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21. századi alteregók — 
városfényképezés egykor és ma
Seres Szilvia beszélgetése Lelkes László 
fotóművésszel*

Blogokban, könyvekben amatőröktől és professzionális fényképészektől számos 

fotó jelent meg arról (és vált tendenciává), hogy a fotós régi fotók helyszíneit 

felkeresve újrafotózza ugyanabból a szögből vagy pontról az évtizedekkel, vagy 

egy évszázaddal korábbi helyszínt (már ha tudja). 

Miközben beazonosít a kép alapján, megkeresi a (tett)helyet, a kép készítőjének 

alteregójává válik. Átveszi a nézőpontját, és az egymás mellé állás/állítás által 

újra felfedezi és dokumentálja a változás bizonyítékait a történelem megál-

líthatatlan folyamatosságáról, amihez bizonyítékul használja a múlt valóságát a 

jelen pillanatnyiságában. Amíg kezdetekben az épület- és városábrázolás jobbára 

művészi zsánerkép volt csupán építészeti háttérrel, vagy panorámaszerű várostáj, 

addig az urbanizáció következtében létrejövő folyamatok változásait a fotósok 

képeiken már dokumentatív szándékkal rögzítették, amit erősített, hogy az állam 

mint megrendelő ráébredt a fotóban rejlő reprezentatív lehetőségekre. 

Lelkes László 1973-ban készült sorozatában Pest és Buda egyesítésének 100. 

évfordulójára Klösz György felvételei alapján „új” fotókat készített. Ekkor még 

érdektelenség övezte a régi városfotókat. A Klösz-anyag, amelyet a Kiscelli 

Múzeum gyűjteménye őriz, a fotósok számára is ismeretlen volt. Annyira nem 

volt érdekes Lelkes akkori ötlete, hogy a Corvina Kiadó semmi fantáziát nem 

látva a kiadásában, helyette a „Budapest Anno” könyvet jelentette meg később.1 

• Seres Szilvia: 1973-ban a Fészek Klubban rendezted meg a Budapest akkor és 

most című kiállításodat, ahol egykori Klösz fotók helyszíneit fotóztad újra. Honnan 

jött az ötlet?

• Lelkes László: A 100 éves évforduló adta egy fotós visszatekintés ötletét, régi 

levelezőlapok vagy fotók segítségével bemutatva a változást. Tudtam Erdélyi 

Mór fotóiról is, de a gazdag Klösz anyag alapozta meg a végső koncepciót.

• SSz: Milyen alapon szelektáltál a Klösz fotókból? Mennyit néztél át belőle?

• LL: A teljes anyagból válogattam. Elsősorban olyan képeket kerestem amelyek 

ma is közismert helyeket ábrázolnak, és ahol nem történt akkora változás, hogy 

ma már ne lehessen ráismerni. De a koncepcióm része volt az is, hogy a század-

fordulós budapesti életérzésből is többet adjon. Ezért nem készült minden Klösz 

fotóhoz új felvétel, és több szerepelt az ő képeiből a kiállításon. 

• SSz: Nem volt konzekvens a koncepciód annyiból, hogy néhol csak Klösz képek 

szerepeltek a tablókon, vagy éppen kiemelt részletek.

• LL: Egyrészt olyan helyszíneket kerestem, amelyek a budapestiek számára 

érdekesek. A másik fontos szempont az volt, hogy ezek a helyek érdekesek 

legyenek. Klösznek minden fotója jó, de vannak kevésbé érdekes képei is. Fotós 

oldalról álltam hozzá a Klösz anyaghoz és a párhuzamokat is ez alapján válasz-

tottam ki. Itt az építészet, az architektúra párhuzamossága is feltűnik, de ami 

1  2004-ben adta ki a Vince Kiadó Klösz—Lugosi Budapest 1900–2000 című kiadványát.

még az érdekes: a városi tereken lévő élet 

különbsége a Klösz-korabeli és az 1973-as álla-

potok között. Más megközelítésem volt, mint 

az egy az egyes lemásolás. Mindig vannak azo-

nos pontok és azonosítható dolgok, de mégis 

két fotósnak a fotói vannak egymás mellé téve. 

