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 A Munka-kör fotócsoportjának tevékenysége, egyes 

tagjainak életútja, munkássága fő vonásaiban nemzet-

közileg is ismert. A Magyarországon kívül megjelent 

irodalom2 mellett nálunk ugyancsak adtak ki ebben a 

tárgyban idegen nyelvű feldolgozást.3 A sajátos törté-

nelmi körülmények folytán a mai határainkon túl is lát-

tak napvilágot magyar nyelven egyes idevágó írások.4 

A magyarországi irodalom elsődleges forrásokban és 

történeti feldolgozásokban olyan gazdag, hogy csak 

válogatott számbavételre lehet vállalkozni.5 Ez utóbbi-

ak főként az eseménytörténetre vonatkoznak.

 Az események okainak kibontására, az összefüggé-

sek vizsgálatára ösztönöz a Munka-kör, illetőleg a fotó-

csoport létrejöttének kezdeményezője, életének spiritus 

rectora, Kassák Lajos (1887–1967) személyisége, életmű-

ve. Őt párizsban nem kell közelebbről bemutatni.6 

 Bővebben kell ugyanakkor szólni Gró Lajosnak  

(1901–1943) a fotócsoport életében betöltött teljes sze-

repéről. Gró programalkotó, publicista, kiállítás-szerve-

ző tevékenysége mellett közvetlen fotográfiai szakmai, 

világnézeti szemléletformáló munkát is végzett.7 Az ő 

munkásságát Kassák is nagyra becsülte.8 Kimondatla-

nul Gró volt a fotócsoport gyakorlati vezetője, a filmkul-

túra felől érkezett: első könyve A film útja (1927) alap-

vetően ismeretterjesztő munka volt.9 Második műve,  

Az orosz filmművészet (1931) már Munka-köri aktivi-

tásának része, eredménye.10 A kötet borítóját Kassák  

készítette; a könyv elején és végén pedig az egyik  

Munka-körös fotográfus, Lengyel Lajos fotómontázsai 

is szerepelnek. 

 A Munka-kör fotócsoportjának létrejöttéhez, tevé-

kenységének formálódásához három – csak a vizsgálat 

számára szétválasztható – vonulat találkozása vezetett.

 Az első vonulat a vizuális kultúrában a nemzetközi 

színtéren végbement hangsúly-áthelyeződés volt. A fo-

tográfia hívei büszkén szokták sorolni, hogy az 1920-as 

évek második felében, az 1930-as évek elején milyen 

fontos szakmai eredmények születtek. A sort minden 

bizonnyal a Malerei Fotografie Film nyitotta meg 1925-

ben.11 Moholy-Nagy László alapműve a címében is tük-

rözte a festészettől a fénykép és a film felé történő for-

dulást. 1927-ben újra kiadták ezt a kötetet.

 Most12 csak azokra a könyvekre és eseményekre té-

rek ki közelebbről, amelyek a jelen történetben tételes 

szerepet játszanak.

 1929. május: megjelent Werner Gräff kis könyve, 

az Es kommt der neue Fotograf.13 Ezt rövid időn belül az 

1929-es stuttgarti Film und Foto (FIFO) kiállítás kataló-

gusa is népszerűsítette. Bár a rendezvényt személyesen  

valószínűleg nem láthatta, a FIFO-ról Gró Lajos rövid is-

mertetést írt.14 Tájékoztatásában kiemelte dziga Vertov  

Ember a felvevőgéppel című filmjének első nyugat- 

európai bemutatóját is.15 

 A FIFO a huszadik századi vizuális kultúra kulcs-

fontosságú eseménye volt. Itt ugyancsak már a cím, s 

természetesen a rendezvény tartalma is jelzi a vizuali-

tás technikai irányultságát.16 Az esemény (1929. május 

18 – július 7.) katalógusából látható, hogy Stuttgartban 

az egész világ progresszív fotográfiát és filmalkotást 

művelő képviselői – Moholy-Nagy, Edward Steichen,  

Edward Weston, El Liszickij és hans Richter – az előké-

szítők voltak. A kiállítók névsorát az 1979-ben másod-

szor is kiadott katalógus17 tételesen bemutatja.

