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Kvázisorozatként � ha nem is összehangoltan, de egymásról nyilván tudva, mert a
fényképek kiadásának módszertanán egyre finomítva � három keménytáblás, hasonló
formátumú, címû és célú könyv jelent meg az elmúlt évtizedben a Budapest környéken
kívüli elsõ városgyûrû három jelentõs, nagy történelmi hagyományú városáról � a meg-
jelenés sorrendjében � Székesfehérvárról, Kecskemétrõl és Kalocsáról. A városnevet és
az érzelmi értékében ma elsõsorban nosztalgiát ébresztõ �anno� szócskát kombináló
címek, könyvborítók alatt a hely fotográfiában elmondható történetének egy-egy kísér-
letét adták közre, tiszteletre méltó elszántsággal és méltánylandó színvonalon.

A három könyv szerkezete lényegében azonos: rövid szöveg várostörténetrõl és a
fotózás helyi hagyományáról, számos fekete-fehér fotográfia (hol topográfiai, hol tema-
tikus csoportosításban) tárgyszerû képaláírással, s valamivel bõvebb magyarázattal há-
tul, végül a további ajánlott olvasmányok jegyzéke. A különbségek pedig a mind végig-
gondoltabb szerkesztésre utalnak, törekedve arra, hogy a minõségibb nyomású fotog-
ráfiákhoz alaposabb, bõvebb, rendszerezettebb fájlt csatoljanak. A maga módján mindegyik
kötet keresi a helyi tudás és a képi megjelenítés összekapcsolásának lehetõségét.

Nem elõzmények nélküliek e könyvek. A szomszédos s a távolabbi országok kisebb-
nagyobb városai régóta törekednek a helyi öntudat, reprezentáció jegyében hasonló
lokálpatrióta visszaemlékezõ albumokat kiadni sok képpel (néha csak barna tónusú pos-
tai levlapokból válogatva), kevés magyarázattal. Remek helye van az ilyen köteteknek
azokban a reklámtasakokban, amelyeket polgármesterek és egyéb notabilitások nyújta-
nak át közepesen fontos vendégek számára. Ez a � kis szürke illusztrációkat közlõ vá-
rostörténeteken túli � helytörténeti reprezentáció nálunk eddig nemigen létezett, a vi-
zuális nosztalgiának a Klösz-kiadás óta legfeljebb fõvárosi, majd országos változataira
utalhatunk.

Az ilyen nosztalgiaalbumok érzelmi értéke igen magas hõfokú lehet az érintettek
számára; jellegzetes nézésmódja pedig: a jelen és múlt képeinek szomorkás összeveté-
se. Az elõttünk fekvõ három kötet megjelenésének ténye mindazonáltal nem indokolná,
hogy szaklapban íródjék kritika e nem titkoltan részben kereskedelmi vállalkozásokról.

BÁN ANDRÁS

A nyíri földnyílás
Demeter Zsófia � Gelencsér Ferenc: Székesfehérvár anno�
Pillanatképek egy város életébõl. Székesfehérvár:
István Király Múzeum, 1990.
Székelyné Kõrösi Ilona: Kecskemét anno� Képek a régi Kecs-
kemétrõl. Kecskemét: Katona József Múzeum, 1998.
Romsics Imre: Kalocsa anno� Kalocsai fotográfiák. Kalocsa:
Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 1999.
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Ám vállalásuk ennél igényesebb: ha számos megszorítással is, mégis kísérletet tesznek
lokális fotográfiai források kiadására, vizuális helytörténetírásra. S ez már elegendõ ok a
méltatásra, egyúttal pedig számos lényegi kérdést � a könyvek szépészeti aspektusai, a be-
vezetõk tényanyaga és szemlélete és így tovább � mellõzve, mindössze ezen egyetlen
aspektus mentén érvel maga a méltató, ámbár a körülményekbõl adódóan semmiképpen
sem tekinti a mûveket szigorúbb értelemben vett forráskiadványoknak. A vizsgálódás
tehát arra irányul, vajon milyen mélységben alkalmazták a könyvek szerzõi a történelem
és társadalomtudományok kínálta módszertani javaslatokat vizuális forrásaik nyilvános-
ságra hozatalánál. A nézegetésen és az evidens adatközléseken túl mérlegelték-e, hogy
a képek adatgazdagsága hogyan aknázható ki az életmód, értékek, rejtett tudások fel-
színre hozásához? Azaz újra csak illusztrációként használták-e a képeket, mint már annyi
történeti kiadvány, vagy elõreléptek a vizualitás sajátos forrásértékeinek kiaknázása felé?

