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1 Bevezetés – a helytörténet és a képek 

Egy település történetének írásos dokumentálása mellett hasonló, ha nem nagyobb 

jelentıségőek a megırzött korabeli képi dokumentumok. Számos alkalommal megtapasz-

talhattam, hogy az utóbbiak iránt nem csak az idısebb lokálpatrióták érdeklıdnek, hanem 

sok fiatalabb városlakó is, akik számára ma már 

a vizuális információszerzés vált meghatá-

rozóvá. Ezt láttam bizonyítva 2005-ben, amikor 

a Szentesi Levéltárral együttmőködve di-

gitalizálhattuk az intézmény helyi képeslap-

győjteményét1. Ennek kivonata szerverünkön  

is elérhetıvé vált, és máig igen látogatott.  

A másik példa régebbi. 1998-ban zajlott a 451-es számú út Szentest elkerülı szaka-

szának megelızı régészeti feltárása, melyet dr. Szabó Géza vezetett a Csongrád Megyei 

Múzeumok Igazgatósága megbízásából. Kezdeményezé-

sére az itt elıkerült leletanyag dokumentálása a hagyo-

mányos mód mellett – amelyhez csak a szőkebb szakmai 

kör férhet hozzá – digitálisan is megtörtént, HTML-

formátumban. „Útban a múlt...”2 címmel CD-korongon 

sok helyre eljutott, és SzentesInfo szerveren is elérhetı-

vé vált. A Google keresı az „ásatás” szóra adott 84.000 

találat között az elsı helyek egyikén hozza, ami ékes 

bizonyság a látogatottságára. 

A képi dokumentumok helyzete a leíró jellegőekkel összevetve sajátos. Egy-egy 

esemény írásos megörökítése emlékezés, vagy források felkutatása révén akár utólag is 

megtörténhet, viszont ha a képi rögzítés elmarad, vagy a felvétel késıbb elvész, az már 

nem pótolható. Ennek fényében különösen fontosnak érzem, hogy a helytörténetírás szem-

pontjából fontos fényképfelvételek elkészüljenek, megırzıdjenek és a közzétételük révén 

hozzáférhetık legyenek az érdeklıdık számára.  

Meggyızıdésem, hogy ezek az elsıdleges információtartalmuk mellett a lakóhely-

hez kötıdést, a lokális identitástudatot is erısíthetik. 

                                                 
1 NetSzemle Exkluzív - Szentesi képeslapok 
 http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2005/exkluziv/szentesi-kepeslapok.htm  (2011.03.16.) 
2 „Útban a múlt...” - a 451-es számú út Szentest elkerülı szakaszának megelızı régészeti feltárásai 
 http://www.szentesinfo.hu/cd/utban/  (2011.03.16.) 
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1.1 Adalékok a témaválasztáshoz 

Az elıbbi szempontok alapján a konkrét témaválasztásom kiindulását szentesi 

Fridrich Fényírda3 és kincsei jelentették. Ez az 1905-ös alapítástól 80 éven keresztül volt 

eredeti funkciójában a város meghatározó fényképészeti mőterme. Alapítója, az edelényi 

születéső Fridrich János4 (1874–1959), majd legidısebb leánya, Massányiné Fridrich Er-

zsébet (1917-1997) által készített fotók Szentes közel egy évszázadának történetét, épített 

és természeti környezetét, lakóinak arcát, életkörülményeit ırzik meg és elevenítik fel.  

Fridrich Erzsébet 1985-ig mőködtette a mő-

termet, melynek a sorsa ezt követıen bizonytalanná 

vált. 1987-ben ipartörténeti emlékhellyé nyilvání-

tották, mint az ország utolsó, még eredeti állapotában 

meglevı üvegtetıs fényíró mőtermét, majd 1989-ben 

adományozás révén a Csongrád Megyei Közgyőlés 

birtokába került. Rossz mőszaki állapota miatt 

lebontották, majd közel eredeti formában újjá-

építették. Késıbb ez a tény sajátosan akadályává vált 

a mőemlékké való nyilvánításnak. 1997 óta mint 

ipartörténeti bemutatóhely mőködik a Koszta József 

Múzeum kezelésében. Jelenleg csak elızetes bejelentkezéssel látogatható. 

Egykori napfénymőterem található még Budapesten a Mai Manó Házban5, amely a 

névadó fotográfus megrendelésére 1894-ben készült el – jelenleg a Magyar Fotográfusok 

Háza kiállítóhelységként funkcionál. Szegeden Kozmata Ferenc6 1892-ben épült üvegfalú 

szalonja maradt fenn a Széchenyi tér 2. alatti ház udvarán. Ma egy rajziskola használja. 

Tágabb értelemben megemlítendı a két hazai segítséggel megmentett erdélyi is: Kézdi-

vásárhelyen Bogdán Ferenc7 1880-ban épített napfénymőterme, és a székelyudvarhelyi 

Kováts képgyártó dinasztia8 mőterme, amely a múlt század elsı évtizedében létesült. 

                                                 
3 Fridrich Fényírda - Fotómőterem és kiállítás, ipartörténeti emlékhely 

http://www.szentes.hu/?page_id=1001  (2011.03.16.) 
4 Fridrich János - (1874.szept. 7. Edelény - 1959.máj. 16. Szentes): fényképész 

http://www.mafosz.hu/Fototortenet/Fridrich%20Jnos.doc  (2011.03.16.) 
5 Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház - Napfénymőterem 

http://www.maimano.hu/kiallitasok_08.html  (2011.03.16.) 
6 FÉNYÍRÓK ÉS FÉNYIRDÁK SZEGEDEN - Kozmata Ferenc cs. és kir. udv. fényképész (1892–1893) 
 http://www.mfm.u-szeged.hu/pdf/fenyiro-palyazat.pdf  (2011.03.16.) 
7 Él a Bogdán-napfénymőterem Kézdivásárhelyen  

http://www.3szek.ro/load/cikk/4737/el_a_bogdan-napfenymuterem_kezdivasarhelyen  (2011.03.16.) 
8 Képgyártó dinasztia Székelyudvarhelyen - A Kováts-napfénymőterem száz éve 

http://www.museums.hu/museum/temporary_hu.php?IDT=4566&ID=62  (2011.03.16.) 
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A fentebb felsoroltak között a szentesi Fridrich Fényírda az, amelyik a legteljesebb 

mértékben, eredeti helyen ırizte meg az egykori miliı mellett a kor fényképészmesterének 

eszközeit és az általa készített fotókat is. Enyészettıl való megmenekülése Rózsa Gábor 

(1944–2006) mérnök-múzeológus kitartó munkájának köszönhetı. 1997. november 23-án 

nyílt meg – a hangulatos csoportkép ekkor készült. A hátsó sorban középen Ráday Mihály, 

a jeles városvédı, televíziós és közéleti személyiség, aki sokat segített a megvalósításban. 

 

Rózsa Gábor a Koszta József Múzeum munkatársaként életet is vitt a falak közé. A 

Fényírdában és a szintén általa kialakított Péter Pál Polgárház pincéjében rendszeresek 

voltak a különféle kiállítások9, elıadások,10 diáktáborok11 és más kulturális-közéleti ese-

mények, amelyek igen népszerőek voltak a szentesiek körében. 

    

                                                 
9 Katonaképek a fény mőtermében - http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2004/3/katonakepek.htm  (2011.03.16.) 
10 Tárlatnyitó a pincegalériában - http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2002/12/tarlat.htm  (2011.03.16.) 
11 Képzımővészeti tábor a Polgárházban - http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2002/06/kepzo.htm  (2011.03.16.) 
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Rózsa Gábor számára igen fontos volt a vizualitás, jól ismerte és használta a fotók 

dokumentáló-meggyızı erejét. A kiállítások anyagának összeállításakor, illetve a Szentesi 

Élet városi hetilapban12 és szakmai folyóiratokban13 megjelent írásainak illusztrálásához 

gyakran használt fel korabeli Fridrich-fotókat. Becslése szerint mintegy 2.000 db üvegne-

gatív, 18 ezer síkfilm, és 1.500 különbözı mérető és árnyalatú papírkép maradt ránk. 

Mint afféle „házi-informatikusnak”, a személyi számítógépek múzeumi megjelené-

sét követıen sokszor volt alkalmam felkeresni ıt, és érdeklıdı lokálpatriótaként csodálat-

tal tekintettem a pótolhatatlan helytörténeti értékkel bíró felvételekre. Ugyanakkor szembe-

sültem az állapotuk romlásával is, fıleg a legrégebbi üvegnegatívok esetében, amelyek 

pedig kiemelkedıen érdemesek és rá is szorulnak a megóvásra, mivel fokozottan érzéke-

nyek a különféle mechanikai és vegyi behatásokra. Akkor fogalmazódott meg bennem, 

hogy legalább ezeket digitalizálni kellene, és egyúttal módot találni a közkinccsé tételükre 

is. Meggyızıdésemmé vált, hogy általuk is erısödhetne a városunkhoz, a múltunkhoz való 

kötıdés – különös tekintettel a vizualitás napjainkban egyre hangsúlyosabb szerepére. 

Rózsa Gábor 2006 októberében elhunyt14. Internetes újságunk, a Szentes Mozaik 

Fórumán különös módon épp ekkor zajlott egy 

Vele kapcsolatos kvízjáték15 – a beírások híven 

tükrözik a nagy bohém lokálpatrióta barátainak 

érzéseit. Itt vetıdött fel, hogy emléket kellene 

állítani neki az általa megmentett Fridrich 

Fényírda falán, illetve hogy az addig névtelen 

teret, amelyen áll, róla lehetne elnevezni. Az 

utóbbi kezdeményezést Szentes Város Képviselı-testülete 154/2007. (VI.29.) Kt. rendele-

tével16 szentesítette. 2007. november 30-án pedig – halálának elsı-, a Fényírda felavatásá-

nak 10. évfordulóján – a városvédı Ráday Mihály és Szirbik Imre polgármester leleplezte 

a közadakozásból állított bronz portré-dombormővet17, Lantos Györgyi alkotását. 

                                                 
12 Kell-e katalógus? - Kallódó életmûvek nyomában 

http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2001/17_0427/2001042713.htm  (2011.03.16.) 
13 IKER - Magyar Idıszaki Kiadványok Repertóriuma – SZ: Rózsa Gábor (25 találat) 

http://w3.oszk.hu/repscr/wwwi32.exe/%5Bin=rpsr2.in%5D/?SSZ=ROZSA_GABOR  (2011.03.16.) 
14 EGY BARÁTUNK ELMENT - Rózsa Gábor (1944–2006) 

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2007/exkluziv/rg.htm  
15 Városvédı Athéné kezébıl Szentesen is kiragadják a lándzsát? – a Szentesi Mozaik Fórumáról 

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/forum3/viewtopic.php?p=15197&highlight=#15197  (2011.03.16.) 
16 Közterület elnevezése Rózsa Gáborról – a Képviselı-testület ülésének hangos jegyzıkönyvébıl 

http://www.szentesinfo.hu/testulet/2007/6/szoveg2.htm#21  (2011.03.16.) 
17 Téravató Rózsa Gábor emlékére - a Szentesi Mozaik városvédı fóruma kezdeményezte 
 http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2007/12/rg-teravato.htm  (2011.03.16.) 
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„Az utolsó szó jogán csak annyit mondanék, hogy köszönöm. Mindeneknek köszö-

nöm, hogy itt lehettem köztetek, hiszen most már majd nem csak én, hanem a gyermekeim, 

meg a dolgaim vallanak arról, hogy volt-e értelme a szentesi küszködésemnek...” – olvas-

ható a Kurca-parti vallomások (Szentes, 2000) kötetben megjelent terjedelmes, önéletrajzi 

ihletéső írása18 végén, melyben ıszinte szubjektivitással ír sok más mellett a Fridrich 

Fényírda kálváriájáról és a megmentésérıl is.  

Rózsa Gábor halála után – a Múzeum forrásainak évrıl-évre történı csökkenése 

miatt is – elmaradtak a népszerő, sokak által kedvelt rendezvények. A Péter Pál Polgárház 

és a Fridrich Fényírda jó ideje kizárólag elıre bejelentett csoportokat fogad. Utóbbinak a 

tavalyi év során egy ideig a létét is megkérdıjelezte a Buborék Napház19 beruházásként 

ismertté vált Megújuló Energia Kompetencia Központ létrehozásának terve. A 2010. janu-

ár 13-án tartott rendkívüli testületi ülésen20 végül olyan kompromisszum született, amely 

szerint a Fényírda is megmaradhatott volna.  

 

A napokban lezajlott értékelésen a HURO/0802/122 szám alatt benyújtott pályáza-

ton a korszerő „zöld” technológiákat propagálni szándékozó non-profit épületet egyelıre 

nem nyert támogatást, ám ha a jövıben újra kiírják ezt a magyar-román határon átnyúló 

pályázatot, a város nagy valószínőséggel újra benyújtja az elkészített terveket.  

Friss hír az is, ami szerint már a ligeti Csallány Gábor Kiállítóhely nyitva tartása 

sem biztosítható. Mindezek tovább erısítik a meggyızıdésemet, hogy az üvegnegatív-

kincs digitalizálása és közzététele még inkább idıszerővé vált. 

                                                 
18 Arról, hogy mit keresek én a Kurca partján? - Nagyon keveset! (Rózsa Gábor önéletírása) 

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2007/exkluziv/rg-pict/2000_kurca-parti-vallomas.rtf  (2011.03.16.) 
19 Buborék Napház Szentesre - http://epiteszforum.hu/node/14932  (2011.03.16.) 
20 Szentes-Újszentes határon átnyúló együttmőködési pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ - 
MEKK létrehozására - http://www.szentesinfo.hu/testulet/2010/rk1/szoveg1.htm  (2011.03.16.) 
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2 A negatívok lelıhelyei és készítıi 

Városi közgyőjteményben jelenleg három helyen ıriznek üveglemez negatívokat, 

mindegyik Koszta József Múzeum Koszta József Múzeum fennhatósága alá tartozik. Az 

alábbi Google térkép részlet 

mutatja az elhelyezkedésüket. 

