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AZ IDENTITÁS ELTÖRLÉSE 
A LÁNYTESTVÉREKRŐL KÉSZÜLT 

DAGERROTÍPIÁKON

Előadásom témája azoknak a dagcrrotípiáknak cs vizitkártyáknak a vizsgálata, ame
lyeken két vagy ritkább esetekben több lánytestvér ruházata, hajviselete és beállítása 
olyan mértékben tükörképe egymásnak, hogy olykor már a megkülönböztetés sem ma
gától értetődő, vagyis a jelenlegi cím helyett használhattam volna az identitás megket
tőződése változatot is. A jelenség puszta leírásán túl arra szeretnék választ adni, hogy 
mivel magyarázható, mi a jelentése, milyen társadalmi elvárások, szereplehetőségek 
állnak a vizsgált ábrázolási típus elterjedtsége mögött.

Ismeretlen készítő, Barabás Henriette és Barabás Ilona. 
1850-es évek első fele, dagerrotipia, magántulajdon



Témám kiindulópontja egy ismeretlen készítésű dagerrotípia, amely a Barabás csa
ládi hagyatékból pár évvel ezelőtt került elő. Mivel a technika eleve leszűkíti a műtárgy 
datálási lehetőségeit, az ábrázoltak generációját könnyű volt azonosítani: az 1850-es 
évek első felében-közepén járunk, az ábrázoltak nyolc-tíz évesek lehetnek, vagyis az 
1840-es évek első felében születtek. Ezentúl a szereplők arcai szintén ismerősök voltak, 
egyrészt festményről, litográfiáról, másrészt a szűk tíz évvel később készült fénykép
felvételekről. Ennek ellenére az első percben mégis bizonytalan voltam, hogy a három 
Barabás-lány - apjuk Barabás Miklós (1810-1898) festő - közül mely ik kettő látható a 
dagerrotípián. Összevetve számos, a festő lányait ábrázoló, hatvanas évek elején készült 
felvétellel, a hasonlóságuk ellenére mégis azt gondolom, hogy a dagerrotípián balra Ba
rabás Henriette (szül. 1842.), jobbra Barabás Ilona (szül. 1844.) látható. A két lány ülve, 
egymás kezét fogva félalakban jelenik meg, mindketten azonos anyagból készült, azo
nos szabású ruhát viselnek, és a koszorúba font hajviseletük is megegyezik. Halvány 
utánfestés látható: a lányok arcán egy kis rózsaszínes pír az élénkség és egészségesség 
érzetét hangsúlyozza. Azt gondolom, hogy a kézfogás gesztusa és az ikrek hatását keltő 
azonos öltözet és hajviselet nemcsak a kettejük közötti szoros rokoni összetartozást 
sugallja, hanem azzal, hogy megnehezíti megkülönböztetésüket, és háttérbe szorítja 
egyéniségük különbözőségét, szinte megkérdőjelezi egyéniségeik szétválaszthatóságát. 
A valóságban a két lány jelleme, lelki világa teljesen eltérő volt, erre édesapjuk is utal 
az élete végén írt önéletrajzában.

A Budapesti Történeti Múzeumban 2017. februárjában megrendezett kétnapos 
Gyerek/kor/kép - Gyónnék a magyar képzőművészetben című konferenciát követően 
néhány hónappal megkeresett egy amerikai rokonom, aki majdhogynem semmit nem 
tudván a tulajdonában levő dagcrrotípiáról. segítségemet kérte annak azonosításában. 
Az Amerikában található dagerrotípia szintén két Barabás lányt, ez esetben Ilonát és 
Alice-t (szül. 1846.) ábrázolja, az előzővel azonos mintázatú és szabású ruhát viselnek, 
hajuk is ugyanúgy koszorúba van fonva. Ezen a felvételen Ilona ül. mellette Alice áll, 
átkarolják egymás, másik kezükkel azonban nem fogják meg egymás kezét. Mérete, 
foglalata, keretezése megegyezik a magyarországi párjával, a két felvétel kétséget kizá
róan egy időben készült.