Ezért vetettem el azt a módot, amikor cen-

tizve kikeresik azt a pontot, ahonnan a régi 

képet fényképezték. Olyan új fotót csináltam, 

ami tartalmazza az én fotós meglátásaimat, 

miközben van rajta olyan elem amely mellett 

a Klösz kép beazonosítható. Ha valaki csak azt 

és pontosan úgy fotózza, amit a Klösz fotózott 

anno, akkor ez beszűkíti a lehetőségeit. Például 

ha teljesen megváltozott a mai kép, akkor 

tárgytalanná válik az újrafotózás, ha szigorú 

elv szerinti készül az új felvétel, az az új kép 

rovására mehet. Így az új képeimen a perspek-

tíva, a metsződések nem azonosak. Elsősorban 

a fotó volt a cél, és az hogy a két fotó feleljen 

egymásnak.

• SSz: Részleteket milyen alapján emeltél ki?

• LL: Két részletet nagyítottam ki két Klösz 

képből. Az egyik egy totálból kiemelt részlet, 

egy kocsma udvaráról. Időtlen délután, talán 

vasárnap, a kissé magukba forduló férfialakok 

mellett kislány ül. A nagy képen könnyen elsik-

lik rajtuk a néző szeme. A másik nem fotóból 

kiemelt részlet, hanem Klösz szárazbélyegző 

lenyomata, egy kép alján. Jól idézi a kor 

művességét, azt a gondot, ahogy egy fényké-

pet minden részletében egyforma minőségben 

készítettek el.

• SSz: Milyennek találtad Klösz Budapestjét? 

Ezeken keresztül látható volt, hogy a városi tér 

egyes részei milyen kulturális, társadalmi és szim-

bolikus funkciót töltöttek be egykor?

• LL: Klösz Budapestje egy fejlődő világváros 

képét mutatta. Ekkor épült sok bérpalota, 

középület, változott a közlekedés. Klösz eze-

knek a változásoknak a krónikása volt. Az ela-

vult Indóház helyére felépült az Eiffel iroda által 

tervezett és kivitelezett Nyugati Pályaudvar. 

Klösz örökítette meg a szokatlan építkezést, ahol 

először épült meg a fémszerkezetes új csarnok, s 

alóla bontották el a régi Indóházat. Fotóin látható 

az akkori nyugodtabb élet is. Piacok a belváros-

ban, gőzhajók a Dunán, üres utcák, várakozó 

konflisok. Az emberek nyugodtan álldogálnak, 

bámulják a fényképező Klöszt. A Monarchia lég-

köre érződik a képeken, üzletportálok többnyelvű 

feliratokkal, büszke kereskedők az ajtókban.  

Hol volt még a személyiségi jog? 

Rendezettebbnek látszódott a környezet is.  

Igaz, visszatekintve minden idillikusabbnak 

tűnik. A városkép harmonikusabbnak látszódott, 

nem voltak arányokat felrúgó magas házak.  

Ha egy épület kiemelkedett, az fontos középület 

vagy szakrális építmény volt. Ezek tájékozódási 

pontot is jelentenek egy nagyvárosban, illetve  

a megismételt fotók párbeszédeiben is.

*  21. századi alteregók. Kiállítók: Klösz György, Lelkes László, Kerényi Zoltán és a Fortepan fotógyűjtemény 
ismeretlen alkotói. Kurátor: Seres Szilvia. FUGA Budapesti Építészeti Központ, 2013. december 12 — 2014. 
január 12.
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• SSz: Miért a Fészek Klubban mutattad be a fotókat?

• LL: Ott találtuk ki azt, hogy kellene egy kiállítást csinálni Buda és Pest egye-

sülésének 100. évfordulójára.2 Nekem 1971-ben volt ott az első kiállításom, akkor 

még pezsgőbb élet zajlott a klubban. Ezáltal lettem tag, majd választmányi és 

kiállítási bizottsági tag. Különleges hely volt a Fészek, szabadabb, mint a kinti 

kiállítóhelyek. Többet szerepeltünk együtt más művészekkel is. Például Latinovits 

Zoltánnal, Szrogh György építésszel együtt csináltunk előadást Budapestről, én 

2  1873-ban Pest, Buda és Óbuda egyesülésével jött létre Budapest.

a fotóimat vetítettem hozzá. Egyszerűbb is 

volt valamit ott létrehozni, nem voltunk annyira 

szem előtt. 

