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Plohn József munkássága 
A fényképezés történetének komo-

lyabb kutatásával csak az utóbbi 
néhány évtizedben találkozunk. Csak 
a legutóbbi időben kezdte meg műkö-
dését Kecskeméten a Fotótörténeti 
Múzeum. Mindezek miatt érthető, hogy 
olyan, a maga nemében egyedülálló 
művelődéstörténeti vállalkozás, amilyen-
re a Hódmezővásárhelyen élt Plohn 
József a századfordulón vállalkozott, 
mindmáig kevéssé ismert. (Elég itt arra 
utalnom, hogy a több ezer, túlnyomó-
részt néprajzi felvételt készítő, tragikus 
sorsú fotográfus nem került bele 
szócikként az öt kötetes Néprajzi 
Lexikonba sem.) Ezt a helyzetet rész-
ben magyarázza, hogy Plohn József 
vidéken élt és részben az is, hogy 
életében kevés publikációs lehetőség-
hez jutott. P H E ^ ^ H H H H I ^ H ^ H K ^ ^ ^ K & S H B 

A Plohn műterem levélpapírjának 
nyomtatott fejrésze Fényképészeti és 
festészeti műintézet és a négynyelvű H H H ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H H H I 
szöveg első pillanatra amolyan pro- Molnár Bálint 48-as honvéd 
vincialis tulzasnak tűnhet. Ha azonban 
megnézzük az alapítás dátumát, 1868, 
akkor már nyilvánvalóan érzékelnünk kell, hogy a magyar vidéki fényképészet egyik 
első műhelyével találkoztunk. Ezt az apa, Plohn Illés eredetileg Makón alapította, de 
már 1870-ben Hódmezővásárhelyre telepedett át az akkor egy éves József fiával, aki 
egészen az 1944-es deportálásig ott is élt és működött. Az apa maga is 
kezdeményezőkész fényképész volt: Készített felvételeket a bécsi világkiállításról, az 
idős Kossuthról stb. Bár 1911-ben halt meg, az 1890-es évek elejétől nevével már alig 
találkozunk, fia, József vette át a műterem vezetését. Plohn József eredetileg a képző-
művészet vonzásában indult pályájára, egy évig ez irányú főiskolai tanulmányokat 
végzett Budapesten. A fényképezés mesterségbeli ismereteit Bécsben, Koller tanár 
festő és udvari fényképész műtemiében sajátította el. Ezt hosszabb, szinte egész Euró-
pára kiterjedő tanulmányút követte. A magas szinten elsajátított ismeretek már a mil-
lenniumi kiállításon nagydíjat hoztak a fiatal fényképésznek. Ugyanerre az időre esik 
nagy vállalkozásának, a néprajzi fotózásnak az elkezdése is. Ebben nagy szerepe volt 
annak a baráti társaságnak, amelyik ez irányban ösztönözte és bátorította a fiatal 
fotográfust. A Hódmezővásárhelyen, a mai Andrássy utca 8. sz. alatti bérház helyén 
állott műterem az itt élt Tornyai János és Endre Béla festőművészek és Kiss Lajos, a 
későbbi Kossuth díjas etnográfus állandó találkozóhelyévé vált. Szívesen látott vendég 
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volt itt az említetteken kívül Kallós Ede, Pásztor János szobrászművész, a szomszédos 
Szentesről átlátogató Koszta József festőművész és a városban szintén többször meg-
fordult Iványi-Grünwald Béla festőművész is. A műteremnek van még egy, a magyar, 
sőt az egyetemes képzőművészet szempontjából is említésre érdemes szerepe: László 
Fülöp, az angol királyi udvar és arisztokrácia által kedvelt kiváló portré-festő a Plohn 
műteremben fényképszínezéssel kezdte pályafutását. Tornyai János maga is gyűjtött 
néprajzi, első sorban népművészeti tárgyakat, Endre Béla festőművész azonban nem-
csak gyűjtő, hanem szenvedélyes amatőr fényképész is volt. Az ő biztatásukra értette 
meg és érezte át a néprajzi fotózás jelentőségét Plohn József és több mint két évtizedes 
fáradhatatlan tevékenysége eredményeként csaknem 3000 darabra gyarapította felvéte-
leit. A nagy méretű (13x18, 18x24 cm) üveg lemezek beszerzése komoly befektetést 
jelentett és a nagy terjedelmű és súlyos masina tanyákra szállítása igen komoly meg-
terhelést jelentett. Ezek ismeretében még inkább elismeréssel kell adóznunk a végzett 
munka iránt. Az elkészült felvételek egy töredékét Szeremlei Sámuel a Hódmezővá-
sárhely története című öt kötetes munkájában publikálta először a századelőn. Jellem-
ző azonban a fényképezés alkotó munkakénti meg nem becsülésére, hogy sem ő, sem 
utána még jó néhányan még csak meg sem említették a fényképek készítőjének nevét. 