A könnyebb beazonosítást és 

a felkeresést a GPS koordiná-

ták megadásával segítettem.  

A személyek vonatko-

zásában a helyzet bizonytala-

nabb. Bár ismertek, de az, 

hogy a konkrét felvételeket ki 

készítette, sajnos csak elvétve lehet megállapítani. Így ık idırendben lesznek bemutatva.  

2.1 A Fridrich Fényírda 

6600 Szentes, Kossuth u. 6. – GPS koordináták: N46.652305°, E20.259202° 

A három közül minden tekintetben ez az elsı és legautentikusabb hely21. A Kossuth 

utca 6. szám alatt áll, a görögkeleti templom közelében, egy jelenleg már szabad területen. 

Sután, szinte félve simul a szomszédos ház hatalmas oldalfalához-végéhez. 

Az üres tér az elmúlt század második felében lezajlott városközpont-rekonstrukció 

elsietett bontásai munkálatai során alakult ki. Ennek esett áldozatul az a „görög bérház”, 

melynek eredetileg zárt udvarán Fridrich János 1905-ben felépíttette a fényírdát – illetve a 

mai Kossuth teret uraló „Fehér-ház22” helyén fennállt egykori Haris-féle kereskedıház is.  

     

                                                 
21 Fridrich Fényirda - ipartörténeti bemutató hely 

http://www.muzeum.gportal.hu/gindex.php?pg=20891893  (2011.03.16.) 
22 A "Fehér Ház" – A Szentesi Vármegyeháza felújítására  2003-ban készült pályázati mellékletébıl 

http://www.szentesinfo.hu/varmegyehaza/epitett.htm#4  (2011.03.16.) 
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A fıtéren 1973-ra felépült funkcionalista bérház tervezıje, az egyébként szentesi 

születéső Novák István építész maga is megrendült, amikor megtudta, hogy az általa pusz-

tulásra ítélt – mai szemmel menthetı – Haris-ház tervezıje az édesapja nagybátyja volt!  

A mőterem 1905-ös alapításától 1985-ig mőködött eredeti funkciójában, 1960-tól a 

mester legidısebb lánya, Massányiné Fridrich Erzsébet (1917-1997) kezelésében. Sorsa ez 

után megpecsételıdött volna, de 1987-ben ipartörténeti emlékhellyé nyilvánították. 1989-

ben adományozás révén a Csongrád Megyei Közgyőlés birtokába került, ám a rendszervál-

tó lelkesedést jó ideig nem követték tettek, így az állaga folyamatosan tovább romlott. 

Ráday Mihálynak, és az általa szerkesztett „Unokáink sem fogják látni”23 címő vá-

rosvédı mősornak köszönhetı, hogy idıvel támogatást kaphatott a helyben megırzés igé-

nye, amellyel szemben több alternatíva is felmerült. Egy ideig például Ópusztaszerre akar-

ták telepíteni, mint korábban a szentesi tanyát,24 vagy a Szentes-dónáti szélmalmot25 – 

szétszedve, majd újjáépítve.  

1994-ben Bánfi László szentesi építészhallgató részletes felmérést és falkutatást 

végzett a Megyei Önkormányzat megbízásából. Ennek során kiderült, hogy a jelenlegi ál-

lapot több építési fázis lesilányított eredménye. Az épületnek nincs megfelelıen szigetelt 

sávalapja, a talajpára hatására megállíthatatlan gombásodás lépett föl, és a teljes közmő-

kapcsolat javíthatatlan. Továbbá a falazat is vegyes: jobbára vályog, és csak az idıközi 

átépítések környezetében tégla. A teljes világítóudvar, és a kontár módon utólag beépített 

gerenda pedig életveszélyes. Ezért az a határozat született, hogy az építmény teljes elbon-

tása után hő hasonmás épüljön, közmőves toldalékkal. 

Terney László (1947-1998) helyi építészmérnök, volt vá-

rosi fıépítész, mőemléki szakmérnök készítette az engedélyezési 

tervet, amelyet a „Görög Udvar” rekonstrukciós elképzelésébe 

illesztett bele – ez utóbbi nem valósult meg, így nem állt helyre 

az elbontott „Görög Bérház” kapualjának meghitt hangulata.  

A közmővek tervezését Fári István, a SZENTESTERV 

Mőszaki Tervezı és Szolgáltató Kft. munkatársa készítette. A 

kivitelezést a Csongrád Megyei Közgyőlés beruházásában Bertók 

Gyula kımőves és Rátfai István építési vállalkozó végezték el. 

                                                 
23 Ráday Mihály: Unokáink sem fogják látni... Archívum 
 http://premier.mtv.hu/Rovatok/Unokainksemfogjaklatni/Archivum.aspx  (2011.03.23.) 
24 A szentesi tanya Ópusztaszeren – http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2004/18_0507/15.htm  (2011.03.23.) 
25 A Szentes-dónáti szélmalom Ópusztaszeren - Múzeumok mőkincsei vendégségben 
 http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2004/28_0716/19.htm  (2011.03.23.) 
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Az egyedi ipartörténeti emlékhe-

lyet 1997-ben, halódásának 12. évében 

sikerült csak megnyitni. Tulajdonjogi 

korlátozások, gyakran a szők látókörőség 

és ellenérzések övezték a megmentésén 

munkálkodók, jelesül Rózsa Gábor mun-

káját, akinek a keserőségét a korabeli – a 

barátai részére rendszeresen megküldött – 

írásaiból ma is pontosan érzékelni lehet. 

A kiállítás berendezése ugyancsak Rózsa Gábor mérnök-muzeológus munkája, aki 

a megmentés és a felújítás megkoronázásaként alakította ki a fényírda belsı tereit. Az ál-

landó tárlatban Fridrich János és lányai (Erzsébet, Katalin és Ida), illetve más szentesi fo-

tográfusok városképei, családi-, csoport- és alkalmi felvételei, mőszerei, eszközei és szer-

számai tekinthetık meg. Jelentıs a fényképészeti- és mővészettörténeti szakirodalom, 

mintegy 150 db 1880 és 1960 közötti kiadású könyv illetve sorozat, valamint fotó-

periodikák bekötött évfolyamai találhatók meg itt. A tárgyak között kb. 20 db felvevı ka-

mera, 15 db másoló és nagyító gép, speciális retus-asztalok, lámpák, és korabeli laboratóri-

umi berendezések is vannak a részben eredeti bútorok környezetében.  

Hátterében kiszolgáló raktár és fotótár mőködik, melyben az elképzelés szerint fo-

lyamatosan visszagyőlhetne a Fridrich-fotóanyag. Becsülten 2000 db üveg-, 18 ezer sík-

film, és kb. 1500 különbözı mérető és árnyalatú papírkép reprezentálja a képanyagot, mely 

a néprajz- és várostörténet, valamint a helyi amatır mővészet történetének lehetne pótolha-

tatlan kincsesbányája, ha a mindezekhez biztosítható volna az akadálytalan hozzáférés.  

Ezen a téren jelentıs gond, hogy a győjtemény feltárása, beleltározása csak részle-

gesen történt meg. Az 1999-ben zajlott felmérés Excel-táblában rögzített adatai helyenként 

jól használhatók, zömében viszont a megfelelı adatolás kivihetetlensége miatt inkább csak 

tiszteletre méltó kísérletként vehetık számításba – amint a következı részletek is mutatják. 
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Ha a 12 éve lezajlott felmérés során a felvételek legalább részleges szkennelésére 

lehetıség nyílott volna, bizonyára nem maradt volna holt anyag az így elıállt adatsor. 

A részletes leltár hiánya egy ördögi kört eredményez. Adott ugyanis a muzeális in-

tézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet, melyben az 

5. § (1)26 alapján:  

„Nem adható kutatási engedély a muzeális intézmény győjteményeiben 

lévı kulturális javakra, illetve azok dokumentációjára, ha  

a) még nem történt meg a javak nyilvántartásba vétele...” 

A Múzeum jelenlegi anyagi személyi lehetıségeinek szőkös volta csak a megırzést 

és a korlátozott (elıre bejelentkezés alapján történı) bemutatást teszi lehetıvé, a szakszerő, 

szisztematikus feltárás és a pontos leltározás folytatására nincs kilátás. Így viszont – jog-

követı módon a törvényt szigorúan véve – tehetetlenül szemlélhetjük a várostörténeti je-

lentıségő felvételek állapotának romlását, és reményt sem látunk a közkinccsé tételükre. 

2.1.1 Tájékozódó felmérés a Fényírdában 
2010. szeptember 15-én Labádi Lajos levéltár-igazgatóval helyszíni tájékozódásra 

kaptunk lehetıséget. Darabos Judit, a Múzeum győjteménykezelıje segített abban, hogy 

áttekintı képünk lehessen az itt ırzött negatív 

anyagról, különös tekintettel a veszélyeztetett, 

várostörténeti értékkel bíró üveglemezekre. 

A felmérés során 6 nagyobb-, 2 lapos- 

és 2 kisebb doboz tartalmát néztük át. A bennük 

levı felvételek mindegyike rendelkezik egyéni 

azonosítóval, illetve KJM leltári számmal. Íme 

az akkori feljegyzésem kivonata: 

„Az asztalon levı 2 nagy piros doboz egyikében Fridrich üvegnegatívok vannak, 

köztük néhány ismert és több még nem publikált Koszta-fotó27 és festmény-reprodukció. 

                                                 
26 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet - a muzeális intézményekben folytatható kutatásról 
 http://www.opten.hu/jogiforum/light/torvtar/torvlist.php?twhich=5059  (2011.03.23.) 
27 Koszta József - http://www.szentesinfo.hu/cd/helyismeret/epiteszet/html/oldal22.htm  (2011.03.23.) 
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Ezen kívül szentesi és környékbeli helyszíneket – pl. a 2005-ben összedılt Piti 

szélmalmot28 és másokat – megörökítı felvételek. Utóbb a falakon több nagyítással is ta-

lálkoztunk, amelyek ezek felhasználásával készültek, tehát összeválogatásuk föltehetıen 

akkor zajlott, amikor a fényírda berendezés kialakítása történt. Erre utal az is, hogy a borí-

tékokon Rózsa Gábor adatolása olvasható. 

A másik piros dobozban személyekrıl készült üvegnegatívok vannak, számos csa-

ládi- és esküvıi csoportkép, feltehetıen valamilyen szempont szerint elıreválogatva. A 

személyek beazonosítására most nem volt lehetıség. Némelyik üvegnegatívon a "kivágás" 

kissé barbár módon körbe-karcolással történt! Ugyanebben az Uránia 6x6-os üvegnegatív 

diasora is helyet kapott. 

A további 2 szintén piros, de lapos doboz egyikében kartonlapra kasírozott 

Fridrich-fotók találhatók, mellettük következetesen elhelyezve az eredeti üvegnegatív. A 

mutatósabb kartonált képek szintén a falakon lettek elhelyezve. A másik piros lapos do-

bozban nagyobb sárga borítékokban elhelyezve jellemzıen kettesével összeválogatott arc-

képek találhatók, illetve más, fıleg személyeket tartalmazó felvételek. 

Két kis sárga fotó-dobozban  amely az üvegnegatívok eredeti csomagolása lehetett 

egykor – „Balogh Tihamér” felirattal elsısorban néprajzi-, illetve állattenyésztéssel kap-

csolatos felvételek vannak, elválasztás nélkül, közvetlenül egymásra helyezve. (Ez veszé-

lyeztetheti a negatívok épségét.) 

A maradék négy doboz a bal oldalon levı Dexion-Salgó rendszer alsó polcán van, 

és közülük 3 db-on a Rágyánszky29 felirat szerepel. (Rágyánszkyné Fridrich Katalin, a há-

rom lány közül korban a középsı, a Horváth 

Mihály utca elején rendezte be a mőtermét, 

ezek az İ adományaként kerültek ide.) A do-

bozokban darabonként mintegy 500-750 db 

portré található, közvetlenül szorosan egymás 

mellé elhelyezett 6 x 9 cm-es üvegnegatívokon. 

A jobbról legbelül levı 4. dobozban kö-

zépiskolai tablóképek találhatók 10 x 15 cm-es üveglemezeken. Kapcsolatot találtunk az itt 

nevesített portrék és az elıbbi dobozokban található arcképek között, így esély van az 

egyes személyek képeinek adatolására. 

                                                 
28 Kidılt a Piti malom oldala – http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2005/4/malom.htm  (2011.03.30.) 
29 A fényíró emléke - Rágyánszky Sándor irodalmi estje a Mővészetek Házában 

http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2007/05_0202/15.htm  (2011.03.30.) 
http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2007/1/iro.htm  (2011.03.30.) 
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A darabszám-becsléshez végzett mérés alapján 10 cm-re 75 db üvegnegatív jut. 

Ennek alapján a fentebb felsorolt dobozokban összesen mintegy 2500 db üvegnegatív, il-

letve körülbelül 500 db celluloid negatív található. Mivel ezek rendelkeznek múzeumi azo-

nosító számmal, az egyéb feltételek megléte esetén a digitalizálásuk elvégezhetı lenne.” 

2.2 A Péter Pál Polgárház 

6600 Szentes, Petıfi utca 9.30 – GPS koordináták: N46.650386°, E20.257673° 

A Petıfi utca és Iskola utca sarkán álló épület az egykori "Úri utca" rangos polgár-

házainak legszebb, mőemléki igénnyel megmentett objektuma. 1830 körül épült, eredetileg 

uradalmi épület volt, Szentes egyik legelsı téglaháza31. Megırzött, illetve visszavásárolt 

berendezését a Szepességbıl ide nısülı Pollatschek – 1904-tıl Péter – család és rokoni 

körének világias ízlése alakította ki. 

