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VOIGT VILMOS

Galleria Margócsyana1

Pár évvel ezelőtt az ünnepelt képadománnyal lepte meg egyetemünk (karunk) Folk-
lore Tanszékét. Elmondta, hogy évtizedekkel korábban, az akkor még Ecseri úti
ócskapiacon vette a képeket, mondjuk száz (MNk) forintos értékben, és az árus nem
tudott róluk semmi érdemlegeset. Azt sem tudjuk, hogy egyazon nagyobb gyűjtemény
darabjai-e, és miként kerültek egymás mellé? Ily módon aGalleria Margócsyana – ahogy
ezentúl a képegyüttest nevezzük – egyedülálló lehetőséget nyújt valódi műelemezésre,
pontosabban egy valódi, bensőséges kép–szöveg-elemzésre, mivel semmi mást nem
tudunk róluk, csak azt, amit a képeken látunk. A Galleria névadója nem látott ma-
gukra a képekre vonatkozó szakirodalmat. Mi sem találtunk ilyent, úgyhogy az alábbi
tudományos leírás ilyen vonatkozásban is teljes. (Már ha ez valaha is elérhető.)
Mind a hat kép nagyított fényképportré, kartonhátlapon. Nagyjából egyforma

méretűek. Valószínűleg a 20. század első évtizedeiben, és az arcokat nézve Magyar-
országon készültek ; inkább vidéken, mint a fővárosban. Feltehetjük, hogy egyazon
fotográfus készítette őket, és a kartonra helyezést is ugyanott végezhették. Nem
zárhatjuk ki, hogy egykor valódi képkeretbe tették őket, és (üveggel fedve?) a fal-
ra függesztették – ennek azonban közvetlen nyomát (karcolások, szögek, ragasztás)
nem találtuk. Éppígy hiányzik a névaláírás vagy a műhelyre utaló jelzés. Ha volt ilyen,
akkor a kereten lehetett. Bolhapiacon gyakori, hogy leszedik a képkeretet, és külön,
drágábban árulják, mint magát a képet.
A következőkben tematikus sorrendben tárgyaljuk a képeket.

1 A tanulmány anyaggyűjtése és -értelmezése az OTKA NI 61252 kutatási támogatását
(Szövegfolklorisztika, filológia, történeti poétika. Folklórműfajok 19. századi szövegkorpusza és értel-
mezése) használta fel. Eközben hallgatóimmal és tanártársaimmal is megvitattuk a felmerült
kérdéseket, és ezért őszinte köszönetemet tolmácsolom.
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A) Férfiportré. 68 cm magas, 53 cm széles, téglalap alakú kartonlapon (felülről 49
cm, keresztben 39 cm) ovális, mélyített kartusban fekete-fehér arckép, amely a nézővel
szembe néző féltest-portré, voltaképpen deréktól felfelé, a két kar felső harmadát is
bemutatva. Borotvált arcú, nagy, kipödrött bajuszos, jobb oldalt elválasztott, simán
oldalra fésült hajú, kb. 40 éves férfi. Öltözet : fekete posztómente, kétsoros lapos
fémgombokkal, rövid, szegélyezett gallérral, alatta nyakig zárt fehér ing, a jobb gallér
alatti gomb alól a bal felső zsebig vezető fém zsebóralánccal. Kalapot nem visel. A kor
nagyított fényképeinél megszokott módon a nagyítás és retusálás után a kép tónusa
barnás. A portré háttere nem motivált, legfeljebb arra gondolhatunk, hogy valamilyen
vászon előtt történt a fényképezés.

B)Női portré. 68 cmmagas, 53 cm széles, téglalap alakú kartonlapon (felülről 49 cm,
keresztben 39 cm) ovális, mélyített kartusban kb. 35 éves nő fekete-fehér arcképe ;
a nézővel szembe néző féltest-portré, deréktól felfelé, a két kar felső harmadát is
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bemutató igen magas, oldalról zárt nyakú fekete selyemruhában (levarrott hajtásokkal
és rejtett gombolással), két kis fülbevalóval, középen elválasztott, simán hátrafésült
hajjal. A kép tónusa barnás, a háttér nem motivált, lehetséges, hogy egy vászon előtt
történt a fényképezés (akár az A-képpel azonos módon).

