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Családi Körben 
Fotográfiák a századelő falusi 
Magyarországáról a Néprajzi Múzeum 
gyűjteményéből 

Az ENSZ által az 1994. évre meghirdetett A család nemzetközi éve alkalmából állítottuk 
össze a század első évtizedei falusi Magyarországának életmódját bemutató fényképkiállí-
tásunkat. Móra Ferenc, Móricz Zsigmond és Tamási Áron világa elevenedik meg előttünk a 
„szem nyelvén", amely ma már csak emlékeinkben él. Csaknem száz év választ el ben-
nünket ettől a kortól. Nem lehet, és nem is akarjuk visszaforgatni az idő kerekét. Nosztal-
giára ugyanis nincs okunk, hiszen a paraszti élet szigorú törvényekkel élő, nehéz sors volt. 

A paraszti kultúrának a múlt században költészetét, a századfordulón pedig gazdag 
népművészetét ismerte meg a művelt nemzet. Később a falukutató mozgalom a nép 
mérhetetlen nyomoráról, szegénységéről tudósított, amely miatt három millió ember 
keresett új hazát Amerikában. Melyik a parasztság igazi arca? A fénykép hiteles do-
kumentum - mondhatnánk, de emlékezetünkben megjelennek a két világháború 
közötti újságfotók, amelyek díszes ünneplőbe öltözött aratókat, örökké mosolygó 
arcokat, napsütötte falut mutatnak. A „magyaros stílus" révén vált világszerte ismertté 
a magyar fotográfia, itthon pedig tiltakozásul megjelent Kálmán Kata Tiborc kötete. 

A néprajzi fényképezés jóvoltából a múlt század végétől - sokkal korábban, mint ahogy 
az a magyar fotótörténetben általánossá vált - eseményfotók, pillanatfelvételek készültek 
az ország különböző vidékein élő parasztok mindennapjairól. Ezek által hitelesen tárul 
elénk, hogy milyen volt a magyarországi tájak, népcsoportok, különböző paraszti rétegek 
családainak egykori élete. A hagyományos paraszti kultúrában a család fogalma jóval 
tágabb, mint a polgárság esetében: a múlt század végén és a XX. század elején a nagy 
létszámú önellátó parasztcsaládok gazdasági-társadalmi egységek is. Ezért válik lehetővé, 
hogy a korabeli lakosság túlnyomó többségét kitevő parasztság életmódját a maga teljes-
ségében megismerhessük a fotográfiákról. 

A századfordulótól a falusi emberek a búcsúk vagy a városban megfordulás alkal-
mait fénykép készíttetésére is felhasználták. Más esetben a kezdő vagy kevésbé 
tehetős fényképészek járták a falut, így nagy számban készültek családi fotók. A 
paraszti fényképek meghatározó stílusjegyei nem csupán a látvány részei, hanem 
stabil értékrend gesztusokban történő kifejeződései, s külön-külön jelentéssel bíró 
mozzanatok. Az egyenes tartás, a tekintet, a szembenézés szimbolikus tartalommal 
rendelkezik, amint a népi szólásokban is kifejezésre jut az erre vonatkozó tapasztalat: 
szemtől-szembe, a szemébe mond, a szeme közé néz, a szeme sem áll jól stb. A 
családi fotográfia egyúttal ideálkép is: a „család-eszme" látványban történő megfo-
galmazása, megjelenítése. A század eleji Magyarország „Európa kicsinyben", ahol a 
különböző népcsoportok békességben, kölcsönös egymásrautaltságban éltek egymás 
mellett. A kiállításon bemutatott korabeli fényképek a magyarok és a nemzetiségek 
életéről egyaránt szólnak, jól láthatóak a családok eltérő életlehetőségei, kulturális 
hagyományai, vallási és társadalmi különbségei még a klasszikus családi fényképfel-
vételeken is. 

Fogarasi Klára 
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A kelengye áta-
dása. 
Kalotaszeg, 
Kolozs megye. 
Dunky fivérek 
felvétele, Kolozs-
vár, 1899. 
(Néprajzi Múze-
um F1771) 

Csángó férfi 
fiaival. 
Gyimesközéplok, 
Csík megye. 
Köllő Rezső 
felvétele, 1912. 
(Néprajzi 
Múzeum F 
13872) 

Magyar 
gazdapár. 
Püspökladány, 
Hajdú megye. 
Györffy István 
Felvétele, 1908. 
(Néprajzi 
Múzeum F 
9354) 

Magyar pásztor-
család. 
Peszéradacs, 
Pest megye. 
Madarassy 
László felvétele, 
1906. (Néprajzi 
Múzeum F 
8042) 



Paraszt család. 
Borzavár, 
Veszprém 
megye. Ismeret-
len fényképész 
felvétele. 
(Néprajzi 
Múzeum F 
29276) 

Aratás. 
Tápiószecső, 
Pest megye. 
Magyar Filmiro-
da felvétele. 
(Néprajzi 
Múzeum F 
156888) 

Székely legény és 
leány. 
Kecsedkisfalud, 
Udvarhely 
megye. Kovács 
fényképész 
felvétele, 1931-
(Néprajzi 
Múzeum F 
65304) 

Házaspár. 
Tolna, Tolna 
megye. Schrantz 
Ferenc felvétele, 
1921. (Néprajzi 
Múzeum F 
46799) 


