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A centenáriumok gyak-
ran csak arra alkalma-
sak, hogy a felejtés
lejtőjén egy pillanatra
megálljunk, és úgy
tegyünk, mintha ez
a lejtő nem lenne
olyan meredek és
megállíthatatlan. Hír
Józsefre még sokan
emlékezünk évfordu-
lók és különleges
alkalmak nélkül is,

mert része volt a város, a közösségek, a családok,
s nem ritkán az egyéni, személyes életek történeté-
nek. Képeivel is, képei nélkül is ott él az emlékeze-
tünkben. Ha mégis van lelkifurdalásunk, az annak
a gyarlóságunknak a következménye, hogy gondat-
lanok vagyunk kultúránk tárgyi és szellemi hagyaté-
kaival szemben. Hír József megszámlálhatatlanul
sokezer képe lappang vagy tűnt el halála után min-
denféle magyarázható, de nem mentegethető
okból. Ez volt az ő tárgyi kulturális hagyatéka. De fel-
nőtt közben több generáció is úgy, hogy róla már
talán semmit sem tudnak. Ezt a szellemi tartozásun-
kat sem rendeztük még.
Vannak persze mentségeink. A nyolcvanötödik
évfordulón már megidéztük az akkor ismert, fellel-
hető munkái alapján azokat az értékeket, amelye-
ket egyedül vagy társakkal létrehozott. S az utóbbi
években elkezdtük átvizsgálni, rendezni a méltatla-
nul kezelt hagyaték még meglévő negatívjait, poro-
sodó tekercseit. Egyszerre volt bénító a mennyiség
nagysága és elgondolkodtató a veszteség mértéke. 
De hát ki volt ő? Miért ez a morális bűntudatunk? 
Ha a személyiségét vizsgáljuk, nem is illik hozzá az
elégikus hangnem. Amikor 1911-ben megszületett
Budapesten, már javában virágzott az új művészet,
már jelentős alkotók fotóztak jelentős művekkel

