 
úton. A képen látható kis fiúcska nagy 
kalapban, szépen hímzett ruhácskában 
van, és egy magas szék karfájába ka
paszkodik.14 Párdarabja egy amatőr ál
tal készített lap, amelyen egy kislány 
áll előttünk a szabadban, háttérben a fa 
lombja kissé elmosódik. Általános amatőr 
hibaként szokás utalni arra, hogy egy 
portrén előnyösebb és érdekesebb, ha a 
lábak is látszódnak.

A kettős gyermekportrék számos 
esetben a felnőtt beállításokat másolják, 
ha nem tudjuk, hogy milyen apropóból 
született a kép, akkor a beállítás, a 
mozdulat iróniáját sem tudjuk kellően 
értékelni. A hivatalos mester nem segít 
megérteni, hogy a modellek testvérek, 
vagy esetleg cgv esküvő kellékei, ami
kor a gyermekek a házasodó pár előtt 
vonultak fel, vagy a fátylat hordozták. 
A Szabó István mátészalkai fényképész 
felvételén az ünnepi ruhába öltözött
gyerekpár virágcsokrot tart maga előtt. Az amatőr megpróbálja utánozni a mestereket, 
ebben az esetben egy asztalt helyezett ki a szabadba, növények elé. Az asztalra ültette 
a mezítlábas fiút, aki ölében tartja a még pólyás kistestvért. Mivel az amatör nincs 
tisztában a távlati rövidülésekkel, a felülnézeti torzulásokkal, az elkészült képen a fiú 
piszkos talpa aránytalanul megnő, a kisbaba fehér ruhácskája pedig kiég, semmilyen 
részlettel nem bír. (6. kép) Ez mint alapvető hiba ott is megmarad, ahol dicsérhető a 
gyermekek otthoni, clpiszkolódott ruhájának megörökítése, hiszen ezzel a gesztussal 
túllép a polgári reprezentáció szabályain, cs azt sugallja, hogy nem kell folyton a 
legtisztább, a legszebb, és a legdivatosabb ruhában a gép elé kerülni. Dicsérhető 
gesztus a fényképezés közbeni spontán almaevés ábrázolása. Ez a kép az, ahol a 
legszegényebbek láthatóak, és azért kerül bemutatásra, mert az amatőr fenyképezők 
azonos hibát vétettek, legyen az gazdag arisztokrata vagy egyszerű kispolgár.15

A fennmaradt, felszínükön amatőr fényképeket hordozó levelezőlapok csoportjában a 
hátoldalon rendszerint keletkezési idejüktől függően hosszú, vág) rövid címzést látunk. A 
korábban keletkezett lapoknál számos alkalommal az előlapra is írtak üzeneteket. 1904-ben 
készült az a kép, amelyet Gyulafehérvárról Selmecbányára küldtek postai úton. Középen 
két kislány látható egy kutyával, és egymás kezét fogják. Lendületes írással az előlapon 
az anyukájuk panaszkodik, hogy „nagyon kell rá vigyázni, mert mindenütt ott van, 
hol nem kell. Cselédem még nincs, az nem jöhet, mit fogok csinálni?”16 Debrecenből 
Budapestre érkezett egy másik lap 1900. augusztus 10.-én, amely két 7 év körüli
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7. kép

kisleányt ábrázol. Feltehetően a nagyobbik írta a nagyszüleinek, és azért, „Hogy 
küldjél Stefikének egy beszélő babát, én küldök nagyapukának egy Stefit meg egy 
Erzsikét. Ugy-c szép?” Németi József fényképészeti és festészeti műterme alkalmazta 
ezt a képkivágást, vélhetően mint megrendelhető, választható „modern” variáció állt 
rendelkezésre a fényképész műtermében. A következő levelezőlapon, amelyen három 
kisleány áll kalapban egy házfal előtt, Aladár küldte Herceghalomra 1905-ben. 1911- 
ben Budapestről Pásztora indult az a különleges lap. amelyre saját kezűleg kellett a kis 
enyves hátnak nevezett apró fényképet felragasztani. „Mivel rég nem láttad a kisfiámat, 
itt küldöm, hogy újra láthassad.” - írja az édesanyjának a fiatal nő. (7. kép)