• SSz: Erdély Miklós 1983-ban írta meg a Két 

Budapest3 című írását. Vajon láthatta a te 

kiállításodat?

• LL: Szerintem látta, jó barátságban voltunk, 

fotóztam neki is néha, feleségének, Szenes 

Zsuzsának pedig rendszeresen dolgoztam. 

Emlékszem, egyszer társaságban, ahol Erdély is 

ott volt, beszéltünk Klöszről. A Fészekbe jártak 

olyan művészek is, akik a kultúrpolitika részé-

ről megtűrtek vagy tiltottak voltak. Például az 

Iparterv kiállítás művészei. Emiatt voltak is aka-

dékoskodások, de mindig sikerült keresztülvinni 

az ilyen kiállításokat. Ezt nagyban segítette 

Molnár Éva művészettörténész, aki a lelke volt 

az egésznek és összefogta ezeket a programo-

kat. Gyakoriak voltak az előadások, vetítések 

is, magam is sokat tartottam ezekből, kül-

földi építészekről, az épített környezetről, saját 

fotóimmal. Finnországban több éven keresztül 

dolgoztam. 

A Fészek könyvtárába járhattak olyan lapok, 

amelyek máshová nem, így többet tudtunk 

arról, mi folyik a világban, a művészetben tőlünk 

nyugatra. Például ekkor jöttünk rá, hogy még 

ezeket a művészeti kiadványokat is gondo-

san cenzúrázták, például belefestettek a közölt 

plakátba! Egyszer a frissen érkezett Graphis 

évkönyvben találtunk egy plakátot, amelyen egy 

rajzolt Brezsnyev portré volt látható, nagy, tel-

jesen fekete szájjal, amit nem értettünk. Hogy 

miért, arra csak akkor derült fény, amikor valaki 

Svájcból hozott egy ilyen évkönyvet. Abban a 

vigyorgó Brezsnyev fogait elválasztó vonalak 

mintha egy börtön rácsai lettek volna, mögöttük 

a rácsba kapaszkodó, reménytelenül néző embe-

rekkel. Így próbálták távol tartani a dekadens, 

kapitalista mételyt tőlünk. 

• SSz: 1979-ben a Klösz könyv ötleted helyett a 

Corvina a Budapest annot jelentette meg. 2004-

ben pedig a Vince Kiadó Klösz — Lugosi Budapest 

1900–2000 című kiadványát. Miért nem voltak 

Klösz felvételei akkor érdekesek?

• LL: Akkor még az sem érdekelt komolyabban 

senkit, ami az 1973-as kiállításon ott volt készen, 

csak ki kellett volna nyomtatni, kibővítve 

még több régi és új képpel. Talán ebben az is 

szerepet játszott, hogy akkor minden ami „régi”, 

az gyanús volt a hatalom szemében. Például 

akkoriban fotóztam egy plakátot, ami egy 

párizsi kiállításhoz készült. Nostalgie hongrois 

volt a kiállítás címe, ami miatt elővették a 

szervezőket. A kiállításom után hat év telt el, 

mire megjelent egy könyv a Klösz fotókra ala-

pozva. Itt a fotók mellett korabeli újságokból 

3  Erdély Miklós: Művészeti írások. (Válogatott 
művészetelméleti tanulmányok I.) Szerk. Peternák Miklós, 
Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1991

Lelkes László
Budapest V.-IX. 
kerület. A Duna 
pesti oldala a 
Gellért rakpartról,  
a Szabadság híddal, 
1973, 2013

Klösz György
Vámház rakpart  
a Vámházzal,  
1894 körül
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vett hirdetések szerepeltek a képek mellett, 

illusztrálva a régi, békebeli időket, amivel az 

akkor már nosztalgikus visszatekintés öltött 

könyv formát.

• SSz: Mennyire volt számodra fontos a fényké-

pezés technikatörténetének változása Klösz és a 

te képeid kapcsán? 