C) Fémkapcsos ruhájú női portré. Most 58 cm magas, 47 cm széles, téglalap alakú
kartonlapon – amelyen látszik, hogy egykor (felülről 49 cm, keresztben 39 cm) ovális,
mélyített kartusban volt – kb. 25 éves nő fekete-fehér arcképe ; a nézővel szembe
néző féltestportré, derék felettől felfelé, a két kar felső harmadát is bemutató magas
és oldalról zárt nyakú fekete selyem ruhában (könnyebb anyagból készült csipke-
vagy zsinórrátéttel), amelyet a nyakon, a középtől kissé jobbra díszes fémkapocs-
ékszer (bross) fog össze, két kis fülbevalóval, simán hátrafésült hajjal. A kép tónusa
barnás, a háttérről semmit sem lehet megállapítani.
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D) Fiúportré. 68 cm magas, 54 cm széles, téglalap alakú kartonlapon, (felülről
48 cm, keresztben 38 cm) lekerekített sarkú kartusban fekete-fehér egész alakos
kép. Nem egészen a kép középtengelyében, hanem attól (a néző szemében) kissé
balra, átlósan a kép aljától felül a felület kb. kilenctizedéig, álló, szembe néző, kb.
5–6 éves fiú, mezítlábas, térdig érő sötét szövet-nadrágban, ugyanilyen hosszú ujjú
galléros, gombolt, szegett szélű szövetkabátban, alatta végig gombolt fehér ingben,
barna posztóból készített, világosabb szalagos kis dinnyekalapban, alatta egyszerűen
fésült hajjal. A fiú egy méretben hozzá illő, ám gyermekjátékszerű talicskát tart.
Lehet, hogy a talicska oldalfalát színes festés díszítette. A kép tónusa barnás, látszik a
felvétel helyének barnás padlója, amelytől derékszögben válik el egy jóval világosabb,
dísztelen hátsó fal. A talicskától balra, a kép alján kivehető valamilyen kerek, talpon
álló faszerkezet. (Talán kisgyermekek fényképezésekor használt kis karosszék?) Ennek
nincs köze a kép tematikájához.
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E) Ifjú pár portréja. 65 cm magas, 49 cm széles, téglalap alakú kartonlapon, (felülről
49 cm, keresztben 38 cm) ovális, mélyített kartusban színezett, egészalakos házassági
kép. A néző szemében bal oldalon fehér cipős, felül oldalt magasan záródó, széles gal-
lérú, fehér (elöl V-alakú csipkebetéttel díszített) selyem menyasszonyi ruhában 18–20
év körüli nő, a fején magas, fehér művirágkoszorúról hosszan lecsüngő tüllfátyollal.
A hajviselet hátrafésült, kissé göndör, a két kis fülbevaló közül az egyik látszik. Jobb
oldalon a körülbelül 23–25 éves férfi fekete csizmában, a csizmába húzott szövetnad-
rággal, derék alatti fekete kabátban, fehér, gombolt nyakú finomabb ingben. A kabát
hajtókáján tenyérnyi méretű fehér viaszvirágból készített vőlegényi mirtuszcsokor,
erről lelógó rövid és széles, pillangósra kötött fehér selyemszalaggal. A férfi borotvált
arcú ; rövid, feketésbarna, fölfelé pödrött bajsza és rövid, hátrafésült barna haja van.
Kalapot nem visel. A két személy szorosan egymás mellett áll, a fél fejjel magasabb
férfi bal kezével a nő jobb kezét fogja meg. Nincs rajtuk kesztyű, és gyűrűk sem lát-
szanak. Kissé balra elfordult arccal szembe néznek. Az asszony szeme világosbarna,
a férfié barna. A kép alsó felében a férfi oldalán faragott lábú asztal, rajta díszes,
színes, szecessziós mintájú, vastag terítővel, rajta külön füles fonott kosárban 6-7 szá-
las rózsacsokor, fehér és sárga színben. A nő oldalán fehér vászon terítővel letakart
asztal tetején szinte gömbalakú fehér porcelán vázában 5 kisebb-nagyobb fehér virág,
valószínűleg rózsa. E fölött két piros „korlátcsík” (talán egy pad támlája?), amely nem
tartozik szervesen a képhez. A háttér zöldes, alakok és távlat nélküli. A kép színezése
egyszerű, tompított, a nagy felületek azonos színűek, a kezek és arcok rózsaszínűek.
Távolról a kép nem színezett fényképnek, hanem festménynek látszik.
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F) Házaspár portréja. 68 cmmagas, 54 cm széles, téglalap alakú kartonlapon egésza-
lakos házaspár fénykép után színezett képe. Kartusnak vagy keretnek nincs nyoma, a
kép az egész kartonlapot betölti. A néző szemében bal oldalon hosszú, zárt, de nyak-
gallér nélküli fekete selyemruhában (blúz és szoknya) a körülbelül 45 éves asszony,
sima, hátrafésült rövid hajjal. Fején hátul kicsiny selyem- vagy csipkefőkötő. Bal keze
egy faragott, hosszú lábú asztalka peremére támaszkodik. A ruhán dísz vagy ékszer
nem látható. Jobb oldalon az egy fejjel magasabb, az asszonynál néhány évvel idő-
sebb, azaz körülbelül 50 éves férfi, fekete csizmában, csizmába húzott nadrágban,
combközépig érő, kétsorosan gombolható, felül széles hajtókájú fekete szövetkabát-
ban, amely csak a hajtókánál van össze gombolva. Alatta a fekete, ugyancsak csupán
legfelül begombolt mellénynek csak a széle látszik, úgyhogy a kabát és a mellény alól
itt is kilátszik a finomabb anyagból készült fehér, zárt nyakú ing. Ezt a rövid gallér alatt
szürke, egyetlen csomóra kötött rövid csokornyakkendő fogja össze. A férfi borotvált
arcú ; rövid, felfelé sodort bajsza és rövid hátrafésült haja van. Kalapot nem látunk.
Bal kezével hosszú, vékony sétapálcára támaszkodik. Jobb kezével fölülről átfogja
az asszony simán tartott bal kezét. Mindketten profilból szembe néznek a nézővel.
A férfi kézfeje barnás, az asszonyé rózsaszínbe hajló. Egyikük sem visel gyűrűt. Mind
az asszony, mind a férfi arca halványan pirospozsgás. Mindkettejük haja barna, sze-
mük világosbarna. A háttér egyöntetűen két színnel van festve, alul a műterem barna
padlója, ettől derékszögben elválik a piszkosbarnásszürke háttérfal. A padlón vagy a
falon nincsenek ábrák.

