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Detektívtörténet
Kerekasztal-beszélgetés

Orosz Márton: Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt! Szeretném bemutatni a be-
szélgetés résztvevőit: Julie Martint, az E. A. T., a New Jersey székhellyel működő Experiments in 
Art and Technology Alapítvány igazgatóját, Gadányi György fotótörténész–fotóriportert, Bod-
rog Levente elméleti matematikust és mérnököt, valamint Mizser Attila csillagászt.

A beszélgetés résztvevőinek szakmájából is kiderül, hogy egy igazán interdiszciplináris jellegű 
kiállítás részesei lehetünk, aminek a címe Találkozás Picassóval. Valójában azonban nem Picasso 
a főszereplő, hanem a fényképeket, a tárlaton látható huszonkilenc fotóból álló sorozatot készítő 
francia költő, drámaíró és filmrendező, Jean Cocteau. A kiállítás másik főszereplője a svéd szár-
mazású mérnök, Billy Klüver, aki a sorozatot rekonstruálta, kiderítetve a fényképek szerzőjét, a 
rajta látható személyeket, készítésük pontos idejét, és azt is, hogy a sorozat miként függ össze a 
kubizmus, távolabbról az avantgárd művészet születésével. Arról majd később lesz szó – és erre is 
Billy Klüver jött rá először –, hogy a Satie és Cocteau által jegyzett darab, a Parádé díszlet- és jel-
mezterveinek a megtervezésére a fényképek készítése közben kapta a felkérést Picasso. A kiállítás 
rendezésekor mint kurátort engem elsősorban az érdekelt, hogy egy elektromérnök hogyan kezd 
el művészettel foglalkozni és hogyan utazik el Párizsba csak azért, hogy egy bohém művészeti 
csoport létrejöttét felkutassa, egykori működését dokumentálja. Ez az egész kutatás, amihez Billy 
Klüver, illetve Klüver özvegye, Julie Martin az 1970-es években fogott hozzá, a később Kiki Pá-
rizsa címen megjelent könyvük előkészítésével kezdődött. Miközben a háttérmunkát, az anyagy-
gyűjtést végezték, egyre több olyan fénykép került elő, amelyekről sejteni lehetett, hogy valaha 
egy sorozatot alkottak. Először tizennyolc darab kép került elő, majd huszonnégy vált ismertté. 
Ahogy említettem, ez a szám ma huszonkilenc. Arról talán majd Gadányi tanár úr szót fog ejteni, 
hogy vajon ez a teljes sorozat-e, vagy egy felvétel még mindig lappang valahol, és kilencvenkilenc 
évvel ezelőtt valójában harminc képet készített Picassóról és barátairól Cocteau. Most arra szeret-
ném kérni Julie Martint, hogy avasson be minket a részletekbe, felelevenítve férje művészet iránti 
érzékenységét. Felettébb izgalmasnak tartom ugyanis, hogy mérnök létére Billy Klüver művé-
szettörténettel kezdett el foglalkozni és jó lenne megtudni azt az indítékot is, aminek a hatására a 
korszak legismertebb művészeivel ilyen szoros munkakapcsolatba tudott kerülni. Azt tudni kell, 
hogy Klüver már az 1960-as évek elején, az E. A. T. megszervezése előtt Jean Tinguely mérnöke 
volt, majd többek között Robert Rauschenberggel, David Tudorral és John Cage-dzsel dolgozott 
együtt, tehát a pop-art, illetve a New York-i avantgárd iskola minden fontos tagjával kapcsolatban 
állt – a még aktív Marcel Duchamp-tól elkezdve egészen Andy Warholig. 

Julie Martin: Az 1970-es évek vége felé Billy a fejébe vette, hogy valami nehéz dologgal sze-
retne megpróbálkozni. Amerikában nagyon divatosak az utóbbi időben a különböző egzotikus, 

