
Öt évvel ezelőtt, 2004. május 5-én a Rákoskeresztúri új
köztemető szóróparcellájában a római katolikus egyház
szertartása szerint vettünk végső búcsút a március 30-án,
életének 84. évében Budapesten elhunyt Pellérdy Lászlónétól,
Margit Nénitől, az Intézetünkben több mint fél évszázadon
át tevékenykedő fényképésztől.

Pellérdy Lászlóné, leánykori nevén Fittler Margit 1920.
november 23-án született az erdélyi Buziáson, Dömök Jolán
és Fittler Béla kultúrmérnök gyermekeként. Az elemi
iskolát és a polgári iskola négy osztályát Pakson végezte el
1935-ben. Ezután egy budapesti, a gimnáziummal egyen-
értékű háztartási nőnevelő intézetben tanult 1937-ig, majd
középiskolai tanulmányait Ausztriában fejezte be. 1939-ben
férjhez ment Pellérdy László állatorvoshoz, aki tudományos
pályája során az állatorvos-tudományok doktora címig és az
MTA Állategészségügyi Intézetének igazgató-helyettesi
székéig jutott el. Gábor nevű gyermekük 1940-ben született,
mezőgazdasági gépész lett. 

Pellérdy Lászlóné a fényképezéssel 1940-ben ismer-
kedett meg. Kezdetben amatőrként fotózott, majd 1948-tól
férje mellett és számára tudományos igényű felvételeket is
készített.

A Magyar Állami Földtani Intézetbe 1950. augusztus 7-
én nyert felvételt mint fényképész technikus, ahol a földtani
fotózást nagynénjétől, Dömök Teréztől (1892–1980) sajátí-
totta el. (A fővárosi Országos Magyar Királyi Képző-
művészeti Főiskolán 1914-ben rajz- és kézimunka-tanítónői
diplomát szerzett Dömök Teréz 1923-tól kezdetben rajzoló-
ként tevékenykedett az intézetben. 1927-ben báró Nopcsa
Ferenc igazgató az általa akkor létrehozott fotólaborba
osztotta be, ahol nyugdíjba vonulásáig, 1966-ig dolgozott.)
Fényképészszakmunkás vizsgát 1959-ben tett.

Pellérdy Lászlóné az ún. alkalmazott fotózás mestere
volt, ami azt jelentette, hogy a kutatók kívánságainak meg-

felelően — munkáik illusztrálására — nyomdakész fényké-
peket készített. Kéziratos jelentésekbe, szakvéleményekbe
és különféle publikációkba (könyvekbe, monográfiákba,
tanulmányokba, cikkekbe stb.) különböző méretű ősmarad-
ványokat, ásványokat, kőzeteket stb. fotózott (hosszú mun-
kássága során ezek tízezrei kerültek fényképezőgépe objek-
tívje elé) és a mikroszkópi felvételek kidolgozását is magas
színvonalon művelte. Nem kisebb munkát jelentett számára
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a geológusok terepen készített, változatos minőségű fényké-
peinek kidolgozása. Ő maga is gyakran fotózott terepen
feltárásokat, bányákat stb. Mennyiségben és minőségben
jelentős volt a reprodukciós felvételek (pl. térképek, archív
képek, portrék) retusálással egybekötött elkészítése is.

Nyudíjas éveit élete végéig családja, az Intézet és a
budapesti Városvédő Egyesület között osztotta meg. Az utób-
bi szervezetben kifejtett munkáját a Város- és Faluvédők
Szövetsége 1998-ban Hungaria Nostra Díjjal és Podmaniczky-
díjjal ismerte el. A Podmaniczky-díjat a következő indok-
lással adták át számára: „Betegsége és idős kora ellenére is
lelkesen részt vesz a budapesti városrészeket feldolgozó
dokumentációs tevékenységben. Ötleteivel, hozzáértésével,
kétkezi munkájával segíti még ma is az Egyesület munkáját.
Közvetlensége, lelkesedése és megbízhatósága példamu-
tató a fiatalok számára.”

Öt évvel ezelőtt a Rákoskeresztúri új köztemetőben
Intézetünk nevében Dudich Endre az alábbi szavakkal
búcsúzott Tőle:

*
Tisztelt Gyászolók!
„Türelem kell. A fotózáshoz elsősorban türelem kell.”

Pellérdy Lászlóné ezt többször leírta, még többször
mondogatta. Neki volt. Sok tízezer fénykép, mikro és makro
tanúsítja ezt, jórészt a Magyar Állami Földtani Intézet és a
Magyarhoni Földtani Társulat kiadványaiban, itthon és
külföldön is.

De Margit — Margitka — tudott türelmetlen is lenni. Ha
hogyléte felől érdeklődtünk az utóbbi években, határozott
mozdulattal elhessintette a kérdést: „Beszéljünk inkább valami
másról!”

Most búcsúznunk kell Tőle. Ezt nem háríthatja el. Sok
mindent lehetne és kellene róla mondani. Hogy őseinek
egyike a legnagyobb magyar geológus, Szabó József. Hogy
a Temesvár közeli Buziáson született öt hónappal Trianon
után, tehát már Romániában. Hogy ennek ellenére tanulmá-
nyait Pakson, Budapesten és Ausztriában végezte. Hogy
nagynénje, Dömök Teréz révén került 1950-ben a Magyar
Állami Földtani Intézetbe. Akit viszont mint igazgató, báró
Nopcsa Ferenc bízott meg, hogy vezesse be és fejlessze a
„profi” fotografálást az Intézetben. Ezt aztán negyedszázad
múltán Ő folytatta, még magasabb szinten.