Itt szinte be is fejezhetnénk a bemutatást, azonban néhány további szempontot
(legalább utalás formájában) meg kell említeni.
Amagyar fényképészet-történetmár foglalkozott a hazai fényképportrékkal. Újab-

ban vidéki fényképészek több ezer képetmegőrző hagyatékai váltak ismertté, és ezeket
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nemcsak fotótörténészek, hanem helytörténészek és néprajzkutatók is felhasználták.
A budapesti Néprajzi Múzeum hatalmas fotótárában százezernyi fénykép található,
erről több kiadvány is tájékoztat. Néprajzkutatóink még azzal is foglalkoztak, hogy
miként jelent meg és változott az utóbbi másfél évszázad alatt a fénykép helye, szere-
pe, jelentősége a paraszti környezetben, illetve ennek mások által vagy mások számára
készített bemutatásaiban.2
Mindezek segítségével sokkal pontosabb hátteret is tudnánk rajzolni e hat kép

köré. (Például a viselet tüzetes fotográfiatörténeti azonosításával talán valószínűsíthet-
nénk, mely tájon készültek a képek.) A színezésre használt festékek és a kartonpapír
vegyelemzése lehetővé tenné az objektív datálást.
Nemcsak lustaságból vagy helyhiányból nem térek ki erre, hanem azért, mivel más,

emberibb összefüggéseket is felfedezhetünk a Galleria anyagában. És az ilyen „vidéki
műveltségi” rétegződések igazán bensőséges vizsgálata éppen a Galleria névadójának
egyik tudományos erőssége.3
A képek autentikussága a nagyítás és a retusálás során sem változott : egyéni portrék,