A hivatalos, gyermek kettős képek standard változatát mutatja be Bendi István 
szombathelyi mester két kislányt ábrázoló lapja, ahol a nagyobbik térdel, azért, hogy a 
magasabb posztamensre ültetett kisebb lánnyal a fejük egymás mellé kerülhessen. Az 
összeérő arcok némely fényképező szerint a szeretet egyszerű megfogalmazása, amint 
azt az Aldor fotószalon is véli Budapesten, amikor két kisfiú esetében a nagyobbikat 
ültették le egy székre, hogy a kisebbel a fejük összeérjen.17 Suránvból Szántódra 
küldtek egy mintának választott lapot az Ómamának, amelyen a mester a két unokát igen 
szimbolikusan jelenítette meg. A nagyobb fiúcska teljes ünneplő díszben van, testével 
kissé megtámasztja a kisebbiket, aki bár már egy év körüli, mégis teljesen meztelenül van. 
Kettőjük előtt egy kifacsart testű meztelen baba és egy faragott kutyafej játék látható.18

A amatőr fényképező a felállított szabályokkal szemben játszik a géppel és a 
látvánnyal, bár sokszor az alapvető mű-ködési elvekkel sincs tisztában. Ezt bizonyítja néhány 
példa. A gyerekeket az udvaron, a szabadban örökítette meg az egyik fényképező, aki képes 
volt nevetést varázsolni az arcocskákra. Bocsánatos hibakéntkönyvelhető el. hogy a két kisebb 
gyerek lába nem látszik, vagyis a komponálás még megtanulandó feladat volt. Más esetben 
kivonulhattak az udvarra a gyermek kedvenc jelmezét megörökítendő. A pisztoly nyílván 
azért fordul ki oldalra a kisfiú kezében, mert a fényképész megkérte, hogy ne rá célozzon.
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Volt már köztük olyan, aki azt szerette 
volna láttatni, hogy szereti a gyermeket, 
értékeli a játszó, mosolygó emberkét. Az 
etetöszékbe kényszerült kislány játékaira 
mosolyog, örömmel fedi fel a titkot, hogyan 
is játszott két kis játékszékbe helyezett, 
felöltöztetett miniatűr babájával. Sőt a 
játék babakocsiban ülő két nagyméretű, 
hajas babáját is örömmel megmutatta, 
mosolyogva a kamerába és a mögötte álló 
fénvképezöre.19 (8. kép) Eljutunk egészen 
odáig, hogy egy háttal álló kisleány port
réja is becses, megőrzendő alkotássá vált. 
Mindezen apró momentumokat akkor ér
tékeljük igazán, ha a műtermi képek átlagát 
nézzük, és például Schubernig fényképész 
budapesti műtermében készült képen a 
szomorú arcú, fegyelmezett kisgyermek 
szorongására figyelünk föl. Bizonyára 
oka van a kezében lévő labdának és a 
széknek támasztott kis, vézna, esetlen 
macinak is. A fényképezkedés meg-

9. kép

8. kép

fésülve, tiszta ruhában nem tűnik túl 
boldog élethelyzetnek.20 (9. kép)