 Ugyancsak 1929-ben jelent meg a Deutschland, 

Deutschland über alles című kötet John heartfield fény-

képeivel, montázsaival, Kurt Tucholsky szövegével;  

erről Magyarországon szintén Gró Lajos írt ismertetést.18

 A Bauhausban, ahol köztudottan már a kezdetek-

től használták a fotográfiát, a fényképezést pedig más 

művészeti ágakkal egyenrangúnak tartották, éppen  

1930-ban indult meg az intézményesen is a fényképe-

zés oktatása (Fotoabteilung – vezető Walter peterhans).

 Itt indokolt lenne kitérni a fényképek ekkortájt tör-

ténő térhódítására a képes hetilapokban, magazinok-

ban, folyóiratokban, de ennek terjedelmi korlátai lenné-

nek.19   

 Ez a fotográfia-áradat paradigmaváltást is jelentett 

a fényképezés és a fénykép értelmezésében. Szinte min-

den kezdeményezés a 19. és a 20. század fordulóján ural-

kodott festői fényképezés ellenében jött létre.

 A fotográfia híveinek büszkesége tehát jogos. Lát-

ni kell azonban, hogy a fotográfiák térhódítása ekkor 

nem valamilyen spontán jelenség, hanem következmény 

volt. Következménye annak a ténynek, hogy az 1920-

as évek második felében az avantgárd igazi lendülete  

Európa-szerte kimerült; élesebben, ám stílszerűen fo-

galmazva: kifulladt.20 Ezt Kassák Lajos, akinek fogé-

konysága a nemzetközi újdonságok iránt közismert, 

nyilvánvalóan jól érzékelte. 

 A második vonulat, amely a Munka-kör fotócsoport-

jának létrejöttéhez, tevékenységének formálódásához 

vezetett, Kassák 1926 utáni életútjának, a vizuális kul-

túrához fűződő kapcsolatának alakulásában, változásá-

ban érhető tetten. Minden Kassákkal kapcsolatosan ke-

letkezett munka kitér azokra az eseményekre, amelyek 

a bécsi emigrációból történt 1926 őszi hazatérése után 

vele történtek.21 Első itthoni évei azonban nem légüres 

térben teltek el; akkori viszonyulását a hazai dolgokhoz 

a korabeli magyarországi állapotok ismeretében lehet 

jól megérteni. 
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 Az 1926 ősze (Kassák hazatérése) és 1929 ősze  

(a világgazdasági válság kirobbanása) közötti időszak 

ugyanis gazdasági, politikai és kulturális téren is a két 

világháború közötti Magyarország legsikeresebb perió-

dusának nevezhető.22 

 Az 1925 végén kirobbant frankhamisítási botrány,23 

amelynek hullámai a magyar miniszterelnök, gróf  

Bethlen István személyéig is fölértek, 1926 során főként 

az angol és olasz jóindulat következtében elült. 

 A világháború és az 1918–19-es forradalmak miatt 

válságba került gazdaság szanálása az évtized közepén 

lakossági áldozatok árán és népszövetségi kölcsönnel 

megtörtént. 1927 januárjában megjelent az új stabil 

magyar fizetőeszköz, a pengő.24 A fentiekkel is ösz-

szefüggésben emelkedett a lakosság életszínvonala, 

s ez nem csak a felső- és középosztályra vonatkozott. 

Ugyanakkor: a magyar gazdaság szerkezetileg nem volt 

kiegyensúlyozott. A túlzott gabonaexport-orientáció 

rövidesen súlyos következményekkel járt.

 A pozitív gazdasági változások politikai eredménye-

ket is hoztak. Az 1926 végi országgyűlési választások a 

jobboldali kormányzó párt számottevő megerősödését, 

a baloldal gyengülését tükrözték. 