amelyek azonban a változatlan és tipikus jelleget hangsúlyozzák. A ruhák valószínűleg
a személyek valódi, templomi ünneplői (a fiú ruhája származhat a fényképész kelléktá-
rából). Ezektől jól elválik a fiú talicskája és a műtermi bútorok: kellékek. Lehetséges,
hogy a virágok, a virágváza és a csokornyakkendő is kellék. A bal kézben fogott
vékony sétapálca is a műteremhez tartozhat. A zsebóra(lánc) viszont személyes tulaj-
don lehet. Noha menyasszonyi ruhákat régen is kölcsönöztek, a képen látható darab
valószínűleg eredeti és saját tulajdonú (nem is a családban öröklött). A menyasszonyi
főkötő formája jellegzetesen általánosító, azaz nem köthető egyetlen közösséghez
vagy tájhoz, ám ez gyakori a személyeiben pontosan azonosítható házassági képeken
is.
A hat kép kevés ilyen irányú következtetést enged meg, sztereotip módon mégis

utal bizonyos társadalmi proporcióra. Van önálló férfiportré, és – némileg meglepő
módon – két önálló női portré is, amelyek talán néhány év életkorkülönbségét is
jelzik. Feltűnő, hogy e nők családi státusa nem derül ki. Az, hogy nincs kendőjük,
még nem bizonyítja, hogy leányok és nem asszonyok. Lehetséges, hogy szolgálók,
akik általában nem voltak asszonyok, s a valamely műhelyben dolgozó lányokon-

2 L. legutóbb, további irodalommal :A régi világ falun. A századfordulót követő évttzedek fotográfiái,
vál., bev. FOGARASI Klára, Bp., Helikon, Néprajzi Múzeum, 1996; KUNT Ernő, Az
antropológia keresése : Válogatott tanulmányok,Bp., L’Harmattan,MTANéprajzi Kutatóintézet,
2003 (Documentatio Ethnographica, 20).

3 Legkivált l. Vedd szívesen csekély iratomat. . . Irodalom családi használatra : (Kéziratos irodalom
a XIX. század második felében), szerk. MARGÓCSY István, Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-
BeregMegyeiÖnkormányzat Levéltára, 2004 (A Szabolcs–Szatmár–BeregMegyei Levéltár
Kiadványai, II, 31).

510



i
i

i
i

i
i

i
i

asszonyokon sem látható mindig a fejviselet. Műtermi fényképfelvételeken gyakran
ugyanígy hiányzik a női fejviselet. Az a tény, hogy nem látunk a férfiakon kalapot,
többféle módon is magyarázható. A két pároskép közül az egyik – a hófehér ruha
és fátylas főkötő miatt – esküvői (a gyűrűk hiányában esetleg még a szertartás előtti
állapotot bemutató) kép. A másik inkább házassági emlékkép lehet, talán egy későbbi
(valószínűleg családi) alkalommal készülhetett. Természetes, hogy viszonylag fiatal
fiúkról is készült ünnepi vagy előkelő ruhás fénykép. Leányok esetében ez ritkább –
róluk inkább színpompás népviseletes fényképeket ismerünk e korból.
A társadalmi rétegződést inkább negatív, mint pozitív módon tudjuk érzékelni. A ké-

peken nem igazán szegények vagy nincstelen parasztok láthatók. Minthogy nem
érzékeltetik a személyek gazdagságát, nem valószínű, hogy igazán rátarti zsírospa-
rasztok lennének. A képek nem utalnak mesterségre, hivatali állásra, és nincs rajtuk
egyenruha sem. A személyek vallási hovatartozását sem érzékeltetik (a kor fényképein
ez imakönyvvel, olvasóval vagy másképpen igen általános megoldás volt). Ugyan-
akkor az ünnepélyesség fontos eleme az, hogy nem hétköznapi ruhába öltöztek.
Jól megfigyelhető bizonyos ösztönös és elemi realizmus : ennek esetlegességeivel és
ellentmondásaival : mezítlábas fiú és óraláncos férfi, kicsiny, egyszerű fülbevalók a
selyemruhás asszonyokon. A kor fényképein jellemző vonás a felfelé törekvés be-
mutatása : a mi képeinken erre utalhatnak a csipkék és rátétek, a díszes gombolású,
széles hajtókájú kabátok (nem a szó szoros értelmében vett zakók, inkább menték).
Galleriánkban a mégoly egyszerűen is kötött csokornyakkendő ilyen jel. Ilyen lehet az
a rendezettség is, amely oly következetesen megjelenik a gondosan borotvált, gondo-
zott bajszú, simára fésült férfiakon és a nők egyszerű hajviseletén. A fölfelé törekvést
már a fényképek ilyen nagy méretre nagyítása is jelzi, s még inkább a színezés, amely
festményszerű hatást ad – noha jelzi, hogy mégsem valódi ez a festmény.
Az akkulturáció vagy fotogenitás jelenségeit nehéz elválasztani egymástól. Az, hogy

