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Weegee (1889–1968) neve 
és alakja szorosan összeforrt 
New York 30-as, 40-es éveinek 
éjszakai életével. Tragédiák, 
szenzációk, hétköznapi örömök és 
nyomorúságok köszönnek vissza 
képein, mégsem szenzációhajhász 
paparazzóként vonult be a 
fotótörténetbe.

Ahogy belépünk a Mai Manó 
Házban megrendezett kiállítás 
első termébe, egy másik világba 
csöppenünk: a 30-as évek 
metropoliszának közegébe, 
ahol a gazdasági világválság 
utáni évek szegénységével és a 
társadalom alsóbb osztályaihoz 
köthető emberek problémáival 
szembesülünk. Nincs itt semmi 
látnivaló – visszhangozhatna a 
termekben a képeken szereplő 
rendőrök, tűzoltók szájából. És 
valóban: nincs itt semmi rendkí-
vüli, csak a hétköznapok, amelyek 
olykor tűzvésszel vagy halállal 
végződnek. Mindezt Weegee a 
maga természetességében örökí-
tette meg, mindenféle pátosz 
vagy szentimentalizmus nélkül. 
Miután bevándorlók gyermeke-
ként Amerikába érkezett, ide, a 
Lower East Side közegébe tarto-
zott ő is, a képein megjelenő környék tehát 
nem csak a vadászterülete, az otthona is volt. 
A társadalom két végletéhez, a vécében alvó 
csavargóhoz és a hollywoodi celebritásokhoz 
ugyanolyan empátiával közelített, képeinek 
ereje művészi kvalitásuk mellett éppen abból 
is ered, hogy mindig emberi tudott maradni.

Weegeet elsősorban a bűnügyi helyszíneken 
készült, erőteljes kontrasztú fekete-fehér 
fotóiról ismerik. 4x5 Speed Graphic kame-
rájának villanófénye a sötét utcák, éjszakai 
bárok és bűnügyi helyszínek jellegzetes eleme 
volt. Autodidakta és vérbeli streetfotós, 
aki képei elkészítésekor a bűntények 
vagy emberi drámák mellett a nézőkre is 
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kíváncsi. Dokumentarista stílusába ugyanakkor jókora 
adag – olykor fekete – humor vegyül, amely a képei 
vizuális megfogalmazásában és gyakran címében is 
visszaköszön.

Szinte kizárólag éjszaka dolgozott. A vaku fényével 
helyezte a hangsúlyt a gesztusokra, arckifejezésekre, 
a moziban szórakozó közönség kivillanó fogaira, 
grimaszaira. A kiállítás kisebb tematikus egységek 
mentén haladva vezet végig az életmű szinte 
egészén. Kis, intim térbe került a szórakoztatóipar, a 
sztriptíztáncosnők, bohócok vagy cirkuszi gondozók a 
közönség által alig ismert arca. A lógó bugyik között 
öltöző sztriptíztáncosnő (Santana tangában, 1950 körül) 
vagy az alvóhelyükön pihenő bohócok képe élesen elüt 
a róluk alkotott képtől. A Barnum és Bailey legendás 
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Weegee portréja, 1956, ismeretlen fotográfus

Nincs itt semmi 
látnivaló!
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bohóca, Emmet Kelly megemeli a kalapját 
előttünk, de a publikumnak háttal, legörbülő 
szájjal. Igencsak groteszk a zsiráfok mellett 
matracon alvó cirkuszi gondozók képe is, 
ahogy az óriás állatok és árnyékok szinte 
baldachinként tornyosulnak föléjük.

Az éjszaka drámái mellett Weegee a 
hétköznapok apró szépségei iránt is 
fogékony volt: a hőség elől a tűzlépcsőn 
menedéket lelő, egymásba gabalyodva, cicát 
ölelve alvó (Gyerekek a tűzlépcsőn, 1941. 
május 23.), vagy a kitörő tűzcsap spontán 
strandját önfeledten élvező, bőrig ázott, 
boldog gyerekek képe is ugyanehhez a 
világhoz tartozik. Weegeet az emberek – és 
persze személyes drámájuk – érdekelték 
igazán, portréin ez különösen szembetűnő. 
A Boweryben italozó pár vagy a törött üveg 
mögött figyelő harlemi anya és gyermekének 
képe ugyanúgy egy-egy történetet sűrít 
magába, mint a mozgóárus portréja, aki 
szűrőt, reszelőt és kefét aggatott magára 
(A két lábon járó áruház) vagy a kislányé, 
aki az 1942-es Japán-ellenes tüntetésen 
„Down with the japs, the rats” (Le, a japán 
patkányokkal!) feliratú transzparenst hordoz.