Ahogy a festészetben, úgy a fotóművészetben is a gyermek a felnőtt világ társadal
mi rendjének tükrében jelenik meg. Az évszázadok során a testvérek azonos ruhába 
öltöztetésének szokása, amelynek részben nyilván praktikus okai voltak, mindkét mé
diumban meghagyta lenyomatát. Két tizenkilencedik századi példát említek: Johann 
Nepomuk Ender (1793-1854) bécsi festő 1831-cs Két nővér fehér ruhában című képét és 
Jean Joseph Vaudcchamp (1790-1866) 1841 -es Két gyermek portréját, illetve Barabás 
életművéből egy példát (Két fiú a patakpartonf, bár az ő képeit megvizsgálva, rá ez 
nem volt jellemző. A divatot máskor is befolyásoló uralkodói osztály igazolta e szokást, 
amelyhez a családok különösen ünnepi alkalmakkor ragaszkodtak. Népszerűségét a vi
zitkártyák és kabinetkártyák korában e médium terjeszthetősége még szélesebb körben 
tette divatossá. Jól illusztrálja ezt Roger Fenton (1819-1869) Viktória királynő Helena 
és Louise lányáról a balmorali birtokon készült 1856-os fényképe.2

Vizsgálódási köröm a 19. század ötvenes-hatvanas években készült testvéreket áb
rázoló fényképfelvételek. Hivatkozom a kisebb számban fennmaradt magyar dagerro- 
típiák mellett külföldi, gyakran amerikai párhuzamokra is, annak ismeretében, hogy 
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Amerikában ez a technika különösen nagy népszerűségnek örvendett.’ A kollódiumos 
eljárással készült felvételek esetében igyekeztem elsősorban magyar példákra támasz
kodni.

Az egyforma ruhába öltöztetés-szokás magyarországi elterjedtségére a korabe
li fényképekből következtethetünk. Az általam megvizsgált műtárgyak alapján úgy 
tűnik, hogy e szokás különösen hangsúlyos a lánytestvéreket mutató ábrázolásokon, 
ellentétben a fiúgyermekekről készült képmásokkal. Dr. Lengyel Beatrix jóvoltából a 
Magyar Nemzeti Múzeum fotótárában található, javarészt bcazonosítatlan személyeket 
ábrázoló műtárgyak alapján egy kisebb statisztikával tudok szolgálni? A viseletgy űj
teményben található lány testvéreket ábrázoló 1855 és 1865 között készült felvételek 
62%-án figyelhető meg az azonos ruházat, az 1866 és 1870 között készült felvételek 
100%-án figyelhető meg ugyanez, viszont az 1871 és 1879 között készült felvételeknek 
csak az 50%-ra jellemző az egyforma ruházatba öltöztetés. Természetesen számolni 
kell azzal, hogy a fiú- és lány testvér-ábrázolások összehasonlításánál sokkal feltűnőbb, 
ha két lány jelenik meg azonos ruhában, hiszen a lányok öltözete, hajviselete önma
gában sokkal több lehetőséget rejt magában. Természetesen a fiúk öltözete is lehetett 
változatos, amint a Magyar Nemzeti Múzeum egyik dagerrotípiáján,5 Miksa Auerba- 
chnak (1840-1900) 1867-ben három fiúról és egy lányról készült vizitkártyáján6 vagy 
az ismeretlen készítésű, 1860-as évekből származó három fiút ábrázoló vizitkártyán' is 
látható (az utóbbi két esetben a három fiú három eltérő öltözetben jelenik meg). Ellen
példaként a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum két fiút ábrázoló dagerrotípiájá- 
ra8 és Letzter Lázár (18327-1911) szegedi műtermében készült felvételre hivatkozom, 
amely különösen sokatmondó, hiszen a fele-fele arányban megosztott négygyerckcs 
kompozíción szinte a ruházat segít azonosítani az egy es gyerekek nemét.9 Mindennek 
ellenére megkockáztatom, hogy a szimmetrikus beállítás és az egyéni vonások háttérbe 
szorítása, vagyis egyfajta ikresítési hajlam mögött feltehetően a lányok és fiúk eltérő 
neveltetése, taníttatása és jövendőbeli felnőttkorukban betöltött szerepe húzódik. Míg 
a lányok esetében az otthonteremtéshez és gyermekneveléshez szükséges érzelmi élet 
erősítése volt a prioritás, addig a fiúk esetében a felnőtt korban elvárt társadalmi szerep 
sokkal szélesebb spektrumú volt, s így feltehetően már a gyerekkori ábrázolásuk is 
nagyobb eltérést engedhetett meg.

