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Zenetörténet fényképeken 
90 éves Schwanner Endre fotóművész

A magyar fotó doyenjét a fausti óhaj: a múló pillanat megörökítésének 
vágya hajtotta sok évtizedes pályája során. Megragadni a felejthetetlen 

pillanatokat, emlékeztetni jeles koncertekre, előadásokra, és segítségére 
sietni a felidézhető hangoknak, láthatóvá tenni az előadóművészek  
jellegzetes mozdulatait, gesztikulációit, amelyek különben a feledés  

homályába merülnének. Schwanner Endre nemcsak a klasszikus zene  
és a jazz rajongója volt és maradt, de örök szerelmei közé tartozik  

a színház, a táncművészet és – a motorsport is.

Márton Attila

Sc
h

w
an

n
e
r 

E
n

d
re

 o
tt

h
o

n
áb

an
, 2

0
17

. ©
 S

zé
c
si

 Is
tv

án



33GRAMOFON

Olyannyira nem volt egy-két témánál 

leragadt fotográfus, hogy az említett 

érdeklődési körein túl neves kor-

társait is megörökítette: hazai és 

külföldi fotósokat, képzőművészeket, 

színházi rendezőket, közéleti szerep-

lőket egyaránt. Miközben a hazai 

fotózás nagyjai között tartották 

számon, elvi elhatározása volt, hogy 

a legprofibb amatőr státuszát, 

művészi függetlenségét megőrizze. 

Nem vállalt olyan állást, amely 

valamely laphoz kötötte volna, nem 

akart hivatásos fotóriporter sem 

lenni. Amikor napi rutinmunkáját 

befejezte, a maga örömére fordulha-

tott a művészetek felé. „Nem akarom, 

hogy megutáltassák velem azt, amit 

szeretek csinálni” – vallotta. 

Nem volt könnyű élete a viharos XX. század évtizedeiben. 

1928. március 20-án Budapesten született, és gyermek-

éveiben még megtapasztalhatta a „boldog békeidőket”. 

Édes apja tisztviselő volt, a Gundel éttermek főkönyvelője. 

Polgári jólétben nőtt fel a Baross utca egyik bérházában,  

de a háború nyomorúságát is megismerhette. 1946-ban 

a bencés gimnáziumban érettségizett, textil-technikusnak 

készült és gyakornokként egy textilgyárban dolgozott. Első 

fényképezőgépét nyolcéves korában kapta, a technikai 

alapismereteket pedig sógorától leste el. Nyomtatásban 

1948-ban jelent meg első képe az Autó című lapban, ami 

egy tihanyi motorversenyen készült. A technikai érdeklődés 

mellett a zene világa is vonzotta: nagynénje a Rózsavölgyi 

Zeneműboltban dolgozott. 1950 januárjától katonai szolgá-

lata során rádiótávírász kiképzést 

kapott, és csak 1955 végén szerelt le. 

A forradalom után „maszek” fényké-

pész volt, majd tizenöt éven át 

a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet-

ben dolgozott. Az itt végzett – a 

repro dukciótól a nagysebességű 

kutató-filmezésig a fotózás minden 

területére kiterjedő – munkája során 

szerezte meg azokat az ismereteket, 

amelyek magalapozták szakírói, 

előadói és oktatói tevékenységét. 

Szakmai körökben azzal vált ismertté, 

hogy amit fotótechnikai kérdésekben 

tudni érdemes, azt ő naprakészen 

tudja.

Nemzedékeket tanított csaknem két 

évtizeden át a Magyar Újságírók 

Szövetségében, tevékenykedett a Fotó 

és a Fotóművészet szerkesztőbizott-

ságában, több mint száz szakcikket 

publikált fotós szaklapokban és más 

folyóiratokban is, előadásokat tartott 

országszerte és kiemelten foglalkozott 

a fotótechnika fejlődésével. Így vált 

a fotográfus szakma egyik legnagyobb 

tekintélyévé. 
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Számos kiállítása volt a fővárosban (Ferencvárosi Pincetárlat, 

Fészek Művészklub, Nemzeti Múzeum) és vidéki városokban 

(Salgótarján, Esztergom, Győr, Sárospatak). Olykor  

csak jazzfotográfiákat mutatott be, ezért sokan csak mint 

jazz fotóst ismerték. 2008-ban megkapta a magyar fo-

tográfia rangos szakmai elismerését: a Balogh Rudolf-díjat.

Schwanner Endre zokszó nélkül, makacs következetesség-

gel járta a saját útját, végezte áldozatos munkáját. Valóságos 

csoda, hogy kenyérkereső állása, a minden napos rutinfel-

adatok elvégzése mellett hogyan  

volt képes ezt a jelentős életművet 

létrehozni. Ráadásul aktív év-

tizedeiben a fotózás nem tartozott 

a könnyű tevékenységek közé, 

nagy méretű, súlyos gépek és 

tartozékok cipelésével és időigényes, 

fárasztó laborató riumi munkával járt 

együtt.