Külön terembe kerültek Weegee portréi, 
amelyek között különösen megkapó az idős 
Alfred Stieglitz arcképe, akit a saját ágyán, 
kabátban és nyakkendőben örökített meg, 80 
évesen, inkább a mellőzöttségtől, mintsem 
az élettől meggyötörten. Weegee a glamour 
világának éppúgy a része tudott lenni, 
ahogy a tragédiákénak. Megmutatja nekünk 
a félmeztelenül cigiző, majd koncertező 
Louis Armstrongot vagy a kor más ünnepelt 
sztárjait. Az 50-es évektől a fényképek 
eltorzításával, különböző prizmákkal és 
saját fejlesztésű lencsékkel kísérletezett, 
a Mai Manó Házban látható kiállításon 
helyet kapott a Marilyn Monroe-ról készült, 
torzított portréja is.

Legismertebb képei mégis az éjszakai élet 
sötétebb oldalához köthetők, Weegee ugyanis 
1935 és 1946 között zömmel bűntények hely-
színei után vadászott. 1938-ban engedélyt 
kapott, hogy rendőrségi rádiót szereltessen 
az autójába, így nem annyira a jó megérzései 
segítették a helyszínre érkezésben, mintsem 
a rendőrségi csatorna hírfolyama. A több 
képen megjelenő Sammy’s Bowery Follies, 
a Lower East Side kedvelt klubja, egyben az 
egyetlen, ahol a kabaré is engedélyezett volt, 
Weegee számos éjszakájának, képének és 
könyvbemutatójának helyszíne. A piti bűnözők, 
csalók, rendőrgyilkosok mellett a szemtanúk, a 
nézelődők reakciói is érdekelték. Egyik ikonikus 
– és ironikus című – képén (Their First Murder, 
vagyis Az első gyilkosságuk, 1941) az emberek 
egymást lökik félre, csak hogy jobban lássák, 
mi történt. Hasonló pillanatot ragad meg 
Az élet öröme, 1942. április 17. című munkája is, 
amelyen egy újságpapírral letakart hulla és a 
körülötte összegyűlt kíváncsiskodók csoportja 
látható, háttérben a címként választott 
felirattal. A kor emberének szinte minden-
naposak voltak ezek a drámák, amelyeket 
Weegee humorral átitatott kompozíciói mégis 
mosolyra fakasztóan tálaltak.

© 
Co

ur
te

sy
 In

st
itu

te
 fo

r C
ul

tu
ra

l E
xc

ha
ng

e,
 G

er
m

an
y 

20
18

© 
Co

ur
te

sy
 In

st
itu

te
 fo

r C
ul

tu
ra

l E
xc

ha
ng

e,
 G

er
m

an
y 

20
18

Weegee: …a rabomobilban, 1939 körül

Weegee: Az élet öröme, 1942. április 17.
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Nem hiányzik azonban képe-
iről a 40-es évek bohém és 
disztingváltabb közönsége 
sem brossokkal, klipszekkel 
vagy kalapban, de a hangsúly 
ugyanúgy a gesztusokra 
kerül. A két társadalmi 
osztály találkozásának 
legendás képe A Kritikus, 
1943. december 6., amely 
egy illuminált és egy operába 
igyekvő felsőosztálybeli nő 
(Mrs. George Washington 
Kavanaugh és Lady Decies) 
véletlen találkozását mutatja 
be. Fehér bundájuk és 
tiarájuk a vaku fényénél 
még jobban kiemeli őket 
a környezetükből, növelve 
a köztük lévő távolságot. 
Sokan vitatják azonban, 
hogy valóban spontán képről 
van-e szó, és nem egy 
Weegee által megrendezett 
szituációról.

Weegee első kiállítására 
1941-ben került sor a Photo 
League Galleryben, Murder 
Is My Business (Gyilkosság 
a hivatásom) címmel, 
átütő sikernek azonban 
az 1943-ban a Museum 
of Modern Art Action 
Photography című kiállításán 
való részvételt tartotta. Ettől 
fogva Weegee, The Famous, 
vagyis Weegee, A Híresként 
szignálta munkáit. A Mai 
Manó Házban 104 fotó vezet 
minket végig az életútján, 
azonos hangsúllyal kezelve 
minden fentebb felsorolt 
tematikát. Több képen maga 
Weegee is megjelenik, 
így Andy Warhollal (Andy 
Warhol és Weegee) vagy 
trónuson ülve, koronával 
és fényképezőgépével 
„teljes díszben” 
(Ismeretlen fotográfus: 
Weegee portréja, 1956).

Hogy ma mennyire tekint-
hető etikusnak a rá jellemző, 
voyeurhelyzetekben 
kattintott fotók készítése, 
az erősen vitatható. A téma 
fontosságát mutatja, hogy 
2010-ben a londoni Tate 
Modern külön kiállítást 
(Exposed) szentelt a lesifotók 
műfajának, a készítő és 
alanya viszonyát, illetve a 
fotóművészet és az alkal-
mazott fotográfia határát 
egyaránt vizsgálva. © 
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Weegee: 
Húsvétvasárnap 
Harlemben, 
1940 körül

Weegee: 
Santana tangában, 
1950 körül

Weegee: 
Gyerekek a 
tűzlépcsőn, 
1941. május 23.