     

A dolgozószobában az apa, a vagyonszerzı Péter Albert ügyvédi irodájából 1920 

körül alakították ki a legkisebb fiú, Péter Pál Ottokár32 orvosi rendelıjét. Korabeli bútorza-

ta ırzi egykori mőszerein kívül az egykori 

vármegyei kórház orvostörténeti győjtemé-

nyét is. A további, lakás céljait szolgáló 

ebédlı- szalon- szülıi háló- és gyermekszo-

ba térsorát még a századvég bútorzata kíséri. 

Különösen a szülıi háló33 késıi rokokó-

utánzatú, fehér-aranyozott dísző bútorai nye-

rik el a látogatók tetszését.  

                                                 
30 Péter Pál Polgárház Múzeum - XIX. századi polgárház 

http://www.szentes.hu/?page_id=1004  (2011.03.30.) 
31 Péter Pál Polgárház Múzeum – http://www.muzeum.gportal.hu/gindex.php?pg=20891869  (2011.03.30.) 
32 Péter Pál Ottokár, az ember 

http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2001/26_0622/200106221.htm  (2011.03.30.) 
33 Élet a polgárházban – http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2008/37_0919/18.htm  (2011.03.30.) 
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A mőemléki helyreállítás alapmunkáit az Országos Mőemlékvédelmi Hivatal fel-

ügyeletében a Szegedi Mőemléki Kft. végezte 1990-1996 között, amely ekkor csıdbe 

ment. A Péter-ház az Állami Vagyonügynökség kezelésébe került, de a sok nehézség és 

bizonytalanság ellenére 2001 júniusában mégis megnyitott. 

A muzeális szakipari kiegészítések helyi mesterek munkáját dicsérik: Jucha János 

festı-mázolót, Petrovits János vállalkozót, 

Vidovics László asztalost, és még több más 

szentesi vállalkozót. Rózsa Gábor lehetıség 

szerint helyi erıkkel igyekezett dolgoztatni. 

A bemutató terek kiépülése – évente 2-2 

szobával gyarapodva – az ezredfordulóra lett a 

jelenleg látható teljességő. 1998 nyarán meg-

nyitott a Polgárház pincéje34 is, amely nagy 

népszerőségnek örvendı kiállító- és elıadóteremként35 mőködött a ház 2006 novemberé-

ben – munkaerı-átszervezés kényszere miatt – bekövetkezett bezárásáig. Ezt követıen a 

Koszta József Múzeum bemutatóhelyeként, elızetes bejelentés alapján maradt látogatható. 

2.2.1 Helytörténeti dokumentumok a Polgárházban 
A szobák zárt bútoraiban a helytörténeti textilgyőjtemény törzsanyaga van elhe-

lyezve, illetve külön kiemelendı közülük a legényszoba, ahol a fiókokban a helytörténeti 

győjtemény levél- és fotótára rejtezhet. Mivel nem volt lehetıség a Fényírda felméréséhez 

hasonló tájékozódásra, így csak feltételezni lehet, hogy üvegnegatívok itt is találhatók. 

Néhai Rózsa Gábor dolgozószobája a régi konyhában, a hozzá kapcsolódó raktár a 

kamrában, mőhelye pedig az egykori mosókonyhában lett kialakítva. Az itt felhalmozott 

helytörténeti győjtemény tartalmaz egy 2.500 kötetes szakkönyvtárat, továbbá 5 ezer tár-

gyat, és 25 ezer adattári dokumentumot. Segédgyőjteményei: 3 ezer fénykép, 15 ezer nega-

tív és diafilm, 5 ezer kisnyomtatvány, 350 órányi video- és 850 órányi audio-tár, amely 

utóbbiak nagyrészt az ı felvételei, és szintén értékes, digitalizálandó dokumentumok. 

Ennek a kiemelkedıen nagy helytörténeti értékkel bíró anyagnak a feldolgozását, 

rendezését Rózsa Gábor halálát követıen a Múzeum munkatársai végzik tovább, az egyre 

szőkülı lehetıségeik korlátai között. Remélhetıen a legrégebbi, és leginkább veszélyezte-

tett üvegnegatívok is sorra kerülnek, és elkezdıdhet a digitalizálásuk. 

                                                 
34 Június 27, Péter - Pince megnyitó 

http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/1998/1998_0619/1998061911.html  (2011.03.30.) 
35 „Kézimunka vagy iparmővészet?” - http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2003/5/kezimunka.htm  (11.03.30.) 
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2.3 A Csallány Gábor Kiállítóhely 

6600 Szentes, Széchenyi liget 1.36 – GPS koordináták: N46.65169°, E20.250598° 

A Csongrádi út mellett terül el a Kurcától övezett Széchenyi-liget, a város legna-

gyobb kiterjedéső, 36 holdas parkja. Létesítését 1860-ban gróf Széchenyi István emlékének 

megırzésére határozták el, és 1869-ben adták át a nagyközönségnek. Vonzóbbá tétele ér-

dekében a városi tanács szükségesnek tartotta egy fürdıház37 és egy vendéglı38 és építését. 

Ez utóbbi U alaprajzú, klasszicizáló stílusú épület lett késıbb a ligeti múzeum.39  

A terveket Török János városi mérnök készítette el, a kivitelezést a pályázaton he-

lyi vállalkozók – Szrenkányi Lajos kımőves mester, valamint Busch Gusztáv és Molnár 

József ácsmesterek – nyerték meg. 1870 áprilisára lett kész, és ekkor kezdıdött el a mai 

napig tartó, fordulatos története. 

A két épület haszonbérletét a korabeli Szentes leghíresebb vendéglıse, a lengyel 

származású Rambovszky József40 pályázta meg, és az "Újvilághoz" nevet adta a ligeti mu-

latóhelynek. A remélt üzleti siker azonban elmaradt, az épület megszőnt vendéglı lenni. A 

város 1873-1888 között a gimnáziumi tanfolyammal egybekötött polgári fiúiskola céljára 

használta, majd ez lett 1912-ig – amikor a jelenlegi felépült – a „túl a kurcai”városháza, 

mivel a városközponttól messzebb, a Kurca túloldalán volt. 

1897 júniusában nyílt meg a nagyközönség számára a Csallány Gábor által meg-

alapított a Csongrád Vármegyei Történelmi és 

Régészeti Társulat Múzeuma41. Ezt itt, a ligeti 

városháza termeiben rendeztek be, majd miután 

1912-ben átadták a jelenlegi Városházát42, a 

teljes épületet a múzeum vette birtokába, és 

szépen gyarapodó győjteménnyel mőködtette. 

A tér még jobb kihasználása érdekében 1928-

ban beépítették az eredetileg nyitott, 4 köroszlopos tornácát. 

                                                 
36 Csallány Gábor Kiállítóhely – http://www.szentes.hu/?page_id=1000  (2011.03.23.) 
37 Vendéglı és gızfürdı -135 éves ligeti épületek (I.) 

http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2004/03_0123/08.htm  (2011.03.23.) 
38 Vendéglıbıl gimnázium, városháza, majd múzeum - 135 éves ligeti épületek (II.) 

http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2004/04_0130/07.htm  (2011.03.23.) 
39 Csallány Gábor Kiállítóhely – http://www.muzeum.gportal.hu/gindex.php?pg=22951730  (2011.03.23.) 
40 Városunk leghíresebb vendéglıse - Száztíz éve hunyt el Rambovszky József 
 http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2004/41_1015/05.htm  (2011.03.23.) 
41 Koszta József Múzeum - Csongrád Vármegyei Történeti és Régészeti Társulat és Múzeum (1897-1949) 
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Koszta_J%C3%B3zsef_M%C3%BAzeum  (2011.03.23.) 
42 Városháza-tervek - Száz éve írták ki a pályázatot 

http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2007/02_0112/06.htm  (2011.03.23.) 
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1938-ban a múzeum helyiségeit a fölál-

lítandó csendıriskola részére utalták ki, az ek-

kor történt átépítéskor létesült a lakószárnya. 

1942-ben a múzeum visszaköltözhetett az ide-

iglenes elhelyezést nyújtó városházi termekbıl 

a ligetbe, mert felépült az új az új csendırlakta-

nya – a mai Rendırség – a Kossuth utcán. El-

mondható, hogy az országban csak kevés hasonló környezetben levı múzeumépület van. 

Az intézményt 1951-ben nevezik el Koszta József43 

(1861-1949) Kossuth-díjas festırıl, aki a Munkácsy-tradíciót 

folytató ún. alföldi irányzat egyik legjelentısebb képviselıje volt, 

és 3 évtizedig a Szentes melletti Lakos-tanyán élt és dolgozott. 

Az évtizedek szorgos győjtımunkája nyomán azonban 

szők lett ez az egyetlen épület44, és az interaktív közönségigé-

nyeket már nem volt képes kielégíteni. Bıvítése ellentmondott a 

mőemléki, és városképi elvárásoknak. A gondok megoldására 

kínálkozott a volt vármegyeháza, amely a rendszerváltás óta jórészt üresen állt.  

A város fıterén álló monumentális 

mőemléképület, mely Makay Endre tervei alap-

ján 1883-ban létesült, a kezdetek óta itt székelı 

levéltár bıvítésével, a múzeum beköltözésével, 

és egy konferenciaközpont45 létrehozásával a 

2006-re befejezıdött megújulása46 révén ideális 

komplex funkciót kapott. 

A ligeti épület ezt követıen a múzeum idıszaki kiállítóhelye maradt, ahol rendsze-

resek a nagy sikerő tárlatok és más kulturális rendezvények. 2009-ben az alapító múzeum-

igazgatóra emlékezve felvette a Csallány Gábor Idıszaki Kiállítóhely47 nevet.  

                                                 
43 Koszta József (Brassó, 1861. március 27. – Budapest, 1949. július 29.) magyar festı 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Koszta_J%C3%B3zsef  (2011.03.23.) 
44 Múzeumi-egyetemi program – A szentesi Vármegyeháza pályázati melléklete (2003) 
 http://www.szentesinfo.hu/varmegyehaza/muzeum.htm  (2011.03.23.) 
45 Megújult a volt Megyeháza - Átadták a Konferencia Központot 
 http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2006/1/konf.htm  (2011.03.23.) 
46 Március 15.: közös, méltó ünneplés – múzeumi honfoglaló a megújult Megyeházán 
 http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2006/szemle/03-20.htm#marc-15  (2011.03.23.) 
47 Csallány nevét vette fel a kiállítóhely 

http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2009/20_0522/05.htm  (2011.03.23.) 
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Egy eredményes pályázat nyomán 2010-ban egy korszerő oktatási tér48 is létesült 

benne, amely a helyi oktatási intézmények számára a múzeumpedagógiai munka bázisa-

ként mőködik. A ligeti épület mindemellett rendszeresen helyt ad a folyamatosan szerve-

zett idıszaki kiállításoknak49 is. 

     

2.3.1 A KJM Fotótára a Csallány Gábor Kiállítóhelyen 
Szentes város 1883-1950 között volt Csongrád vármegye székhelye volt. Múzeu-

mát a szegedi múzeum megalakulását követıen mintegy tíz évvel késıbb, a megyében 

másodikként hozták létre. Megalakulása óta kettıs szerepkörben mőködött: egyrészt – a 

szegedi múzeum győjtıterületét kivéve – a megye teljes területén mentette a régészeti 

örökséget, másrészt győjtötte a helyben született történeti, képzımővészeti és néprajzi ér-

tékeket. A jelen munka szempontjából meghatározó Fotótár is itt nyert elhelyezést.  

A három itt említett üvegnegatív-lelıhely közül 

ez kínálkozott a leginkább a dolgozatomhoz kapcsolódó 

digitalizálási munka helyszíneként, mivel ennek van a 

legpontosabban vezetett Fotó leltárkönyve. 

Ebben a kézírásos kép-kataszterben 7148 egyedi-

leg azonosított felvétel van beszámozottan feltüntetve, 

valamint tematikus csoportosítás (néprajzi-, régészeti, 

természet- és várostörténeti képek), a tartalom (a felvétel 

tárgya) és a negatívanyag-leírás (kisfilm, 24x36 illetve 

üveglemez) szintjéig adatolva. Az utóbbi szempontjából 

maguk a képek a leltárkönyvi sorszámuk alapján a tároló 

szekrényben egyértelmően beazonosíthatók, és így a 

kutathatóság elsıdleges feltétele itt – sajnos egyelıre csak itt – teljesült. 

                                                 
48 Korszerő oktatási tér a ligeti múzeumban  

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2010/7/kor.htm  (2011.03.23.) 
49 Térbe zárt pillanat - interaktív tárlat – http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2009/9/ter.htm  (2011.03.23.) 
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2.4 Várostörténeti értékő fotók készítıi Szentesen 

Egy Szentes léptékő kisváros történetének minden szakaszában napjainkig terjedı-

en megnevezhetık azok a fényképész személyiségek, akik többnyire hivatásszerően végez-

ték a település napi eseményeinek, a benne élı embereknek, az itt létrejött alkotásoknak a 

képi megörökítését. Munkásságuk a mindenkori jelen idıben pénzkeresı aprómunka, hi-

szen legtöbbször mőtermi fotósként, vagy a korabeli sajtót fényképekkel ellátó fotóripor-

terként ténykednek. Az így elkészült felvételek azonban az utókor számára már megismé-

telhetetlen, értékes kordokumentumokká válhatnak, amelyek megırzése és a lehetıség 

szerinti közkinccsé tétele fontos és hasznos feladat. 

2.4.1 Zoó János (1822–1897) 
(Szentes, 1822. augusztus 9. – Szentes, 1897. december 22.): festész és fényképész, 

tanonciskola-igazgató50. – Egyszerő szentesi zsellér családban született. Húsz éves korától 

a szintén szentesi származású ifj. Kiss Bálint51 (1802-1868) festımővész, a Nemzeti Mú-

zeum képtárának ıre mellett dolgozott, aki megtanította a 

festés mesterségének alapjaira. Tehetségét jól mutatja, 

hogy a Pesti Mőegylet 1846. évi tárlatán két csendéletét 

kiállították.  

Mővészi pályáját a szabadságharc töri meg. 