• LL: Természetesen még a hagyományos tech-

nikával dolgoztam, hasonlóan mint Klösz, csak 

kisebb méretben. Ami érdekes volt, az a kiállí-

tott képek elkészítésének módja. Nem is gon-

dolnánk, de kevés olyan fotós volt, aki komolyan 

értett a laboráláshoz, ezért az előhívást, nagyí-

tásokat szakemberrel csináltatták. Én magam 

laboráltam mindent, a nagy kiállításokhoz ott-

hon készítettem a több mint 2 négyzetméteres 

képeket is. Ezért gondolhattam ki, hogy miként 

csinálom meg az új felvételeket, s milyen módon 

a végleges nagyításokat. Azért fotóztam olyan 

képet is hosszú expóval állványról, hogy bemoz-

duljon az elhaladó motorkerékpár, ahogy néhány 

Klösz fotón is látni bemozdult alakokat. Ő szük-

ségből akár fél, egy másodpercet is exponált, 

és ha valaki nem állt nyugodtan, akkor a képen 

bemozdult. 

• SSz: Különleges volt a tablók nagyítása is  

a kiállításon.

• LL: Az lett volna az ésszerű és egyszerű, hogy 

csinálok két külön kópiát, amit föl lehetett volna 

egyszerűen kasírozni, vagy egy paszpartuba 

tenni. Én ehelyett egy papírra nagyítottam a 

két képet. Hiszen két fotós két képéről volt szó, 

időben messze egymástól, viszont a téma azo-

nossága összekötötte őket. Ezért döntöttem 

úgy, hogy a régi és az új felvétel egy fotópapírra 

kerüljön. Ehhez először pontosan ki kellett mérni 

az expozíciós időket, hogy a két fotó azonos 

sötétségű tónusokat kapjon előhívás közben. 

A nagyításhoz készítettem egy pontos sab-

lont, amibe a fényérzékeny papír került, hiszen 

egymás után kellett a két képet nagyítani, két 

negatívról. A két kép köré egy magam rajzolta 

keretet is tettem, hogy a világos részek jobban 

elváljanak a fehér háttértől. A megrajzolt kere-

tet lereprózva szintén ránagyítottam a képek 

köré. A nagyítógépben emiatt háromszor cse-

réltem a negatívot (a Klösz és az én felvétele-

mét, majd a rajzolt keret negatívját). A fotópapír 

pedig négyszer került a nagyítógép alá.

A két fotót azzal is elkülönítettem egymás-

tól, hogy a Klösz kép a régen kedvelt barna 

tónust kapta, az enyém pedig fekete-fehér 

maradt. Ehhez a kópia előhívása, fixálása és 

mosása után, a kép Klösz fotós oldalát Farmer-

gyengítőben kihalványítottam, kimostam, majd 

nátriumszulfid oldatban újra előhívtam és ismét 

kimostam. Ez a klasszikus barnított képet 

eredményezte, ami a régi fotókra volt jellemző. 

Tehát végül egy 40 × 50 cm-es papíron volt 

együtt a barna Klösz, és a fekete-fehér tónusú 

saját fotóm.

• SSz: Elkészítetted a helyszínek 2013-as fotóit is a decemberi kiállításhoz, ahol 

mind a három idősíkban meg fognak jelenni a fotók egy különleges installáció ele-

meiként. Sokat változtak szerinted mára az egykori helyszínek?

• LL: Van, ahol igen, de főleg az atmoszféra változott, a mai élet kellékei is meg-

változtatják a még kevés építészeti változáson átesett helyszíneket is.

• SSz: Jelentett az számodra előnyt, hogy építészből lettél fotós? 

• LL: Gyerekkorom óta szerettem fotózni. Ebben nagy segítséget jelentett nagy-

bátyám, Lerner János, aki ismert belvárosi fényképész volt. Tőle is tanultam sok 

mindent. Mivel mi öten testvérek egy időben jártunk művészeti főiskolákra, nagy 

anyagi segítséget jelentett, hogy bedolgozhattunk nagybátyám számára. 

