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A fotográfia történetében hatalmas előrelépés 
a Lumière fi vérek találmánya, az ezüst-bromid 
alapú száraz fényképészeti lemez. A tökéletesített 
fényképészeti lemezt a Lumière család gyáraiban 
állítják elő, a lemezeket egész Franciaországban 
árusítják. Így a fotográfi a, ami a XX. század ele-
jéig kizárólag költséges nemesi időtöltés volt, 
mindenki számára elérhetővé válik. A fényképek 
száma megsokszorozódik, a képek témája is egyre 
változatosabb. 

A Lumière fivérek az 1900-as világkiállítás 
alkalmával mutatják be színes lemezeiket, majd 
1907-ben kezdődik az autokrómok ipari gyár-
tása. Az eljárás egyszerű: az üveglemezekre 
egy keményítőszemcsékből álló szűrőréteg 
kerül, a szemcséket egyenletes arányban festik 
narancssárgára, kékre és zöldre. A szemcséket 
egy lakkréteg védi, melyre fényérzékeny emul-
zió kerül.2 A lemezek egyszerű használata és 
előhívása forradalmi változást jelent a fényké-
pezésben. 

Mindeközben egy másik időtöltés, a világ körüli 
utazás is egyre népszerűbbé válik. Phileas Fogg 
kalandjait végigkísérve a Jules Verne-olvasók 
kedvet kapnak távoli országok és civilizációk meg-
ismerésére. Az utazás és a fényképezés szenvedélye 
így találnak egymásra, és maradnak elválasztha-
tatlanok mind a mai napig. Ez a két hobbi válik 
hivatássá Albert Kahn életében, aki ábrándjait 
követve létrehozza a Bolygó Archívumát, az 
Archives de la Planète-et. 

Albert Kahn (1860–1940)
« Az életet ott kell keresni, ahol van! »

Albert Kahnt egyszerre tekinthetjük a XX. század 
egyik legnagyobb fi lantrópjának és egy meglepő 
milliomosnak, aki vagyonát gondolkodás nélkül 
az emberiség jólétére költötte. Gazdag bankárként 
igyekezett jól felhasználni a vagyonát, nyitott-
ságra akarta inspirálni és tanítani az embereket. 

Albert Kahn bankja külföldi képviselőjeként 
az egész világot beutazta. Meggyőződése volt, 
hogy a nyitottság megőrzésének legjobb módja 
az utazás. Szerinte a mindenki által elfogadott 
általánosságok megkérdőjelezése akkor lehet-
séges, ha találkozunk más kultúrákkal és más 
civilizációkkal. Filantróp tevékenységének alapja 
a gondolat, miszerint a háborúk legfőbb oka az 
emberek közönyössége és a kultúrák közti értet-
lenség. Ezért döntött úgy, hogy idejét és vagyonát 
egy olyan információs hálózat létrehozásának 
szenteli, mely elősegíti a népek közötti nemzet-
közi együttműködést. Kahn-t különösen vonzotta 
Japán, ezért japán kertészeket kért fel egy keleti 
stílusú kert megtervezésére. Nem sokkal később 
birtokán már rengeteg különböző stílusú kert 
megtalálható.3  

Első kezdeményezése a „jó ügy érdekében” 1898-
ban lát napvilágot. Az „Ösztöndíj a Világ Körül” 
olyan friss diplomásoknak és tanároknak szól, akik 
már jelentős tudásra tettek szert, de nem rendel-
keznek a világlátás tapasztalatával. Az utazás, a 
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világ megismerése így a már megszerzett elmé-
leti tudást és értékeket egészíti ki. A filozófus 
Henri Bergson, Albert Kahn egy közeli barátja, 
így jellemzi az ösztöndíjat: „Az ösztöndíj célja az 

volt, hogy megismertesse egy fi atal értelmiségi elittel 

mindazt, amit Descartes „a világ nagy könyvének” 

nevezett.”4 Albert Kahn végső célja egy olyan 
intellektuális és morális nemzeti elit létrehozása 
volt, mely spirituális útmutatással szolgált volna 
az emberek számára.5 Ennek érdekében 1906-
ban megalapítja a „Társaság a Világ Körül” nevű 
szervezetet, mely egyaránt áll az egykori ösztön-
díjasokból és tiszteletbeli tagokból. A tagok 
között Kahn személyes barátai és a korszak legna-
gyobb intellektusai, mint például Anatole France, 
Auguste Rodin, Th omas Mann és Louis Lumière.