Damjanich seregében harcol tüzér ırmesterként. Világos 

után visszakerült Pestre, ahol 1852-ben belekeveredett a 

Noszlopy Gáspár-féle52, a császár elfogására szervezıdı összeesküvésbe. Ennek leleplezı-

dése után várfogságra ítélték. 1854 tavaszán amnesztiával 

szabadult, majd néhány évi vándorlás következett, ami közben 

kitanulta a fotografálás mesterségét.  

Az 1860-as években szülıvárosában Szentesen telepedett 

le, és mint fényképész és festı igyekezett megkeresni kenyerét. 

Késıbb az ún. vasárnapi iskola tanára lett. Ezt 1872-ben iparos- 

és kereskedı tanonciskolává szervezték át, és ennek igazgatójává 

nevezték ki. Teendık mellett 20 éven át ı tanította a rajzot és 

szépírást a polgári leányiskolában és a gimnáziumban.  

                                                 
50 Várfogság és mővészet - Zoó János (1822–1897)  

http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2002/31_0809/18.htm  (2011.03.23.) 
51 ifj. Kiss Bálint  
 http://www.szentesinfo.hu/cd/helyismeret/epiteszet/html/oldal20.htm  (2011.03.23.) 
52 Noszlopy Gáspár – http://hu.wikipedia.org/wiki/Noszlopy_Gáspár  (2011.03.23.) 
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Nem hagyott fel a festészettel sem. Ifjabb Kiss Bálint nyomán elsısorban történel-

mi témájú festményeket készített. Ezek közül legismertebbek a Kufsteini várban és a 

Hygia címő. Említést érdemel, hogy az egyház felkérésére 

1881-ben megfestette mestere édesapja, Kiss Bálint53 

(1772-1853) tudós református esperes portréját, amely a 

lelkészi hivatalban ma is megtalálható.  

A Zoó János által készített fényképekbıl egyetlen 

darabot ismerünk, mely Hankó László albumaiban ırzıdött 

meg54. Ez a látogatójegy nagyságú nıi mellkép feltehetıen 

1871-72-ben készült. Beállítása és technikai kivitele mővé-

szi és szakmai felkészültségrıl vall. Szentesen hunyt el, 

gondozott sírja a református középtemetıben található. 

2.4.2 Herzl (Hegedős) Vilmos (1828–1893) 
(Paks, 1828. szeptember 8. – Szentes, 1893. december 19.): szobafestı és fényké-

pész55. Izraelita szülık gyermeke. Édesanyja a szentesi származású Háász Emilia, korán 

elhunyt édesapja után Berger Móric paksi üveges mester ne-

velte, aki 1848-ban Mindszenten, késıbb pedig Szentesen 

telepedett le.  

Herzl Vilmos 1855 tavaszán szülei után Szentesre köl-

tözött, ahol egy év múlva megnısült. Nála tíz évvel fiatalabb 

feleségétıl négy gyermeke született. Családját szobafestıként 

(pictor) tartotta el, majd 3 évig 

tartó vándorlása közben kita-

nulta a fényképész mesterséget 

is. 1872-tıl újra Szentesen él, 

és a Szentesi Lap október 27-i számában56 már mint fény-

képész és szobafestı hirdeti magát. Ez évben meghalt az 

elsı felesége. Ismét megházasodott, a második feleségétıl 

                                                 
53 Kiss Bálint – Híres szentesiek (In: Szentes helyismereti kézikönyve 2000) 

http://www.szentesinfo.hu/cd/helyismeret/emberek/kepek/16.htm  (2011.03.23.) 
54 T. Knotik Márta: A csongrád megyei fényképészet kezdetei (1859-1879) 
 http://epa.oszk.hu/01600/01609/00022/pdf/MFME_EPA01609_1978_1979_1_113-172.pdf  (03.23.) 
55 A város elsı fényképésze - 175 éve született, 110 éve hunyt el 
 http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2003/36_0912/08.htm  (2011.03.23.) 
56 Szentesi Lap – vegyes tartalmú hetilap 
 http://epa.oszk.hu/01800/01889/00012/pdf/Szentesi_Lap_1872-10-27_12.pdf  (2011.03.23.) 
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három gyermeke született. Állandó mőtermet is nyitott az I. tized Vásártér 495. sz. alatti 

házában. Fényképei versóján – ahol az idık folyamán 8 különféle cégjelzést használt – 

ekkor jelent meg a „Vásár tér, az izraelita templom át ellenében” kifejezés.  

Az 1876-os szegedi kiállításon fényképeivel emlék-

érmet nyert, ami jelzi tehetségét és szakmai fejlıdését. 

1877-ben Brezovszky Nándor fényképésszel társul, közös 

mőtermük „teljesen párisi módon világított és főtött... ahol 

a fényképezés, képszínezés és képfestés a legjobb sikerrel 

és legnagyobb kényelemmel történhet” – ahogy a Szentesi 

Lap reklámja írja. 

A fotografálás mellett tovább folytatta a szobafestı 

és mázoló mesterséget is. 1883-ban ı nyerte el az épülı 

megyeháza57 festési munkáit. Ekkor már Hegedős néven 

szerepelt. 1881-ben keresztelkedett ki a gyermekeivel 

együtt. A Zöldfa utca elején – ma Horváth Mihály utca – megnyílt új fényképész mőterme 

már ezen a néven vált ismertté. Késıbb itt volt a középsı Fridrich-lány, Rágyánszkyné 

Katalin (1922-?) mőterme is, amely az 1980-as évekig mőködött. 

Hegedős Vilmos hosszas betegség után hunyt el 

1893 decemberében. A Szentesi Lap mint derék, becsüle-

tes, igaz embertıl búcsúzott tıle.  

Fényképei látogatójegy nagyságúak, halványsárgára 

fakultak. Elılapjuk vajszín kartonjain általában jobbra lent 

„W. Herzl", késıbb „Herzl Vilmos" jelzés szerepel. Fo-

lyamatosan javuló stílusban elkészített felvételeinek legna-

gyobb erénye, hogy megırizték számunkra a Szentes kör-

nyéki élet egy-egy darabkáját. A mintegy 25 ismert képe 

elsısorban a szentesi Hankó László58 (1923-2000) festı-

mővész és a csongrádi múzeum-alapító dr. Tari László59 

családi albumaiban, kisebb részben pedig a Móra Ferenc 

Múzeum-, illetve a Nemzeti Múzeum fotógyőjteményében maradtak fenn. 

                                                 
57 Az elkészült reneszánsz "palota" - 120 éve épült a megyeháza (III.) 

http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2003/50_1219/07.htm  (2011.03.23.) 
58 Hankó László festõmûvész (1923-2000) 

http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2000/2000_0526/2000052610.html  (2011.03.23.) 
59 Tari László Múzeum – http://www.csongrad.hu/hun/intezm/muzeum.html  (2011.03.23.) 
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2.4.3 Fridrich János (1874-1959) 
(Edelény, 1874. szeptember 7. – Szentes, 1959. május 16.): fényképész60, amatır 

festı. – A mesterséget Miskolcon, Szinay Istvánnál61, majd apja halála után Váncsa-féle 

mőteremben inaskodva sajátította el. Fényképész segédként több 

mőteremben is dolgozott, Kassán, Lıcsén, majd Szombathelyen 

Divaldnál.  

Szentesre 1893-ban (egyes források szerint – valószínőleg 

tévesen – 1900-ban) telepedett le, amikor Herzl (Hegedős) Vil-

mos (1828-1893) fényképészmester alkalmazta operatırként és 

retusırként. Mestere halála után ı vitte tovább az ipart „Hegedős 

utóda”-ként, majd 1904-ben saját üvegtetıs mőterem építésébe 

fogott, majd 1905-ben önállósította magát.  

Velocipédjén utaztatott 50x30x50 cm-es faszerkezető gépével és a fakazettába töl-

tött negatív üveglemezzel járta be 

Szentest és környékét. Lefényképezte 

az áradó Tiszát, a tutajos faúsztatást, 

végigfotografálta a 24 szélmalmot, a 

város összes középületét ugyanúgy, 

mint a cigányputrikat és a jelentısebb 

tanyákat, csárdákat is. Divatba hozta a 

tanyagazdaságok színezett tájképeit is.  

Szentes fıterét ábrázolja egy panoráma-kép, melyet olyan ügyesen montírozott, 

hogy észre sem venni az illesztést. 

 

                                                 
60 Fridrich János – www.mafosz.hu/Fototortenet/Fridrich%20Jnos.doc  (2011.03.23.) 
61 Miskolci fotográfusok - Szinay István, 1880 körül – http://www.cameramuseum.hu/fenykepek/fotos-
ereklyek/hol-dolgoztak-a-miskolci-fotografusok_/szinay-istvan-.html   
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1908. március 13-án, Fridrich 

egy csoportképet is készített “Az ATI 

és látogatói” címmel. Két díszvendége, 

Joó Károly kántor, és az udvargazda 

görög pópa köré a helybéli bankáron 

mellett festımővészek, tanárok álltak 

be az imaház építı lelkész, Joó Béla 

képeinek alkalmi tárlatának elıterében. 

Ez a kép poszterré nagyítva ma az em-

lékhellyé vált Fényírda falát díszíti a 

bejárattal szemközt. 

Fridrich János Felvételein megörökítette Szentes tanyavilágát, a város fejlıdését, 

képriportokat készítet az eseményekrıl. Munkája során sokat kísérletezett, a korabeli szak-

irodalomban is tájékozott volt. Különleges technikákat alkalmazott, például selyemre és 

vászonra is készített portréképeket. A nagymérető fotókat montázstechnikával másolta 

össze, a posztereket színezte, átfestette. Amatır szinten jól rajzolt és festegetett is, mővészi 

ereje a fotográfia kompozíciójának megrendezésében teljesedett ki. Különös tehetsége volt 

a hatásos apró részletek megválasztá-

sában is. Korai felvételei a Fény címő 

lapban jelentek meg 1909ben.  

Az I. világháborúban megsebe-

sült, hosszú gyógyulása idején a mő-

termet felesége Schulcz Ida (1887-

1955) vezette. 1917-ben az Érdekes 

Újság háborús fotópályázatán III. díjat 

nyert. Késıbb is gyakran kapott külön-

féle elismeréseket és okleveleket. 

Leányai, Erzsébet (1917), Katalin (1921) és Ida (1922) szintén kitanulták szüleik 

mesterségét. Tanulói és segédei voltak: Bartusné Pataki Margit, Berényi Dusi, Békefi Kár-

oly, Dékány Teréz, Gyarmati Eszter, Homokiné Zsoldos Zsuzsanna, Koncz Antal. Halála 

után 1959-ben iparát Erzsébet leánya vette át, aki folytatta a mesterséget. A mőtermet – 

1985-ben történt végleges bezárása után két évvel ipari mőemlékké nyilvánították, mint az 

ország utolsó, még eredeti állapotában meglevı üvegtetıs mőtermét, majd az újjáépítését 

követıen 1997-tıl a Koszta József Múzeum mőködteti ipartörténeti kiállítóhelyként. 
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2.4.4 Csallány Gábor (1871-1945) 
(Tolnatamási, 1871. május 10. – Budapest, 1945. 

január 31.): múzeumigazgató, szakíró62. Édesapja Csallány 

Lajos MÁV-fıhivatalnok, akinek áthelyezései miatt iskolai 

tanulmányait Budapesten, Károlyvárosban, és Fiuméban 

végezte, közben jól elsajátítva a német, horvát és olasz 

nyelvet. 1890-ben mint mőszaki asszisztens az Adriai Ten-

gerhajózási Társaság "Matlekovics" hajóján szolgált. 

21 évesen, 1892-ben került Szentesre a Körös-

Tisza-Maros Ármentesítı és Belvízszabályozó Társulat 

mőszaki napidíjasként63. 1894-ben megnısült, felesége elızı házasságából származó há-

rom gyermeke mellé hat közös gyermek született, akiket felneveltek és kitaníttattak.  

Az Ármentesítı Társulatnál végzett munkája során a régészeti leletek szenvedélyes 

győjtıje lett. 1897-ben az ı sírleletei jelentették az alapját a kezdeményezésére megalakult 

Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat múzeumi győjteményének.  

A rendszeres ásatások mellett 1899-ben archeológiai és numizmatikai tanfolyamot 

végzett a Nemzeti Múzeumban, majd további kurzusokon, illetve bel- és külföldi tanul-

mányutakon vett részt. Rendszeresen publikált, és önálló kiadványai is megjelentek. Az 

avar kori és IX-XIII. századi magyar leletek mellett különös érdeklıdéssel kutatta Attila, a 

hun király – általa Szentes határában, Donáton 

fellelni vélt – székhelyét és sírját. 

Sokoldalú ember volt. İ hozta létre a 

Szentesi Torna Egyletet és a Szentesi Sakk 

Kört. 1900-ban a Szentes címő újságot szer-

kesztette. 1902-ben Csongrád Vármegyei Köz-

kórház gondnoka lett, a fenti munkákat 25 éven 

át a tisztes foglalkozása mellett végezte.  

1906-ban a társulatot egyesületté alakította, majd 1926-ban az ekkor már 100 000 

darabos győjteményt átvette a megye. Ettıl kezdve Csongrád Vármegye Múzeuma néven 

mőködött, élén Csallány Gábor örökös igazgatóval. Életének utolsó hónapjai beládázott, 

féltve ırzött győjteménye menekítésével teltek. Budapesten halt meg, 1945. január 31-én. 

                                                 
62 Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990  

http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC02469/02591.htm  (2011.03.23.) 
63 A múzeumalapító - Hatvan éve hunyt el Csallány Gábor 
 http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2005/05_0204/06.htm  (2011.03.23.) 
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2.4.5 A közelmúlt és a jelen várostörténetének képi megörökítıi 
Várostörténeti értékő fotók nem csak a múltban készültek – már csak logikai okból 

sem, hiszen az létrejöttük pillanatában a megörökítés azok esetében is jelen idıben zajlott. 

A közelmúltnak és napjainknak is megvoltak, megvannak az eseményeket, a környezetün-

ket fényképekkel dokumentáló fotósai, akik munkája idıvel – vagy akár máris – ugyanúgy 

felértékelıdik, mint az eddig említett nagy elıdöké. Ezért érzem szükségesnek, hogy itt 

essék Róluk is szó.  