Elhangzott a Vaszary Baráti Kör rendezvényén, Balatonfüreden, 2015. augusztus 1-jén.
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vonzó tájakat bemutató úgynevezett minisorozatok. Stockholmban többek között filmtörténe-
tet, filmesztétikát is tanult, megismert olyan avantgárd filmművészeti alkotásokat, mint Man Ray 
munkái, innen ismerte Kiki alakját. Így ötlött fel, hogy megpróbáljuk felkutatni Kiki, illetve a 
montparnasse-i művészközösség hátterét. Mivel mérnök és tudományos ember volt, így a lehető 
legprecízebben próbált hozzáfogni a kutatáshoz. A különböző dokumentumokat, fotókat azon-
nal maga is továbbdokumentálta és lefényképezte, és így jutottunk egyre közelebb a tényekhez. 
Ahogy ezeket a fotókat rendezgette, feltűnt neki, hogy mindenki ugyanabban a ruhában van, 
ugyanaz a társaság különböző felállásban szerepel, ugyanazok a tárgyak láthatók a felvételeken, 
és szöget ütött a fejében, hogy talán ez egy adott időpontban készült fényképsorozat. Miután 
tisztázta magában, hogy ez egy nap alatt készülhetett, nekiállt felkutatni, hogy melyik lehetett ez 
a nap, és milyen sorrendben készültek a fényképek.

Orosz Márton: Most, miután lezárult a kutatás és ismerjük a sorozat darabjait, tudjuk hogy 1916. 
augusztus 12-én a Montparnasse-ban, a Café Rotonde környékén készült a fotók zöme. Cocteau 
a sorozat első három képén a Rue d’Anjou-n lévő lakásának az erkélyén Erik Satie-t és Valentine 
Gross-t kapta lencsevégre. Ez utóbbi képek valószínűleg egy vagy két nappal a többit megelőzően 
készülhettek. A felvételkészítés idejének pontos meghatározása mondhatni egy új művészettörté-
neti módszertan kidolgozását eredményezte. Azzal, hogy ilyen egzakt dátumok segítségével próbá-
lunk valahogy közelebb kerülni a képekhez, Billy Klüver egy új iskolát teremtett. Bodrog Levente 
majd el fogja mondani, hogy hogyan lehet rekonstruálni egy ilyen fotósorozatot, hogy függ össze ez 
a rekonstrukció a csillagászattal, miért kellett lemérni a képek hátterében látható épületpárkányokat 
és ablakmélyedéseket utólagosan ahhoz, hogy konkrét adatok birtokában tudjunk visszakövetkez-
tetni a képek készítésének a dátumára. Később, 1989-ben, a National Geographic Society hasábjain 
megjelent egy tanulmány, miszerint egy Robert Peary nevű tengerész volt az első, aki az Északi-sar-
kon járt. Itt is olyan fényképekre hivatkoztak, amelyeken a vetett árnyákok jellege alapján lehetett 
következtetni arra, hogy már 1909-ben járt valaki az Arktiszon. Ugyancsak tudományos alapon, a 
Nap aktuális állása és a képeken látható építészeti környezet perspektivikus rövidülése alapján si-
került a philadelphiai festőművész, Thomas Eakins vízi sportolókat ábrázoló festményeit pontosan 
datálni. 2014-ben egy texasi csillagászokból és fizikusokból álló kutatócsoportnak az impresszio-
nizmus születését is sikerült percre pontosan meghatároznia Claude Monet a Le Havre-i kikötőben 
készült, a korábbi kutatás szerint 1873-ban festett egyik kompozíciójának a vizsgálatával. A kutatók 
szerint Monet 1872. november 13-án 7 óra 35 perckor kezdett hozzá ahhoz a festményéhez, aminek 
a címe alapján az impresszionizmus később a nevét kapta. De hogyan jutott el Billy Klüver ahhoz, 
hogy kidolgozza saját módszerét? És milyen kritériumok alapján tette ezt?

Bodrog Levente: Mindnyájan hallottunk már a napóráról, amelyet a Wikipédia szerint már 
az ősi Egyiptomiak is ismertek. Többé-kevésbé mindnyájan tudjuk, hogyan működik; a 
legegyszerűbbek egy sík lapból (számlap) és egy abból kiálló rúdból (árnyékvető) állnak. Ahogy 
telik az idő és a Nap mozog az égen, az árnyékvető árnyékának változik az iránya és a számlap 
különböző pontja felé mutat.