*

A fényképek történészi-társadalomtudósi közreadása mind ez ideig csak szerény mér-
tékben járult hozzá a történelmi-társadalmi felszíni struktúrái mögötti vizsgálódást ja-
vasló törekvésekhez. Egy-egy ilyen korai fotográfiára nézve intenzíven érezzük annak a
szónak a súlyát, hogy �tény�. Bár néhány újabb publikáció gondosan vizsgálja a similitudo
és az ábrázolt valóság módszertanának finom árnyalatait (például Marosi 1995:24: �a
mûvészet és a valóság viszonyát aszerint körvonalazhatjuk, hogy milyen módszerekkel
kutatjuk�), s ennek során a történeti-ikonográfiai kérdések közé a fotó problémáját is
beemeli (például Basics 1998; Jalsovszky � Stemlerné Balog 2000), a fényképek kínálta
léptékredukció lehetõségei lényegében mégis kihasználatlanok. Jellemzõ módon a mos-
tanában oly kelendõ mikrotörténelmi könyvek általában még csak nem is illusztráltak.

Ábrázolás és ábrázolhatóság kettõs nézõpontját vizsgáljuk meg Székesfehérvár pél-
dáján. Baitz Péter adta ki a közelmúltban a város korai ábrázolásainak gyûjteményét (Baitz
1996). E mintaszerû albumból nyomon követhetõ a város bemutatásának újabb kori
története és problémája a Dürer köréhez tartozó Hans Springinkleenek a 16. század ele-
jén készült csatajelenetétõl a finom kis biedermeier vedutákig, azaz a fotográfia feltalá-
lásáig. Baitz utal arra, hogy Fitz Jenõ szerint egy 1608-ban, Párizsban megjelent, a tö-
rök háborúk történetét bemutató, s az OSZK Apponyi-gyûjteményében megtalálható
könyv rézmetszete az elsõ, amelytõl pontos topografikus hûséget várhatunk el. Azaz
amikortól kezdve értelmes helyi párbeszéd kezdõdhet a múlt vizuális archeológiája kap-
csán: az ábrázolások révén a meglévõ alapfalakra �újraépítjük� a rég elpusztult épülete-
ket, városrészek egymáshoz való viszonyát és hajdani állapotát próbáljuk rekonstruálni.
A nézet távlati, a nagystruktúrákra utal. De a városábrázolás másról, többrõl szólhat.
Az említett, térképi szerkezetet és � talán � a személyes tapasztalatot madártávlati rajzzá
változtató ábrázolás részleteiben bizonyosan érdekes, de egészében különösebb karak-
ter nélkülinek mutatja a csatornák közé fogott várost. Ahogy a Fehérvár ikonográfiájá-
hoz való további 17�18. századi hozzájárulások éppilyen kevéssé karakteresek: nem erõs
a helyhez kapcsolódó képzet, a város tényleg a múltjából él. Az 1688-as visszafoglalást,
majd az 1720 táján megkezdõdõ újjáépítést, az elpusztultak helyén emelkedõ új temp-
lomokat és külvárosokat narratív módon rögzítik az alkalmilag, földrajzi vagy történeti
mûvek illusztrációjaként létrejött ábrázolások. A város ikonográfiája a nagy barokk épít-
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kezések befejeztével, a falakat övezõ mocsarak kiszáradásával és a biedermeier rajzstílus-
sal változik lényegi módon. A távlatos veduták helyét fokról fokra elfoglalják a városi terek,
utcaképek, nevezetes városképi elemek, a topográfiai pontosságon túl egyre jellegzete-
sebb hangulat járja át a lapokat. S amikor a metszetek helyett a fotográfiák veszik át az
ábrázolás feladatát, a váltás drámai. A többszörös nézõpontváltás során a 19. század
fotóin a részletek veszik át a befoglaló formák helyét. A 20. század elején elmozdul a
kamera a leíró nagytotálból, magasra emelkedik, közel megy, mindenesetre egyre fonto-
sabb szereplõvé teszi a véletlent, a pillanatot. Míg végül a húszas évekre a staffázsfigu-
rák is élettel telítõdnek, s a távoli, dicsõ, imaginárius múlt mellett az épített-tárgyi ha-
gyaték is közös helyi hagyománnyá lesz, nem csupán historizáló pedantériával, de ér-
zelmi kötõdéssel. Ekkor válik a város � ábrázolásában is � azzá a nosztalgiákban élõ, szeretni
való hellyé, amelyrõl vallomástevõi közül mondjuk Kodolányi János így ír: �Fehérvárt
szeretem. Otthonosan érzem magam benne, akár a házikabátomban. Tetszik a belsõvá-
ros kanyargó, szalagvékony utcáinak régi barokk képe, a külsõ részek falusias, parasztos
hangulata, tocsogó, sáros-bokros környéke, a kakasugrás szélességû folyócska, mely az
iskolakert mellett ballag, s széles rétek vizét gyûjti össze, a távolban kéklõ Vértes hosszú
háta. Tetszik a barátságos külsejû iskola, udvarán a suttogó jegenyékkel. A bokros, csa-
litos közkertek, az Erzsébet-liget árnyak közt kanyargó útszövevénye. Tetszik a köveze-
ten halkan kopogó cipõsarkok álmatag muzsikája, a Hal tér, a falusi szekerekkel körülvett
Ponty-kocsma, amelynek falát egy sereg lézengõ »Ponty-lovag« támogatja. Íme ez az õsi
koronázó város�� (Kodolányi 1965:290�291.)