2.4.5.1 Szatmári Imre64 (1938-2003) 
(Orosháza, 1938. január .20. – Szentes, 2003. március 10.): vállalati vezetı, fotóri-

porter, FIAP-díjas fotómővész. – Budapesten, Orosházán, majd a szentesi Kontakta Alkat-

részgyárban dolgozott esztergályosként, itt 1961-ben mővezetı 

lett. 1964-66 között a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház mőve-

lıdési elıadója. 1966-ban a Horváth Mihály Gimnáziumban 

érettségizett. közben Szegeden elvégezte a két éves Színjátszó és 

Rendezı Akadémiát. 1968-ig 10 éven át a Szentesi Központi 

Színjátszó Együttes tagja volt. 

1967-tıl két évig a KISZ Szentes Városi Bizottság titká-

ra, majd 1969-tıl 1993-ig a Villamossági és Szerelési Cikkeket 

Értékesítı Vállalat telepvezetıje volt. 1976-ban oklevelet szerzett a budapesti Felsıfokú 

Raktárgazdálkodási és Termékforgalmazási Intézetben. 1995-ben vonult nyugdíjba. 

35 éven át a szentesi térség meghatározó fotósa volt65. Képei 1958-tól jelentek meg 

a Csongrád Megyei Hírlapban. Az 1968 áprilisában indult Szentesi Élet66 egyik alapítója és 

szerkesztıbizottsági tagja volt 1992-ig.  

Fotómővészként is nevet szerzett 

magának, 1977 és 1993 között minden 

évben voltak nyertes vagy díjazott képei a 

hazai és nemzetközi fotópályázatokon. 

1981 után rendszeresen vesz részt nem-

zetközi csoportos fotótárlatokon. Szente-

sen 1984-ig négy egyéni kiállítása volt. 

                                                 
64 Szentesiek, akik elmentek - In memoriam Szatmári Imre (1938-2003)  
 http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2003/calendar/in-memoriam.htm#szatmari  (2011.04.04.) 
65 Szatmári Imre élete és munkássága - http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2003/3/szatmariimre.htm  (04.04.) 
66 Szentesi Élet – a Városi Tanács lapja (az elsı szám) 
 http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/1968/also.htm  (2011.04.04.) 
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A Szentesi Levéltárral munkássága kezdetétıl jó kapcsolatokat ápolt. Rendszeresen 

illusztrálta a helyi kiadványokat, és utolsó éveiben nagy energiát fektetett az intézmény 

fotótárának rendezésébe, amelyet nagyszámú saját felvétellel is gazdagított. 

Képeinek ırzésére, rendszerezésére kezdettıl fogva nagy gondot fordított, nagyon 

precíz és alapos volt e tekintetben is. 1997-tıl használt számítógépet. Többször volt alkal-

mam segíteni Neki a gondosan adatolt nyilvántartását Excel táblákba rendezni, megcsodál-

hattam otthonában a polcokon elhelyezett archívumát, amely elhunyta után a Család birto-

kában maradt. Felvételei a múlt század utolsó 40 évének helyi kordokumentumai, és mint 

az egyik legteljesebb ilyen győjtemény, igen nagy értéket képvisel. 

2.4.5.2 Szabóné Remzsı Erzsébet67  
 (Szentes, Csongrád m., 1954.febr.25.–): fotós, fotóriporter. – 1971-ben a szentesi 

603. sz. Ipari Szakmunkásképzı Intézetben szerzett fényképész 

szakképesítést. Tanulmányai alatt fényképészinas volt Massányi-

né Fridrich Erzsébet mőtermében, így elsı kézbıl ismerheti a 

Fényírda akkori mőködését. 1972-tıl a helyi OFOTÉRT eladója, 

majd 4 éven át a FÉNYSZÖV Szentesi Kirendeltségének fotósa, 

laboránsa. 1976-1989 között a Csongrád Megyei Víz- és Csator-

namő Vállalat fotósaként dolgozik, közben leérettségizik a Hor-

váth Mihály Gimnáziumban. 1990-tıl 2 évig az akkor induló 

Politrend Kft. fotósa (ık adják ki napjainkig a helyi Szuperinfó reklámújságot). 1992-ben 

saját céget alapít, és „Böbe Fotó” néven kezd dolgozni. 

Közéleti fotósként is sokat dolgozott. Szatmári Imre visszavonulása után, 1995-tıl 

az akkor Reggeli Délvilág címő megyei napilap és a Szentesi Élet városi hetilap fotóripor-

tere lesz. Ez irányú tevékenysége és a mőtermének jelentıs forgalma következtében archí-

vumában jelentıs számban találhatók mára várostörténeti jelentıségővé vált felvételek. 

Az 1997-re felújított Fridrich Fényírdát egy ideig ı kezelte olyan módon, hogy az 

elıtérben volt kialakítva az üzlet, míg az igényes mőtermi felvételek a korhő környezetben, 

bent készültek el. Rózsa Gábornak ez az ideája csak egy ideig volt mőködıképes. 1999-

ben elváltak útjaik, a Fényírda újra a Koszta József Múzeum Péter Pál Polgárháza filiáléja-

ként mőködött, İ pedig új mőtermet nyitott a Petıfi Szálló és a Postapalota közötti Páter-

ház épületében, ahol jelenleg is dolgozik. 

                                                 
67 40 Kontaév : a Kontavill múltja és jelene, 1961-2001 [fotók: Szabóné Remzső Erzsébet, Szatmári Imre] 

 http://www.oszk.hu/mnbwww/K/0704/S.HTML#1801  (2011.04.04.) 
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2.4.5.3 Szélpál István  
(Szeged, 1954.aug.14.–): orvosgrafikus, fotós. – 1970 és 

1977 között a szegedi CSOMIÉP-nél raktáros, majd könyvelı. 

Ezt követıen a Szentesi Kórházban mőtıs-szaksegéd, megsze-

rezve a szükséges szakképesítést, majd 1984-tıl ugyanott orvos-

grafikus, egészségügyi fotós lesz. Érdeklıdése egyre inkább a 

fotózás és a mozgókép felé fordult, 1988-ban videofelvétel-

készítı és mősorszerkesztı oklevelet szerzett Budapesten. 

Tagja lett a Szentesi Fotókörnek, a Csongrádi Amatır-

film- és Videoklubnak és még számos szakmai társaságnak. 1986-tól több hazai és nem-

zetközi kiállításon szerepel, alkotásait jelentıs díjak-

kal ismerik el. 

Munkássága fı vonalát ugyan az alkalmazott 

egészségügyi fotók jelentették, de elhivatottan fény-

képezte Szentes és környéke épített és természeti 

környezetét is. Ezekbıl született 1989-ben egy szín-

vonalas városismertetı diasorozat, valamint az évek 

során számos helyi és megyei kiadvány, cégismertetı 

képi anyaga. Szentes 1996-ban általunk elkészített 

elsı internetes oldalához is az ı képeit használtuk fel. 

Elsı felvételein a város negyedszázaddal ezelıtti ar-

culata mutatkozik meg, ami ma már sokaknak törté-

nelem. 

2.4.5.4 Vidovics Ferenc 
 (Szentes, 1971. április 24.–): villamosipari technikus, 

órás, fotóriporter, webszerkesztı. – Középiskolai tanulmányait a 

szentesi Pollák Antal Mőszaki Szakközépiskolában végezte, majd 

ezt követıen nıvére nyomdokán órás végzettséget szerzett. 1989-

tıl édesapja órásmőhelyében dolgozik, de emellett hangosítással 

és audio-technikai berendezések javításával is foglalkozik.  

2000-tıl kezd el a fotózással komolyabban foglalkozni, 

ahogy másban, ebben is autodidakta módon képezi magát, és 

keményen dolgozik, hogy minıségi gépet vásárolhasson. 
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2001 áprilisában összegyőlt felvételeibıl Szentesi képcsarnok néven internetes ol-

dalt szerkesztett, amelyet az akkor már második éve mőködı SzentesInfo68 szerverünkön 

szeretett volna elhelyezni. Ez lett a kezdeménye 

a ma Szentesi Mozaik69  néven általa szer-

kesztett és közösen mőködtetett internetes 

újságnak, amely napi frissességő anyagai, sok-

oldalú szolgáltatásai, és nem utolsó sorban 

Vidovics Ferenc nagyszámú és minıségi fotói 

miatt igen népszerővé és látogatottá vált az 

elmúlt évek alatt. Jelenleg a 10.000 feletti számú képes tudósításban közel 100.000 fotó és 

150 órányi hanganyag70 érhetı el a 10 év terméseként. A példaként a lábjegyzetben szerep-

lı 2004-ben kelt képes-hangos tudósítás egyúttal Rózsa Gábor alakját, hangját is megidézi. 

Vidovics Ferenc 2002 óta a Szentesi 

Élet71 városi hetilap számára is készíti hétrıl-

hétre az aktuális felvételeket, valamint több 

más közintézmény weboldala mellett jelenleg ı 

szerkeszti Szentes város hivatalos honlapját is, 

ahol szintén bıséges fotóanyag található. Ezek 

alapján kijelenthetı, hogy a város legutóbbi 10 

évének legteljesebb képi dokumentumanyaga van a birtokában, illetve lett közzétéve a fen-

tebb említett internetes oldalakon.  

Remélem nem tőnik szerénytelenségnek, de úgy érzem, hogy a Szentesi Mozaik in-

ternetes újság, az 1997-es évfolyama óta a Neten elérhetı Szentesi Élet városi hetilap, va-

lamint a SzentesInfo szerver általunk közzétett további helyi vonatkozású tartalmai az el-

sıdleges tájékoztató-információs céljuk mellett nagyban hozzájárulnak a helyi identitástu-

dat erısítéséhez, és sokaknak segítettek már átjutni a digitális szakadék innensı oldalára. 

Mivel ugyanezt a célt szolgálja, ide kívánkozik még egy adalék. Az OSZK sikeres 

pályázatának köszönhetıen zajlik a Szentesi Lap72 címmel 1872 és 1947 között megjelent 

vegyes tartalmú hetilap közzététele is, amelynek elsı számai mér elérhetık az Elektronikus 

Periodika Archívum adatbázisában. 

                                                 
68 SzentesInfo - Szentes város információs szervere – http://www.szentesinfo.hu/  (2011.04.04.) 
69 Szentesi Mozaik Netújság – http://www.szentesinfo.hu/mozaik/ (2011.04.04.) 
70 A "Kurczaparti dalok szerzıje" - Joó Károly emléktábla avató 

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2004/11/joo.htm  (2011.04.04.) 
71 Szentesi Élet – városi hetilap – http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/  (2011.04.04.) 
72 Szentesi Lap - vegyes tartalmú hetilap – http://epa.oszk.hu/szentesi_lap  (2011.04.04.) 
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3 A digitalizálni-megmenteni való negatívokról 

A fotográfia fogalomrendszerének lehetıség szerinti egzakt rendszerezésével a fo-

tótipológia73 tudománya foglalkozik, amely Bevezetıül a fotótörténet korszakait adja meg.  

Az elsı korszak a fénykép megismerésének, elfogadásának a kora volt, a dagerrotí-

pia74 1839-ben történt szabadalmazásával vette kezdetét. Ezt a fényképezés kézmőves kora 

követte, amelyet 1850 és 1870 közé helyeznek. Ebben az idıszakban még nem volt készen 

vásárolható sem a negatív nyersanyag, sem a különféle vegyszerek, hanem igen nagy szak-

tudással és a megfelelı tapasztalat birtokában a fotográfusok maguk készítették el ezeket.  

A fényképezés tömeges elterjedése a harmadik korszakban történt, 1875 és 1915 

között, amikor az elıbb már említett iparszerő gyártás felfutott. A készen kapható zselati-

nos szárazlemezek75, és az ekkorra már könnyebben hordozhatóvá szelídült fényképezıgé-

pek azok számára is lehetıvé tették a fotózást, akik az üvegnegatívok kézi öntésével és az 

óriási fakamerákkal nem boldogultak volna. Meg kell jegyezni viszont, hogy a nedves kol-

lódiumos eljárás76 még az 1900-as években is fennmaradt a mőtermek körében, mert jóval 

olcsóbban volt kivitelezhetı, és igen jó felbontású képet adott (2.000 vonal/mm). 

A Fridrich Fényírdában történt helyszíni 

tájékozódó felmérés, valamint a Koszta József 

Múzeum fotótárában végzett digitalizálás során 

fellelt üvegnegatívok kivétel nélkül zselatinos 

szárazlemezek, többjükön az AGFA gyárra 

utaló felirattal (l.sz.: 5662). Kézimunkára leg-

feljebb annak során lehetett szükség, amikor a 

nagyobb mérető és gazdaságosabb üveglemezeket félbe vágták, és úgy használták fel.  

Ezen üvegnegatívok technikatörténeti értéke tehát ennél fogva tehát csekély, jelen-

tıségüket a hordozott tartalom adja, és a cél ennek minél jobb minıségő digitalizálása. 

Befejezve a korszakolást a negyedik szakaszban a fényképezés tagolódása, specia-

lizálódása következett. 1900-tól kezdve egyre több területen és céllal kezdtek fényképezni, 

ami az ötödik szakaszban 1950 után az átmeneti fellendülést követıen erıs differenciáló-

dáshoz (tömegcikk-mőtárgy) és ehhez kapcsolódóan színvonalbeli hanyatláshoz vezetett. 