 A fennálló rendszer a külpolitikában is sikereket ért 

el. 1927 tavaszán a Bethlen miniszterelnök római lá-

togatása során megkötött olasz–magyar szerződés25 

erős külső támaszt teremtett Magyarország számára. 

Április 27-én hirdették ki azt a törvénycikket, amely  

A Trianoni Békeszerződés katonai rendelkezései cím alatt 

könnyítéseket tartalmazott az egyes korábbi tilalmak 

és korlátozások körében.26 (Gyakorlatilag megszűnt  

Magyarország külföldi katonai ellenőrzése.)   

 1928-ban az indoklásban nagy magyarázkodások 

közepette törvénymódosítás szűntette meg az 1920. 

évi úgynevezett numerus clausus törvény antiszemita 

élét27 (ez annak idején korlátozta a zsidó fiatalok egyes 

felsőoktatási intézményekbe történő felvételét). Az in-

tézkedés a magyarországi baloldali mozgalom adottsá-

gai folytán jelentős enyhítő gesztust képzett (egyúttal 

külföldön is igyekezett „szalonképesebbé” tenni a kor-

mányzati rendszert).

 ha a szociális háló teljességével nem is szolgált –,  

de jelentős előrelépést jelentett a betegségi és balese-

ti kötelező biztosításról 1927-ben, továbbá az öregség, 

özvegység és árvaság esetére vonatkozó, ugyancsak kö-

telező biztosításról szóló 1928-ban meghozott törvény.28

 Az anyagi helyzet javulását is mutatta a külföldi ma-

gyar kulturális intézmények létesítéséről és a művelő-

dést szolgáló ösztöndíjakról szóló 1927. évi törvény;29 

az akkor létrejött Collegium Hungaricumok a mai napig 

működnek. Klebelsberg Kuno kultuszminiszter kezde-

ményezése30 nyomán olyan méretű vidéki elemi isko-

la és pedagóguslakás építési akció indult ezekben az 

években, amely az írni-olvasni tudás tömeges elterjesz-

téséhez vezetett Magyarországon.

 Kassák röviddel hazatérése után egykori avant-

gárd lapjainak – A TETT (1915–1916), MA (1916–1925) 

– örökségét folytatandó 1926 decemberében DOKU-

MENTUM címmel újabb művészeti folyóiratot indított. 

Ezt azonban olyan érdektelenség fogadta, hogy maga a 

szerkesztő kénytelen volt 1927 nyarán megszüntetni.31  

Ennek oka volt a fentebb vázolt nemzetközi méretű 

avantgárd-apály is. Kassák 1926 után mintegy két év-

tizeden át nem festett, kapcsolata a vizuális művésze-

ti területtel azonban élő maradt. Útban az elementáris  

tipográfia felé címmel például cikket írt a Magyar Grafika  

című folyóiratba, ezt olyan reklámmunkái kísérték, 

amelyekben fényképeket és fotómontázsokat hasz-

nált fel.32 A fotómontázsról szóló 1930-as elvi igényű 

eszmefuttatása33 a mai napig nem kapott kívánatos 

fotótörténeti elemzést. Ezek a munkái világosan jelzik 

érdeklődési irányának megváltozását.

 1927-ben Bethlen miniszterelnök kezdeményezé-

sére Magyar Szemle címmel magas szellemi színvonalú, 

konzervatív havi folyóirat indult, szerkesztőbizottsági 

elnöke maga Bethlen volt.

 Amit Kassák az 1926 utáni években tett, az a fentiek 

végiggondolása nyomán válik igazán érthetővé.