Az talán már kevésbé közismert, hogy a napóra nemcsak az idő, hanem a dátum meghatározá-
sára is alkalmas. A számlapra vetett árnyék iránya mellett a hossza is folyamatosan változik, ahogy 
az év során a Föld kering a Nap körül. Az 1. ábra napórájának számlapján az árnyékvetőből, mint 
középpontból induló, sugárirányú egyenesek segítségével olvashatjuk le az időt és az őket metsző 
görbék segítségével a dátumot. Egy napóra a Földnek csak egyetlen pontján, egyetlen helyzetben 
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1. ábra. Napóra. 
(Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Sundial#/media/

File:RelSolValongo.jpg.)

2. ábra. A párizsi geocentrikus koordinátarendszer.
(Forrás: saját készítésű ábra.)

3. ábra. Napdiagram. 
(Forrás: Billy Klüver jegyzetei.)

alkalmas az idő (és a dátum) pontos meghatározására, mivel a Nap mindenhol más és más részét 
járja be az égnek. Ezért a napórák mindig rögzítve vannak.

A fényképeken megjelenő árnyékok segítségével – ugyanúgy, ahogy a napórán – le tudjuk 
olvasni a kép készítésének idejét. Ehhez el kell végezni a megfeleltetést a fényképen lévő rögzített 
(terep)tárgyak és árnyékaik, illetve a napóra részei között. A megfeleltetést a kép készítésének 
időpontjában a Nap égen elfoglalt helyzete adja meg. A kiállításon szereplő képsorozat készítési 
idejének meghatározása során Billy Klüver ezt a megfeleltetést végezte el.

A Nap helyzetét geocentrikus koordinátarendszerben szokták megadni, ami az iskolában 
megismert Descartes-féle koordinátarendszertől – (x,y,z)távolságkoordináták – eltérően két szö-
get és egy távolságot ad meg, origója pedig a Föld egy meghatározott pontja. Így például ebben 
a pillanatban, itt Balatonfüreden más a Nap helyzete, mint Budapesten, ami nem abból adódik, 
hogy két különböző Napról beszélünk, hanem abból, hogy a két koordinátarendszer origója kü-
lönbözik. A 2. ábrán látható a Párizs központú geocentrikus koordinátarendszer. Felhasználva, 
hogy a horizont a Földhöz Párizsban húzott érintősík, illetve, hogy a zenit a Párizson átmenő, 
horizontra merőleges tengely, a koordináták értelmezése a következő:
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5. ábra. A napsugarak beesési szögének számítása 
három dimenzióban. 

(Ray – (nap)sugár; wall – fal. Forrás: Billy Klüver jegyzetei.)

6. ábra. Számítások. 
(Forrás: Billy Klüver jegyzetei.)

8. ábra. Párizsi napkoordináták napi bontásban.
 (Forrás: Billy Klüver jegyzetei.)

7. ábra. Számítások. 
(Forrás: Billy Klüver jegyzetei.)

4. ábra. Épület metszeti ábrája a beeső napsugárral. 
(Ledge – párkány. Forrás: Billy Klüver jegyzetei.)

9. ábra. Napkoordináták Párizsban 1916. augusztus 12-én. 
(Forrás: Billy Klüver jegyzetei.)
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azimut: Párizsból nézve a horizonton az északi iránytól való eltérés szöge,
magasság: Párizsból nézve az égi objektumon (esetünkben a Nap) és a zeniten átmenő síkon a 

horizont és az égi objektum közötti eltérés szöge, illetve a harmadik, Klüver számára lényegtelen 
koordináta,

távolság: Párizs és az égi objektum távolsága (esetünkben a Nap Földtől mért távolsága).
Billy Klüver a párizsi obszervatóriumból szerezte be azt a diagramot (3. ábra), amely Párizsban 

a Nap égi helyzetének két szögjellegű koordinátáját szemléletesen mutatja. A sugarak északtól (az 
ábrán függőlegesen felfelé) való eltérésének szöge az azimut, illetve a koncentrikus körök közép-
ponttól mért távolsága a magasság. Az ábra alsó felén, néhány nevezetes dátum jelölésével, látható 
az a koordináta-pártartomány is, amelyet Párizsban a Nap égi helyzete az év során felvehet.

Mindebből az következik, hogy a megfelelően választott (rögzített és ismert méretű) tereptárgyak 
és árnyékaik segítségével meghatározható a Nap helyzete és ezzel közvetve az az időpont is, amikor az 
árnyékot látjuk. Az egész világ egy napóra, csak tudnunk kell, hogy hogy olvassuk le róla az időt.