                                                 
73 Fotótipológia – Fotótörténeti (kronológikus) korszakolás 
 http://www.onkepzoweb.hu/okkdok/Fotografiatort.pdf  (2011.04.10.) 
74 Dagerrotípia – Wikipédia szócikk – http://hu.wikipedia.org/wiki/Dagerrotípia  (2011.04.10.) 
75 Zselatinos szárazlemez – http://fotomult.c3.hu/negativok/zselatinos-szaraz-eljaras/index.html  (04.10.) 
76 Kollódiumos nedves eljárás 

http://fotomult.c3.hu/negativok/kollodiumos-nedves-eljaras/index.html  (2011.04.10.) 
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3.1 A zselatinos szárazlemezek jellemzıi és megırzésük 

Színe a feketétıl a szürkéig terjed. Emulziós oldala matt. A kollódiumos negatívnál 

szabályosabb, vékonyabb üveglemezeken, standardizált 

méretekben készült. A digitalizálás során szinte kivétel 

nélkül 9 x 12 cm-es üveglemezekkel találkoztam. Bár kap-

ható volt 6 x 9 cm-es méretben is, ezt praktikusan az elıbbi 

kettévágásával állították elı, ha arra volt szükség, mert így 

olcsóbban jöttek ki. 

A lemezek szélein is egyenletes az emulzióréteg, a 

sarkok is fedettek, bár az emulzió leválása itt jelentkezik 

leginkább. Mivel géppel öntötték, vékonyabb és simább, 

mint a kollódiummal bevont lemez. A széleken, illetve a fekete denzitásos részein gyakran 

megfigyelhetı az ezüstkiválás – ez jól látható a fenti részlet bal oldalán (l.sz.: 5008). Ezt a 

jelenséget leginkább a nem megfelelı tároló anyag, vagy azok ragasztóanyaga idézik elı. 

A zselatinos szárazlemez felismerése az ún. csepp-

próbával történik. Ennek során víz hatására megduzzad, az 

alkoholra viszont nem reagál, az szétterül rajta.  

A kazetta gyakran körbeveszi a lemez szélét, így 

egy exponálatlan csík marad körben. Az emulzió könnyen 

elválik az üvegtıl, különösen, ha nagy páratartalom-

változásnak van kitéve (l.sz.: 5023), de kisebb részben elı-

idézheti a nem megfelelı kémiai összetétel, vagy a kötı-

anyag fizikai jellemzıi. Emellett a helytelen tárolás követ-

keztében, ha nedvesség éri a lemezeket, a zselatin emulzió megpenészedhet, elszínezıdhet. 

A zselatinos szárazlemezeknek is a 18 °C alatti hımérséklet és a 30-40 százalék 

közötti relatív páratartalom a kívánatos környezet77. Nagyon fontos a megfelelı anyagú és 

mérető csomagolás. A negatívok csak ligninmentes, 100% rongy- vagy alfa-cellulóz-

tartalmú, nem pufferolt, fehér papírokkal érintkezzenek. Ideális, ha a használt papír átjutott 

az ú.n. Photographic Activity Test-en (PAT), ami persze ártöbbletet jelent, de megéri. 

Kerüljük a különféle ragasztóanyagok, oldószerek alkalmazását. A munka során a 

képek felületét szabad kézzel ne érintsük, használjunk cérnakesztyőt. A lámpákat lássuk el 

UV-szőrıvel. Végül: az eredeti helyett dolgozzunk kontakt vagy digitális másolattal. 

                                                 
77 Sor Zita – Ormos József – Cs. Plank Ibolya: Fényképgyőjtemények állományvédelme 
 http://www.allomanyvedelem.hu/userfiles/files/allomanyvedelem_6.pdf  (2011.04.10.) 
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4 A digitalizálás alkalmazott eszközei és folyamata 

A képek digitalizálásának legkézenfekvıbb eszköze a szkenner, ajánlott magyar 

nevén a lapolvasó78. Utóbbi elnevezés a leggyakrabban elıforduló feladatra, az A4-es la-

pok beolvasására utal, ezért itt nem alkalmas használni.  

A köznapi használatú lapolvasók 

általában csak a visszaverıdı fénnyel 

dolgoznak, az átlátszó dolgokhoz, ami-

lyen az üvegnegatív is, az ún. diaszkenne-

rek alkalmasak, illetve azok közül is ame-

lyek a keretezett diánál, vagy a 24 x 36 

mm-es kisfilmnél nagyobb mérető üveg-

lemezek befogadására is alkalmasak.  

A munka során használt Epson Perfection V700 Photo típusú síkágyas fotószkenner 

az utóbbiakra is fel van készítve, ám praktikus okokból mégsem használtuk az üveglemezt 

befogadó keretét, mert alkalmazásával csak kettesével lehetett a TIF-fájlba mentést megol-

dani, és a lemezek szélei is lemaradtak a képrıl – az utóbbira pedig az állapotuk megítélése 

miatt szükség volt. Így aztán „mezítlábasan” lettek az üvegnegatívok bele helyezve. 

4.1 Az alkalmazott szkenner jellemzıi 

A munkánk során a múzeum tulajdonát képezı Epson Perfection V700 Photo típu-

sú síkágyas fotószkennert volt alkalmunk használni. Ez a magas minıséget biztosító, 

félprofesszionális eszköz 2006 óta van forgalomban, de még ma is korszerőnek tekinthetı. 

A www.árgép.hu ár-összehasonlító oldalon jelenleg 18 db kapcsolódó termékajánlat79 van, 

ezek bruttó 151.231 Ft és 216.988 Ft között szóródnak. Figyelembe véve, hogy a kom-

mersz lapolvasók ma már tizedennyiért is elérhetık, ez nem számít olcsónak, de az itt 

szükséges átvilágító technológia és az elvárt minıség miatt mégis megéri az árát. 

A magyar nyelvő termékoldal80 szerint az Epson kettıs objektívrendszer alkalma-

zásával 6.400 x 9.600 dpi az elérhetı optikai felbontás, amely a 4,0 DMax optikai sőrőség 

mellett még a 24 x 36 mm-es kisfilmeknél is biztosítható a megfelelı részletgazdagság.  

                                                 
78 Lapolvasó - Wikipédia szócikk – http://hu.wikipedia.org/wiki/Lapolvasó  (2011.04.10.) 
79 Epson Perfection V700 Photo - síkágyas fotószkenner 

http://www.argep.hu/main.asp?suche=Epson+Perfection+V700+Photo&x=29&y=4  (2011.04.10.) 
80 Epson Perfection V700 Photo – Áttekintés és technikai specifikáció 

http://www.epson.hu/nbsp/Szkennerek/Epson-Perfection-V700-Photo  (2011.04.10.) 
 http://www.epson.hu/nbsp/Szkennerek/Epson-Perfection-V700-Photo/Tech-specifik-225-ci-243-k 
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4.2 A szükséges felbontás meghatározása 

Az optikai felbontás a szkenner által ténylegesen megkülönböztetett képpontok 

száma, amelyet ugyan szoftveres úton tovább lehet finomítani (ez az olcsó lapolvasók pro-

móciójának kedvet fogása), de a kisebb optikai felbontás mellett végzett beolvasás miatt 

hiányzó részletek ettıl nem fognak elıkerülni. Ez az átlagos szkennerek esetén jelenleg 

600 dpi, ami azt jelenti, hogy 1 inch = 25,4 mm szakaszon belül 600 különálló pontot tud 

leképezni. A mindennapos feladatokhoz ez bıven elegendı, hiszen a nyomtatók többsége 

hasonló felbontással nyomtat, csak képernyın történı megjelenítés esetén pedig akár a 

150 dpi is megfelelı eredményt ad.  

Az alkalmazott felbontás növelésével a digitális másolaton egyre finomabb részetek 

fognak megırzıdni, ami esetünkben igen fontos szempont. Figyelembe kell azonban venni 

azt is, hogy ezzel egyenes arányban nı a beolvasás idıigénye, mivel a beolvasó CCD len-

cserendszert tartalmazó kocsi ez esetben lassabban fog mozogni.  

Másik következménye a nagyobb felbontásnak, hogy négyzetes arányban megnö-

vekszik a létrejövı fájlok mérete. Egy 9 x 12 cm-es (3,54 x 4,72 inch) üveglemez 600 dpi-

vel való beolvasása 3,54 x 600 x 4,72 x 600 = 6.026.412 db képpontot eredményez. Ha a 

maximális 48 bites színmélységet (48 bit / 8 = 6 bájt) ki kívánjuk használni, minden egyes 

ponthoz 6 bájtot kell eltárolni, ami 35,5 MB-os tömörítés nélküli fájlméretet ad. A felbon-

tást 1200 dpi-re növelve a pontok száma, és így a fájlméret is négyszeres, 138 MB lesz. 

A fájlok méretnövekedése, és az ezzel együtt járó tárolási nehézség a legutóbbi 

idıkig gondot jelentett, hiszen pl. egy 4,7 GB-os DVD korongra81 az utóbb említett nagy 

felbontású szkennelés állományaiból csak 34 db írható ki.  

Mára alternatívát jelenthet a Blu-ray lemez82 amely már darabonként közel 50 Gi-

gabájtot tud befogadni. A másik megoldás a napjainkra megnövekedett kapacitású merev-

lemezek e célra történı alkalmazása. Egy Samsung 3,5" 1500GB-os ECO-Green winches-

ter83 30 db Blu-ray-, vagy 320 db DVD lemez tárolókapacitásával ér fel, 14.000 Ft-ért – és 

akkor még a fájlok jóval egyszerőbb, gyorsabb visszakeresésérıl nem is szóltunk. 

Szintén új megoldás a nagy tömegő állományok biztonságos tárolására az online 

tárhelyek84 igénybe vétele. Az általam 2 éve használt Dropbox 2 GB-ot kínál ingyen, 

50 GB-ot pedig évi 100$ bérleti díjért. További részletek a táblázatban és a cikkben.  

                                                 
81 DVD - Wikipédia szócikk – http://hu.wikipedia.org/wiki/DVD  (2011.04.10.) 
82 Blu-ray disc - Wikipédia szócikk – http://hu.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc  (2011.04.10.) 
83 Samsung EcoGreen F2 1,5TB (HD154UI)  

http://www.argep.hu/main.asp?suche=Samsung+3%2C5%22+1500GB+&sort=preis (2011.04.10.) 
84 Webre ment a vincseszter - online tárhelyek összehasonlítása 
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  Box.net Dropbox SugarSync Syncplicity Live Mesh Ubuntu One Mobile Me 

Ingyen tárhely 5 GB 2 GB 5 GB 2 GB 5 GB 2 GB   

Legkisebb bıvítés 
mérete, ára (éves 
díj) 

25 GB / $100 50 GB / $100 30 GB / $50 50 GB / $180 - 20 GB / $30 20 GB / $100 

Ingyen extra 
tárhely 

- plusz 250 MB 
csatlakozó baráto-
kért 
(max 8 GB) 

plusz 250 MB 
csatlakozó barátokért 
(+250 jár nekik is) 

plusz 1 GB 
csatlakozó 
barátokért 
(max 5 GB) 

- - - 

Legnagyobb 
fájlméret 

25 MB - - - - - webes 
feltöltésnél 1 
GB 

Támogatott 
mobilok 

Android, 
Blackberry, 
iPhone, iPad, 
mobilböngészık 

Android, Blackberry, 
iPhone, iPad, 
mobilböngészık 

Android, Blackberry, 
iPhone, iPad, Win-
dows Mobile, 
Symbian, mobilbön-
gészık 

  mobilböngészık Android, 
mobilböngé-
szık 

iPhone, iPad 

Szinkronizáció a 
fájlok offline 
használatához 

Windows, Mac Windows, Mac, 
Linux 

Windows, Mac Windows, 
Mac 

Windows, Mac Ubuntu Linux, 
Windows 
(béta) 

Mac, Win-
dows 

Fájlok publikálása link, weboldalba 
épülı doboz, 
idıkorlátos 
fájlmegosztás 

link a nyilvános 
mappában lévı 
fájlokra 

link, képek küldése 
Facebookra, webes 
album, 

    fájl linkkel, 
mappa 
emailben 

megosztott 
mappákban 

Titkosított átvitel SSL SSL, AES-256 
titkosított tárolás 

SSL, AES-128 
titkosított tárolás 

128 bit SSL, 
AES 

128 bit SSL, 
AES 

SSL SSL 

 

Visszatérve a felbontás meghatározására: esetünkben a cél az volt, hogy a digitali-

zálást az ésszerően adódó legnagyobb felbontásban végezzük el. Ennek tárgyaként a mú-

zeumalapító Csallány Gábort megörökítı üveglemezt használtam fel. 

 

Csallány a dolgozószobájában – Üveglemez 9x12 cm – KJM Fotótár, l.sz.: 4870 

                                                                                                                                                    
 http://index.hu/tech/2011/04/12/nincs_tobbe_memoriahiany/  (2011.04.10.) 
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A szkennelés elıször 600 dpi-vel, majd 1.200-, végül 2.400 dpi felbontás beállítása 

mellett történt. Az eredményt a kép egy-egy arányos részletével illusztrálom, feltüntetve 

alattuk az alkalmazott felbontást és a kapott TIFF-fájlok méretét is.  

         

 600 dpi, 23,8 MB 1.200 dpi, 91,5 MB 2.400 dpi, 347 MB 

A többiekkel összevetve jól fókuszált, kontrasztos negatív 2.400 dpi melletti beol-

vasását szemügyre véve kitőnik, hogy azon már nem ismerhetık fel olyan részletek, ame-

lyek 1.200 dpi mellett nem lettek volna láthatók (pl. a könyvek gerincén). Így tapasztalati 

úton kimondható, hogy az üveglemezeket az 1.200-as felbontásban célszerő digitalizálni.  

A munka során elıttem példaként állt a hódmezıvásárhelyi Plohn József (1869–

1944) 1848-as honvédeket ábrázoló üvegnegatívjainak digitalizálása85, amely 2007-ben 

zajlott Szepesi Judit vezetésével, és ahol szintén 1.200 dpi felbontással dolgoztak.  

4.3 Szkennelés, mentés, adatrögzítés 

A beolvasás az Epson Scan kezelıfelület Professzionális üzemmódjában történt. 

Eredeti 
Dokumentum-tipus:  Film (Filmfelület-beállítóval – amit késıbb elhagytunk) 
Filmtipus:  Fekete-fehét negatív film 
Képtipus:  48 bites színes | Felbontás: 1200 dpi 
Dokumentum-méret:  145x98 mm | Célméret: eredeti 

Beállítások 
Életlen maszk:  opció kiválasztva | Szint: közepes 
Szemcsézettség csökkentése, Színhelyreállítás, Háttérvilágítás javítás:  nincs opc. 