Plohn József az I. világháború után jórész azért, mert hazafias cselekedetként jegy-
zett jelentős értékű hadi kölcsönei teljesen elértéktelenedtek, nehéz anyagi helyzetbe 
került. Érthető, hogy igyekezett az addig befektetett szellemi és anyagi tőkéjéből 
valamit hasznosítani. A Vallás- és Közoktatási Miniszterhez először 1922-ben fordult 
levélben, melyben néprajzi felvételeinek albumban való megjelentetéséhez kért 
segélyt. Tervezete szerint 6 sorozatban mezőgazdasági épületeket, szobabelsőket, 
munkálatokat, mesterségeket és régi magvar díszítményeket kívánt közreadni. A 
Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya azonban nem támogatta a kérelmet. Sajá-
tos, hogy még ebben az időben sem értékeltetett igazán a fotográfusi tevékenység. Az 
előterjesztés ugyanis a következőt tartalmazza: A szellemi munka, szigorúan véve a 
szellemi tulajdon, legelőbb is a képek jó részére vonatkozólag az illető uraké, akik 
annak idején kikötötték maguknak a publikáció jogát is. Az illető urak a vásárhelyi 
festőművészek és Kiss Lajos, akik felhívták a figyelmet - a szakvélemény szerint - a 
fényképek készítésére! Az elutasítás után Plohn József végül saját költségére összeállí-
tott egy, a Képek a magvar alföldi népéletből című, 125 fényképlapot magábafoglaló 
albumot, mely túlnyomó részt népművészeti (hímzés, bútor) felvételeket tartalmazott. 
A siker érdekében látványos lépésre szánta magát. A Horthy kabinetirodában dolgozó 
vásárhelyi rokonságú tábornok, név szerint Hainiss Győző befolyását kihasználva a 
kormányzónak is bemutatta felvételeit. Az eseményt a sajtó is publikálta szokásos 
protokolláris szinten (melegen érdeklődött, elragadtatással szemlélte, sőt legmagasabb 
pártfogásról biztosította stb.). A lapokban még az is olvasható volt, hogy a Vallás és 
Közoktatásügyi Minisztérium 2 millió koronával támogatja a pótolhatatlan remek-
néprajzi felvételek kiadását. Történni azonban ezek után sem történt semmi. 

Plohn József azonban még mindig nem csüggedt el teljesen, mert öt év múlva újra 
előterjeszti kérelmét. Ekkor már egészségének romlása, munkaképességének csökke-
nése is szerepel az indokolásban. Meg kell jegyezni, hogy a kérelmet Móra Ferenc 
mellett Banner János, Imre Sándor és Kogutowicz Manó professzorok is támogatták. 
Mindezek ellenére nem valósult meg Plohn József dédelgetett álma. Az 1930-as évek 
végén már betegeskedő Plohn József rezignáltán nyugodott bele a kiadás ügyének 
zátonyra futásába. 1944 júniusában deportálták. Az idős ember nem bírta az emberte-
len vagonírozás körülményeit, útközben, Ausztriában fejezte be életét. Élettársa és 
örököse hét éven át őrizte az akkor már a háboriis események folytán 1615 darabra 
csökkent gyűjteményt, majd 1952-ben 1500 forintért inkább át-, mint eladta a Tornyai 
János Múzeumnak. Azóta egyre többen használják fel a nagy értékű gyűjtemény 
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darabjait. Budapesten a Nemzeti Galériában és az ország számos városában, sőt Ju-
goszláviában és Olaszországban is önálló kiállításokon mutatta be a múzeum a váloga-
tott felvételeket. A lemezek legnagyobb része 13x18 cm-es, van azonban ennél na-
gyobb (18x24) és kisebb (9x12) méretű is. (Ezek a méretek megközelítőek, mert az 
időben az inch szerinti lemeznagyság volt általánosan elterjedt és az néhány millimé-
terrel eltért a cm-es mérettől.) A lemezek döntő része ép, ma is használható. Egy 
kisebb töredék azonban gomba-károsodást szenvedett, néhánynak a széléről pedig 
levált az emulzió. Több mint 200 felvételen találunk épületeket (tanya, gazdasági 
épület, paraszt ház, stb.). Szigoríian vett néprajzi tudományos szempontból hiányosság 
a teljes annotáció (helyrajzi szám, tulajdonos, illetve használó neve, a felvétel készítés 
ideje). Ezekkel kapcsolatban egyetlen bizonyosság a vásárhelyi helyszín. (Fotótörténeti 
és fotóesztétikai szempontból az annotáció hiánya nem jelent értékelési gondot.) 
Plohn József csaknem 100 felvételen követte és rögzítette lemezeire a fazekas munkát. 
Ennek a mennyiségnek a dupláján pedig a mezőgazdasági munkát és az állattartást 
örökítette meg. Igen jelentős részén szerepel a lemezeknek a népművészet (subadísz, 
hímzés, fazekas edény, stb.) Mintegy 100 a temetői fejfák felvétele. Művelődés- és 
művészettörténeti szempontból érdekesek a Tornyai János festményeinek (Juss, Csiz-
mahúzás) életkép beállításáról készült felvételek. 