Billy Klüver azt az eljárást dolgozta ki és alkalmazta a kiállított fényképek készítési idejének 
meghatározásához, hogy hogyan lehet ezekről „botcsinálta” napórákról leolvasni az időt, azaz 
mikor látogatott Picasso Párizsba.

Klüver jegyzeteinek 4. ábrán látható rajza például egy épület homlokzatán lévő párkány met-
szeti ábráján azt mutatja be, hogy hogyan lehet a párkány által a homlokzatra vetett árnyék segít-
ségével a Nap helyzetére következtetni. Ennél részletesebben mutatja a Nap helyzetének megha-
tározását az 5. ábra, ahol ugyanez már három dimenzióban látható, illetve Klüver számításainak 
további részletét mutatják be a 6–7. ábrák.

A dátum és az idő meghatározásához a 3. ábrán látható diagramnál pontosabb adatokra volt 
szüksége Klüvernek. A Nap helyzetét párizsi geocentrikus koordinátarendszerben meghatározó 
táblázatokból kettőt tartalmaz Klüver jegyzete, a 8. ábrán látható táblázat napi, míg a 9. ábrán lát-
ható táblázat a kiválasztott napon belül órás felbontásban tartalmazza az azimutot, a magasságot 
és a Nap Földtől mért távolságát. Miután Klüver az épületek pontos helyzete és az árnyékok se-
gítségével meghatározta a Nap állását a képek készítésének időpontjában, ezekből a táblázatokból 
kiolvasta a dátumot és az időt.

Ez tehát a módszer, amit Klüver kidolgozott és alkalmazott kutatásai során.

Orosz Márton: Ahhoz, hogy Billy Klüver megtalálja a felvételkészítés napját, konzultálnia kellett 
néhány csillagásszal is. A párizsi obszervatóriumban, a Bureau de Longitudes-ben egy Patrick Rocher 
nevű szakemberrel kezdett el konzultálni. Kiderült ugyanis, hogy a Nap égi állását mutató ábrán a 
Ráktérítő és a Baktérítő között az adott napnak megfelelő adatok megtalálása nem annyira egyértel-
mű, egy meglehetősen tág intervallumot ad. Ha igazam van, akkor Billy Klüvernek nem volt elég egy 
algoritmust felállítania és bonyolult matematikai számításokba bocsátkoznia, de komoly filológiai 
kutatásokat is kellett végeznie, levéltári kutatásokat, oral history gyűjtéseket. Sikerült azonosítania a 
képeken azt a Henri-Pierre Roché nevű diplomatát, aki ugyancsak tagja volt ennek a montparnasse-i 
körnek. Róla kiderült, hogy akkurátusan vezetett egy naplót; és az egyik naplóbejegyzésében olvas-
hatjuk azt, hogy augusztus 12-én valóban találkozott Picassóval és Cocteau-val a Rotonde-ban. 
Ez alapján a forrás alapján tovább lehetett pontosítani a dátumot, mely az óra és a perc meghatározá-
sában valamennyivel előrébb vitte Klüver számításait. Milyen más adatokra volt még szükség? 

Mizser Attila: Azt ugye tudjuk, hogy a téli és a nyári napforduló közötti időszakban a Nap min-
dig más és más magasságban delel. Ez így van most, az augusztus eleji napokban is. Úgy könnyű 
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dolgunk van, ha egy feljegyzés alapján lehet tudni vagy feltételezni, hogy mikor keletkeztek ezek 
a felvételek. Még azt is tudni kell, hogy nagyjából hasonló megvilágítási viszonyok vannak május 
legelején. Nyilván a felvételeken azért meg lehet ítélni azt, hogy milyen a növényzet állapota, az 
emberek ruházata alapján is lehet következtetéseket levonni, bár a május eleji és az augusztus 
eleji időjárás között olyan radikális különbség nem biztos, hogy van. Tehát ki lehet zárni a májust. 
Akkor jöhet a következő munkamenet. Pontos méréseket kellett készíteni a felvételek alapján. 
Nyilván ezek az épületek nagy valószínűséggel úgy állnak, mint ahogy 1916-ban álltak és az épü-
letek fő íveit kvázi napóraként használva, napóra árnyékvetőként használva én feltételezem azt, 
hogy egészen pontosan meg lehet mérni az árnyékok méretét, a Nap helyzetét, a főfalak irányult-
ságát pontosan ismerjük. Ebből azért nem lehetetlenség szinte percre pontosan megállapítani 
azt, hogy ez a művésztársaság hogyan vándorolt ott, milyen útvonalat járt be. És még egy fontos 
dolog jut eszembe, hogy ezek nagy méretű negatívok. Nagyon jó velük dolgozni. Nagyon jó és 
nagyon pontos árnyékméréseket lehet végezni ezeken a felvételeken.