Egyszerre két üveglemez szkennelhetı, praktikusan a gyári vezetı keret nélkül (a 

10x15 cm nem is fér bele). Az oldalhelyesség érdekében az üveglemezeket az emuzióval 

felfelé kell beletenni, és az elıképen külön-külön kijelölve két menetben beolvasni. 

                                                 
85 Plohn József fotógyőjteménye - http://katalogus.nlvk.hu/html/foto/  (2011.04.10.) 
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Az elıbbieket illusztrálandó, íme a szkenner kezelıprogramjának ernyıképe. 

A beolvasások eredményét TIFF fájlformátumú állományokba mentettük, amely 

veszteségmentessége mellett a legáltalánosabban támogatott, az operációs rendszertıl és a 

számítógép-típustól leginkább független, az ISO által nemzetközi szabványként definiált, 

így a hordozhatóságot biztosítja. 

Fájlnévként az egyértelmő beazonosítás 

legegyszerőbb megoldásaként a KJM Fotótár 

leltárkönyvében szereplı sorszámot használtuk 

fel. A szkenneléssel egyidıben, azonos nevő 

szöveges TXT-állományban lettek rögzítve a 

helyszínen fellelhetı kapcsolódó adatok. Ezek 

részben a leltárkönyv vonatkozó bejegyzései, 

egyes esetekben kiegészítve a borítékra írt in-

formációkkal, vagy más megjegyzésekkel. Ezt 

illusztrálja, egyúttal a fájlméreteket is jelzi a 

mellékelt Total Commander panelkép-részlet. 

Megállapítható belıle az is, hogy 1 óra 

alatt 19 képet sikerült beszkennelni. Ennél több 

csak a kisfilmeknél adódott a sorozat-szken-

nelés és a TXT-k elmaradása miatt. 
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2010. július 13. és 2011. február 23. között 8 alkalommal volt módunk a Koszta  

József Múzeum Fotótárában dolgozni. Ennek tényeit foglalja össze az alábbi táblázat. 

 

 Az elsı három alkalommal csak üveglemezeket digitalizáltunk, elsısorban olyano-

kat, amelyet a leltárkönyv várostörténetinek jelzett. Ezt követıen Labádi Lajos levéltár-

igazgató, jeles helytörténész inspirációjára a hasonló jellegő, érdekesebb témájúnak látszó 

24x36 mm-es filmeket is sorra vettük. Az 

itt adódó kisebb negatív méret miatt a 

kísérletek alapján 3.200 dpi felbontással 

dolgoztunk. Jó szolgálatot tett a negatív 

rendezı keret, amelybe egyszerre 4 x 6 

kockányi filmanyag tölthetı be. 

A mellékelt fotón derül fény arra 

is, mit takar a fogalmazásban a „királyi 

többes”. A munka során Nemes Krisztián 

volt a segítségemre, İ látható a képen. 

Összesen 87 üveglemez és 333 

24x36-os kisfilm képkocka lett rögzítve 

14 GB-nyi összes terjedelemben. Az 

eredeti, vágatlan TIFF-állományok 4 db 

DVD-re vannak archiválva és vissza-

kerültek a múzeumba.  

A további munkálatok során az átlagosnál gyengébb minıségőek, illetve a kisfil-

mek esetén gyakori duplikátumok elhagyását követıen 57 db 9x12 cm-es üvegnegatív és 

171 db 24x36-os kisfilm képkocka maradt a részletesebb adatolásra, illetve a közzététellel 

kapcsolatos lehetıségek kipróbálására. 
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5 A képek adatolása és közzététele 

Az eddigiek során beszkennelt képek már jelen állapotukban is teljesítik az állo-

mányvédelem feladatát, hiszen a leltárkönyvhöz az ottani sorszámmal megegyezı fájlne-

vük alapján hozzárendelve feleslegessé teszik a késıbbi kutatómunka során az eredeti fel-

vételek használatát. Egyúttal biztosítják azt is, hogy bármilyen káresemény következtében, 

vagy csupán az idı múlásával feltartóztathatatlanul zajló állagromlás miatt a képi informá-

ciót ne veszíthessük el. 

Igazán használhatóvá viszont csak akkor válik a digitalizált negatívok halmaza, ha 

a bennük való keresés is biztosított, lehetıleg minél több szempont alapján. Ehhez pedig 

adatolni szükséges a felvételeket, ami nem is mindig egyszerő feladat. 

5.1 A lehetséges adatforrások 

Elsıdleges forrásként a fentebb már em-

lített KJM Fotó leltárkönyv jöhet számításba. 

Ebben a 7148 egyedileg azonosított felvétel van 

beszámozottan feltüntetve az alábbi tematikus 

csoportok jelzésével: N = néprajzi,  R = régé-

szeti,  Term. = természeti, VT = várostörténeti,  

Kiáll. = kiállítási,  Rest. = restaurálással illetve Kísér. = kísérletekkel kapcsolatos képek, 

valamint a tartalom (a felvétel tárgya) rövid, szabad szövegő leírása és a negatívanyag jel-

zése: kisfilm, (24x36 mm) illetve üveglemez. 

Késıbb ehhez a vaskos könyvhöz készült 

egy 13 oldalas, szintén kézírásos segédlet, amely 

csoportokat képezve az egyezı tárgyú felvételek-

bıl ad lehetıséget a gyorsabb áttekintésre és egy-

egy témához kapcsolódó képek megtalálására. A 

fentebb említett jelzések mellé külön oszlopba 

bekerült egy oldalszám, amely a nagy leltár-

könyvben jelzi az adott sorszám-tartományhoz 

tartozó egyedi kép-adatsorok fellelhetıségét. 

Ezen segédlet alapján készült egy Excel táblázat, 

amelynek a következı részlete az itt balra levı 

11. laphoz tartozik.  
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Sajnos elmondható, hogy sem a segédtáblázat, sem pedig az eredeti leltárkönyv 

egyedi rovatai nem adnak felvilágosítást alapvetı fontosságú adatokra sem. Néha a tároló 

borítékra írt megjegyzés adott még plusz támpontot, pl.: az l.sz. 5662 negatívmál: Üvegle-

mez 9x12 cm - Móricz Zsigmond látogatása Szentesen 1935. október 13 (Csm. Hírlap) 

 

Ez a kép a fenti a segédletben is egyediként szereplı l.sz. 4180 felvétel részlete. A 

következı táblázat pedig az OSZK által ajánlott adatmezıket tartalmazza, amelyet meg-

próbáltam az ide vonatkozóan rendelkezésre álló adatokkal kitölteni – amint látható az 

igazán fontosak körében szerény sikerrel. Ez persze nem az ajánlott adatmezıket minısíti. 

Leltári szám: 4180 Darabszám: 1 

A felvétel tárgya és témája: Okmány 1869-bıl Kossuth aláírásával 

Készítı/alkotó:  A felvétel ideje, helye:  

Technika: üvegnegatív Anyag: zselatinos szárazlemez 

Állapot: foltok, kezdıdı emulzió-leválás Méret, terjedelem: 6x12 cm 

A megszerzés módja/ideje:  Lelıhely/győjtıhely: KJM Fotótár 

Másolat: digitális – 4180.tif (2011.02.16.) Győjtı, feltáró:  

Elhelyezés: tároló szekrény Adattári szám:  

Leltározó/feldolgozó: T.F. Restaurálás:  

Érték:  Megjegyzések: Turin, april 19. kr. 1869 
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Egyes esetekben segítségünkre lehet, ha a felvételt, vagy a sorozat egy-egy darabját 

valahol már szakszerően beadatolva publikálták. Ennek révén mintegy „visszafelé” meg-

történhet az adatolás pontosítása. Erre példa az l.sz.: 5662 azonosítójú üveglemez, amelyen 

mások mellett Móricz Zsigmond látható, és megjelent a Szentes helyismereti kézikönyve 

2000 címő kiadványban a II. kötet 340. oldalán, illetve egyidejőleg az Interneten is. 

   

Móricz Zsigmond látogatása Szentesen86 (1935. október 26.) 

Üveglemez 9x12 cm – KJM Fotótár, l.sz.: 5662  

Itt a személyeket és a felvétel készítésének idıpontját lehetett azonosítani vissza-

menıleg a közzétett adatok segítségével. Természetesen adatforrásként nem csak az Inter-

net, hanem a téma – a várostörténet, vagy az irodalom – szakavatott ismerıi is igénybe 

vehetık, akár személyesen, hiszen többnyire köztünk élnek, akár a képeknek az Interneten 

történı interaktív megosztása útján. Erre lesz jó példa a következı fejezetben említett 

Picasa webalbum alkalmazása. 

5.2 A Picasa webalbum – megosztás együttmőködésre 

A Web 2.087 győjtınévvel illetett internetes szolgáltatások a tartalmak olyan újsze-

rő fejlesztését illetve megosztását teszik lehetıvé, ahol párhuzamosan az információk cse-

réjére és a kommunikáció is megvalósulhat. Az így lehetıvé váló interaktivitás módot 

nyújt a kisebb-nagyobb közösségek számára, hogy külön-külön esetleg szerényebb meny-

nyiségben rendelkezésre álló tartalmaikat akkumulálják, azokat véleményezzék, informá-

cióikat összevetve pontosítsák, kiegészítsék. A technológia segítségével térben és idıben 

korlátok nélkül létrehozható közös erı ugyanolyan módon biztosítja a nagyobb hatékony-

ságot az információs társadalomban, mint az közös vadászat a sikert az ıskor embereinek. 

                                                 
86 Akik városunkat mûveikben örökítették meg - Móricz Zsigmond (In: Szentes helyismereti kézikönyve 2000) 

http://www.szentesinfo.hu/cd/helyismeret/irodalom/html/oldal26.htm  (2011.04.04.) 
87 Web 2.0 - Wikipédia szócikk – http://hu.wikipedia.org/wiki/Web_2.0  (2011.04.04.) 
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A fentiekben leírt üveglemez-szennelések eredményeként létrejött 84 db TIFF-

állományból 57 db-ot válogattam ki mint jobb minıségőt és/vagy érdekesebb tartalmút a 

korlátozott jogosultságú megosztás céljára. Ezek fájlmétere 60-180 MB közötti, így az 

interneten való használatuk még a jelenlegi sávszélességek mellett sem ajánlott.  

Az alábbi Picasa ernyıképen a 4. pozícióba jelzett kép eredeti 4868.tif állománya 

88 MB-os, és 6133 x 4800 pixel mérető. A változatlan méret és 15%-os kompressziós fak-

tor esetén a 4868.jpg 4,76 MB-os, és az információ-csere céljából történı megosztáshoz 

feleslegesen részletgazdag. A végül 2048 pixel szélességőre történt leméretezés után a 

Picasa webalbumba való feltöltésre elıkészített 4868.jpg mindössze 330 kB-os lett. 

 

A Picasa88 elnevezés két dolgot jelent. Egyrészt egy fényképek kezelésére, rendezé-

sére, módosítására használható számítógépes programot, amelynek a telepítıje szabadon 

letölthetı, másrészt egy képek megosztására szolgáló webes alkalmazást, amelyet jelenleg 

a Google mőködtet, és a standard oldaláról a Fényképek menüpont alatt érhetı el. Ez utób-

binak a nyilvános minısítéső tartalmak megtekintésén túlmutató használatához egy saját e-

mail címhez – célszerőbben gmailes címhez – kapcsolt Google fiók regisztrálása szüksé-

ges. Ezzel egy további hasznos Google-eszközhöz való kulcs birtokába jutunk. 

                                                 
88 Picasa - Wikipédia szócikk – http://hu.wikipedia.org/wiki/Picasa  (2011.04.04.) 



 – 40 – 

A 2048 pixel szélességőre méretezett képeket egyszerő kezelıfelület használatával, 

egyenként vagy csoportosan, nagyobb mennyiség esetén akár albumokba rendezve feltölt-

hetjük a Picasa tároló helyére, ahol 1024 MB szabad terület áll a rendelkezésünkre.  

A feltöltés után hozzá-

láthatunk az adatoláshoz. Itt 

az elızı oldali ernyıkép 4. 

pozíciójában levı, l.sz.: 4868 

azonosítójú felvétel megjele-

nítése látható. Elsı lépésként 

a képaláírásban feltüntettem a 

leltári számot, a hordozót és 

annak méretét, valamint a 

képrıl ismert információkat 

összefoglaló egy mondatos 

leírást. Ez így biztosítja az 

eredeti felvétellel való egyér-

telmő összerendelést, emellett 

kiindulást ad a kapcsolódó információk további győjtésére, finomítására és rögzítésére. 

Ennek során kulcsfontosságú lehet példaként egy csoportképen a személyek beazo-

nosítása. Erre a Picasa látványos megoldást nyújt oly módon, hogy automatikusan felisme-

ri a képeken az emberi arcokat, és felkínálja a nevek hozzárendelését. 

Ha ez nem mőködne, „kézi vezérléssel” is megoldható ugyanez – sıt 

ugyanígy a képen ábrázolt bármely más objektum körbehatárolása és 

megnevezése is. Ezt a webalbum létrehozója mellett minden együtt-

mőködı megteheti, aki tıle megkapta a szerkesztési jogosultságot. Az 

így létrejött névlista valamely elemét kiválasztva a kapcsolódó képek megjeleníthetık. 

Az együttmőködık köre az elıbbieken túl címkéket kapcsolhat az egyes képekhez, 

(ennek következetes használatához érdemes támpontként győjteményt, „tezauruszt” össze-

állítani és azt késıbb következetesen használni), valamint megadhatja a felvétel készítésé-

nek földrajzi helyét, amely utána megjeleníthetı a Google Térkép segítségével.  