„Beszéljünk inkább valami másról!”
Szólnom kellene kultúrmérnök apjáról, gyakorló, majd

kutató állatorvos férjéről — aki mellett elkezdte a fényképe-
zést —, mezőgazdasági gépészmérnök fiukról. A Rá any-
nyira jellemző perfekcionizmusról, a tökéletes munkára
törekvésről. A körmönfontan semmitmondó, de kvalitásait
és népszerű voltát elismerő „káderanyagról”. Az egyszer
újításért kapott 300 (!) forintról, és a Budapest-fotói elis-
meréseként kapott Hungaria Nostra Díjról és Podmaniczky-
díjról.

De hát „Beszéljünk inkább valami másról!”
Egy alkalommal felmentem hozzá a kanyargós lépcsőn a

„toronyszobába”, átvenni egy elkészült munkát. Dicsé-
retnek szánva ezt találtam mondani: „Kedves Margit, ez
jobb, mint az eredeti.” Szigorú pillantást vetett rám és

odavetette: „Ha csak olyat akart, mint az eredeti, miért nem
vitte máshoz?”

Igaza volt. Mennyi mindent fedeztünk fel képein, ásvá-
nyokon, ősmaradványokon, fúrómagokon, feltárásokon,
amit az eredetin nem láttunk, nem vettünk észre! Meg is
mondta: „Én nem azt fényképezem, hogy milyen, hanem
hogy milyennek kell lennie.” Ezt pedig meg kell érezni. A
türelem mellett nagy-nagy empátiára, beleérzésre van szük-
ség. Ennek is művésze volt. És mindig könnyedén, moso-
lyogva, kedvesen!

Jó, jó értem: „Beszéljünk inkább valami másról!”
Az észak-amerikai indiánok a fényképészeket „árnyék-

tolvajoknak” nevezték. Úgy hitték, hogy az „árnyékukkal”,
a fényképpel, a lelkük fölött is hatalmat szerez a fényképész.
Persze, mi felvilágosodott európaiak megmosolyogtuk ezt.
Pedig Margitka esetében ez való igaz. „Amilyennek lennie
kell.” Ő a dolgok lelkét, ideáját fotózta. Ha van igazi plátói
fotóművész, úgy Ő az. Képeiből sugárzik a művészet
diadalmas hatalmának fénye.

Nem. Beszéljünk inkább valami másról.
Köszönjük meg neki, hogy volt, hogy olyan volt,

amilyen volt — amilyennek lennie kellett, elhivatottsága
szerint. Most elhívták a tiszta, tökéletes, ragyogó, örök
fénybe, ahol nincs többé „ellopnivaló árnyék”, egyáltalán
nincs semmiféle árnyék, csak az van, AKI VAN.

Ez az örök világosság fényeskedjék neki! Mert ez az
utolsó, a végleges, a soha véget nem érő exponálás.

Kedves Margitka, gyönyörködjön benne!
*

Pellérdy Lászlóné az 1950-es évek elején még ún. dup-
lakihúzatú, üveglemezes fényképezőgépeket használt. Ké-
sőbb, a kisfilmes (Leica-típusú) gépek birtokában külön-
legesebb felvételeket is készíthetett. Soha nem ismert lehe-
tetlent a fotózás területén, a minimális sikerrel kecsegtető
kívánságokat is igyekezett mindenki megelégedésére telje-
síteni. Filmelőhívás + nagyítás (papírra) fi előhívás fi
fixálás fi szárítás fi (esetleg) retusálás — e, látszólag
egyszerű, azonban számtalan titkot rejtő, ezernyi fortélyt
megkívánó technikának volt a mestere. Titokzatos műhe-
lyében, különös oldataival, „varázsszereivel” e technikával
készültek azok a (főleg fekete–fehér) képek, amelyekre
gyakran mondtuk: „Margit Néni, ez jobb, mint az eredeti!”

Öregkorára, a digitális eszközök egyre gyorsabb terjedé-
sével a fenti módszer felett kezdett eljárni az idő. Egyre fogy-
tak a „kuncsaftjai”, a 21. század elején már csak néhány
„konzervatív” kolléga (köztük e sorok írói is) kereste fel Őt
exponált filmjeivel. A digitális fényképezőgépek használatát
azonban már nem tanulta meg, az már nem az Ő világa volt.

Tiszteltük és szerettük rendkívüli szaktudásáért, szak-
mai alázatáért, művészi látásmódjáért és igényességéért,
valamint emberségéért, kedvességéért, őszinte szókimon-
dásáért. Emlékét mi, egykori munkatársai a számunkra
kiszabott idő végéig őrizzük, neve és igényes művei azonban
azontúl is nagyon sokáig megmaradnak a magyar földtan,
főleg a Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyarhoni
Földtani Társulat periodikáinak lapjain, tábláin, valamint
sok más hazai és külföldi kiadványban.   
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