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A kutatás célkitűzései 
 

A disszertáció témája a fényképezés és a Magyarországon megjelent nyomtatott 

kiadványok kapcsolata, a fotográfia feltalálásától 1945-ig. A disszertáció elsődleges célja, 

hogy a hazai lapokban megjelent fényképek, és a fényképezésről írott cikkek elemzésével 

kimutassa a fotográfia nyomtatott sajtóban elfoglalt helyét, és a fényképek közlésében 

végbement változásokat a vizsgált időszak alatt. 

Az értekezés során az összes olyan hetilap a kutatás tárgyát képezte, amely érdemben 

tükrözi a sajtó és a fénykép viszonyát a második világháborúig. A fényképészeti vonatkozású 

sajtótermékek elemzésekor pedig az volt az elsődleges cél, hogy olyan összefüggéseket tárjon 

fel, melyek segítenek értelmezni a fotográfia helyét a korabeli magyar társadalomban és az 

akkori fotókultúrán belül. 

Annak érdekében, hogy a kutatás elérje célját, egy adatbázis készült, mely a 

kezdetektől 1945-ig teljességre törekvő jelleggel veszi számba az összes fotográfiai tárgyú 

periodika tartalmát.  A több mint húszezer sort tartalmazó adatbázis tartalmazza mindazokat, 

akiknek a neve a lapokban előfordult, azokat, akik cikk, vagy fotográfia szerzőjeként 

megjelentek, magát a lapot, ahol az adat szerepel, a pontos évszám, lapszám és oldalszám 

megjelölésével.  

A disszertáció témája a magyar fotográfia mélyebb megismerésének szempontjából 

mind tudományos, mind gyakorlati szempontból időszerű volt, hiszen egy kutató sem 

nélkülözheti a sajtóban, illetve a fotográfiai lapokban rejlő információkat, így számos magyar 

fotótörténész használta és használja fel a bennük rejlő ismeretanyagot. A vizsgált időszakban 

megjelent sajtótermékek átfogó jellegű kutatása – fotográfiai szempontból – eddig azonban 

nem valósult meg.  
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Az értekezés főbb megállapításai 

 

A 19. századi magyar fotográfia története még sok tekintetben paralel módon fejlődött 

a nyugat-európai, illetve az észak-amerikai fotótörténettel. Hazánkban is működtek olyan 

fotográfusok, akik műtermeikben világszínvonalon dolgoztak és több esetben látványos 

sikereket értek el nemzetközi kiállításokon, világkiállításokon. A szakmai szervezetek, 

szerveződések területén viszont már ebben az időszakban is jelentős lemaradás figyelhető 

meg, amelynek oka a magyar gazdasági és társadalmi viszonyokban, a megkésett 

polgárosodásban  keresendő. 

Nyugat-Európában a 19. század közepétől kezdődően egyre több városban jelentek 

meg azok az illusztrált lapok, amelyekben a képek közlése egyenrangúvá vált az írott 

információval. Így a Le Journal Illustré, a The Illustrated London News, az Illustrirte Zeitung, 

az L’Illustration, a Glenason’s Pitorial, vagy akár a Le Monde Illustré, már nevében is 

hordozta ezt a változást. Magyarországon követve a nyugat-európai folyamatokat, főként a 

lipcsei Die Gartenlaube nyomdokain haladó a Vasárnapi Újságban jelentek meg metszetek. 

A 19. és a 20. század fordulójáig Magyarországon voltak ugyan a nyugat-európai lapokhoz 

hasonló más képes hetilapok is, de számuk jóval alacsonyabb volt, és a minőségük sok 

esetben hagyott kívánnivalót maga után. 

Magyarországon az első fényképészeknek szóló lap 1872-ben látott napvilágot 

Fényképészeti Lapok címen. Ez európai összehasonlításban is késést jelent. A lap kiadója a 

Magyar Fényképészek Egylete volt, amely azzal a céllal hozta létre a kiadványt, hogy az 

addig elszigetelten dolgozó fényképészek között kapcsolatot teremtsen. Az egylet azonban 

nem működött két évnél tovább; a magyar fotográfiai közélet még nem volt érett a szervezet 

tartós fennmaradásához. Így a lap, amely képeket egyáltalán nem tartalmazott, csupán két 

számot élt meg. 