A Bolygó Archívuma 
(Les Archives de la Planète)
1908-ban, mikor Louis Lumière megkezdi első 
autokróm lemezeinek árusítását, Albert Kahn fel-
fogadja sofőrnek Albert Dutertret. Az új sofőr a 
kormány mellé egy Vérascope Richard fényképe-
zőgépet is kap, és meg kell tanulnia fényképezni 
anélkül, hogy tudná, miért van rá szüksége. Csak 
ezután tájékoztatja Kahn arról, hogy Japánba és 
Kínába utaznak, ahol Albert Dutertre feladata „a 
valóság” megörökítése. Útjuk célja tehát a való-
ság meghódítása és annak minden lehetséges 
szemszögből való rögzítése. Nem tudjuk, miért 
a sofőrjét bízta meg a fényképek elkészítésével, 
mindenesetre első útja után Kahn rájön, hogy 
szakemberekre van szüksége. Hazatértekor felke-
resi Jean Brunhes földrajztudóst, és megbízza a 
Bolygó Archívumának elkészítésével. „Az emberi 

tevékenység rögzítésére a sztereofényképészetet és a 

fi lmművészetet szeretném segítségül hívni. Fontos 

az emberek cselevésének különböző aspektusait és 

gyakorlatait megragadni, mert ezek eltűnése csak idő 

kérdése.”6

Albert Kahn új célja tehát az emberi tevékenység 
rögzítése volt álló- és mozgóképeken. Szerette 
volna lefotózni az egész földkerekséget, majd 
kielemezni és összehasonlítani az összegyűjtött 
dokumentumokat. Jean Brunhes, akinek szeme 
előtt az archívum naggyá tétele lebegett, a 
különböző expedíciókat megszervezéséről gon-
doskodott. Auguste Léon kémikus és fotós került 
a laborok élére.7

 
1931-ig több mint negyven országot jár be a 
csoport, 72 000 9x12-es és 13x18-as méretű 
autokróm lemezre fotóznak, 4000 sztereofény-
kép és körülbelül 180 000 méter 35 milliméteres 
nitrát film születik. Fontos kiemelni, hogy a 
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dokumentumok minde-
nekelőtt  tudományos 
megfi gyelésként és nem 
pedig művészeti projekt-
ként értelmezendők, az 
így létrejött archívum 
egy vizuális enciklopédia. 
A képek célja elsősorban 
a hétköznapi élet, vala-
mint a helyi építészet, 
különböző emlékművek és közlekedési eszkö-
zök megörökítése. Albert Kahn és kollégái 
azon munkálkodnak, hogy dokumentálják a 
különbségeket egy olyan világban, melyben az 
uniformizáció egyre nagyobb teret nyer.8 „Ter-

mészetesen nem szabad mellőzni a művészeti 

alkotásokat, a vallásos vagy polgári emlékműve-

ket, de a különleges látványnál sokkal fontosabb 

a hétköznapok megragadása: az átlagember a 

saját életterében, városi vagy vidéki tevékenységei 

közepette, a házában vagy a háza előtt, munka-

eszközeivel, munkaruhában vagy ünneplőben 

(a ruhákat mindig elölről és hátulról is meg kell 

örökíteni a teljes dokumentáció érdekében)…” 9 
Huszonegy év alatt, 1910 és 1931 között, negy-
vennyolc országot fedez fel és dokumentál a 
Bolygó Archívumának csapata. Ennek a törékeny 
örökségnek az értéke ma megfi zethetetlen.

Utazás Magyarországon

Jean Brunhes a Balkán-háború alatt kétszer is 
a Balkánra látogatott, 1912-ben és 1913-ban. 
A második megbízatás 1913. április 23-án kez-
dődik, Jean Brunhest Auguste Léon fotós is 

elkíséri útjára. A Balkán felé igyekezve átszelik 
Ausztriát, Csehországot és 1913. április 24-én 
Budapestre érkeznek. A projekt kikötött szabá-
lyaihoz híven Rákospalotára is ellátogatnak, 
hogy a hétköznapi emberek életét megörökítsék. 
Összesen tizennyolc kép készül Magyarorszá-
gon, tizenegy Budapesten és hét Rákospalotán. 
Az autokróm képek egy virágzó császári várost 
mutatnak be a világháborúk borzalmai előtt. 
Felbecsülhetetlen értékkel bírnak számunkra, 
hiszen Magyarországon a színes fotók ekkor 
még nagy ritkaságnak számítanak és a kevés 
elkészült színes kép kizárólag nemesi családok 
portréit ábrázolja.

