
Az emberi természet egyik jellegze-
tessége, hogy vizualitása révén szíve-
sen mereng festmények, képek, illuszt-
rációk fölött. Legyen szó festményekrõl
(az õskori barlangrajzoktól napjainkig)
vagy az emberiség hosszú történetéhez
képest egy viszonylag késõi, de új tech-
nológia révén kifejlõdõ képrögzítés 
által reprodukált valóságról. Utóbbira
különösen nagy igény mutatkozott, hi-
szen a legtehetségesebb rajzolók, festõk
sem tudták oly módon megragadni a
pillanat valóságát, mint a rögzített
fénykép. Más képi médiumokhoz vi-
szonyítva gyorsan rögzül, olyan jellegû
információkat örökít meg, amelyek ver-
bálisan nem vagy csak nehezen örökít-
hetõk meg. Alapvetõ dekódolásához
ugyanakkor különösebb technikai hát-
tértudás, írni-olvasni tudás sem szük-
ségeltetik. Éppen emiatt népszerûek 
a gazdagon illusztrált gyerekkönyvek, 
s ugyanúgy a felnõttek számára is von-
zóak a képeskönyvek, fotóalbumok. 

Blos-Jáni Melinda, a Látható Ko-
lozsvár kötet szerkesztõje a Sapientia
EMTE Kolozsváron mûködõ Filmmû-
vészet, fotómûvészet, média szakának
oktatója. Kutatási területe az erdélyi
amatõr mozgókép és vizuális kultúra
története, a vizuális antropológia, vala-
mint a kortárs némafilm és posztmo-
dern filmek.1 Ugyanakkor alapítója és
munkatársa az Erdélyi Audiovizuális
Archívum Egyesületnek, amely beval-
lottan az Orbán Lajos-hagyaték felfede-
zése nyomán jött létre, célja a hasonló
hagyatékok felkutatása, szakszerû fel-
dolgozása és tárolása, valamint ismer-

tetése. Ennek nyomán elmondható,
hogy mind az egyesület, mind a kötet
tulajdonképpen a hagyatékkal és az azt
õrzõ örökössel való szerencsés találko-
zásnak köszönhetõen jött létre. Az
elõzmények sorában meg kell még em-
lítenünk egy kiállítást, valamint egy
vetítéssorozatot. Elõbbi az Erdélyi Au-
diovizuális Archívum Egyesület bemu-
tatkozó kiállítása volt,2 utóbbi pedig
Orbán amatõr filmes próbálkozásait
mutatta be kellemes zenei aláfestéssel
kiegészítve. Így a kötet vizuális anyaga
a fentebb említett kiállítás,3 filmvetítés
egyes képkockái, valamint az Orbán
Lajos hagyatékában õrzött képek válo-
gatott anyagát tartalmazza. Mindezt
egy szerkesztõi elõszó, a képek készítõ-
jérõl szóló rövid ismertetés, valamint
két tanulmány követi. 

A kötet középpontjában Orbán La-
jos (1897–1972) áll, akinek életével a
fia (Orbán László) tolmácsolásában is-
merkedhetünk meg. A 19. század utol-
só éveiben születõ Orbán mondhatni 
a 20. század elsõ háromnegyedének el-
szenvedõje, hasonló sorstársaival együtt.
Bár jómódú polgári családban szüle-
tett, az impérium- és rendszerváltások
következtében számos megpróbáltatás
érte élete során. Gyerekkori hobbija, a
fényképészet végigkísérte életét, s bár
mindvégig kedvtelésbõl ûzte, esztétikai
érzékének és igényességének köszön-
hetõen képei kordokumentum jellegü-
kön túl mûvészi tekintetben is értékel-
hetõk. Páratlan értékû hagyatéka révén
megismerkedhetünk azzal az Orbán
Lajos által láttatott világgal, amelyhez téka
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nem kell különösebb kísérõszöveget
hozzáfûzni. Képei sikeresen tükrözik 
a kötetben azt a sokoldalú egyéniséget,
amilyen a kép alkotója a való életben
volt: egy kísérletezõ, mindig többet
tudni vágyó, kíváncsi polgárt. 