a képeken nem a gatya és suba, nem a rokolya és az ingváll látszik, hanem úriasabb
öltözet – nyilvánvaló szándékot tükröz : a fényképészét és a portré-rendelőét egy-
bekapcsolva. Erre utalhat az is, hogy a rég megszokott férfi-felségjelvények (kalap,
pipa) éppúgy hiányoznak, mint a leányok és asszonyok korcsoportjait igen szigorú-
an megjelenítő leány vállkendők, párták, asszonyi kendők, az asszonyok ruhájának
színeződésében a sötétedés és egyszínűvé válás fokozatai. A fekete-fehér dichotómia
kedvez a fotográfusnak, egyben időtlenné teszi a portrékat, mivel nem kell cserélni
a ruhák színeit az első gyermek, az első fiú megszületése után, a megözvegyüléskor
stb. A fehér menyasszonyi ruhában esküvés lassan és különböző vidékeken egyál-
talán nem egyforma sebességgel terjed el. A ma oly közismertnek vélt színpompás
népviselet megjelenése a fényképeken ugyancsak bonyolult folyamat. A városi ember,
a modernedő festő, főként pedig az etnográfus ezt hamarabb értékelte, mint maga
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a nép, amely a fényképen inkább városias öltözetben és illúziókeltő kulisszák előtt
szerette volna magát megörökíttetni.
A fotográfusok a személyes portrékhoz igyekeztek levetetni a kalapokat, mivel

azok beárnyékolták az arcot, és furcsává tették a fényképet. A mi esetünkben (a D
képen) a kisfiú túlzottan hátratolt kalapja és előrefeszített arca sem tudta teljesen
kiküszöbölni ezt a hátrányosságot. A B képen az oldalvilágítás nem sikerült egyenle-
tesre, az arc bal fele sötétebb. Ezt általában a teljesen szimmetrikus és szembenéző
beállítással tudták a leginkább elkerülni. Minthogy már a 20. század fordulóján is
voltak vándor fotográfusok, akiknek műterem-kocsijai eljutottak a búcsúkra és vásá-
rokra is, gyakran igen egyszerű feltételek között készültek a képek: ám minél inkább
az etnográfiai pittoreszk jellemzi a felvételeket, annál inkább arra gondolhatunk: ezt
nem a megrendelők akarták így, és nem is fizettek az ilyen néprajzias képekért.
Méden agan ! Mindezt jól bizonyítja a női selyemruha, amely azonban egyszerű,

széltében ismert szabásmintát követ ; a férfi csizma, nadrág és mente, amely azon-
ban szintén egyszerű és fekete, főként pedig a szinte mozdulatlan, szimmetrikus
szerkesztés, amely a szembe néző profilképeket jellemzi. És ha ez a beállítás a fo-
tográfus megszokása volt, sőt a gépek lassú expozíciós ideje is csak ilyen sikeres
felvételt eredményezhetett – a határozottan statikus képszerkesztésnek a portrék mű-
vészettörténetében mindenképp évezredes hagyománya van. A fényképek nagyítása
és színezése ugyanilyen jellegű : nem rikító, különleges, hanem általános portrét ad.
Ideológiailag a felemelkedő parasztpolgárok vagy az olyan, közéleti szerepet játszó

emberek, mint a községi elöljáróság vagy a presbitériumok tagjai válhattak leginkább
fényképportré-megrendelővé. Ők azonban bizonyára jelvényeiket is bemutatták volna
a képeken, és inkább csoportképeket igényeltek. Amikor viszont szélesebb körben
ismertté váltak az ilyen felemelkedő társadalmi állapotot kifejező portrék, olyanok
is követhették a képi mintát, akik nem voltak ilyen testületek tagjai. Egyszóval az
új technika és ábrázolásmód igénylése – egyszersmind ennek szigorúan szűkre vont
határai – jellemzik képeinket. Ne quid nimis.
Azt, hogy a szinte életnagyságúra nagyított portrék, és az e képekkel azonos mé-

