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Ha tisztelettel kívánunk megemlékezni valaki-
ről, akkor nem számít, hogy milyen évforduló
kapcsán tesszük azt. Az alábbiakban ennek
megfelelően megpróbálom a 105 évvel ezelőtt
született dr. Gerendás Mihály biokémikus-pro-
fesszor, fotóművész életútját röviden ismer-
tetni.

Markovics Ferenc „Fények és tények” című
könyvében adta közre az 1956 nyarán alapított
Magyar Fotóművészek Szövetsége tagjainak
életrajzi adatait. A fotósok közül 1999 óta hár-
man kaptak Kossuth-díjat: Féner Tamás, Balla
Demeter és Korniss Péter. A megelőző öt évti-
zedben pedig nyolc olyan alkotó részesült eb-
ben a magas elismerésben, aki a fotóművészet-
ben is jeleskedett: Kass János, Baranyay András,
Kassák Lajos grafikusművészek, Lengyel Lajos
könyvtervező és Homoki-Nagy István termé-
szetfilmes. Az 1951-ben kitüntetett Pióker Ignác
sztahanovista lakatos és Bárány Nándor had-
mérnök is fényképezett, éppúgy, mint a Tihanyi
Biológiai Intézet osztályvezetőjeként 1949-ben
az orvostudomány kategóriában Kossuth-díj-
ban részesített dr. Gerendás Mihály.

Dr. Gerendás Mihály Tápiószelén született
1908. január 30-án. 1932-ben diplomázott Sze-
geden, kémia–fizika szakon. Tanársegédként
dolgozott a Szegedi Tudományegyetemen,
majd 1934-ben bölcsészetből doktorált. A Bio-
kémiai Intézetben 1943-ig tevékenykedett, és
az 1930-as évek végén egyetemi magántanár

lett. Ösztöndíjasként eljutott Berlinbe. Izom-
összehúzódási modellkísérleteket végzett, ame-
lyekhez egy saját elképzelései szerinti műszert
készíttetett. Az 1940-es évek elején a Szegedi Ál-
lami Felsőipariskolában vegyészetet tanított,
majd a Tihanyi Biológiai Intézet biokémiai osz-
tályát vezette. Az 1950-es évek elején az MTA
Elektronmikroszkóp-laboratóriumának veze-
tőjeként munkálkodott. 1953-tól az 1974-es
nyugdíjazásáig az Országos Vérellátó Szolgálat
biokémiai laboratóriumában dolgozott; spekt-
roszkópiával, a véralvadási folyamatokat és az
izom-összehúzódás mechaniz- musát kutatta.

Az 1920-as évek közepén kezdett fényké-
pezni. A Magyar Fotóművészek Szövetsége
1971-ben viszont nem a fényképezés hagyo-
mányos területein végzett alkotótevékenysége,
hanem éppen ellenkezőleg, újító és műfajte-
remtő munkálkodásáért választotta tagjai so-
rába. Saját, ekkori megfogalmazása szerint: „Az
utóbbi években polarizált fényben készült szí-
nes mikroszkóp-felvételek készítésével foglal-
kozom…”

Nemcsak az Orvos-Egészségügyi Dolgozók
’Aesculap’ Fotóklubjának alapítója, majd el-
nöke, hanem az Optikai, Akusztikai és Film-
technikai Egyesület tagja is volt. Utóbbi szer-
vezet sokat tett a technikai újdonságok
megismertetéséért; konferenciákat szerveztek,
kiadványokat jelentettek meg. 

Dr. Gerendás Mihálynak a véradással kap-
csolatos, „Amit adtál: az élet” című tudo-
mányos ismeretterjesztő rövidfilmje
1960-ban, Cannes-ban díjat nyert műfa-
jának nemzetközi filmes versenyén. A
rövidfilmhez nagyon hasonló hangosí-
tott vetítés, az audiovizuális diabemu-
tató Nyugat-Európában az 1960-as évek
elején már elfogadott műfajnak számí-
tott. Több helyen rendeztek nemzetközi
versenyeket, bemutatókat is tartottak,
így például a kelet-franciaországi Épinal
városában is.