Az előbbiekben vázolt magyarországi kül- és belpoli-

tikai konszolidáció, a gazdasági és kulturális fellendü-

lés következményeként 1927 őszén rendezhették meg 

a budapesti II. nemzetközi fotóművészeti kiállítást.34  

Kassák formálisan egy kritikát írt a kiállításról,35 szö-

vege azonban elvi jelentőségű volt; kulcsot ad a  

Munka-kör fotócsoportja későbbi működésének meg-

értéséhez is. Ő korábbi lapjaiban is közölt fotográfiákat, 

illetőleg fotómontázsokat, érintette a fotóélet terüle-

tén keletkezett újdonságokat,36 de tételesen nem nyi-

latkozott a fényképezéssel, fényképpel kapcsolatban. 

Most megidézett eszmefuttatása eddig nem eléggé 

keltette fel a szakemberek figyelmét.37 Ebben az írás-

ban nem az a nóvum, hogy Kassák a festői fényképezés 

ellenzőjeként lépett fel. Fontosabb arra figyelni, ahogy  

Kassák a festészet és a fényképezés közötti különbség-

ről vélekedett: „[…] a festészet művészet, a fényképé-

szet pedig elsősorban technikai produktum […]. A fes-

tészet az ember kultúrfejlődésének egyik legmagasabb 

fokú eredménye és individuális kifejeződése, a fényké-

pezés az új kor szülöttje, elsődlegesen technikai ered-

mény, szigorúan anyaghoz kötött művelet. […] A festő 

azt festi, amit lát, a fényképész azt rögzíti meg, amit 

gépe lát.” – szögezte le Kassák.38 „A mai ember részére 

az abszolút festészettel szemben a produktív fényképé-

szet fény- és árnykompozíciói határozottabban adják 

meg a korszerű alakítás ekzakt [sic!] tisztaságát és esz-

tétikai nagyszerűségét” – folytatta gondolatmenetét a 

Századunkban  Kassák.39 Elvi igényű eszmefuttatásában 

a fotográfia dokumentatív funkciójának érvényesítése 

mellett tört lándzsát.

 A harmadik vonulatot a világgazdasági válság, il-

letőleg annak nemzetközi fotográfiai és magyarorszá-

gi anyagi következménye képezte. Az 1929 őszi New 

york-i tőzsdekrach által indukált pénzügyi válság rövi-

desen a nemzetközi gazdasági élet egészére kiterjedt. 