gazdagítva a világ- vagy a magyar kultúrát. Most
csak a költő Ady Endréről készült Székely Aladár-fel-
vételekre utalok, hogy hazai vizeken evezzünk
tovább. A 15 éves fiú már saját pléhdoboz-tákol-
mányával elkészítette első fényképét édesanyjáról,
s ez elárulja a kor nagy próbatételét: gépet, nyers-
anyagokat beszerezni komoly anyagi áldozat volt
még a háború utáni évtizedben is.
Amikor a Hír család 1935-ben Dorogra költözött,
már számos mester élt a környéken, elsősorban
Esztergomban, de többen kitelepültek a fejlődő
község, Dorog központjába is. Ők örökítették meg
a nagy építkezéseket (munkásotthon, bányatemp-
lom, községháza, Haranghy Jenő szekkói a szín-
házteremben, bányaépületek, kálvária, ünnepi
események stb.). Bizonyosan ott lábatlankodott
ezeken az eseményeken a fiatalember is, akinek
azonban ebből a korszakból semmilyen doku-
mentuma nem maradt fenn környezetünkről.
Pedig már bizonyosan fényképezett. Sokáig híre-
sek voltak a második világháború Dorogon har-
coló orosz katonáiról készült felvételei, ma már
csak a fotós neve hordozza szójáték formájában
azt a hírt, ami a történelmi időkben meg tudta
állítani az időt. Ezek a munkái is lappanganak –
vagy örökre elvesztek? 
Ekkor már van egy komoly masinája, egy véletlenül
talált katonai gépet vásárolt meg két kilogramm
cukorral. Végre komoly technikával örökíthette meg
mindazt, ami körülvette őt. S mert elsősorban az
ember érdekelte, hamarosan közösségek vették
körül, akikkel aztán egész életében együtt tudott
dolgozni, akár a fotószakkör laboratóriumában,
akár a Fekete-hegyen újjáépített turista sasfészek-
ben, akár a klastrompusztai menedékházhoz szer-
vezett útépítésen, vagy a Táti-szigetek mellett
létrehozott csónakház gondozásában. Nem egy-
szerűen a munkálatok fotósát, hanem az egyik
főszervezőjét, mindenesét tisztelték benne azok,
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akiket magával tudott ragadni lelkesedésével,
teremtő erőfeszítéseivel. Az ember és a természet
szeretetének példája volt az élete.
De hát – szerencsére – sok ilyen embert ismerünk,
ismertünk Dorogon is. Mi volt a többlet, a másság,
amiért ő egy korszak – mintegy negyven év – jel-
legzetes alakjává tudott magasodni? S tette mind-
ezt úgy, hogy alkatától idegen volt a heroizmus,
a hősi póz. Éppen ellenkezőleg: 15 éve Cseri néni
itt, az emlékkiállításon azt mondta róla: „…nyitott
volt a világ dolgai iránt… kitartó jó barát tudott
lenni… mesébe illő az a hűség, amit ez iránt
a Ház iránt érzett…” 
Bizony a hétköznapi egyszerűség is egyszerivé,
sajátossá tehet bennünket. 
Hír József esetében azonban kicsit pontosabban
kell meghatároznunk ezt a többletet. Az ő munkás-
sága egyrészt egy szakma, a fotózás iránti alázatot
és elkötelezettséget jelentette. A szakma iránti
effajta viszonyulás azonban aligha lehetne egy
centenáriumi megemlékezés oka. Ahhoz minőségi
többletről, hozzáadott értékről is beszélni kell.
És ebben az esetben már egy olyan tevékenység,
magatartás és szemlélet társul az elkötelezettség-
gel, amely értékteremtő és időtálló. 
Maga a tevékenység már önmagában is eklektikus
fogalom: a fotós elsősorban képíró ember, aki
többnyire megörökíti a technika által megengedett,
befogadott, elkapott pillanatot. Korunkban immár
tömeges a képgyártás, és technikailag is a fizetőké-
pes kereslethez igazodó tudás rejtőzik a digitális
csodaszerekben. Elképesztően színes világ(osság)
gyúl a képernyőkön (jaj neked, fekete-fehér múlt!),
és gyakorlatilag nincs határa a kattintások számá-
nak. A kép is fogyasztható és selejtezhető, válogat-
ható és eldobható – tehát tömegcikk. S mert
sorozatban készül, megvan az esélye bárkinek
a remekműhöz, miközben talán neki van a legke-
vesebb köze a telitalálathoz. Művészek vagyunk-e
hát mindannyian, vagy inkább inflálódik általunk
a művészinek mondott termékek értéke és értékál-
lósága? Hiszen minden megtanulható(nak látszik),
minden átírható, feljavítható – azaz manipulálható! 
Itt azért talán mégis megállhatunk egy gondolatnyi
időre – egy kérdés erejéig. Tényleg minden?