A folytatás szimptomatikusnak bizonyult; tíz év múltán nem egy társadalmi 

önszervezeződés, hanem egy ambiciózus egyén, a kolozsvári Veress Ferenc lett lapalapító 

kezdeményező. 1882-ben szintén Fényképészeti Lapok címmel indította útjára havilapját, saját 

anyagi erőforrásaira hagyatkozva. Ez a sajtóorgánum műmellékletek formájában, kis számban 

ugyan, de már közölt fényképeket is.  Az anyagi háttér bizonytalansága miatt már kezdetektől 

fogva kétséges volt a lap működése, s a hat évvel későbbi megszűnése a magyarországi  

fotókultúra akkori állapotának tükrében törvényszerű volt. 

Az 1870-es évekig a fényképészet technikai eszközeit csupán a szakemberek tudták 

megfelelő módon használni, azonban az 1880-as éveket követően, főleg a száraz-lemez eljárás 



 4 

bevezetése után, már a műkedvelők is olyan technológiához jutottak, mely biztosította 

számukra a megfelelő minőségű kép elkészítésének lehetőségét.  

A kiegyezést követő gazdasági fellendülés hatására a 19. század végére gyökeresen 

megváltozott a fotográfia társadalmi közege. Az 1890-es évektől kezdődően egyre több 

műkedvelő fényképész alkotta azt a bázist, amely biztosította olyan szakmai kiadványok 

életben maradását, amelyek nem csupán a szűk professzionális alkotói körhöz szóltak. 

Magyarország e téren ekkor is követő státuszban volt.  Már 1894-ben útjára indult az osztrák 

Wiener Photographische Blätter, majd egy évvel később a svájci Bulletin Photoglob, ahol 

kifejezetten az amatőrök tudásigényének megfelelően alakították a lap tartalmát és 

képanyagát. Az amatőrmozgalom kiszélesedésével kerülhetett sor Az Amatőr című havilap 

kiadására, mely a 19. és 20. század fordulóján a magyar fényképészeti vonatkozású lapok 

közül a legjobb technikai minőségben megjelent lap volt. Megjegyzést érdemel, hogy ez 1904 

őszén történt; Bécsben tavasszal indult a Der Amateur. Ugyanakkor elmondható, hogy Az 

Amatőr fényképeinek nyomdai színvonala hasonló volt a monarchiabeli társország 

fényképészeti lapjaiban található minőséghez. 

Az első világháborút megelőző korszakban létrejöttek ugyan az alapvető szakmai 

irányvonalak és csoportosulások, azonban a magyar fotográfia lemaradása már ezektől az 

évtizedektől datálható, ugyanis a magyar fotóművészetet pár egyéni kivételtől eltekintve 

ezekben az években nem a nemzetközi eredményekre való kíváncsiság és nyitottság 

jellemezte, hanem egyfajta befelé fordulás. Míg a magyar festészetben a Nyolcak csoportja az 

európai áramlatokkal megegyező módon fejlődött, addig a magyar fotográfiában ilyen 

csoportosulás vagy akár egyéni eredmény nem volt. 

A magyar képes újságokra a német és az osztrák befolyás volt a jellemző, de a 

nyomdai kivitelt, illetve az esztétikai minőséget tekintve a magyar orgánumok több esetben 

alulmaradtak. Némi pozitív kivételt jelentett a Vasárnapi Újság, mely 1854-től 1921-ig jelent 

meg. Szinte egyetlen, a korszakkal foglalkozó fotótörténeti könyv vagy tanulmány sem 

nélkülözheti a lapban található információkat. A lapban közölt fényképeket a kor legjobb 

fotográfusai készítették. A Vasárnapi Újság fennállásának hatvannyolc esztendeje alatt 

végigkísérhetjük a fotográfia sajtóbeli elterjedését a metszetektől a háborús riportokig. A 

fényképek nyomtatatásban való közlése alapvetően átalakította a lap vizuális megjelenését. A 

fényképezés technikai fejlődésével kialakult a pillanatképek készítésének lehetősége, majd a 

kilencvenes évektől megjelent a fotóriport is. Ezt a folyamatot érhetjük tetten az Érdekes 