Julie Martin: Nem beszélve arról, hogy aznap nagyon szépen sütött a nap és ez szintén megköny-
nyíti a dolgunkat.

Mizser Attila: Több Van Gogh festményről, amelyek csillagos égboltot ábrázolnak vagy égites-
tek láthatóak rajtuk, hajlamosak voltak sokáig úgy gondolni, hogy ezek az égitestek a képzelet 
szüleményei. Tehát nem modell után dolgozott a mester. De több kutató számos ilyen Van Gogh-
festményt részletesen elemzett és nagyon sokról meg lehetett mondani – nem azt mondom, hogy 
percre pontosan – a festmény születésének időpontját. Ilyen például a csillagos ég vagy egy másik 
kép, ami egy kávézót ábrázol, mögötte az épületek között egy kis darab csillagos égbolttal. Azt 
pontosan meg lehet mondani, hogy az a Vízöntő csillagképnek egy darabja. Nagyon sokat dolgo-
zott, nagyon sokat festett, ugyanakkor mindig is pontosan dolgozott Van Gogh.

Orosz Márton: Ahhoz, hogy Billy Klüver meghatározza a felvételek késztésének a dátumát, 
szüksége volt arra is, hogy megismerje Jean Cocteau fényképezőgépének a pontos típusát. A benne 
lévő lencsét és annak egyes paramétereit. Ezeknek az információknak a birtokában tudta rekonstru-
álni a felvételkészítés folyamatát, melynek meghatározása komoly médiaarcheológiai kutatások-
kal járt együtt. Rochesterben, a George Eastman House egyik kurátorával folytatott beszélgetései 
vezették rá arra, hogy megtalálja azt a típusú filmet és kamerát, amit Cocteau is használt. Erre 
Cocteau a belga frontról írt korabeli levelei alapján is következtetni lehetett. Ebből kiderült, hogy 
az a Kodak Autographic Junior márkájú fényképezőgép, amit a képek készítéséhez használt, nem 
is a sajátja volt, hanem édesanyjától kapta kölcsön. Megkérem most Gadányi urat, akinek a tu-
lajdonában van egy fényképezőgép ugyanabból a szériából, amelyet egykor a Cocteau család is 
használt, magyarázza el nekünk, mit is jelentett a fényképezés a múlt század elején?

Gadányi György: Mindenekelőtt hadd mondjam el a könyvről, hogy nekem egy hallatlanul izgal-
mas krimi. Egy dologra nem derült fény, hogy Cocteau sétapálcájának a fogója hogy veszett el… 

A fényképezőgépet az amerikai Kodak gyár gyártotta. Az első gyár volt a világon, amelyik na-
gyon nagy szériában, rendkívül tartós, a mai napig működő, tehát több generációt kiszolgáló gé-
peket gyártott. Nagyon egyszerű használat, kezelés volt jellemző rájuk. Az én gyermekkoromban 
még az Ofotért által árult gépet megvették és használták tovább. Tehát a most százéves fényképe-
zőgép negyven évvel ezelőtt még használható volt. A hozzá való filmet, a roll-filmet a mai napig 
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gyártják. A fényképezőgép filmtovábbításáról, ezzel együtt a viszonylag gyors széria készítésének 
a lehetőségéről beszéljünk. A filmet egy kis ablakon továbbítani kell a papír hátulján lévő szám 
alapján. Ha elfényképeztem mind a nyolc kockát, akkor kitekerem a filmet, leragasztom ragasz-
tószalaggal. Egy nagyon egyszerű mozdulattal szétnyílik a fényképezőgép, behelyezhetem az új 
filmtekercset. Alul kihúzom a húzóorsóba befűzve – természetesen becsukva a fényképezőgépet –, 
föltekerem az egyes kockáig, és már a következő képet csinálhatom.