A váci Dunakanyar Fotóklubot 1958-

Dr. Gerendás Mihályról

Egy díjátadó ünnepség az Aesculap Fotóklubban, a 60-
as évek elején (Dr. Gerendás Mihály a kép jobb szélén
áll, Bence Pál, a Fotó főszerkesztője bal szélen ül)



ban alapították. A fényké-
pezés több területén aktí-
van tevékenykedő csapatot
e legelső évektől Kocsis
Iván vezeti. Hazánkban a
váciak elsőként rendeztek
audiovizuális diafesztivált
1966-ban. Kocsis Iván és az
audiovizuális műfaj iránt
érdeklődők felvették a kap-
csolatot az Épinali Fotó-
klubbal és részt vettek ren-
dezvényeiken. 

A hanghatásokkal, zené-
vel, esetleg alámondott szö-
veggel kísért audiovizuális
vetítésnek az a hátránya,
hogy az egymás után kö-
vetkező diapozitíveknek a
vetítőgépben történő vál-
tása – bármilyen rövid legyen is az – kissé za-
varja a néző elmélyülését, figyelmének össz-
pontosítását. Két, egymással összekapcsolt
vetítő alkalmazása esetén nemcsak a képváltás
válik észrevehetetlenné, hanem mód nyílik a
két fotó lassabb vagy gyorsabb egymásra vetí-
tésére, mintegy egymásba úsztatására. Így jött
létre a diaporáma sajátos műfaja, mely az egy-
másra következő állóképek vetítését a hangha-
tással szorosan összefüggő módon egymásba
olvadó képek bemutatásával és a rövidfilmek
dramaturgiájával ötvözte. A több vetítőből egy-
szerre, illetve felváltva egy vászonra képet adó
multivízió Magyarországon anyagi okokból
nem tudott elterjedni.

Dr. Gerendás egyes visszaemlékezések sze-
rint a Technika Házában 1968-ban megrende-
zett nemzetközi fotótechnikai kiállításon látott
diaporáma-bemutató után egy aranykezű tech-
nikussal, Tóth Józseffel társult. Tóth varázsla-
tosan bánt az idehaza hozzáférhető és az NDK-
ban előállított vetítőkkel, amelyeket és a saját
maga által konstruált és elkészített átúsztató-be-
rendezéseket egyaránt a magnetofonszalag má-
sik sávjára felvett pilot-jelekkel vezérelt… Az
ilyen módon elkészített diaporáma-műsort már
nem kellett annak a személynek vetítenie, aki
tudta, hogy mikor következik a zenével össze-
találkozó képváltás. A vetítés előre beprogra-
mozottan történt, így a diaporámát már nem-
zetközi rendezvényre is be lehetett nevezni. Az
eredmény nem is maradt el: Dr. Gerendás „Ba-

rangolás a mikrokozmoszban” című, idehaza is
sokszor bemutatott, legismertebb alkotásával
Épinalban oklevelet nyert.

A „Barangolás” húszperces (!) anyagát dr. Ge-
rendás szisztematikus és kreatív módszeres-
séggel válogatta és illesztette össze a mikrosz-
kóp segítségével fényképezett, szinte absztrakt
festményeknek látszó színes felvételek ezrei-
ből. Azért állítom ezt a talán meglepően magas
számot, mert határozottan emlékszem: a Kodak
Párizsi Stúdiójának stábja a BNV-n történő be-
mutatásra 1980-ban – az akkori munkahelye-
men, a Főfotó Riport Részlegén elkészített –
ezer színes, kisfilmes diapozitív felvételünkből
állított össze egy diaporámát.