Klasszikus zenei hangversenyek 

állandó látogatójaként a múlt  

század legnagyobb muzsikusairól 

készíthetett portréfotókat, vagy 

az alkotás ihletett pillanataiban kapta 

őket lencsevégre. Tapintatosan,  

de merészen kereste meg őket 

az öltözőben vagy akár szállodai 

szobájukban is. Szvjatoszlav Richter, 

Yehudi Menuhin, Msztyiszlav 

Rosztropovics, Kodály Zoltán, 

Ferencsik János, Ránki Dezső 

tűnnek fel képein, de végtelenül 

hosszan sorolhatnánk, ki mindenkit 

fotózott. Természetesen ezek  

a nagy művészek újabb látogatásaik 

alkalmával már régi ismerősként 

üdvözölték a kitűnő modoráról 

ismert fotóst. Ő volt az egyetlen 

fotográfus – talán nem csak  

Magyarországon – aki bármikor 

felkereshette Richtert, akár a 

Zene  akadémián, akár az Erkel 

Színházban lépett pódiumra. 

A zongora művész a legnagyobb 

elismeréssel nyilatkozott a róla 

készült képekről, és örömmel 

nyugtázta a Rosztropoviccsal közös 

felvételt, amely véletlen találkozás-

ból adódott. Schwanner maga 

mesélte, hogy a nehéz embernek 

tartott Richternek jó humora volt, 

és remekül lehetett vele viccelődni. 

A világhírű Anda Gézához is szemé-

lyes barátság fűzte, feleségével 

együtt többször vendégeskedett Andáéknál Svájcban.

Fotográfiai munkásságához szorosan hozzátartozott 

az emberi kapcsolat kialakítása, ezért különböznek képei 

a megszokott riporteri munkáktól. A sajtófotósokkal ellentét-

ben nem érte be az események szolgai megörökítésével: 

nem pusztán dokumentálásra törekedett, hanem vizuális 

komponálással új, művészi minőséget hozott létre. Képeinek 

üzenete van, és a központba mindig az embert helyezte – 

emelkedettségével és gyarlóságával együtt. Azt vallotta, 
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hogy a zenét képileg visszaadni 

lehetetlen, legfeljebb az embert, aki 

azt létrehozza, és ő csupán ezt 

próbálta meg.

Schwanner Endre mindig a fekete- 

fehér technikát részesítette előny-

ben, és soha nem használt villanó-

fényt. Miközben jól ismerte az egyre 

divatosabbá váló fotótechnikai 

trükkök és manipulációk alkalmazá-

sát, ő ebben igen mértéktartónak 

mutatkozott.

Természetesen a rá jellemző 

megszállottsággal tevékenykedett 

a jazz vonatkozásában is. Szerette 

és ismerte a zeneművészet „mosto-

hagyermekét”, amely a század 

derekán itthon kevés megbecsülést 

kapott a hivatalos művelődéspoliti-

kától. Már a ’60-as évek legelején 

ott volt a legendás Dália klubban, 

majd a nagy amerikai sztár zenészek 

összes koncertjén a csaknem húsz 

éven át tartó Erkel színházi „jelené-

sek” során. Fotózhatta Oscar 

Petersont éppúgy, mint Ella  

Fitzgeraldot, Duke Ellingtont, Dizzy 

Gillespie-t, Thelonious Monkot, Art 

Blakey-t, Stan Getz-et vagy Charles 

Mingust. Országunk nagynevű fiait 

is megörökítette hazalátogatásuk 

alkalmával – Szabó Gábort már 

1974-ben, amikor itthon még alig 

hallottak róla. Persze a jazz hazai 

művelőinek megörökítésében 

is élenjárt, Vukán György, Benkó 

Sándor, Gonda János, Deseő 

Csaba, Berkes Balázs, Kőszegi Imre, 

Szabados György, Vajda Sándor 

tűnnek fel jazztörténeti fontosságú 

felvételein. Színházművészeti 

fotográfiái sorában pedig kiemel-

kedő a Mensáros László előadó-

estjein készített képsorozata, amelyeket egy teljes éven át 

készített az Egyetemi Színpadon.

Hatalmas életművét a Nemzeti Múzeumra hagyta, mintegy 

600 nagylemezből álló zenei gyűjteményét pedig az 

Országos Széchényi Könyvtárnak adományozta.  Legutóbbi, 

Idők című nagysikerű életműkiállítását is a múzeum Pulszky- 

termében rendezték meg egy évvel ezelőtt. Hallása az 

utóbbi időben nagyon megromlott, így nem tud zenét 

hallgatni, pedig – mint mondta – számára a zene a legkevés-

bé nélkülözhető dolog az életben. Csodálatos zenei és 

színházi fotóiból már korábban jelent meg kötete, most 

pedig éppen a motorsport fotókat válogatja kiadásra. 

Barátai, tisztelői – köztük Huszti Péter és Haumann Péter 

színművészek – rendszeresen felkeresik az idős mestert,  

aki lebilincselően érdekes elbeszélő, valóságos krónikása 

a 20. századi Budapestnek. Kilencvenedik születésnapján 

szeretettel köszöntjük a nagy idők tanúját, és hálásan 

köszönjük neki a zenei világ megörökítésében végzett 

munkáját.
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