A kötetben publikált két tanulmány a
képanyag technikai és esztétikai értékelé-
sében nyújt az olvasónak fogódzókat. Az
elsõ szöveg a kötet szerkesztõjének tollá-
ból származik, a képanyag tér- és idõbeli
meghatározásként szolgál, ismertetve Or-
bán Lajos munkásságát, támpontokat
nyújtva a képválogatás értelmezésében.
Sok mindent megtudhatunk belõle a vá-
rosfényképészet megjelenésérõl, elterje-
désérõl, a korabeli kolozsvári mûhelyek-
rõl és trendekrõl, valamint Orán Lajos
korai és késõbbi korszakának látásmódjá-
ról. A második tanulmány Újvári Do-
rottya fiatal mûvészettörténész újraköz-
lésre átdolgozott munkája, aki szintén az
Orbán Lajos munkásságát helyezi el tá-
gabb perspektívában, a 20. század elsõ
felének amatõr és mûkedvelõ társasági
fotós mozgalmainak keretében. Az írás
tekintélyes szakirodalmat és sajtóforráso-
kat feldolgozva követi nyomon a fényké-
pészet megjelenését lokális kontextus-
ban, a Veress Ferenc mozgalomindítási
kísérleteitõl a mûtermek professzio-
nalizálásán, a különbözõ egyesületek,
csoportosulások tevékenységén át egé-
szen a második világháború idõszakáig.
Tekintettel arra, hogy e két írás közül az
utóbbi ágyazza Orbán munkásságát álta-
lánosabb keretbe, s Blos-Jáni Melinda
szövege közelít rá a téma részleteire, ta-
lán szerencsésebb lett volna fordított sor-
rendben közölni õket. Kiemelendõ
ugyanakkor, hogy a kötet elsõ, szöveges
része is tartalmaz a tanulmányokat kiegé-
szítõ kisebb méretû illusztrációkat. A
szövegben való könnyebb tájékozódást
helyenként a képekre utaló szövegközi
utalások segítik. 

A kötet második és terjedelmesebb
részét maga a válogatott képanyag al-
kotja, amely szintén több alegységre
bomlik. Az alrészek és azok címei a vá-
logatás témáját jelölik: a sort egy a vá-
rost bemutató képsor nyitja, melyet
négy, szintén városi tematikájú sztereo-

kép követ. A következõ alegységben 
a várostól távoldó perspektívában
természetközeli élményeket, kirándu-
lásokat követhetünk nyomon, s benne 
a Kolozsvár környéki túrák mellett az
évszakok váltakozása is tetten érhetõ.
Ezt az alrészt A romantikus csendélettõl
a modernista absztrakcióig címet viselõ
képsorozat követi. Bár a beszédes cím
elárulja, hogy itt elsõsorban a leginkább
mûvészi igénnyel készült fényképek
kaptak helyet, megállapíthatjuk, hogy
esztétikai értékükön túl a képsor doku-
mentumértéke sem elhanyagolható. 
A kötet utolsó része egy sokkal szemé-
lyesebb világra tereli a szemlélõ tekinte-
tét, melyben az otthon, a családi ház és
a privát szféra világába kalauzol ben-
nünket a fényképész. A képeket néze-
getve egy sokszínû világ tárul a sze-
münk elé, melyben az õszinte gyermek-
mosoly jól megfér a beállított, mester-
kélt felnõttportrék mellett. Ezt a blokkot
különösen érdekessé és értékessé teszi 
a lencsevégre kapott és megörökített öl-
tözékek változatossága, melyek hasznos
viselettörténeti adalékként szolgálhat-
nak a kor kutatói számára.

A fényképek értékelése és értelmezé-
se szinte teljes mértékben az olvasóra
van bízva, mivel a képfeliratok csupán 
a legfontosabb adatokat közlik: a fényké-
pek technikai jellemzõit, hozzávetõleges
vagy – ahol sikerült azonosítani, ott –
pontos datálását, valamint a készítés
helyszínét rögzítik. Indokolt esetben (ha
például egy-egy kép nehezen azonosít-
ható elemeket tartalmaz) kiegészítõ in-
formációkat is közöl a kötet szerkesztõje. 

Mivel a képek többsége igencsak
kisméretû üvegnegatív formájában ma-
radt fenn, a közzétételhez szükséges
volt ezek digitalizálása, korrekciója. 
A nagyításnak köszönhetõen sokkal
jobb minõségben élvezheti az olvasó a
könyvben található reprodukciókat,
mint az eredeti negatívokat. Ez termé-
szetesen a szerkesztõk, szerzõk és digi-
talizálók munkája mellett az igényes
nyomdai kivitelezést is dicséri.

A Blos-Jáni Melinda által szerkesz-
tett kötet nem csupán a várostörténet
és a fényképészet iránt érdeklõdõk szá-112
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mára nyújt hasznos és kellemes idõtöl-
tést, hanem a várostörténettel, társada-
lomtörténettel, mûvészettörténettel, vi-
zuális kultúrával vagy egyéb rokon te-
rületekkel foglalkozó történészek szá-
mára is tartalmaz némi csemegét.

