
Országépítés - országfényképezés 
1. A Felszabadulás tér egyik, a „Párisi udvar" át járóját megcélzó gyalogos alul járójában 

és a „mélyvasút" nyugati pályaudvari állomásának mozgólépcsőjén sokan szemlélik érdek-
lődéssel a múlt század utóján lencsevégre kapott budapesti fényképeket. Tulajdonképpen 
meglepő, hogy csak ilyen későn „fedezték fel", tették szélesebb körben ismertté ezeket a haj-
dani Pest-Budát és a születőben levő vi lágvárost életszerűen felidéző pompás felvételeket. 
Most, amikor országos méretű akció indult azzal a céllal, hogy a jövő történészei hiteles ké-
peken tanulmányozhassák majd a mai Magyarország helységeinek települési rendszerét, ut-
cáit, épületeit és a közöttük zajló életet, egyre jobban csodáljuk az egykori kiváló fényképész, 
Klösz György (1844—1913) és megbízói „ jövőbe látását", ma is korszerű szemléletét, mely sok 
viszontagságot átvészelt 300 megmaradt felvételén ma is követésre méltón tükröződik. 

Ezeken a fényképeken ugyanis nemcsak az épületeket lá t juk, hanem az utcán, téren, liget-
ben, korzón áramló forgalmat is, a lóvasutat, a konflisokat, a targoncát toló hordárokat 
éppúgy, mint a vasárnapi sétálókat, nemkülönben a tereket, házhomlokzatokat díszítő kutakat, 
szobrokat is. Még a fényképezésre a házakból, műhelyekből, piaci sátrakból összecsődült né-
zők sem látszanak beállitottnak, s mára valóságos viselettörténeti bemutatónak minősülnek. 
Tudatos koncepcióra vall a bontakozó világvárosi fejlődés változásaira figyelő, mondhatni 
a jövő történészeinek használatára különböző időpontokban készített, a bontást és építést, a ré-
gebbi épületek mellett a helyükre került ú ja t is megörökítő felvételek sora.1 

Persze, a fővárosban sok követője támadt Klösznek, de a legutóbbi időkig senki sem dolgo-
zott hozzá hasonló következetességgel és kitartással. Éppen ezért mutathatott rá Vörös Károly 
történész az országos akció saj tótájékoztatóján, hogy bármilyen nagyszámú is a Klösz úttörése 
óta felhalmozódott képanyag, mégis egyenetlen, s például a mellékutcák megörökítése tekin-
tetében hiányos is. 

2. De akadt az országfényképezésnek egy vidéki úttörője is, akit ugyanolyan későn fedeztek 
fel a szűkebb szakmai körökön kívül, mint Klösz Györgyöt. Plohn József hódmezővásárhelyi 
hivatásos fényképész az 1880-tól 1923-ig tar tó időszakban — ahogy erről a Néprajzi Múzeum-
ban 1981-ben megrendezett nagysikerű kiállítás közönsége is meggyőződhetett — egy jelleg-
zetes alföldi parasztvárosban végezte el ugyanazt, amit Klösz a fővárosban, s ugyanúgy indít-
tatást, szempontokat adhat a mai valóság fényképes megörökítőinek is. Plohn nemcsak a bel-
területen fényképezett, hanem megörökítette a határban folyó jellegzetes alföldi gazdálkodás 
módjait, munkaeszközeit is.2 

3. A fényképező néprajzi kutatók egyébként is példát mutat tak arra, mi az, aminek megörö-
kítésével a ma országfényképezö fotósai forrásértékű dokumentumokat jut tathatnak a jövő 
történészei kezébe. A ki tűnő országjáró néprajzi kutatónak, Gönyey Sándornak az áMenyű-
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göző gazdagságú fényképsorozata, amelyből a Néprajzi Múzeum időszaki kiállítása nyomán 
a Honismeret Tárlat rovatában annak idején válogatást adtunk,3 ékesen tanúsította ezt. Ha-
sonlóképpen a magyar népismeret száz éve született nagy tanítójának, Györffy Istvánnak még 
szakmai körökben is meglepetést keltő sok-sok fényképe, amely ma is tanulmányozható a Nép-
rajzi Múzeum több termet betöltő emlékkiállításán. 

4. Amikor több mint egy évtizeddel ezelőtt — a felszabadulás 30 éves jubileumának előké-
szítése jegyében — felvetődött az országfényképezés gondola ta / még nem bontakozhatott ki 
országos méretű akció, mivel nem akadt olyan központi intézmény, amely vállalni tudta volna 
a várható nagymennyiségű fénykép és negatív tárolásával és gondozásával j á ró feladatokat. 
Mégis az akkori szűkebb-tágabb körű kezdeményezések biztató eredményeket, ma is haszno-
sítható, sőt a további évekre is termékeny mozgalmi feladatokat kínáló tanulságokat hoztak. 
Ezeket éppen ezért k ívánatos lenne még részleteiben is számba venni és a honismereti moz-
galom széles köreiben megismertetni. 