Orosz Márton: Tehát nyolc képet lehet.

Gadányi György: Nyolc képet lehet. Felnőtt egy generáció, és teljesen természetes, hogy tele-
fonnal, digitális kamerával fényképez, és nem kell gondolkodni. Megnyomom a gépet, előbb-
utóbb – nem, amikor nyomom a gépet, hanem legtöbbször egy kis késleltetéssel – elkészül a kép. 
Kérdés az, hogy akkor, ezekkel a ma kezdetlegesnek tűnő eszközökkel hogy lehetett tökéletesen 
jó képeket csinálni? A film érzékenysége körülbelül megfelel a mai 100-as, a legalacsonyabb érzé-
kenységű fekete-fehér filmnek, ami kapható. Ezzel egy század másodpercet lehet tizenegyes nyí-
lással exponálni. Tehát kellőképpen nagy mélységélességet kaphatok, és egy század másodperc-
cel, ami ennek a gépnek a legrövidebb ideje, egy kis hozzáértéssel még a lóversenyt is lefényké-
pezhetem. Tulajdonképpen három-négy expozíciós adattal a tűző naptól az árnyékos városrészig 
belefér minden. Akkor reagál a gép, abban a pillanatban, amikor lenyomom, tehát egy pillanatot 
elfoghatok. Nem kell azzal foglalkoznom, hogy az autofókusz mérőmezőjét odairányítsam, arra a 
személyre, akit élesen akarok. Rendkívül gyorsan lehet vele dolgozni. Nagyon sok ember fényké-
pezett ebben az időben. A könnyen kezelhető, nagyon kezes és viszonylag olcsón megvásárolható 
Kodak gépek már 25 éve forgalomban voltak és külön fogalmat jelentettek a világban. Még nem 
tiltakozott az utca a fényképezés ellen. Nem beszéltek elődeink még a személyiséghez fűződő 
jogokról. Talán még inkább pózoltak is a gép előtt. Természetes velejárója volt ennek a kornak a 
fényképező ember. Nem csak a kiránduláson, nem csak a baráti körben. És elérhető volt. Ennek a 
típusnak ez volt a drágábbik változta egy jobb objektívvel. Volt egy még drágább változata, amit 
német objektívvel szereltek, és volt egy egyszerűbb változata, ahol a zárszerkezet kevesebb idővá-
lasztékot exponált. De ez tökéletesen, a látott minőségben kiszolgált egy művész embert. 

Szó esett a harctéren tönkretett felvételekről. Ahogy haladt a kor, úgy egyre inkább misztifikál-
ták a kidolgozást, egyre újabb hívótankok születtek, de ebben a korban nagyon olcsón be lehetett 
rendezkedni a kidolgozásra. Nem kellett sötétkamra csak sötétedés után a speiz, valamint egy spe-
ciális kis tálacska, amelyikben van egy henger. Ebbe a tálacskába öntök fél vagy háromnegyed deci 
hívót, kifejtem a papírból a nyolcvan centi hosszú filmet, átfűzöm ezen a hengeren így szárazon és 
fogom, a filmmel együtt beemelem a hívóba. Ott van a lámpa, figyelem, hogy fejlődik a kép, hogy 
bukkannak elő az alakok. Utána ezzel a hengerkével együtt kiemelem és átteszem egy ugyanilyen 
tálba, amire az van írva, hogy fixierbad, és abban megint mozgatom, kifixálódik. Utána bedobhatom 
a filmet a mosdóba vagy egy lavórba, váltva háromszor vagy ötször a vizet. Utána kiakasztom szárad-
ni, és készen van a film. Ez nem sokkal több, mint amit elmondtunk. Ki-ki az igényeihez, felszereltsé-
géhez vagy lehetőségeihez mérten akár négylapos kiszerelésben vehetett napfény kimásoló papírt, 
ami azt jelentette, hogy egy keretben egy üveglap, film és papírlap összeszorítva, és percekre kivitte 
a napfényre. A fejlődésnek a következő állomása volt az úgynevezett gázfény papír, melynek nem a 
gázhoz, hanem a mesterséges világításhoz volt köze. Abban a bizonyos speizban felkapcsolhattam 
a lámpát az előbb összerakott szendvics fölé és két másodperc után leoltottam és előhívhattam egy 
kis tálban. Gyerekjáték volt. A sötétkamra világítása egy a vörös fényű sötétkamra lámpa, amelyikre 
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nem érzékeny a korabeli fotóanyag. Ebből a gyertyalámpát láthattuk. Ez egy benzinlámpa kanóccal. 
A meggyújtott kanócra most ezt a dobozkát rárakom és így adja a vörös fényt. Ahogy a villanyvilá-
gítás megjelent a városokban, úgy a szénszálas izzóra egy ilyen rózsavörös burát fel lehetett csavarni. 