A két világháború közötti idõszak
szinte egy évszázad elteltével sem kellõ-
en feltérképezett periódusa az erdélyi
magyar történetírásnak. Különösen igaz
ez Kolozsvár vonatkozásában, annak el-
lenére, hogy városunk az impériumvál-
tást követõen is meghatározó politikai és
kulturális szerepet töltött be a régió éle-
tében. Bár a fontosabb nagypolitikai vo-
nulatok, történések ismertek, a minden-
napi élet részleteirõl továbbra is megle-
hetõsen kiegyensúlyozatlan kép rajzoló-
dik ki a rendelkezésre álló szakirodalom
alapján. A 20. század viszontagságos tör-
ténete miatt a korszak tudományos
igényességû kutatása és értelmezése
csak az elmúlt évtizedekben vált lehetsé-
gessé. A második világháború és az ezt
követõ idõszak revíziós szemléletmódja
jellemzõen szenvedéstörténeti perspek-
tívába állította az azt megelõzõ korsza-
kot. Késõbb a kommunizmus idõszaká-
nak történetírása sem viszonyult kellõ
objektivitással és mértéktartással a két
világháború közötti periódus történései-
hez. Végül az 1989-es rendszerváltás
hozta el annak a lehetõségét, hogy elkez-
dõdhessen ennek a ki nem beszélt idõ-
szaknak a megfelelõ feldolgozása. A
rendszerváltást követõ mintegy másfél
évtizedes szélsõségesen nacionalista vá-
rosvezetés (köznyelven „Funar-korszak”)
szintén akadályozta az efféle törekvése-
ket. A kötet megjelenésének idõzítése
ilyeténképpen kifejezetten szerencsés-
nek mondható, hiszen – ahogyan az a
könyvbemutató alkalmával is elhangzott
– másfél évtizeddel ezelõtt a kötet szak-

szerû bemutatása és a hagyaték értéké-
nek tudatosítása helyett egy régmúlt vi-
lág iránti nosztalgia irányába terelõdött
volna a hangsúly.4 A fényképek, annak
ellenére, hogy nem nagypolitikai esemé-
nyek pillanatait rögzítik, mégis fontos
vizuális forrásokkal gazdagítják a törté-
nészek „fegyvertárát”, hiszen a két világ-
háború közötti polgári látásmód, életfor-
ma és mindennapi élet pillanataiba
nyújtanak közvetlen betekintést. Ily mó-
don, történész szemmel, egyet kell érte-
nem a kötet szerkesztõjének azon megál-
lapításával, hogy bár nem tudjuk, mi-
lyen szándék vezérelte Orbán Lajost,
hogy fényképezõgépét egy-egy szituáció-
ban „elkattintsa”, jelen kötetet kézben
tartva, hagyatékával ismerkedve csak
örülni tudunk a fényképészet iránti ki-
tartó érdeklõdésének. Reménykedem,
hogy a következõ években, évtizedekben
több hasonló lappangó hagyaték kerül
szakavatott kezekbe, sokasítva a fényké-
pészet történetérõl szóló szakszerû és
igényes kiadványok sorát. 

A Látható Kolozsvár által egy ke-
véssé kutatott korszak mindennapjai-
ban nyerhetünk betekintést, amikor 
a fényképezés már nem csupán költsé-
ges úri passzió volt, hanem a közép-
osztály számára is elérhetõ vizuális
médium. Ennek ellenére még igencsak
messze állt azon mai állapotoktól,
amelyek immár lehetõvé teszik szám-
talan mennyiségû felvétel azonnali ké-
szítését és elõhívását. A képeken tehát
az a korszak figyelhetõ meg, amikor
részben azért oda kellett figyelni a
képkockák „felelõtlen pazarlására” vi-
szont ettõl függetlenül szerencsénkre
mégis elcsíphetõk a sablonos beállítás-
tól eltérõ spontánabb momentumok.

Fodor János

téka
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JEGYZETEK
1. Munkássága elérhetõ az egyetem honlapján. http://film.sapientia.ro/hu/munkatarsak/dr-blos-jani-
melinda (2019.04.28.)
2. A kiállításról készült sajtóbeszámoló: https://foter.ro/cikk/20161027_a_polgari_kolozsvar_
erdely_elso_filmesenek_lencsejen_keresztul (2019.04.28.)
3. Szintén az Erdélyi Audiovizuális Archívum Egyesület társszervezésében jött létre a 100 év kará-
csony: kolozsvári kép-történetek a 20. századból címû kiállítás is. Ez a tárlat azonban sokkal nagyobb
merítésbõl állt össze, csupán néhány Orbán Lajos-fotót beemelve, amely a könyvben is visszaköszön
a megfelelõ tematikus részben.
4. A Szabadság kolozsvári napilap beszámolója: http://szabadsag.ro/-/lathato-kolozsvar-ahogy-orban-
lajos-latta-a-ket-vilaghaboru-kozott (2019.04.28.)