Ez logikus módon számos országban a szociális fo-

tográfia erőteljes kibontakozásához vezetett. A szociál-

demokrata, szocialista, valamint a kommunista pártok 

és a szakszervezetek felismerve a politikai mozgósító 

lehetőséget, támogatták a gazdaságilag, társadalmilag 

peremhelyzetbe, nyomorúságos viszonyok közé került 

emberek gondjainak fényképi dokumentálását. A nem-

zetközi kommunista mozgalomban szovjet inspiráció 

érvényesült főként Németországban és hollandiában 

a szociális fényképezés területén.40 Németországban a 

kommunista irányítású Der Arbeiter-Fotograf (1926-tól), 

valamint az 1921 óta kiadott képes újság, az Arbeiter- 

Illustrierte Zeitung (A-I-Z)41 jelentette a legfőbb szocio-

fotós fórumot. Az 1930-ban indított szociáldemokrata 

orgánum, a Das neue Bild a képek mellett elvi igényű 

cikkeket is közölt a szocialista fényképezés céljairól.42 

hollandiában az ugyancsak kommunista beállítottságú 

De Tribune, és a De Soviet Vriend című lapokban is jelen-

tek meg szociofotók az 1930-as évek elején.43 Ausztriá-

ban a szociáldemokrata Der Kuckuck képes hetilap volt 

elsősorban szociofotók fóruma.44 Franciaországban az 

Amateur Photographes Ouvriers (A. P. O.) 1930 októbe-

rétől közölt rendszeresen szociofotókat. Teret kaptak 

szociofotók az egyik legsikeresebb francia képes újság, 

a Vu hasábjain is.45

 Itt szót kell ejteni az egykor nemzetközileg is érvé-

nyesült, és ma ugyancsak előforduló fogalmi összemo-

sódásokról is. A munkásfotó annak idején jelentette a 

munkások által készített fényképeket, de a munkások 

életéről szóló, nem munkások fényképezte produk-

tumokat is. hangsúlyozni kell, hogy a munkásfotó és a 

szociofotó megnevezések logikailag részlegesen egybe-

esnek; nem minden munkásfotó szociofotó is egyben, 

és viszont.46

 A világgazdasági válság Magyarországon, mint el-

sősorban gabonaexportra berendezkedett országban 

főként a mezőgazdaságban dolgozók elszegényedését 

eredményezte (az egykori külföldi felvevőpiac megcsap-

panása mellett a termelési költségek erőteljesen meg-

növekedtek). Az iparban súlyos munkanélküliség állt elő 

(a munkanélküliek számára nem létezett folyamatosan 

működő segélyrendszer). A válság még az alsó közép- 

osztályt is sújtotta (nagyarányú diplomás állástalanság 

keletkezett).

   A három vonulat összegződésének következmé-

nyei: Kassák 1926 után jól érzékelte, hogy a bethleni 

konszolidáció viszonyai között a magyar és nemzetközi 

kommunista mozgalom által szorgalmazott „Második 

Tanácsköztársaságot!” – vagyis az 1919-es proletárdik-

tatúra megismétlését hirdető jelszó irreális. hazatéré-

sét követően belépett a Magyarországi Szociáldemok-

rata pártba. Ugyanakkor Kassák következetesen bírálta 

a pártvezetés általa langyosnak tartott politikáját is.  

Ebben a helyzetben a hangsúlyt a munkásság műveltsé-

gének, eszmei felkészültségének növelésére helyezte. 

Ennek gyakorlati megvalósulását szolgálta a Munka-kör 

1928 tavaszán történt megszervezése, amely művésze-

ti csoportosulások (szavalókórus, színjátszó csoport, 
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képzőművészeti csoport) létrehozását jelentette fiatal 

munkások, diákok, főiskolai hallgatók, adminisztratív 

dolgozók számára. A második lépés egy folyóirat meg-

indítása volt. A lap a Munka-körök elnevezésre rímelve 

Munka címmel jelent meg 1928 szeptemberétől.

 programadó cikkében Kassák világosan fogal-

mazott: „Nem mint szakpolitikusok tömörülünk a lap 

köré [kiemelés az eredeti szövegben – A. B.], az élet 

más területein vagyunk szakemberek, mint alkotó 

művészek, pedagógusok, technikusok és társadalom- 

kritikusok akarunk munkálkodni. […] A világháború-

ból kifejlődött 1917–19-es forradalmak nem váltották 

be Európa részére a várt eredményeket, mi ezt tárgyi-

lagosan tudomásul vesszük, anélkül, hogy ezek a leta-

gadhatatlan tények siránkozó vénasszonyokká gyámol-

talanítottak, vagy felelőtlen demagógokká indítottak 

volna bennünket.”47 (Ennek éle mind a jobboldali, teljes 

megadást hirdető szociáldemokraták, mind pedig a tü-

relmetlen, forradalomváró kommunisták ellen hatott.) 

Kassák elítélte a munkásmozgalmat megosztó frakció-

zást – ez a nemzetközi méretű, Moszkvából motivált 

kommunista–szociáldemokrata szembenállásra utalt. 

„Ahhoz, hogy a munkásság szocialista politikát csinál-

hasson, meg kell ismerkednie az élet sokoldalúságával. 