Kétségtelen tény, hogy a 19. század közepi fotóművészeti és festett képmások ösz- 
szchasonlításakor a fotóművészetben sokkal elterjedtebb volt a testvérek közös vonása
inak hangsúlyozása ruházattal és a beállítással. Ennek részben technikai magyarázata 
is lehet: annak érdekében, hogy a színekre korlátoltan érzékeny médiumban egyforma 
erősségben jelenjen meg a szereplők ruházata, hasonló tónusú ruhában kellett az ábrá
zoltaknak megjelenni, vagyis egy rikító fehér ruha és egy sötét ruha egymás mellett nem 
volt előnyös. Emellett a felvétel egyenletes élességét segítette elő, ha az arcok egyazon 
távolságban voltak a kamera lencséjétől: a szimmetrikus beállítás is ennek kedvezett. 
Másrészt, ahogy az azonos ruha viselete is kiemelt napokhoz volt kötve: templombame- 
netkor. ünnepi alkalmakkor, úgy a fényképek maguk is gyakran egyes életkorszakok le
zárásaként, fontos események alkalmából készültek, mint az elsőáldozás, bérmálkozás, 
konfirmálás, első bál, eljegyzés, stb.

A dagerrotípiák és vizitkártyák készítése nem volt általánosan elterjedt, még az is, 
aki társadalmilag és anyagilag megengedhette magának, mindössze néhány alkalommal 
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ült kamera elé egész életében. A felvételekre tehát jól felkészültek, a műtermekben a 
legszebb, ünneplő ruhájukban jelentek meg az ügyfelek.

A családokat és testvéreket ábrázoló általam megvizsgált magyar és európai dager- 
rotípiák között körülbelül fele számban találtam egyforma ruhában ábrázolt testvéreket. 
Úgy tűnik, hogy az azonos ruhába öltöztetés ebben a csoportban is inkább a lánytest
vérekre jellemző, elsősorban a fiatalabbakra, de a felnőtt korú nővérekre is akad példa. 
A Nemzeti Múzeum fotógyűjteményében két nagyon szemléletes példája van ennek a 
képtípusnak, egyiken azonos kockás mintázatú, azonos szabású ruhába öltöztetett, azo
nos hajviseletet és ékszereket viselő három-négy év különbségű lánytestvér látható, az 
idősebbik ülve, a fiatalabbik mellette állva jelenik meg, egymást átölelik."’ A második 
példán már idősebb két nővér látható, ruházatuk itt is azonos anyagból, azonos szabás 
alapján készült, hajviseletük azonban különbözik, egymás kezét megfogják, azonban 
különböző irányba (egyik sem a kamerába) néznek." Nyugat európai példák közül ki
emelnék egy hamburgi gyűjteményben található erősen frontális beállítású, négvtest- 
vércs kompozíciót, melyen szinten hangsúlyos a ruházatok egyformasága a nagy kor
különbség ellenére.13 Az amerikai dagerrotipizálás történetében különösen szembetűnő 
a szimmetrikusan, frontálisan beállított testvérpáros megjelenítési mód elterjedtsége.

A dagerrotípiákhoz hasonló, ikerszerű beállításokra a kollódiumos eljárás perió
dusából is számtalan emlék maradt fenn. Egy érdekes korai példa a Magyar Nemzeti 
Múzeum gyűjteményében található, ismeretlen műteremből származó, kollódiumos el
járással készült felvétel, mely méretet tekintve azonban nagyobb, mint a szokványos 
vizitkártya.13 Ilyen típusú, szimmetrikus elrendezést követő vizitkártya ismert, többek 
között, a temesvári Havelka Gusztáv, a bécsi Julius Gertinger, a pesti Borsos, Sztraka 
és Würsching, illetve Benyó Ede műtermeiből. Arra is akad példa, hogy bár a két test
vérről külön-külön készítettek vizitkártyát, viszont megtévesztően azonos beállításban, 
ruhában, hajviseletben tették. A kétnemű, többtcstvércs kompozíciókon gyakori meg
oldás volt, hogy a fiútestvért közrefogta a két lánytestvére, mint a Biclitzbcn működő 
Albert Thiel felvétele 1863-ból vagy a bécsi Ludwig Angerer műtermében 1868-ban 
készült felvétel.14 Fordítottan is van erre példa, pl. Rudolf Kossvna 1875 körül készí
tett felvételén15 a két teljesen tükörképcsen beállított fiú között ül a lánytestvér. Három 
lánytestvér esetében sokszor a két korban egymáshoz közelebb álló testvér jelenik meg 
hasonló beállításban, erre példa a königsbergi C. E. Schinkowsky felvétele16 vagy Sztra
ka és Würsching 1867-es vizitkártyája.17