Orosz Márton: Cocteau idejében melyik volt? 

Gadányi György: Cocteau idejében már az elektromos bura lehetett. 

Julie Martin: Ez nagyon érdekes információ, hogy azt mondja, hogy nyolc kép fér rá egy te-
kercsre, mert a könyvben és a kiállításon is az szerepel, hogy hat kép van egy tekercsen és így egy 
hiányzó képet tételeztek fel öt tekerccsel együttvéve. 

Gadányi György: A korai roll-filmek valóban hatkockásak voltak, azután szabványosodott a 
nyolckockásra. 

Julie Martin: Itt a technikai szempontok mellett még egy dolgot kell figyelembe venni. Az egysé-
get a 29 képen belül, tehát ahol egy időbeli szünet következik, többnyire hatos egységekre bontja 
a sorozatot, ezért tételeztünk föl hatos tekercseket.

Gadányi György: A Kodak mind a két fajtát szállította, ennek utána is néztem. Tehát nem tudjuk 
eldönteni, hogy hány kockás. 

Julie Martin: Azért az előhíváshoz még annyit hozzá kell tenni, hogy – amint azt említette is 
Gadányi úr –, Cocteau az egyik édesanyjához írott levelében megemlíti, hogy a fronton többen is 
megpróbálták előhívni a saját képeiket, de az ő beszámolója szerint négyből három alkalommal 
ez kudarcot vallott, odavesztek a képek. Tehát annyira azért nem volt nagyon egyszerű előhívni 
a negatívokat.

Orosz Márton: Ha teljesnek tekintjük ezt a sorozatot, tehát elfogadjuk, hogy huszonkilenc ké-
pünk van, és összesen négy tekercset lőtt el Cocteau, ahogy azt Gadányi úr is mondta, mindegyik 
tekercsen nyolc képpel, akkor valószínű, hogy három kép valamilyen hiba folytán nem sikerült. 
Fényt kaptak, felül vagy alul lettek exponálva, vagy esetleg egyáltalán nem is lettek ellőve. Cocteau 
technikája, az a módszer, ahogy dolgozott, persze Klüvert is izgatta. Alapos kutatásaira jellemző, 
hogy a korabeli Párizsban felkutatta azokat a boltokat, ahol hozzá lehetett jutni a nyersanyaghoz. 
Kiderült, hogy Cocteau lakása, a Rue d’Anjou közelében volt egy olyan üzlet, ahol a negatívot 
könnyen be lehetett szerezni. Az is világos volt, hogy Cocteau-nak két kézzel kellett tartania a 
gépet, miközben dolgozott. Ez azonban nem volt olyan egyszerű, hiszen egy sétapálca is volt nála. 
Ahhoz, hogy egyik kezével fogni tudja a kamerát, a másikkal pedig lenyomni az exponáló gom-
bot, oda kellett adnia a pálcát valakinek. Ez a valaki pedig Picasso volt. Ha alaposabban szemügy-
re vesszük a képeket, érdemes nyomon követni a pálca útját. Mikor jelenik meg a fotókon először, 
ki hogyan tartja, és mikor tűnik el a nyele, vagyis mikor fedezi fel a társaság, hogy elveszett a rá 
erősített fogantyú. A képek értelmezéséhez nélkülözhetetlen száraz tudományos háttér megisme-
rését követően számtalan hasonló érdekességet tartogat magában ez a sorozat. Ne feledjük – az a 
finom narratív szál, az a kinematográfiai szerkesztettség, ami a később filmrendezőként tevékeny 
Cocteau fotóit összeköti egymással, a korai fényképezés történetében valóban példaértékű!