Például a Szabolcs megyei Vaján, a Vay Adám Múzeum Baráti Köre községi „képes krónika-
ként" nemcsak a helység minden házát fényképezte le és gyűjtöt te utcánként albumokba, 
hanem ennek kapcsán kimunkáltak egy olyan ún. telekkataszter kérdőívet, amelynek feldolgo-
zása a házakban lakó családok életmódjának lakás- és munkaviszonyainak, társadalmi mozgá-
sának megismerését, sok tanulsággal járó beható elemzését tenné lehetővé.5 

Somogyban — a Megyei Levéltár irányításával — Vörös Károly második javaslatát6 való-
sították meg. Községi adatlapokon — több kevesebb jellemző fényképpel illusztrálva — össze-
gyűjtöt ték a községek legfontosabb történeti és szociográfiai adatait. E megyei akció hatására 
született meg később, két lelkes helyi kutató összefogásával az a Balatonszentgyörgy felszaba-
dulás utáni fejlődését bemutató, sajátos felépítésű krónikás kötet, amelyben az egyik szerző 
többezer felvételéből válogatott képanyag a másik szerző által összeállított szöveges falutör-
ténettel egyformán hangsúlyos szerepet kapott.7 

A mostani országos akció előtörténetéhez tartozik még, hogy 1979 végén a HNF Heves me-
gyei honismereti munkabizottsága kezdeményezésere a népfront , a megyei tanácsi, közművelő-
dési, gazdasági és társadalmi szervekkel összefogva pályázat formájában szervezett fényképe-
zési akciót. A kifejező című kezdeményezés (A jelenről jövőnek) túlságosan széttagolt, túl 
sokat markoló temat iká ja és rövid határidejével összefüggő kampányszerűsége miatt csak 
részleges és területileg egyenetlen eredményt hozott A niej^ye 18 községéből így is bekerült 
azonban megőrzésre az egri Dobó István Vármúzeum adat tárába 1358, történeti dokumentum 
értékű fénykép, a hozzájuk tartozó negatívokkal együtt . (További 9 községből is érkeztek 
még be a pályázatra pozitív képek. Ezeket — a negatívok begyüjtese után — a helytörténeti 
és településfejlesztési munkában még értékesíteni lehetne.) 

5. A szükséges központi előkészítés után a megyek ben az elmúlt év őszén indult meg a nagy 
fényképező hadjárat szervezése.8 A helyi adottságokhoz igazodó mozgósítás (területi tájékoz-
tató megbeszélések, községi akcióbizottságok) eredményeképpen, a januárban megtartott sa j -
tótájékoztatón három község (a Bács-Kiskun megyei Csavoly a Győr-Sopron megyei Györság 
és a Hajdú-Bihar megyei Esztár) már át is adhatta inegci zésre az elkészült felvételek negatív-
jait és nagyításait, valamint a fényképek adatait tartalmazó jegyzéket a központi tárolást és 

'Vő. Fényképfelvételek műteremben és házon kívül Klósz György udv. fényképésznek 
műintézete által. Bp., Corvina, 1979. 
2A „Plohn-gyűjtemény" létrejötte, nagy értékű képanyaga szélesebb körben — sajnos 
— még kevéssé ismert. A vele foglalkozó alapos tanulmányból kitűnik,"hogy.a felvételek 
készítésében a mester segédje, Balogh Tamás is részt vett, s hogy a gyűj temény meg-
születésében, kibontakozásában jelentős szerep jutott Kiss Lajosnak, s hogy a neves al-
földi festő, Tornyay János is foglalkoztatta Plohnt. Vő. Dömötör János: A Plohn-gyűjte-
mény. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1968. 165—185. old. 
3M. P.: Falusi képes krónika. Honismeret, 1984. 1. sz. 37. old. 
4Vörös Károly: Két javaslat mai életünk emlékeinek megörökítésére. Honismereti Hír-
adó, 1973. 3—4. sz. 24. old. 
5A1 olnár Mátyás: Vajai „képes krónika" és kérdőíves „telekkataszter." Honismereti 
Híradó, 1973. 3—4. sz. 181. old. 
6Vörös Károly: Szempontok egy helység ál lapotrajzának elkészítéséhez. Honismereti 
Híradó, 1973. 1. sz. 9. és 77. old. 
'Balatonszentgyörgyi képes krónika Irta Simon József, fényképezte dr. Kiszling Mátyás, 
Balatonszentgyörgyi közös tanács, 1T80. 
"Felhívás. Honismeret, 1984. 5. sz , borító. 
9Kisíaludy Sándor: Képes üzenet az utókornak. Népfront , 1985. 4. sz. 18—21. old. 
'"Mándics Mihály: A csávolyi példa. Népfront, 1984. 10. sz. 55. old. 
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gondozást vállaló Üj Magyar Központi Levéltárnak. Ahogy az elhangzott tájékoztatásból ki-
tűnik, mintegy ezer helységben ekkor már folyik a fényképezés, s másik ezerben is megindult 
a szervezés. 