A mintegy 400 portréból ki kell emelni azt a 154 db lemezt, amelyen Plohn József a 
századforduló idején Hódmezővásárhelyen élt, egykori 48-as honvédeket örökítette 
meg. Közülük 77-nek a neve tussal felírtan az üveglemez szélén szerepel. Plohn József 
tehetsége, fotóművészi alkotóereje ezekben a felvételekben jutott a legmagasabb 
fokra. Ezeket a portrékat minden trükk, különleges megvilágítás nélkül, a legegysze-
rííbb eszközökkel örökítette meg. Vállalkozásához az indítást a kolozsvári Történeti és 
Ereklye Múzeum Kossuth Lajos születésének 100 éves évfordulója alkalmából, 1902-
ben kibocsájtott felhívása adta. A felhívás Hódmezővásárhelyen, ahol igen erős volt a 
szabadságharcos hagyomány és a Kossuth kultusz is érthetően kedvező fogadtatásra 
talált. A honvédeket Plohn József sajtó útján invitálta fényképezőgépe elé, kilátásba 
helyezve a szegény sorsúak ingyenes fotózását. A 70 év körül járó 48-as honvédek 
közül sokan egészen biztosan először ültek fényképezőgép elé, mert foltos, foszlott, 
daróc mháik arról tanúskodnak, hogy nem fényképezésre, de mindennapi kenyérre is 
alig tellett némelyiküknek. A porték gondbarázdált, szántott vonásai sorsról, a cserzett 
munkás kezek társadalmi helyzetről adnak megrázó üzenetet, vallomást. Egy részük 
határozottan, öntudatosan nézett a lencsébe, mások tétován, riadtan. Mennyire nem 
illenek ezek a jobbára földműves, napszámos kisemberek a műterem faragott, aranyo-
zott asztala és rojtozott plüss székeinek környezetébe. Lelkük mélyén azonban, s ez 
tartásukból, tekintetükből egyként sugárzik, áthatja őket annak a tudata, hogy vállalá-
suk a szabadságért és jobbéletért érdemes, méltó és magasztos volt. Plohn József a 
közkatonák, a történelem igazi formálóinak halhatatlanságát örökítette meg számunk-
ra. A Zrínyi Kiadó gondozásában 1992-ben végre, ha nem is az általa tervezett néprajzi 
felvételekkel, de publikációt nyert Plohn József értékes munkásságának a 48-as hon-
védeket reprezentáló része. 

A Tornyai János Múzeum a millecentenáriumi év egyik rendezvényeként hét terem-
ben mutatta be Plohn József munkásságát. Szerepel a kiállításban természetesen a 154 
honvédportré 100x70 cm-es nagyításban, továbbá a néprajzi felvételek válogatása, a 
városképek és az életkép beállítások is. Ezen kívül természetesen a korabeli dokumen-
táció és az eddigi kiállítások publikációi, valamint a honvéd portrék által ihletett 
képzőművészeti alkotások, festmények és szobrok szintén szerepelnek a kiállításban. 
A Tornyai János Múzeum ezzel is igyekszik Plohn József elszigeteltségben végzett 
értékes munkásságát minél szélesebb körben közkinccsé tenni. 

Dömötör János 
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