Eredetileg sem akartam elkerülni, és csak 
egy képpel, mint elrettentő típust mutatom be 
a nagy példányszámban, külföldön gyártott 
képeksorozatát,amelyek modell-gyermekek 
közreműködésével készültek, igen szen
timentális megfogalmazásban. Balázs Ká
roly Képes levelezőlapok lexikonának 
(Somorja. 2005) „gyermekábrázolás” cím
szava szerint az üdvözlő és művészi lapokon 
a gyermek a leggyakoribb téma, és mellette 
a legkiemeltebb attribútumok: a kutya, a 
baba és a játékmackó. Véleménye szerint 
a hazai ábrázolások „vegytiszta giccs”- 
ként, de „legalábbis a giccs határát súroló 
kiadványaként értékelhetők. Ezt az állítását 
meg kellene cáfolni, de ehhez szükség volna 
a giccs folyamatosan változó definícióját 
a posztmodern alkotások ismeretében új
ragondolni. A lexikon-címszó kategorikus
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10. kép

kijelentésére most csak azt válaszolhatjuk, 
hogy a magyarok vásároltak és használtak 
külföldi sorozatokat is, bármilyen (de főleg 
szerelmi és udvarlás) témában, és azok 
is hasonló felfogásúak voltak. Továbbá 
az érzelem és az érzel messég ábrázolása 
mindig szorosan hozzátartozott a polgári 
gyermekábrázolások kánonjához.

A prcsszió miatt példaként mutatok be 
néhány típust. Sokszor a kicsi fiú, mint 
doboló puttó jelenik meg, ezt Budapestről 
Pöstyénbc küldték 1916-ban, és ezt írta 
rá a feladó: „Itt küldök magának egy 
dobost, kérdezze meg tőle, hogy mit 
dobol, ha ő nem tudja megmondani, majd 
én megmondom legközelebb.” Érdemes 
felfigyelnünk rá, hogy a kép sorszáma 
32.702, tehát igen bő volt a választék. 
(10. kép) A következő lapot Budapestről 
küldték Schandauba 1910. január 3.-án, az 
előlapján újévi jókívánsággal: „Ezen kis 
baba a képen a kádban fürdik, te pedig ez új 
évben fürödj szerencse és boldogságban!” 
Egy másik lapot Budapestről küldték 
Szegedre, a küldő arról panaszkodik 

barátnőjének, hogy mennyire elfoglalt és lám mégis ír levelet. Hogy miért ezt a lapot 
vásárolta meg, - amely a szép kis modell-leány miatt biztosan közkedvelt volt - nem 
tudni. 1915 júliusában küldték a következő lapot Szatmárnémetiből Budapestre, rajta 
a küldő a több mindennapi életre vonatkozó kérdése mellett megkérdezi: „Gabi elment 
már a harctérre?” A kifestett tökéletes arcvonású kisgyermek a 3479. képe volt egy 
megvásárolható sorozatnak, de a vásárlás tényéből nem következtethetünk arra, hogy a 
küldőnek nem volt ízlése vagy, hogy agiccsct propagálta.21 Az udvarlás szertartásában 
gyakran előfordul, hogy gyermekek helyettesítik a felnőtteket a képeken. Az egyik lap 
küldője megkérte a szerelmét, hogy jól nézze meg afiú száját. így akart „valamit” üzenni. 
Az angyalkáknak öltöztetett gyermekek képein igen furcsán szétválik a szöveg és a 
kép. Többnyire nincs közöttük semmilyen összefüggés. Az egyik lap feliratából viszont 
kiderült, hogy az egyik fajta kép 9 fillér, míg a másik egy kicsit színesebb 10 fillérbe 
került. Mint a fentiekből látszik, ezeknek a képeknek sem a családnak a professzionális 
műtermekben készíttetett portréihoz, sem az otthon készült, amatőr képeihez nincs 
köze. Ezeket a képeslapokat, nyomdai úton hozták létre, nagy sorozatokban gyártották, 
domináltak a vásárolható képek között, de nincs semmi közük a bemutatásra került 
müvekhez. Végül is e szentimentális képek miatt giccsként definiálni minden gyermek
képeslap ábrázolást egy mai lexikonban, erős túlzásnak tűnik.