[A Munka-körben éppen a többféle művészet általi sok-

oldalú személyiségfejlesztésen, politikai képzésen volt 

a hangsúly – A. B.] A politikai harcoknak ezer összetevő-

je van, csak természetes, aki többet ismer, akinek több 

van a birtokában ezek közül az összetevők közül, annak 

nagyobb és osztálytudatosabb az ideológiai iskolázott-

sága, s így több jó lehetősége van a politikai harcokban 

[…] – írta lapja programadó cikkének végéhez közeled-

ve Kassák.48 A lapban már kezdettől fogva jelen volt az 

új felfogást képviselő fotókultúra, módszeresen elegyít-

ve a fotográfiai avantgárd bemutatását49 a dokumenta-

tív jelleggel, érzékeltetve a képzőművészet, a film és a 

fotográfia rokonságát. Egy eddig még kevéssé észre-

vett, elemzett autodidakta pszichológus, Gergő Endre 

Munka-cikke, amely A fénykép kultúrája címmel Kassák 

felfogásával összhangban a fotográfia új, aktuális funk-

cióiról értekezett népszerű módon.50

 Ilyen előzmények nyomán jött létre a Munka- 

kör részeként 1930 nyarán a fotócsoport. Nem csak 

Gró A munkásfényképész című, a Munkában közreadott, 

toborzó cikke nyújt utat a genezis megismeréséhez,51 

hanem az a szignálatlan kis írás is a Munkássport című 

havi közlönyben, amely 1930 májusában jelezte, hogy a 

Munkás Testedző Egyesületben (MTE) létrejött a fotó-

csoport, „[…] amely csoport rendszeres havi összejöve-

teleken fog a tagok szakszerű és szocialista képzésével 

foglalkozni.”52 A sport és a fotográfia összekapcsolása 

német példa nyomán történt nálunk. Németországban 

még külön lapja is volt ennek a sajátos szimbiózisnak.53 

A Munka-kör fotócsoportjának kiindulási pontja tehát 

az MTE-ben volt. Forrást jelentett még a Munka-kör 

szavalókórusa és képzőművészeti csoportja (amely-

ben képzőművészeti főiskolások is voltak), továbbá a  

Magyar Királyi Iparművészeti Iskola (a mai Moholy- 

Nagy Művészeti Egyetem elődje) növendék-köre.  

Később indokolt lesz a művelődésben, művészi mun-

kában, politikai képzésben érvényesülő komplexitásról 

részletesebben beszélni; a többoldalúság, a művészetek 

testvérisége a kassáki koncepció, emberfelfogás követ-

keztében a Munka-körben hatékonyan érvényesült. (Itt 

is lehet Bauhaus-hatást érzékelni.) A fotócsoport tag-

névsora elasztikus volt; az idők során nem mindenki 

vett részt valamennyi csoportakcióban (kiállítások szer-

vezésében, cikkek írásában), inkább egy magról lehet 

szólni. hangsúlyos szereplő volt Bass Tibor, Bergman  

Teréz, Bodon Sándor, Bruck László, Frühof (Gönci)  

Sándor, haár Ferenc, Lengyel Lajos, Schmidt Anna  

(Kovács Zsuzsa) Tabák Lajos, s az író, publicista (!)  

Vajda János. Ők valamennyien a huszadik század első 

évtizedében születtek, többségük 1905 és 1910 között. 

Még nem elemezték társadalomtörténeti, szociológiai, 

szociálpszichológiai nézőpontból azt a kérdést, hogy 

ebben a csoportban mennyi volt ténylegesen a kétkezi, 

fizikai munkás.

 Az, hogy a fotócsoport tevékenységének közép-

pontjában a szociofotó művelése állt, a fentebb vázolt 

„harmadik vonulat” (gazdasági világválság) aktuá-

lis érvényesülését mutatja. A fotográfiai formanyelvi 

modernizáció az „első vonulat” következménye (az új 

fotográfia térnyerése a vizuális kultúrában a húszas–

harmincas évek fordulóján). Az a specifikum, amely a 

Munka-kör fotócsoportjának tevékenységét nemzet-

közi összehasonlításban is sajátossá, sőt egyedülálló-

vá teszi, a „második vonulat” keretében bemutatott  

Kassák-féle világlátásban, és a fotográfiával kapcsola-

tos nézeteiben gyökerezett.
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