A három emiitett község képviselőinek beszámolóiból,"1 s az esztáriak ugyanakkor bemuta-
tott kamarakiállításából úgy látszik, mintha még mindenütt csak a települések belterületének 
megörökítésére gondolnának. Mire e sorok megjelennek, bizonyára sok újabb információ 
gyűlik össze arról, hogy a különböző megyékben milyen felfogásban és módszerekkel, milyen 
bevált ötletekkel igyekeztek megvalósítani az akció kitűzött céljait, mi az, ami igazán történeti 
forrás értékűvé teszi majd a képanyagot, sőt arra nézve is, hogyan lehet már most felhasz-
nálni az akció eredményei t a település hasznára. 

A bemutatott képsorokat szemlélve volt bizonyos hiányérzetünk. Az utcaképekből kiraga-
dott, elszigetelten megörökített házak sokasága nem adhat elég hű képet falvaink mai arcula-
táról. A jövő történészei minden bizonnyal igényelnék, hogy az „elődök" itt bemutatott pél-
dájából okulva az épületek megörökítésével egyidejűleg igyekezzünk rögzíteni — persze mes-
terkélt beállítás nélkül — azt is, ami az épületek körül történik, s jellemző helységeink mai 
életére. Ez, természetesen, csak akkor sikerülhet, ha az országfényképezést nem tekint jük 
gyorsan letudandó kampányfeladatnak, hanem ha — helyi amatőr fotósok bevonásával — 
igyekezünk azt folyamatossá tenni. Így lehet majd megörökíteni a hétköznapok, ünnepek év-
szakok szerint változó, jellemző mozzanatait. Olyasmikre gondolunk pl. hogyan állnak a sze-
mélygépkocsik a házak előtt vagy az udvarokon, hogyan indulnak munkába (sőt ingázásra) 
a dolgozók, milyen egy bérelt autóbuszos mai lakodalmi menet, milyen öltözetben jönnek 
a gyerekek az iskolából vagy az óvodából, de még arra is, milyen a közlekedés a járda nélküli 
utcán sáros időben, milyen a kocsma körüli forgalom, vagy akár a sorban állás a péküzlet vagy 
a tejcsarnok előtt. 

A folyamatosság megvalósítása, a helyi fotósok mozgósítása segítene abban is, hogy — ha 
nem is mindenütt, de minél több helyen gondoljanak már idén is arra, hogy megörökítsék 
a határ, a külterület régi és újabb építményeit , népi műemlékeit, a mai gazdálkodási módról 
tanúskodó határrészeket, a rajtuk folyó munkákkal, az ott legelő állatokkal együtt. Remél-
jük, az országfényképezés nem fejeződik be az „idei termés" betakarításával, hanem a későbbi 
években is folytatódik (pl. belső felvételek készítésével is), gondolnunk kell azonban arra, 
hogy az idén bekövetkező változásokat jövőre nem lehet születési ál lapotukban tetten érni, 
s arra is, hogy a mostanihoz hasonló arányokban aligha lehet megismételni az akciót. 

6. Az ilyen széles körű, az egész honismereti mozgalmat mozgósító kezdeményezések, ami-
lyen az országfényképezés is — ahogy a múltban már tapasztalhattuk — kettős haszonnal jár-
nak. Egyrészt megnövelik mozgalmunk társadalmi hatékonyságát, a szűkebb pátria iránti fe-
lelősségérzetet, s a közügyek iránti érdeklődést fokozó, társadalomnevelö szerepét, másrészt 
új módszerekkel, ú jszerű kezdeményezésekkel gazdagítják magát a mozgalmat is. így nemcsak 
a jövő történészeinek dolgozhatunk, hanem részesei lehetünk a napjainkban folyó történelem-
csinálásnak is. Nemcsak távlati településpolitikánkat alapozzuk meg, hanem serkentjük, se-
gít jük a mai településfejlesztő, lakóhelyszépitő, környezetvédő feladatok megoldását is. Így 
egyaránt figyelmeztethetünk a lakóhely megőrzendő értékeire, a mögöttünk levő négy évtized 
alkotásaira, de a pozitív változásokkal együtt a változtatandókra is. 

Az eddigi eredmények ismeretében bízhatunk abban, hogy a mostani nagyszabású ország-
fényképezö akció is sok hasznos, újszerű kezdeményezést, bevált felhasználási ötletet, rokon 
országszépitő—országépítő feladatvállalást szül, s hogy ezek elterjesztésével növekszik a sok 
helyen most bontakozó vagy már félidejénél tartó akció lendülete és hatékonysága. 

Morvay Péter 
(Plohn Józseí lelvételei) 
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