Voltak c sorozatok között viccesek is, mint a Wilhelm Köhler művészeti kiadó 
Bonnban megjelentetett műve, (No 2161), amely egy kisfiút teli kosár kenyérrel,
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11. kép 12. kép

boldogan mosolyogva ábrázolja, illetve 
az üres kosárral sírva. Az „elvesztettem a 
kenyerem” feliratú lapon nem lehet nevetni, 
egy másik szöveget viszont lekapartak a 
lapról, így nem tudjuk összevetni azokat. 
Az utóbbi lapot Dodónak küldte az anyja, 
apja és testvére a Fehérvári úti iskola „I. 
Normaklasse” tanulójának Düsseldorfból. 
A piaci sorozatokkal szemben az amatőr 
fényképészek ritka, különleges pillanatokat 
ragadtak meg, mint az udvaron jásztó 
gyerekek. Például egy kisfiú húzza a 
testvéreivel megrakott kis szekeret a sáros 
udvaron. Vagy két leány testvér szép, hasonló 
ruhában egy „Agfa” feliratú füzetet nézeget, 
miközben az egyik kislány különösen 
mérges pillantást vet a másikra. Nem idilli a 

13. kép

helyzet, a kislányok szépségétől függetlenül, de a családi ház udvarán négykerekű jármüvei 
száguldó gyermek kifejezetten boldognak tűnik. Az ábrázolásnak ez a biztonsága a modell 
és a fényképező közötti bensőséges viszonynak köszönhető.22 (11. kép)
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A polgári társadalom portréfényképeinek köre mindig követte a nyugat-európai 
mintákat, azok kanonizált divatirányzatai nyomán haladt. A képeken a jólét, a szeretet 
kivetíthetösége, és a játékosság egyaránt jelen volt. A fényképező és a modell közötti 
kapcsolat megteremtésének képessége különös, ritka kincs, és ehhez kell, hogy társuljon 
az ún. látási képesség, amelynek nincs sok köze az egyén műveltségéhez. A képek 
értékelésénél kardinális kérdés, hogy láthatóvá válik-e a gép mögött álló ember érzelme 
a modellje, a kisgyermeke iránt. A fenti néhány példa jól kirajzolja a háború előtti világ 
kettős arcát, amely a háború után tovább polarizálódik. Fölerősödik az amatőr mozgalom 
és ezáltal sok kiváló, spontán kép keletkezik. Utolsó képpárom egyikén egy hivatásos 
mester munkája látható. Egy három éves kisleány ül télikabátban a műteremben, 
igen szomorú és megfélemlített.23 (12. kép) A másik képen - amely amatőr felvétel 
- a fényképező leguggol a kislányhoz, aki az ajtó előtti küszöbre ült. Látószögéhez 
közelebb kerülve fényképezték le, babája az ölében pihen, előtte sorakoznak játékai, 
mögötte a nyitott ajtó látni engedi az előszoba bútorait. A kislány ugyan nem mosolyog, 
de elfogadóan figyel a gépre. Az amatőr, „friss" szem által új hangulatok, élethelyzetek 
kerültek a fényképezőgép elé. lazul a „fényképezhető" témák száma az amatőrök tömeges 
megjelenésével. Megkérdőjelezték a szabályokat és megreformálták a kivitelezés 
professziónálitásába vetett hitet, és egyszerűen túlhaladva az addigi kereteket, 
megújították a fényképezési kánont. (13. kép)