Lehetséges, hogy ennyire a robottechnika kérdése
lett minden?
Helytörténészként gyakran siratom azokat a családi
fotóalbumokat, amelyeket a kései nemzedékek értet-
lenül félresöpörnek, kiszórnak a múlt szemétdomb-
jára. Mi ad értéket ezeknek a sokszor tökéletlen,
zavart szerkezetű, ismeretlen szemé lye ket-he lyeket-
eseményeket sorjázó – állott – világképeknek? Hát
ez az! Világképek. Olyan időkből, amikor még nem
volt populáris a szándék. Nem volt hajszolt megőr-
zési mámor, inger. Viszont volt idő és hely arra,
hogy ne menjünk-rohanjunk el egymás mellett,
magunk mellett.
Szerencsés ember voltál, Hír Jóska bácsi? Bizony,
az voltál. Csak hát ehhez kellett egy tudatosan
karbantartott képességed: a látás. A meglátás.
Neked sokáig senki sem mondta, hogy fotózd ezt,
örökítsd meg azt… Vitted az első gépedet, aztán
már a nyakadba volt akasztva másik kettő-három
is, és figyeltél. Amikor pedig láttál, akkor kattintottál
is. Belefért abba a selejt, a sikerületlen mozdulat-
fintor-élesség, az pedig eszedbe sem jutott talán
soha, hogy most akkor művészi lesz-e ez meg
amaz a pillanat. Martsa Alajos itt a Dunakanyar
szomszédságában ugyanezt tette. És így fotózott
a háborús tudósító, Robert Capa is, vagy mondjuk
Keleti Éva, a színészek fényképésze. Egyik sem
sértődött meg, amiért nem nevezték fotóművész-
nek. Sokezer kép közül emelték ki a keveseket,
amelyek valóban művészetté emelkedtek. Ők is
mentek megrendelésre, fényképeztek dokumen-
tálási szándékkal, ők is csináltak beállított jele-
neteket, talán még ügyeskedtek is egy-egy
képhiba javítgatásával.
Szerencsés voltál azért is, mert feketén-fehéren
ábrázoltad azt a világot, amit árnyaltabban láttál,
mint mi feketén-fehéren mai végleteinket. 
Sokan tanultak tőled sokmindent. Három külön-
böző korból származó arcképedet láttam, olyan
időkből is, amikor személyesen egyáltalán nem
ismerhettelek. Ülsz egy láthatatlan sziklaormon, és
erős vagy, határozott, derűs. Színes a kép, de már
úgy megkopott, hogy csak a fénylő áttűnés maradt
körülötted. Semmit sem változtat a benyomáso-
mon rólad, észre sem veszem, hogy most nem
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fekete-fehér vegyület tesz időtállóvá. A másik
képen egy fa alatt ülsz feleségeddel, éppen elha-
nyagolod az eleganciára törekvést, inkább elenged-
ted magad, véletlenül belepillantasz a lencsébe,
gyanakvó a tekinteted, téged itt most meglestek!
A harmadik a legkésőbbi, már-már az utolsók közül
való lehet. A sildes sapka alól egy orrot növesztő
bohóc kesernyés mosolyával leskelődsz. Buli van
a házban, valahol itt a közelben. Cseri néni ilyes-
mire emlékezett, amikor ezt mondta: „Nem volt
bohóckodó, de ragyogó humora volt, és mókames-
terré vált, ha a társaságot fel akarta dobni.” Arcod
volt a rólad készült képeken is, ahogyan arca volt
a tájnak, a munkahelynek, a családi ünnepség sze-
replőjének, akiket és amiket itt hagytál magad után. 
Válogatjuk, szemelgetjük a termést. Mindenki úgy
tudja, hogy már sosem lesz teljes a kollekció, mert
elveszett a nagyja. Szám szerint talán így igaz. Csak
hát maradt elég ahhoz, hogy a tehetség átüssön,
átsüssön rajtuk. Ebből pedig megtudható, utóda-
inkra is rábízható, hogy ki is volt Hír József? 

Ki is volt? Fotós volt, fényképész, dokumentarista,
aki megszenvedte a mesterség elsajátításának
minden erőpróbáját. Művész pedig akkor volt, ami-
kor letapogatta maga körül a tér és idő nélkülözhe-
tetlen szerkezetét. Az orosz katonák csoportképén,
a felvonulók és a zenészek tekintetében, a meggyö-
tört ipari táj olajosan piszkos leheletében, a felborult
és eltört szovjet emlékműben, a vasszerkezetű épít-
mények konstruktív rendjében, a bányász műszak-
váltás alagútvégi fényében, a foltozott kolónia tisztes
szegénységében, asszonyok, gyerekek lelassult
tűnődésében… Sok vagy kevés ennyi észrevétel
a világról? 
Szerencsések voltunk, hogy ismertük őt, általa
pedig azt a világot, amit körülöttünk nemcsak látott,
de láttatott is. És ne fogyjon el a kedvünk, lendüle-
tünk, hogy egy szerencsésebb nemzedék majd az
ő válla fölött vissza tudjon nézni az egyre távolodó
időre. A múltat meg kell örökölni és becsülni, hogy
úgy szerethessük mai otthonunkat, ahogyan Hír
József tette a maga idejében.

Kismackó tejivó, 1960 körül
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Hydropavatás, 1960 körül

Hétvége a Zöldkert vendéglőben, 1960 körül