retű páros portrék pontosan milyen használati célra készültek – csak vélhetjük. Ha a
lakások falára kerültek, ott a tükör két oldalán voltak, és ezért voltak nagyjából tükör-
méretűek, amint ez a kor ismert fényképeinél általános gyakorlat volt. Bizonyára nem
hivatalos portrék, és nem is ún. amerikás fényképek (amikor a kivándorlókkal ilyen
képek tartották fenn a család vizuális összetartozását). Akár a fotográfus kirakatában
vagy műtermének falán látható vásárlási mintaképek is lehettek. Az ilyen példaképek
bemutatása egyébként jellemző a máig megmaradt hagyományos fényképészek gya-
korlatában. Ez a körülmény jól magyarázná a portrék általánosító jellegét : hiszen a
képek nem árulják el, milyen nemzetiségű, vallású, mely társadalmi réteghez, melyik
tájhoz kapcsolható személyeket látunk. Ha a portrék az otthonban voltak, és akár
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kettőnek a falra függesztésére gondolunk, ezek legalább 3×5 (de inkább 4×6) méteres
szobában érvényesülhettek igazán – amely biztosan nem a zsellérek vagy kubikusok
laktereihez illik.
Arra gondolhatunk, hogy a (bármilyen) portré ekkor a személyiség kibontakozá-

sának, egyszersmind történetisége meghatározóvá válásának biztos kifejeződése. S ha
nem is kell túl mélyen magyarázni ezt, arra gondolva, hogy az I. világháború előtti,
festett kulisszás bakafénykép sem az arra lovagló világszellem műve – azt azonban a
legegyszerűbb ember is felfogta, hogy a fénykép nem egy művész fantáziája, hanem
a személy valódi arcmása, és egyetlen pillanat örökké tétele. És hogy hasonló arcké-
pek láthatók a templomokban, a nemesi fészkekben, az intézmények dísztermeiben.
Néprajzi anekdoták ugyan inkább arról szólnak, hogy a parasztok nemcsak az I.
világháború előtt, hanem még később is féltek a fényképezéstől, fonográfba éneklés-
től : mivel ez „ellopja” alakjukat és éneküket. Ám e néha göregáboros anekdotákkal
szemben ott láthatók az ezerszámra készült portréfényképek: túlnyomó részük nem
készülhetett volna el a megrendelő beleegyezése nélkül, a nagyított és színezett képek
pedig határozottan ilyen igényt elégítettek ki.
Mind az általános, mind az aprólékos elemzést tovább is folytathatnánk. Azonban

itt most még csak egyetlen mozzanatra térünk ki. A portrékon felső ruhák láthatók,
vagyis nem látszik az alattuk levő alsó ruha, és nem jelenik meg az utcai öltözet sem.
Ez belsőséges, szobai jelleget ad a portréknak. Feltűnő, hogy a nők zárt ruházata miatt
ingeikből semmit sem látunk, viszont a férfiak (és a kisfiú) ingnyakát mindegyik képen
gondosan ábrázolják. Természetesen ezek mind fehér vászoningek. Az A képen a
puha nyakú, vékony gallérú ing felül szorosan záródik (valószínűleg két gombbal).
A kisfiú (D kép) inge is (egy gombbal) zárt, a gallér itt is keskeny, és középen nem ér
össze. Az is elképzelhető, hogy az ing tetejére külön tették a gallér-részt. Az egyik páros
képen (E kép) a férfi inge szabályos. Ez is zárt, átlagos szélességű gallérral, amelyet
vélhetőleg kikeményítettek. A másik páros képen (F kép) viszont akár keménygallérra
is gondolhatunk, amely a szürke csokornyakkendővel együtt egymást emeli ki.
Ha pedig a személyek és a fotográfusok számára mindez láthatólag ilyen fontos

volt – azt, hiszem, joggal neveztük a gyűjteményt gallér iának !
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