JEGYZETEK

1. A Gyerek/kor/kép című, kiállítás katalógusában „Polgár-gyermek" címszó alatt szerepelnek az alábbi 
képek, amelyek részben egy vitrinben voltak láthatóak: Engert Laifle: Müller Károly és Emil, I860; 
Molnár József: Molnár Adél és Margit, 1860 k.; Molnár és Brodszky: Molnár Géza, 1862; Molnár és 
Brodszky: Molnár Géza, 1862. A másik részük pedig egy folyamatos vetítésen: Heller József: Széken 
álló gyermek, Buda, 1860; Bülch Ágoston: Három gyermek a műteremben, Pest, 1870 k; Bülcli Ágoston: 
Három gyermek a műteremben, Budapest, 1880 k.; Koller Károly: Kislány babával, Budapest, 1882— 
1883; Hirsch Károly: Kisfiú falovacskával, Budapest, 1890; Figusch István: Két kislány a műteremben, 
Budapest, 1890, Goszleth István: Gyermek csipkeruhácskában, Budapest, 1890 k., Fehér Flóris: Kislány 
galambbal, Békéscsaba, 1900 k.; Klein Sándor: Meztelen fiúcska, Szatmár, 1900; Schmidt Ede: bodor 
Feri falovacskával, Budapest 1900; Letzter József: Sárika, Debrecen, 1904; Ismeretlen fényképész: 
Székre támasztott pólyásbaba, 1910 k.; Schmidt Ágoston: Négy testvér műteremben, Budapest, 1910 k.; 
Beck Ödön: Három gyermek az udvaron játszik, Budapest, 1910.
2. Gyerek/kor/kép. 2016.
3. Albertini 1997.
4. A Zemplén Múzeum Szerencsen rendelkezik jelenleg a legnagyobb képeslap-gyűjteménnyel 
Magyarországon, amelyet Dr. Petrikovits László orvos-fogorvos adományozása alapozott meg. A fel
ajánlás idején a gyűjtemény nagysága 400 000 darabból állt, ami az azóta eltelt évek alatt jelentősen nőtt, 
jelenleg közel 1 millió darab lapot számlál. Erős László: Képeslapok könyve. Bukarest, 1985; Petercsák 
Tivadar: A képes levelezőlap története, Miskolc, Eger, 1994; Szerk.: Gáspár László: Képeslap Boglárról 
bogiáriaknak. Balatonboglár, 1997; Szerk.: Szántó András: Képeslap: a magyar képeslevelezőlap-gyűjtők 
hírlevele. Budapest, 1994-1997; Erőss Vilmos: Csíkszeredái képeslapok jegyzéke, Csíkszereda, 2001; 
Müller Róbert: A régi Keszthely képeslapokon. Válogatás a Balatoni Múzeum képeslap gyűjteményéből. 
Keszthely, 2004; Rappai Zsuzsa: Boldog békeidők. Képes üdvözlőkártyák 1890-1914. Budapest, 2004; 
Szarka Anita: Képeslapok a Nemzeti Könyvtárban: a képeslap történet, feltárásának egy lehetséges 
módja. ELTE BTK Budapest, 2002. (szakdolgozat); Németh István Péter: Tündéres Badacsony: 40 
képeslap. Keszthely, 2006; Müller Anikó: A régi Zirc képeslapokon: válogatás Balogh Gyula, Horváth 
Béla és Müller Anikó képeslap gyűjteményéből. Zirc, 2007; Stupiánné, Harangi Erzsébet: Veszprém 