Milyen életképek és műemlékek inspirálták 
Auguste Léont? Az autokrómokat végignézve 
pontosan végigkövethetjük budapesti kirándu-
lásuk állomásait. Az A1770-es negatívon az 
Erzsébet híd látható oldalnézetből, Léon a híd 
szerkezetét és díszítését hangsúlyozza ki. Az 
A1771-es lemez a Duna-partot ábrázolja a hát-
térben a Budai várral. Az A1772-es és A1773-as 
negatív az Iparművészeti Múzeum bejáratá-
nak jobb- és baloldala látható. Lechner Ödön 
csodálatos épülete valószínűleg megbabonázta 

8 Jean Brunhes: Autour du monde, regard d’un géographe, p. 83.
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az utazókat, ugyanis még egy képet csináltak 
róla, az A1775-ös lemezen az épület kívülről 
látható. Az A1774-es képen egy, a múzeumban 
kiállított oltár, melyet lenyűgöző precizitással 
fotóztak le. Az élénk színek, a kék háttér és 
az oltár aranyozott szobrai úgy ragyognak az 
autokrómon, mintha a képet digitális fényképező-
géppel fotózták volna.

Az A1776-os képen már Rákospalotán járunk. 
Házának udvarán egy fiatal lányt fotóznak 
hátulnézetből, akit az A1779-es képen elölné-
zetből is láthatunk. Vörös szoknyája és sárga 
kendője még száz év elteltével is életet visz a 
képbe. A háttérben nádtetejű ház, a küszöbön 
áll egy asszony, félénken mosolyog a kamerába. 
Ezután Léon tekintetét a padlás felé fordítja: az 
A1777-es képen egy hétköznapi ruhákba öltö-
zött kislány látható, a háttérben a padlással és a 
csűrrel. A lányok hagyják, hogy Léon lefotózza 
őket, még a házba is behívják. Hogyan érthet-
ték meg egymást? Az utazóknak feltehetőleg 
baráti fogadtatásban volt részük. Az A1778-as 
lemezen a korszakra jellemző díszes magyar 
edények láthatóak. A házat a falra akasztott 
hagyományos mintákkal díszített tálak és 

tányérok dekorálják. Az 
A1780-as és A1781-es 
képet  va lósz ínűleg  a 
porta előtt fotózták, eze-
ken a képeken két lány 
és két kisgyerek a kerítés 
előtt áll. 

Ezu tán  v i s s z a t é r ünk 
Budapestre; az A1782-es 

lemezen a  Mezőgazdasági  Múzeumnak 
otthont adó Vajdahunyad várát láthatjuk. 
A kép egy embert sem ábrázol, és csak a szürke 
vár előtt zöldellő pázsit bizonyítja, hogy színes 
felvételről van szó. Az A1783-as képen szintén 
a Vajdahunyad vára látható, melyet a Városli-
geti-tó ölel körül. A képet titokzatossá teszi a 
fák között megbúvó néptelen vár. Az A1784-es 
negatív Budapest látképét rejti a budai oldal-
ról nézve, láthatóak rajta a Lánchíd oroszlánjai 
és az egykori vámszedőház is. Itt a képek új 
jegyzékszáma kezdődik: az A69398 a Szabad 
sajtó út egy életképét mutatja be a háttérben 
az Erzsébet híddal, az A69399 pedig a hidat 
ábrázolja szemből. Az A69400-as kép a város-
ból kivezető úton készülhetett, a kép egy Duna 
mentén álló házat ábrázol. A felvétel irányát 
elnézve lehetséges, hogy ez utóbbi egy hajó-
ról készült. Ezeket a részleteket azonban nem 
tudjuk leellenőrizni, ugyanis sajnos az utazásról 
semmilyen egyéb írásos dokumentum sem áll 
az utókor rendelkezésére. A fennmaradt auto-
krómok azonban színes és élettel teli módon 
ábrázolják az 1913-as Budapest és Rákospalota 
világát.
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