Topográfiai pontosság és a város szeretetének poézise � e két kritériumnak vitán felül
eleget tesz mindhárom ismertetett album. Azzal a megrendültséggel járhatjuk be a fo-
tók által a három város tájait, ahogy ezt Móricz tette Kecskeméten 1932-ben: �Néztem
ezt a gyönyörû Kecskemétet. Alig van szebb város az Alföldön. A városháza Lechner
Ödön legszebb alkotása. Bûbájos épület. Elõtte negyvenöt méter széles sugárút metszi
ketté a girbegörbe régi utcák tömkelegét, s európai szépségûvé teszi a várost. Kétfelõl
nagyszerûen megépített s úgynevezett magyar stílusban tervezett paloták szegélyezik:
mindenesetre egyéni jellege van a városnak. De ha az ember behatol a keskeny utcákba,
még a legszélsõ periférián is derék, izmos polgári házak vannak, amelyekrõl messze vilá-
gít a régi jómód.� (Móricz 1959:312.)

Ugyanakkor egyikük sem veti föl, a metszetekhez képest a fotográfiai veduták miként
módosítják az ikonográfiai hagyományokat. Talán a város emblematikus helyeinek fotó-
változatait lett volna érdemes felsorolni idõben egymás után, talán a grafikai és a foto-
gráfiai toposzokat összevetni, talán határozottabban elkülöníteni a láttató mentalitáso-
kat, helyit és idelátogatót, hivatásost és amatõrt, talán kiemelni azt, amit egy-egy kor
idegenforgalmi gyakorlata fontosnak tart megmutatni képeslapokon, vagy olyan közle-
ményekben, mint Klösz-féle Budapesti Látogatók Lapjának vagy Bodnár Gyula tanár úr
Budapest székesfõváros iskolai kirándulóvonatai sorozatának városismertetõi.  E lehe-
tõségekrõl a fényképminõség okán mondhattak le a szerkesztõk � nyilván nem találták
az eredeti felvételeket �, ám az ilyesfajta exkurzusok mellõzése bizony némiképp egyne-
mûsíti a köteteket, pedig hát Kecskemét, Kalocsa és tovább � az Alföldön maradva �
Makó, Hódmezõvásárhely, Karcag hangulati, de vizuális-emblematikus különbségei is
szinte tapinthatóak e városok lokálpatriótái és rajongói számára. A különbségek érzé-
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keltetésének módjait nem találva így hasonló kisvárosias utcaképek, formális csoportké-
pek sorolása mentén ismerkedünk a városokkal a kötetekben, s igazán erõteljes különb-
ségek épp a turistaattrakciókban, az egzotikumokban mutatkoznak, mint a mûvészkedõ
asszonyok vagy a bugaci pásztorok és gulyások. Tehát azokban a jegyekben, amelyeket
a helyi öntudat elfogad, mint az önnépszerûsítés szükséges, ámbár kellemetlen eszközét.

