
TÁRLAT 

Kálmán Kata, Tiborc ábrázolója 
„Jászjákóhalmán láthattuk utoljára tiszta tekintetű pásztorlányait, súlyos felhők alatt és tüskés tarlók la-

posán — abban a jászsági faluban, ahol a harmincas években fényképezőgéppel megírta a maga falukuta-
tó életművét. Batyut cipelő Zagyva-parti asszonyokat, szikkadt izmú aratókat, fehér borostás öreg parasz-
tokat fényképezett — az öreg parasztok, az aratók, a batyut cipelők oldaláról nézve a keresőlencsébe." 
— írja a Népszabadság nekrológja 1978. április 1-én. Ez így is volt, csak a Tárnát „keresztelte" el Zagy-
vának a szerző. 

Ki is volt Kálmán Kata, aki fél évszázaddal ezelőtt készítette fotóit nagyrészt Jászjákóhalmán? Kor-
ponán született (ma Krupina, Csehszlovákiában) 1909-ben. Korán megismerkedett a társadalmi különb-
ségekkel. Iskolatársai körében többen voltak, akiknek nem adatott meg az a jómód, amiben ő élt, s ezt 
már gyermekkorában észrevette és ez a felismerés elindította azon az úton, amelyen később eljutott a 
szociofotók készítéséhez. Komáromi középiskolái után Budapestre került Madzsar Alice torna- és mozdu-
latművészeti iskolájába. Itt megismerkedett Hevesy Ivánnal, aki művészettörténet tanár volt. Két évvel 
később felesége lett az akkor már neves fotóművészeti szakírónak, kritikusnak, művészettörténésznek, 
akinek érdeklődése a filmművészet után a fotóművészet irányába fordult: az országban elsőként fejtette 
ki a fényképészet művészeti jelentőségéről szóló elméletét. Aktívan részt vett a Magyar Tanácsköztársa-
ság művészeti életében. Több könyvében lerakta a magyar fotótörténet és fotóesztétika alapjait. Nagy 
szerepe volt abban, hogy a nála jóval fiatalabb felesége is megismerkedett a szocialista eszmékkel és a 
fotózással. Kálmán Kata 1931-ben kezdett el férje segítségével fotózni és már ez évben készült felvéte-
leiből is jutott a majdani Tiborc albumba. Hogy nagyrészt miért éppen Jászjákóhalmán készültek felvéte-
lei, azzal magyarázható, hogy férjével együtt gyakran megfordult az itt élő Paray Imréné Hevesy Jolánnál, 
sógornőjénél. 

Nem sokkal halála előtt sikerült felvennünk a kapcsolatot a művésznővel, aki a jászjákóhalmi hon-
ismerti szakkör vendégeként töltött itt néhány napot, találkozva a még élő egykori fotóalanyokkal — a 
Deszpoth és a Vigh családdal — is, és ezt követően Kálmán Kata 56 fényképpel lepte meg a 
jászjákóhalmi honismereti szakkör gyűjteményét. Ezek a felvételek 1934 és 1938 között készültek, abban 
az időszakban, mely a „Tiborc" anyaggyűjtésének időszaka. Hogy ez az 1937-ben megjelent Tiborc-album 
milyen nagy jelentőségű és döbbenetes volt, bizonyítja, hogy bevezetőjét Móricz Zsigmond irta — akivel 
baráti kapcsolatban állt —, szövegét pedig Boldizsár Iván, aki maga is megfordult községünkben. 

A két évvel később, 1939-ben megjelent másik album, a „Szemtől szembe", már az „ünnepnapok pa-
rasztjait" is megmutatja, itt már jobban érvényesül a fény-árnyék hatása is (a Tiborcban a fotók árnyék-
ban készültek). Természetesen a felvételek nemcsak Jászjákóhalmán kerültek lencsevégre, hanem a Jász-
ság más településein (Jászberény, Jászszentandrás) és az ország legkülönbözőbb pontjain (Budapest, 
Karcsa, Tard stb.) is. 

Nagy kiesést jelentett a háborús és az azt követő időszak, a szocialista környezetbe helyezve azonban 
új album jelent meg 1954-ben Tiborc új arca címmel, ehhez felkereste a „Tiborc '-ban ábrázolt, még élő 
embereket. Ez a könyv azonban már magában hordozza a kor jellemző tüneteit, a képeken csupa sugárzó 
arc látható, mintha minden a legnagyobb rendben ment volna akkoriban a Tiborcok világában. 

Két gyermekét nevelve a művész szerényen a háttérbe vonult: nem volt kiállító típus, így a bevezető 
idézetben említett kiállítása is úgy jött össze, hogy a Jászjákóhalmának ajándékozott képekből a művelő-
dési ház honismereti szakköre kiállítást rendezett, bemutatva az 1930-as évek Jászjákóhalmáját. Sajnos a 
kiállításon súlyos betegsége miatt már nem vehetett részt és egy hónappal később: 1978. március 31-én 
Budapesten elhunyt. Kálmán Kata fényképeit pontos adatokkal látta el, köteteiben megjelölte a helyet, a 
gépet, a filmet, a megvilágítást stb. Kálmán Kata felvételei időről időre előbukkannak különböző nép-
rajzi, földrajzi kiadványokban, pl. a Kis magyar néprajz nagygazdája is jákóhalmi ember. 

Legutóbbi jászjákóhalmi útján már említette, hogy munkásságáról kötet készül a Fotóművészeti Kis-
könyvtár sorozatban, ezt azonban már sajnos nem érhette meg. A kötet 1981-ben jelent meg, képei a ko-
rábban megjelent három albumból valók, Furkó Zoltán bevezetőjével. A községnek ajándékozott felvéte-
lek ezek egyikében sem találhatók meg, helyi szempontból azonban igen jelentősek, mert többek között 
olyanok találhatók közte, mint a háborúban felrobbantott Tarna-híd, valamint régi — azóta már meg-
szűnt — utcarészletek, munkafolyamatok. Ezekből mutatnak be néhányat ebben a számban. 

Fodor István Ferenc 
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