Újság, illetve az Új Idők hasábjain is. 
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Az Új Idők című hetilap első száma 1895-ben jelent meg, és már az első lapszámoktól 

kezdődően fontos szerepet töltött be a lap megjelenésében a fotográfia. Herczeg Ferenc és 

szerkesztőségének társadalmi szemlélete és ízlésvilága nagymértékben rányomta bélyegét az 

Új Időkben publikált fényképekre. Olyan fotográfiákat választottak ki, melyek legfőképpen a 

konzervatív középosztály számára reprezentálták a magyar fotóművészetet. Témájukat, és 

képi megoldásukat tekintve a lapban közölt képek messze elmaradtak nemcsak az egyetemes 

fotográfia fejlődési irányaitól, de a jelentősebb magyar fotográfusok teljesítményétől is. 

A sok fényképet fogyasztó, a középpolgárság igényeit szolgáló Az Érdekes Újság 

(1913–1925) rövid életűnek bizonyult, ami a fotókultúra szempontjából sajnálatos, mert 

fennállása idején eredményesen segítette a fotóriport térnyerését. Hosszú fennállást produkált 

a Tolnai Világlapja (1901–1944), amely az alacsonyabb iskolázottságú rétegeknek (is) 

igyekezett megfelelni – rendkívül vegyes színvonalú képanyagot adva közre. 

Magyarországon 1925-től 1939-ig a Pesti Napló Képes Műmelléklete volt szinte az 

egyetlen olyan hetilap, melyben a fénykép volt az elsődleges információforrás. A Miklós 

Andor által létrehozott melléklet a képek iránti igényt igyekezett kielégíteni, s ezzel fehér 

foltot szüntetett meg a sajtó hazai világában. A lapban csak képek szerepeltek, olyan 

képaláírással, amely kiegészítette a képeket. A Pesti Napló Képes Műmelléklete hazánk 

legmodernebb szemléletű képes újsága volt, mely szellemiségében a nyugat-európai lapokhoz 

hasonlítható.   

A Vasárnapi Újságban, az Új Időkben, megjelent fényképek leginkább a konzervatív 

művészeti felfogáson nevelkedett olvasóközönség vizuális igényeinek kielégítését célozták. A 

bécsi Der Kuckuck (1929–1934) képanyagához képest például a Pesti Napló Képes 

Műmelléklete sem tekinthető újítónak.  

A technikai fejlődésen túl, kommunikáció-elméleti szempontból az első világháború 

hozta meg azt a változást, amely új alapokra helyezte a fényképek lapokban való közlését. 

Egyéb hírforrásból nem értesülhettek az emberek az eseményekről, így megnőtt az 

újságokban közölt képek iránti igény. Erre a változásra és elvárásra a lapok nem voltak 

felkészülve, hiszen az első világháború kirobbanásáig csak különböző társadalmi események, 

sportesemények tudósítása kapcsán kerültek versenyhelyzetbe a magazinok. Ezekre a 

kihívásokra a szerkesztőségek különböző válaszokat adtak. Egyrészről fontosabb szerepet 

kaptak a képekkel foglalkozó munkatársak, fotográfusok, másrészről a lapok kénytelenek 

voltak igénybe venni a fotóamatőrök, vagy akár a katonák által készített felvételeket is. 

Ha összevetjük a magyarországi sajtóban megjelent fényképek és a nyugat-európai 

publikációkban szereplő felvételek minőségét, szembetűnő a magyar fotográfia megkésettsége. 
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Ez igaz akkor is, ha a cseh fotográfiai lapokat vetjük össze a magyarral. Ez az első 

világháború utáni cseh modernizációval magyarázható, mellyel hazánk nem versenyezhetett 

szemléletben; lemaradásunk az összehasonlító elemzés során nyilvánvalóvá válik. A 19. 

században viszont még Magyarország volt a fejlettebb terület a fotográfiát tekintve, hiszen 

Csehországban 1865 és 1890 között nem jelent meg fényképészeti folyóirat. 