84



képeslapokon: a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár képeslap-állományának tartalmi feltárása 
és adatbázisba rendezése. Eötvös József Főiskola, Baja., 2008. (szakdolgozat); Fazekasné Majoros Judit: 
A képeslap világa: képekben őrzött múlt. Vezető a Zempléni Múzeum állandó kiállításához. Szerencs, 
2011; Jánoska Antal - Horváth Ferenc: Zsugaléria: képeslap és kártya a humor tükrében. Budapest, 
2012; Kovács Szilvia: Budapest-képeslapok a századfordulón. Utazási emlékek és a modern nagyváros 
tapasztalat médiumai. Replika 27. évf. 2016. 96-97. szám. 85-97. 5; Balázs 2003, 125.
6. A lap hátoldalára feljegyezték a baba korát.
7. A lap hátoldalára feljegyezték: „Ott Stefiké 4 hónapos.”
8. A lap hátoldalára feljegyezték „Drága kis egyetlenem 10 hónapos korában.”
9. A lap hátoldalán piros pecséttel a fényképész neve: Szemenyei Sándor
10. A lap előlapján a fényképész neve: Weisz Hugo száraz pecséttel van benyomva.
11. 1908. szeptember 12.-én adták postára.
12. A lap hátoldalára feljegyezték: „Pokorny László, szül. 1907.”
13. A lap hátoldalán hosszú címzés: 1902, október 1., előlapján: „Keresztmama sokszor csókol. Szeretett 
nagy szüleidnek, szüleidnek üdvözletét jelenti.”
14. Szentendréről Iádéra küldték a lapot, cirill betűs jókívánság kíséri.
15. Zsámbékről Herceghalomra küldték a lapot, 1907. V. 8.-án.
16. A lap hátoldalán hosszú címzés, az előoldalon a képet teljesen körülfonja a szöveg.
17. Aldor Dezső, Budapest, Prohászka Ottokár u. 8.
18. A hátoldalán felirattal: „Surány, 1916. X. 20.”
19. „Budapest, 1916. július hó”
20. Schubernig P fényképész, Budapest, III. Zsigmond utca 36.
21. Dr. Bartha József törvényszéki jegyző úrnak küldték a lapot Budapestre, a Büntető Törvényszék címére.
22. Köszönettel tartozom Borda Mártonnak, hogy gyűjteményének egyes darabjait közölhetem.
23. A lap hátoldalára feljegyezték: „Rogonosa Mancika 3 éves”

FELHASZNÁLT IRODALOM

Albertini 1997
Albertini Béla: A magyar szociofotó története a kezdetektől a második világháború végéig. Budapest, 
1997. A magyar fotográfia történetéből, 19. Kecskemét, Magyar Fotográfiai Múzeum.

Balázs 2016
Balázs Károly: Képes levelezőlap lexikon. Budapest, 2005. Mérv Ratio.

Gyerek/kor/kép 2016.
Gyerek kor/kép. Gyermek a magyar képzőművészetben. Kiállítási katalógus, szerk.: Révész Emese. 
Molnáráé Aczél Eszter, Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2016.

ZSUZSA FARKAS

THE BOURGEOIS CHILD IN PICTURE POSTCARDS. 1905-1916

ABSTRACT

This lecture introduces photographic postcards that were not printed but used the original photocopy 
or a photo reproduced in a limited number. Considering the images preserved in these postcards we try 
to answer the question how professional and amateur photography, the two directions emerging in the 
early 20th century, differentiated from each other. Professional photographers undertook commissions of 
developing or copying pictures in postcard format from the early 1900s. Any postcards with blow-ups for 
personal use only, i.c. non-commercial photos, can be categorised as amateur works.
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We investigate whether these two very different intentions were preserved in the existing postcards or 
not, we look at the ways a professional and an amateur took their pictures. Many examples prove that 
a kind of uncertainty in handling the equipment lead to more spontaneous, ordinary, therefore more 
lifelike images taken by the amateurs. We also present a few examples of how these postcards were 
installed, supplemented with texts and sent, i.e. the mode of their usage, always having a double aspect: 
the viewpoints of both the professionals and the amateurs.
Károly Balázs in the “child representation” entry of his encyclopaedia of picture postcards (2005) states 
that this was the most popular theme on greeting as well as artistic cards. The most common attributes 
include the dog, the doll and the teddy bear. In Balázs’ opinion such Hungáriáit images can be evaluated 
as “pure kitsch” or at least “publications on the verge of kitsch”. However, the theme is more complex 
than that even though emotions and sentimentality always belonged to the canon of bourgeois child 
representations. It seems necessary to reconsider the definition of kitsch in the light of post-modern 
works.
The bourgeois portrait photos always took after the Western European models following their canonised 
fashion trends. Those images testified for wealth, the projectability of love, as well as a kind of play fulness. 
Establishing connection between the photographer and the sitter is a very special and rare phenomenon 
and this needs to be associated with an ‘ability to see", which has not much to do with the person s 
erudition. In the assessment of the images a very important question is whether the person taking the 
picture could convey his emotion towards the sitter, his own little child?
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