*

A hangulaton túl a fotó sajátlagos jegye, legalábbis a századfordulótól, a pillanat meg-
ragadása. A fényképezés e tulajdonsága és a polgárember tudásvágya analógnak mond-
ható. Asbóth Miklós terjedelmes Kalocsa-dokumentációja számos ilyen pillanatképet
rögzít írásban: 1885. június 27. �Megtörtént az elsõ vasúti baleset a kalocsai szárnyvo-
nalon. A Kalocsára induló vonat Kecel után összeütközött a leeresztett sorompók kö-
zött rekedt lovas kocsival. A mozdony a lovakat halálra gázolta, a mozdonyt követõ va-
gon kisiklott.�; 1932. május 1. �A Magyar Rádió 45 perces helyszíni közvetítést adott a
Földmíves Ifjúsági Egyesületbõl a Kalocsa környéki népszokásokról.� (Asbóth�Romsics
1998:94, 144.) Szinte látjuk a fotográfiát, amely bizonyára el is készült volna, ha a foga-
tos vár harminc évet a sorompók közé rekedéssel, s azt a képet is, amelyen az ifjak ren-
dezett csoportot alkotnak a mikrofon elõtt. Ha nem is ezeket, hasonló hírértékû felvéte-
leket közöl a három kötet: Ferenc József fogadása a fehérvári indóháznál, Justh Gyula
parolázik az öreg honvédekkel Kecskemét fõterén, nyúlgátépítés a kalocsai Bürgerkertnél
az 1941-es jeges árvíz idején.

Ám az egyszeri mögött inkább a jellegzetes megragadására törekedett mindhárom
kötet szerkesztõje. Jobban szeretik az etnografikus jellegzetességekrõl minél több rész-
letet felsoroló zsánerképeket, az eseményekrõl a rendezett csoportképeket, a híressége-
ikrõl a kissé merev mûtermi felvételeket választani (bár a korai idõszakból természetesen
nem is igen találhattak volna mást). Így szemlélhetjük öröklétnek szánt beállításában �
mondjuk a Kalocsa-kötetben � a késõbb Munkácsy által is megfestett Haynald püspök
urat, a nevezetes csillagászt, Fényi Gyulát, a fotótechnikai ismeretek tudományos igé-
nyû népszerûsítésében is eredményes, tiszteletre méltó Tóth Mike tanár urat.