Az élet keletkezésétől az atombomba felrob-
bantásáig terjedő idő- és eseménysort bemu-
tató „Barangolás” szinte valamennyi fotópárja
felidézett egy fogalmi gondolattársítást; esetleg
egyértelműen utalt/hasonlított a „nagy”-vi-
lágban előforduló valamilyen jellegzetes
tárgyra. Mindezt a professzor által összeállí-
tott/írt, patetikus hangvételű, versszerű kísé-
rőszöveg és sajátos zene/hanghatás festette alá.
Egy-két rímet az azóta eltelt négy évtized (!) el-
lenére is fel tudnék idézni…

Gerendás dr. diaporámája fotóanyagának el-
készítésekor és a műfaj hazai meghonosításakor
még csak fekete-fehérben láthattuk a televízió-
adásokat, a napilapok riportfotóit, és éppen el-
indult egy-egy színes anyagot is közzétevő he-
tilap, például a Tükör. A mozifilmeket csak a
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Dr. Gerendás Mihály: Fa a szirtfokon (tónusmódosított, 1960 k.)
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fővárosban és a nagyobb vidéki városokban ve-
títették 35 mm-es filmről, a kisebb települések
nézői rosszabb képminőséget adó 16 mm-es
változatot láthattak. Nem meglepő tehát, ha a
diaporáma kreatívan alkotó és újszerű képi él-
ményt adó műfaja iránt egyértelmű érdeklő-
dés nyilvánult meg. Vác után Pécsett, Miskol-
con, Szegeden és Makón, majd hét szocialista
országban jöttek létre alkotóműhelyek. A si-
kersorozat az 1980-as évek végéig folytatódott
és két, Vácott, valamint Opavában megrende-
zett nemzetközi konferenciában csúcsosodott.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy elismert ama-
tőr fotós és fotóművész alkotók diaporámás-
ként dr. Gerendás Mihály varázslói köpenye
alól bújtak elő. Dr. Bujk Béla például – a Tóth Já-
nos által gyártott vetítőberendezését egy Bar-
kasban szállítva – utazási fotóival éveken ke-
resztül szerepelt vidéki művelődési házakban. 

Emlékezetesek Kocsis Iván Róma kútjait (és
más úti-képi élményeit) közreadó diaporámái.
A pécsi Tám László éles vágásaiban valódi él-
ményt adó színes fényképek jelentek meg. Ei-
fert János lírai munkáiban nehéz témákat bon-
colgatott: fogalmakat, vagy alapvető fontosságú
természeti elemeket (tűz, föld) próbált meg
képpé változtatni. Seregély István a diaporáma
színházi alkalmazásában jeleskedett, Lengyel
Miklós pedig divatfotóiból tartott vetítéseket.
Dozvald János olykor szarkasztikus humorral
fűszerezte a reklámcélra, megrendelésre össze-
állított képsorozatait.

Jelen sorok szerzője az 1980-as évek elején
készített felvételsorozatot a Csepel Művekben,

a Számítástechnikai Vállalat megbízására. A
diapozitívre fényképezett anyagból Seregély
István rendezett lendületes diaporámát.

Bár a műfajteremtő biokémikus-fotóművész
Visegrádon 1976 júniusában elhunyt, munkás-
ságának hatását élőnek mondhatjuk. A „Baran-
golás” képi világának egyértelmű továbbgon-
dolásának-továbbvitelének láttuk Chappon
István nagyméretű színes nagyításokban köz-
readott absztrakt-mikroszkopikus fotókompo-
zícióit. Chapponhoz hasonlóan Lehotka László
is a Dunakanyar Fotóklub tagjaként tevékeny-
kedett az 1980-as évek elején. Lehotka vizuális
felvetései-kiindulásai ugyan sokban hasonlíta-
nak dr. Gerendás Mihály mikroszkóppal fény-
képezett részletfotóira, a váci alkotó viszont
jobban elmossa a körvonalakat, képei oldot-
tabbak, színei élénkebbek, kompozíciói pedig
virtuózak. A különbség természetesen nemcsak
a két alkotó életkorából (Lehotka László éppen
négy évtizeddel később született, mint a bioké-
mikus), hanem a képnéző-képolvasási kultú-
ránk, szokásaink fejlődéséből is adódik.

A változások egyik mozgatórugója a számí-
tógép-használat rohamos elterjedése. Azok pe-
dig, akik a személyes használatra szolgáló com-
puterekkel, kivetítőkkel mára könnyedén
megtartható előadások programjait megalkot-
ták, magától értetődő természetességgel hasz-
nálták fel a diaporámák sikeres formai/mű-
szaki megoldásait…

FEJÉR ZOLTÁN
fotótörténész, Budapest