A Barabás lányokat ábrázoló dagerrotípiák nem tartoznak a legszorosabb szimmet
rikus frontális beállításokhoz, Ilona háromnegyed profilban jelenik meg, egyik kezét 
nővére vállára teszi, másikkal egymás kezét fogják. Ez a gesztus is gyakran visszakö
szön a testvérpáros felvételeken, mint a berlini H. Haubenreisser műtermében készült 
felvételen18 vagy Veress Ferenc kicsit későbbi fényképén.19 (Csupán érdekességként 
jegyzem meg, mivel a fotókon való paraszti ábrázolás nem tartozik a vizsgált témám
hoz, hogy Kunt Ernő a 19. századi családi fotókat vizsgálva azt állapította meg, hogy 
míg a barátnők egymás vállára teszik a kezüket, vagy egymás kezét fogják, a lánvtcst- 
vércknél ez nem figyelhető meg. helyette egyszerűen egymás mellett állnak, feltehe
tően azért, mert az összetartozás a szükebb közösségben közismert volt, és nem volt 
arra szükség, hogy ezt külön kifejezzék.30) Hangulatában talán legközelebbi rokona a 
Barabás dagerrotípiának, egy 1845 körüli felvétel az Albertina gyűjteményéből, melyen 
az oldottabb beállítás a két nővér közötti szoros kapcsolat érzetét inkább csak fokozza.21
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Közismert, hogy korai időszakában a fotóművészet rengeteg kompozicionális meg
oldást kölcsönzött a festészettől, és ez alól a gyermekábrázolás sem kivétel: a szék mel
lett álló, esetleg játékot tartó gyermek fotózási gyakorlata például a mai napig érezteti 
hatását az óvodai fotózásokon. Az azonos ruházatba öltöztetett frontális, tükörképes 
megjelenítés azonban úgy tűnik, hogy kifejezetten a dagerrotípia médiumában virág
zott és ez részben a technika követelményeinek az eredménye.

A műtárgyak bizonyára egy szokást tükröznek, ennek ellenére azt gondolom, hogy 
elővigyázatlanság lenne a műalkotásokat pusztán történelmi bizonyítékokként kezelni, 
helyette talán érdemesebb őket korabeli meggyőződések olyan jellegű tanúiként, doku
mentumaiként értelmezni, melyek fényt derítenek az akkori társadalmi elvárásokra. 
Nem kizárható, hogy a különböző korú testvérek egyformába öltöztetése és szimmet
rikus beállítása mögött a gyerekkor maihoz képest kevésbé differenciáltabb felfogása 
tükröződik. A lánytestvéreknek minél hasonlóbb megörökítése és ezzel az identitásuk 
háttérbe szorítása részben saját, az egyéniséget ünneplő korunkból visszatekintve feltű
nő. Ahogy a népművészeti emberábrázolások sem individualizálók, hanem inkább se
matikusak és tipizálok,22 úgy azt gondolom ez a megállapítás a polgári világban készült 
korai fényképes gyermekábrázolásokról is elmondható.
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ZSUZSANNA SZEGEDY-MASZÂK

BLURRING IDENTITIES IN DAGUERREOTYPE IMAGES OF SISTERS

ABSTRACT

The daguerreotype by an unknown artist depicting the two elder daughters of painter Miklós Barabás, 
Henriette and Ilona, was probably made in the first half of the 1850s. The two girls sit in half profile, 
holding each other’s hands. They are wearing dresses made of similar materials and their hair is plaited 
in almost identical braids. Pale touch-ups have been made to the image using paint: the pink blush of their 
cheeks gives a sense of vivacity and health, and the pale blue tones of their dresses reinforces the simi
larity of their attire. The gesture of holding hands and the almost identical dresses and hairstyles (which 
gives one the impression that they are twins), suggests that they share a close relationship, but at the same 
time it also throws into question their separate personalities and, thus, their very identities as individuals. 
Looking at the European and American daguerreotype portraits of two or three siblings that were made 
in this period, one notices that these kinds of compositional features, which blur the differences betwe
en the individual subjects and create the impression that the siblings may even be twins, are far more 
common in portraits of sisters than in depictions of brothers. This tendency could well be interpreted as 
a symptom, as it were, of the substantial differences in the ways in which boys and girls were reared and 
educated and the different expectations which were placed on them and prospects which awaited them as 
adults. While in the case of boys, the cultivation of the mind was the primary goal, in the case of girls the 
priority was nurturing a sense of emotional attachment and devotion, which would be vital in the creation 
of a happy home and the proper rearing of children. One also notices that this tendency to depict sisters in 
similar or identical dress and pose w as much more common in the daguerreotypes of the time than it was 
in the paintings, w hich presumably is due in part to the nature of the medium of the photograph itself. In 
my presentation, I examine how the assessment of the daguerreotype at the time, which was a sensation 
primarily as a medium that offered an “accurate” depiction of a sitting model, influenced this particular 
tendency in the daguerreotypes made in the middle of the century.
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