Álljunk meg azonban egy képnél, mondjuk a Kecskemét-kötet 100. sorszámú fotó-
jánál. Bakule Márton mûkertész. Az 1860-as évek jellegzetes drapériás, papírmasé pillé-
res mûtermi környezetben pocakos-óraláncos polgárember néz ránk némi kifejezéste-
lenséggel. A kommentárból megtudhatjuk, hogy a város által az �okszerû kertészet�
meghonosítása érdekében létrehozott Mûkert telepítése fûzõdik Bakule uram nevéhez.
A történet eddig legalább annyira tiszteletre méltó, mint amennyire érdektelen. Ám ha
valamiképp odacsatolható lenne az a sok-sok adat, amit a helytörténet Bakule Mártonról
tud, mindjárt mozgalmasabb lenne a formális mûtermi felvétel. A morva Bakule Már-
tont a legjobb referenciákkal hívta meg a város (ezt megelõzõen közel húsz éven át
Szapáry Ferenc gróf alkalmazásában állt), mikor 1856-ban a népiskolai oktatást segítõ
mezõgazdasági gyakorlókert létesítésérõl határozott. A munka � terepegyengetés, kö-
rülárkolás, telepítés, majd az oktatás és a facsemete-forgalmazás � nagy lendülettel kez-
dõdött, ám hamarosan végeláthatatlan huzakodás kezdõdött a magyarul nem beszélõ
fõkertész és a városi hatóság között: Bakule azt nehezményezte, hogy szolgálati laká-
sának felépítése vagy tizenöt évig elhúzódott, a város kevesellte a mûkertészeti eredmé-
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nyeket, ámbár késõbb, jóval Bakule uram halála után (õt az 1873-as kolerajárvány vitte
el) belátták, talán a hely volt alkalmatlan. Így lesz a Mûkertbõl Népkert, majd Kada Elek
polgármester kezdeményezésére Mûvésztelep (Juhász 1993:103�110).

*

Pontosság, tanúságtétel és költõiség: mi másra lenne még alkalmas a régi fénykép?
1911. július 8-án nagyobb földrengés rázta meg Kecskemét városát. Az országos la-
pokban is megjelent, sõt � s ez már a vizuális tudásátadás újkora � a Vasárnapi Újság
több alkalommal képekben is beszámol az eseményrõl, Kecskeméten pedig hamarosan
képes levelezõlapokat árulnak a megsérült épületekrõl, a megrongálódott tetõszerkeze-
tû városházáról, a félrebillent toronysisakos zsinagógáról. Természetesen Székelyné Kõrösi
Ilona Kecskemét-albumában is ott látható néhány e felvételek közül. Köztük kettõ, az
57. és az 58. kép a nyíri földnyílást mutatja be. Az egyiken tucatnyi városi és falusi nép,
s pár bámészkodó gyerkõc valamiféle furcsa hasadékot áll körül a mezõn, a másikon e
hasadék mellett kendõs-kötényes asszony térdel, tenyerét rituális mozdulattal fölfelé
fordítva. Az alkalmi csoportosulás értelmezhetõsége a képen belül marad: elnézegethet-
jük viseletüket, vizsgálhatjuk kapcsolatukat a fényképezõgéppel, megállapíthatjuk, mi-
lyen eszközökkel teremt általuk riporthelyzetet a mûfaj e korai szakaszában a fotográ-
fus. A másik fotó azonban nem hagyja nézõjét nyugodni. Lehetséges, hogy valamiféle
különös képzetek kapcsolódtak egy természeti jelenséghez? Talán csodaként értelmez-
ték, vagy jóslásra, gyógyításra használták? A képen szereplõ asszony különös magatar-
tása mindezt megengedi, de magyarázattal nem szolgál. Ezen a fotográfián talán épp
fölhasad a formális tudás sûrû szövésû vászna, s belelátunk a mindennapi rejtelmekbe?
És mennyi további kép szerepel e könyvek lapjain, vagy hever az archívumokban, felkelt-
ve kíváncsiságunkat a napi szenzációk mögött a különleges helyi tudások iránt.

A képek és a helyi tudás részletgazdagságát alkalmatlanul hozza fedésbe a fotóal-
bum a maga mûfaji kötelmeivel. Romsics Imre például felvillant egy kedves századfordu-
lós leányarcot, Lovasy Erzsébetét. Még kétszer viszontlátjuk õt pár évvel késõbb: ahogy
telnek az évek, egyre finomabbak az arcvonások. Még azt is megtudjuk, késõbb a polgári
fiúiskola igazgatója veszi feleségül. S a film nem pereg tovább. Boldogan élt, vagy családi
drámák közepette? Jó lenne végigolvasni a képregényt, de a fotók kínálta mikrotörténelmek
nagyobb része megíratlan marad. Megrázó erejû tudósításokat eddig is a szépirodalom-
tól kaphattunk: Kodolányi már említett önéletrajzi regényében családi tragédiák, sze-
mélyes kis kalandok, fölfedezések nagyszabású tablója és aprólékos csodavilága bomlik
ki. Korlátok közé szorítaná a fantáziát, ha az álmok és víziók mellett a pedáns optikai-
kémiai képek is megjelennének? Épp ellenkezõleg. Példa erre mondjuk az Új Írás folyóirat
1974�1980 közötti Pályám emlékezete sorozata, amelyben a vallomástételre felkért írók
vizuális narráció formájában is beszámoltak életükrõl, s a szövegek ilyesfajta egybefoná-
sa kontrasztok és koincidenciák szellemi izgalmait kínálta.