Lelkes László
Budapest V.-XIII. 
kerület. Margit 
körút, Nyugati 
tér (volt Marx tér) 
sarok, 1973, 2013

Klösz György
Lipót körút,  
1895 körül



5 0

2
0

1
3

/
1

1
,

1
2

Ő riporter is volt, s gyakran besegítettünk neki esküvőket fényképezni, előhívni, 

nagyítani. Anyai nagyapám ötvös volt, apai nagyapám pedig nagyon jól rajzolt, és 

gyönyörű tárgyakat készített. Anyám, apám a Képzőművészeti Főiskolát végezték 

el. Így, ahogy apám mondta mindig, mi kétoldalról voltunk „terheltek”. A művészet 

szeretete otthon ivódott belénk. Apám, anyám festett. Apám emellett tervezett 

bútort, kelyhet, örökmécsest, keresztelőkutat, festett falképet. Kis korunk óta 

sokat rajzoltunk. Amikor a karácsonyfa alatt megtaláltuk a színes ceruzákat, félre-

tettük a többi játékot és nekiálltunk rajzolni. Így természetes volt, hogy az öt test-

vér is erre a pályára készült. Apámnak az volt a terve, hogy az egyházművészeti 

munkáit közösen fogjuk kivitelezni. Ezért ment 

bátyám freskó szakra, én ötvösnek, ami aztán 

építészetként folytatódott, egyik öcsém díszítő-

festőnek, a másik festőnek, a húgom pedig bel-

sőépítésznek. Aztán a világ másképp alakult.

Én ötvösként végeztem a középiskolát, utána az 

Iparművészeti Főiskolán a műhelyben magunk 

kiveteleztük a tervezett bútoraink, tárgyaink 

egy részét. Ez közelebb hozott az anyaghoz, 

technológiákhoz, és nagyban segítette a fotó-

zást is. Hiszen értettem ahhoz is, amit fotóz-

tam, s ebben a művészeti tanulmányok alatt 

szerzett vizuális ismeretek is segítettek. Az épí-

tész diploma megszerzése után már javarészt 

fotós megbízásaim voltak. Sokáig nem is volt 

műszaki gépem, de már épületeket is fotóztam 

építészeknek. Ha nincs meg valakinek az adott-

sága, a jó szeme a témához, akkor például egy 

épület fotózásánál megmarad a felszínnél, blikk-

fangos megoldásokat alkalmaz, ahelyett, hogy 

az építészet lényegét, lelkét adná vissza. 

• SSz: Van jelentősége annak, hogy ki, milyen 

gépet használt?

• LL: Tudományos, épület vagy tárgyfotónál 

esetében sokat segít a megfelelő felszerelés. 

Vagy az, hogy milyen gyorsan lehet vele dol-

gozni. A filmes korszaknál még az is számított, 

milyen bonyolult volt a nyersanyag töltése, cse-

réje. A nehéz, bonyolult műszaki gépekkel igen 

lassú volt például épületet fényképezni. Nem is 

mindig alkalmazzák ezeket. Lucien Hervé sem 

szerette a műszaki gépeit, építészeti fotóit 

szinte kivétel nélkül nem ilyenekkel készítette.

• SSz: A digitális váltás, az egységes bináris 

nyelv hozott változást a fotózásban?

• LL: A film sokáig jobb eredményt adott, mint a 

digitális gépek, de mára ez az előny eltűnt. Ettől 

függetlenül, a filmre fotózásnak megvan az a 

varázsa, ami miatt szívesen használja ma is az 

ember, ezért nem váltotta föl teljesen a digitá-

lis technika. A fotózás lényege azonban ezzel 

nem változott. Az ember, amikor lát valamit, 

ami megfogja, akkor a fejében már a kész kép 

jelenik meg. Nemcsak kompozícióban, hanem 

tónusban, színben. Azt a képet látja, amit meg 

szeretne, meg fog csinálni. A digitális világ ezt 

változtatta meg. A digitális kép azonnal látható, 

ami meghatározza a további munkát. Rengeteg 

fotó készíthető, ami viszont felületességre is 

csábít. Látszatra sokkal több, egyszerűbb lehe-

tőség van a fotós kezében, mégis úgy érzem, ez 

jobban körülhatárolt, mint a hagyományos fény-

képezésnél, ami több szabadságot biztosított a 

fotós számára. Kicsit hasonlóan, ahogy egy festő 

dolgozik ecsettel, palettával. A filmes fényképe-

zésnél sokkal precízebben kellett dolgozni, előre 

gondolkodni. A digitálisnál is persze ez az ideális, 

de ott több a lehetőség az utólagos beavatko-

zásra. Majd a Photoshop, majd az utómunka, 

majd akkor, azután lesz igazán jó a kép. Itt az 

utómunka olyan, mint a szerelemben az előjáték.
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