Az első világháború kirobbanásáig a magyar fotográfián belül mind a 

szakfényképészek műtermi hálózata és érdekvédelmi rendszere, mind a fotóművészek 

szakmai útja és az amatőr fotográfusok rétegződése jól körülírható formában létrejött és 

fejlődött. Ugyanakkor a két világháború közti magyar fotográfiára nyomatékosabban igaz az a 

megállapítás, hogy végleg elszakadt a nyugat-európai fejlődési irányvonalaktól. A két 

világháború közti időszakban, a fotográfián belül Magyarországon több, egymástól jól 

elkülöníthető és csak részleges fedésben lévő irányzat alakult ki. A korabeli magyar fotográfia 

a magyaros stílus megteremtésében érte el csúcspontját. A sajtó hasábjain előszeretettel adtak 

teret ennek a stílusnak, elsősorban olyan konzervatív lapok, mint az Új Idők, és a Magyarság 

amelyre a modern fotográfiai eredmények közlése nem volt jellemző. 

A magyaros stílusú fényképezés nemzetközi sikerei miatt, valamint a stílusra jellemző 

ideológiai háttér eredményeképpen a magyar fotográfus társadalom nem fogadta be a valóban 

modern fotóművészeti gondolkodást. A magyar fotográfia két világháború közti korszakára 

rányomta bélyegét az ország fotóművészetének „bezárkózása”, a nemzetközi vonulatok 

figyelmen kívül hagyása. A progresszióra való hajlam ugyan mindvégig jelen volt, de a 

konzervatív fősodor ezt nem engedte kibontakozni. 

A modern fotóművészeti gondolkodást legerőteljesebben Hevesy Iván képviselte, 

pontosan fogalmazva: közvetítette ebben a korszakban. Elsősorban az ő könyvei – A modern 

fotóművészet  (1934); A fényképezés nagy mesterei (1939) recenziói (pl. Helmar Lerski: Köpfe 

des Alltags, Korunk, 1932), kritikái (pl. A fényképkiállításról, [Angelo, Balogh, Pécsi Rónai 

képei a Tamás Galériában], Magyar Fotografia, 1931/9.)  révén ismerhették meg a magyar 

fotográfusok a nyugat-európai áramlatokat. Hevesy azonban nem alkotott új elméleteket, 

csupán az európai eredményeket igyekezett népszerűsíteni Magyarországon – kevés sikerrel.   
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Az értekezés főbb megállapításai, eredményei 
 

A disszertáció végkövetkeztetése, hogy a magyar fotográfiai lapok és a 19. és 20. 

századi fontosabb heti- és havilapok feldolgozása révén az egyetemes fotóművészeti 

jelenségekhez képest hazánk fotókultúrájának megkésettsége mutatható ki. E tekintetben 

valamelyest pozitív kivétel a századvég/századelő időszaka. A magyar fotókultúra a vizsgált 

időszakban csupán követni tudta a nyugat-európai fejlődési folyamatokat. 

A disszertáció egyes részei abban az értelemben hoznak új eredményeket a 

fotótörténeti kutatások terén, hogy kimutatják azokat a pontokat, ahol a magyar sajtóban 

megjelenő fényképek és a magyar fotográfia történetének állomásai elválnak egymástól. A 

magyar fotókultúrára jellemző megkésettség szempontjából voltaképpen nem döntő 

jelentőségű, hogy mit tekintünk kutatásunk szűkebb témájának, a sajtóban megjelenő 

fényképeket, vagy a fotóművészeti alkotásokat, a fotográfia bármelyik aspektusából kiindulva 

is ugyanazt a végkövetkeztetést vonhatjuk le. 

Mivel a vizsgált időszakban megjelent sajtótermékek átfogó jellegű kutatása – 

fotográfiai szempontból – mind ez idáig nem valósult meg, a disszertáció további 

eredményének tekinthető a több mint húsz periodika teljes körű feldolgozása. Mint minden 

kutatás, természetesen ez sem tekinthető véglegesen lezártnak, a munka jövőbeni folytatása e 

téren is kívánatos. 
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