*

Az igényes népszerûsítõ felfogásból adódik, hogy bár mindhárom könyv utal a képanyag
összeállításának mikéntjére, idõhatáraira, a fotók õrzési helyére, szigorúbb értelemben
nem kapunk tájékoztatást a válogatásról (nem tudható, mekkorák, milyen archiválási
módokat alkalmaznak, s milyen mértékben adatoltak az egyes áttekintett gyûjtemények),
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s kihasználatlanul marad annak lehetõsége is, hogy bevezetést kapjunk egyúttal a hely
fotótörténetébe. Pedig a számos idelátogató fotós és helyi amatõr felvételein kívül a kö-
tetek sokat merítenek a városaikban mûködött mûtermek anyagából � a Szakács Margit-
féle, teljesnek nem mondható adattár vagy két tucat mûtermet említ korszakunkból
Székesfehérvárról (Szakács 1997:166), a másik két városban is legalább tíz mûködött �, s
fontos lett volna tudnunk, mely mûtermek hagyatéka maradt fönn legalább töredéke-
sen. Kalocsa esetében errõl Romsics Imre nem a kötetben, hanem külön közleményben
számolt be (Romsics 1999).

Szerencsés lenne, ha e kötetek tanulsága alapján kialakulna az ilyesfajta � remélhe-
tõleg szaporodó számú � publikációk forráskezelési minimumának rögzítése. Az eddig
leírtak kétségtelenül elkedvetlenítõek, ha a vizualitástól mást is várunk, mint esztétiku-
mot, hangulatot. A �nemzeti vizuális kincs� mélységében is földolgozott publikálása
nyilván nem csak technikai-menedzselési okok miatt várat magára (az újabb számítógé-
pes dokumentálási eljárások már igen alkalmasak lennének valamiféle vizuális mikrotör-
ténelem-írásra s CD-ROM-on való kiadására), maga a kihívás túlságosan komplex. De
ezen minimum kimunkálásán � a történészek nyomán (például Sipos 2000) � érdemes
elgondolkodni. Sok szempontból irányadó számunkra az a kötet, amely a közelmúltban
jelent meg a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának anyagából (Jalsovszky
� Stemlerné Balog 2000). A Fénnyel írott történelem címû album szerzõi vázolják a gyûj-
teménytörténetet (megkerülhetetlen: egy-egy archívum szervezõdése, állapota, doku-
mentáltsága értékeli föl a közreadott anyagot), ezt követõen pedig megadnak minden, a
képen ábrázoltra vonatkozó tájékoztatást a kép mellett vagy a képre mint tárgyra vonat-
kozó adatokat a képjegyzékben. A mutatózás ezen kötetnek sem erõssége, de követen-
dõ, hogy minden fotográfusról rövid biográfiát közöl � hisz fotótörténetünk jelen állása
mellett hivatkozni nemigen tudna. Az összetartozó vagy egymásra utaló képek együt-
tes ismertetése, a �linkek� megmutatása, a �hipertextes� magyarázatok csatolása, a vi-
zuális hivatkozás természetesen itt is megoldhatatlan, a mûfajból adódóan, de � s talán
ezt kell aláhúzni � számos esetben értelmez nem a fõtémához tartozó képi elemeket, és
ezzel kontextust teremt a fényképezõgép apró, pontos észrevételei számára.
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