A webkettes alkalmazásoknál megszokott módon kommentárok is kapcsolhatók az 

egyes felvételekhez, ami az egyik legjobb mód a képre vonatkozó információk győjtésére, 

finomítására és rögzítésére. Erre mutatok példát mind a fenti l.sz.: 4868-os, felvételen, 

mind pedig a következı oldalon látható l.sz.: 5011-es kép alatt. 
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Itt is szeretném megköszön-

ni Labádi Lajos89 levéltár-igazgató, 

jeles helytörténész segítségét, amit 

a munkám során feldolgozott képek 

körének kiválasztásában, valamint 

az illusztrációkon is megfigyelhetı 

módon az együttmőködıként való 

adatolásban nyújtott – bizonyítva és 

egyúttal önmaga által is megtapasz-

talva a Picasa webalbum kooperatív 

képadatolásra való alkalmasságát. 

Tolmácsolom továbbá azon véle-

ményét, hogy ez a helyhez és idıhöz nem kötött, együttmőködı adatolás Számára a késıb-

bi munkájában is hasznosítható, igen hatékony megoldásnak bizonyult.  

5.3 A közzététel lehetıségeirıl 

Az üvegnegatívokkal végzett digitalizáló-értékmentı munkát az koronázhatja meg, 

ha az eredménye az érdeklıdık számára elérhetıvé, ezáltal közkinccsé válik. Munkám 

befejezı részében ennek néhány lehetıségét foglalom össze. 

Az elsı és legfontosabb feladat ennek kapcsán a felvételekhez kapcsolódó jogok 

tisztázása. A képek és fényképek, mint az írott mővek, szerzıi jogvédelem90 alá tartoznak, 

azaz valakinek a tulajdonát képezik, kivéve, ha kifejezetten közkinccsé91 tették, vagy vé-

delmi idejük már lejárt. Az ide vonatkozó 1999. évi LXXVI. 31. § (1) szerint a szerzıi 

jogok a szerzı életében és halálától számított hetven éven át részesülnek védelemben. A 

digitalizálás önmagában nem alapoz meg szerzıi jogot, mivel nem hoz létre új, eredeti 

mővet. Ezek alapján például az 1945-ben elhunyt Csallány Gábor felvételei 2015-ig, míg 

Fridrich János (1874-1959) fotói 2029-ig esnek szerzıi jogi védelem alá. 

Ugyanakkor a szerzıi jog ismer és elismer olyan érdekeket, amelyek a szerzıi mő 

védelmével azonos fontosságúak, ilyen például a szabad felhasználás esete, amely azonban 

nem jelenthet sérelmet a szerzıre nézve, meg kell, hogy feleljen a tisztesség követelménye-

inek, és közvetve sem szolgálhat kereskedelmi érdekeket. 

                                                 
89 Labádi Lajos levéltáros nyomtatásban megjelent munkáinak jegyzéke 

http://csm-honismeret.uw.hu/cikk.php?cikkid=publ_Labadi  (2011.04.04.) 
90 1999. évi LXXVI. törvény a szerzıi jogról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV  (2011.04.04.) 
91 Közkincs - Wikipédia szócikk – http://hu.wikipedia.org/wiki/Közkincs  (2011.04.04.) 
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A digitalizáláshoz kapcsolódó szerzıi jogi kérdésekrıl92, illetve a közgyőjtemé-

nyeknek a nemzeti kulturális örökség digitalizálásában végzett tevékenysége93 kapcsán 

számos publikációban találhatunk támpontokat. A jelen munkának nem lehetett célja ezek 

részletes kifejtése, de a figyelmet a téma fontosságára mindenképpen rá akartam irányítani. 

5.3.1 A JaDoX94 elektronikus könyvtár 
A digitalizált felvételekhez való hozzáférés történhet „helyben olvasható” módon, 

például DVD adathordozók használatával, vagy offline, azaz egy közgyőjtemény belsı 

intranet-hálózatán, illetve online, tehát az interneten való közzététel révén. Ez utóbbi kettı 

megvalósítója lehet a JaDoX elektronikus dokumentum-kezelı rendszer, amely a szegedi 

székhelyő Monguz Kft. fejlesztett ki elsısorban a közgyőjtemények számára.  

Használata teljes körő megoldást nyújt a digitális objektumok (szöveg, kép, hang, 

film) feldolgozásához, tárolásához, megjelenítéséhez és visszakereshetıségéhez. Platform-

független és nyílt forráskódú, ingyenes adatbázis-kezelı motorra épül.  

A Szentes Városi Könyvtárban jelenleg zajlik a legfrissebb JaDoX-változat telepí-

tése. Jó példa elıttem a hódmezıvásárhe-

lyi Németh László Városi Könyvtár égi-

sze alatt mőködı Kistérségi Elektronikus 

Könyvtár95 által közzétett Plohn József 

fotógyőjtemény96, amely szintén a 

JaDoX-alapon mőködik, és ahol a jogtu-

lajdonos engedélyével a feldolgozott ké-

pek közül 300 db-ot szolgáltatnak hely-

ben, vízjellel ellátva, illetve 50 darabot a 

hivatkozott weboldalról elérhetı módon, redukált méretben közzétéve. 

A JaDoX különös támogatást biztosít a digitalizált képek esetében. Automatikus 

szolgáltatási példány elıállítását teszi lehetıvé, elrejtve ezzel az eredeti master példányt, 

valamint szükség esetén a szolgáltatási képeket saját vízjellel látja el, ezzel is megnehezít-

ve a képek másolhatóságát. Számos referenciája közül a legjelentısebb a következıkben 

általam is tárgyalt Magyar Digitális Képkönyvtár. 

                                                 
92 A digitalizálás és a szerzıi jogok 

http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3510&issue_id=448  (2011.04.04.) 
93 A közgyőjtemények a nemzeti kulturális örökség digitalizálásában 
 http://magyar-irodalom.elte.hu/biop/barbar/cikkek/20040601.htm  (2011.04.04.) 
94 JaDoX - elektronikus könyvtár egyszerően – http://www.monguz.hu/web/guest/jadox  (2011.04.04.) 
95 Kistérségi Hódmezıvásárhelyi Elektronikus Könyvtár – http://jadox.nlvk.hu/jadox/  (2011.04.04.) 
96 Plohn József fotógyőjteménye – http://katalogus.nlvk.hu/html/foto/  (2011.04.04.) 
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5.3.2 A Magyar Digitális Képkönyvtár97 
A Magyar Digitális Képkönyvtár 2008-2009-ben az Országos Széchényi Könyvtár 

irányításával és 48 magyar könyvtár ösz-

szefogásával jött létre. Célja, hogy az 

ismert és kevésbé ismert képeket a lehetı 

legszélesebb körben hozzáférhetıvé te-

gye. Győjtıköre az OSZK-ban ırzött kép-

anyagon túl kiterjed közgyőjteményekben 

ırzött helytörténeti fotótárakra is.  

A keresés vagy a böngészés révén 

könnyen megtalálhatók az egy-egy témá-

hoz kapcsolódóan közzétett képek. A fel-

töltést a JaDoX rendszer a regisztrációt 

követıen teszi lehetıvé a felhasználó 

számára, de egyedi esetben a munkatársak 

az e-mail mellékletben számukra elküldött képeket is feldolgozzák és közzéteszik. 

5.3.3 A Wikimédia Commons98 szabad képgyőjtemény 
A Wikimedia Commons a Wikipédia szabad lexikon multimédia-fájlokat győjtı 

testvéroldala, melynek egyik szócikke99 

rögtön össze is foglalja a használati tud-

nivalókat. A különféle Wikipédia szócik-

kek leggyakrabban az ide feltöltött fájlok-

ra hivatkoznak, és a nagy keresık által 

preferáltak a rájuk adott találatok – tehát a 

közzététel hatékonysága igen jónak 

mondható. Az oldalra nemrég töltötték fel 

a tízmilliomodik állományt100. A gyors 

növekedéshez hozzájárult, hogy számos 

nagy múzeum és archívum döntött kép-

győjteménye egy részének ide való feltöltésérıl. A Bundesarchiv például 100 000 darab, a 

                                                 
97 Magyar Digitális Képkönyvtár – http://www.kepkonyvtar.hu/  (2011.04.04.) 
98 Wikimédia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/Kezdılap  (2011.04.04.) 
99 Wikipédia:Wikimédia Commons – http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Wikimédia_Commons  (04.04.) 
100 Tízmillió szabadon felhasználható fotó a Wikipédia testvéroldalán 
 http://itcafe.hu/hir/tizmillio_foto_wikipedia_wikimedia_commons.html  (2011.04.04.) 
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19-20. századi német történelemmel kapcsolatos archív képet tett így közzé. Ezek késıbb a 

kapcsolódó témájú szócikkekben101 felhasználásra kerültek, de a Wikimedia Commons 

felületén közvetlenül is kereshetıvé, megtekinthetıvé váltak. 

Hasonló felajánlással – külön beruházás nélkül, illetve „csak” a kapcsolódó munkát 

befektetve – Szentes város képi kulturális öröksége képviselve lehetne ilyen módon is.” 

6 Összefoglalás, köszönetnyilvánítás 

Szakdolgozatomban szeretett városom, Szentes múltjára vonatkozó képi kulturális 

örökség felkutatásával, állományvédı digitalizálásával és a lehetı legszélesebb körben 

való közzétételével kívántam foglalkozni, különös tekintettel a Koszta József Múzeum 

győjteményében található helytörténeti értékkel bíró üvegnegatívokra.  

Meggyızıdésem, hogy ezen óhatatlanul pusztuló emlékek megóvása pótolhatatlan 

értékeket ment meg az enyészettıl, közkinccsé tételük pedig az elsıdleges információ-

tartalom-szolgáltatás mellett a lakóhelyhez kötıdést, a lokális identitástudatot is erısítheti. 

 

A dolgozathoz kapcsolódó munkámat sokan segítették. Köszönettel tartozom: 

• dr. Béres Máriának, a Koszta József Múzeum igazgatójának a lehetıségért, 

• Darabos Juditnak, a múzeum győjteménykezelıjének a munka során nyújtott 

sokoldalú és önzetlen segítségéért, 

• dr. Kokas Károly címzetes egyetemi docensnek, az SZTE Egyetemi Könyvtár 

fıigazgató-helyettesének a témavezetı konzulensként nyújtott segítségéért, 

• dr. Káldos Jánosnak, az Országos Széchényi Könyvtár különgyőjteményi és  

tudományos igazgatójának a támogatásáért és tanácsaiért, 

• Csillag Katalinnak, az OSZK Fénykép és Fotómővészeti Tár vezetıjének és 

munkatársának, Nagy Ferencnek a személyes útmutatásokért, 

• Szepesi Juditnak, a hódmezıvásárhelyi Németh László Városi Könyvtár mun-

katársának a informatikai-szakmai téren nyújtott segítségéért, 

• Labádi Lajosnak, a Szentesi Levéltár immár nyugalmazott igazgatójának a dol-

gozatban érintett fotók kiválasztásában és adatolásában nyújtott segítségéért, 

• G. Szabó Lenkének, a Szentes Városi Könyvtár igazgatójának a támogatásért, 

• és Nemes Krisztián mérnök-asszisztens hallgatónak a szkennelés segítéséért 

 

                                                 
101 Dachaui koncentrációs tábor – http://hu.wikipedia.org/wiki/Dachaui_koncentrációs_tábor  (2011.04.04.) 
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7 Felhasznált irodalom 

Helytörténeti adalékok: 

Fridrich-féle fényírda - Fotómőterem és kiállítás - ipartörténeti emlékhely 
http://www.szentes.hu/?page_id=1001 
http://www.muzeum.gportal.hu/gindex.php?pg=20891893 

Péter Pál Polgárház Múzeum 
http://www.szentes.hu/?page_id=1004 
http://www.muzeum.gportal.hu/gindex.php?pg=20891869 

Csallány Gábor Idıszaki Kiállítóhely 
http://www.szentes.hu/?page_id=3489 
http://www.muzeum.gportal.hu/gindex.php?pg=22951730 

Koszta József Múzeum 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Koszta_J%C3%B3zsef_M%C3%BAzeum 
http://www.szentes.hu/?page_id=999 
http://www.muzeum.gportal.hu/ 

Csallány Gábor (1871-1945) régész, múzeumalapító igazgató 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csallány_Gábor 

A múzeumalapító - Hatvan éve hunyt el Csallány Gábor 
Labádi Lajos - Szentesi Élet - 2005. február 4. 
http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2005/05_0204/06.htm 

Fridrich János (1874-1959) fotográfus 
http://www.szentesinfo.hu/team/szte/fridrich/Fridrich_Janos.doc 
http://www.szentesinfo.hu/team/szte/fridrich/Fridrich-album.doc 
http://www.szentesinfo.hu/team/szte/fridrich/Fridrich-album_kepjegyzek.doc 

A technológiáról: 

Ormos József: Fényképészeti technikák (10p.) –  
In: Isis 3. sz. - Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek, Székelyudvarhely - 2003 
http://epa.oszk.hu/00400/00402/00003/pdf/ISIS_2003_061-070.pdf 

Üveglemez, üvegnegatív, üvegkép 
http://archfoto.atspace.com/kislex.html#Uveglem 

Zselatinos szárazlemez (Gelatinetrockenplatte, Gelatine Dry-Plate) 
http://archfoto.atspace.com/kislex.html#Zselatinos_szarazlemez 

Digitalizálás (Digitalisierung, Digitalization) 
http://archfoto.atspace.com/kislex.html#digi 
In: ARCHALTFOTOKONZERV - http://archfoto.atspace.com/ 

Zselatinos szárazlemez – In: Fotoklikk.hu 
http://www.fotoklikk.hu/szotar/zselatinos-szarazlemez 
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Állományvédelem, digitalizálás: 

Sor Zita – Ormos József – Cs. Plank Ibolya: Fényképgyőjtemények állományvé-
delme (76p.) – Múzeumi Állományvédelmi Program, Budapest - 2008 
http://www.allomanyvedelem.hu/userfiles/files/allomanyvedelem_6.pdf 

GOLDEN Dániel - TÓTH Tünde - TURI László: Virtuális örökkévalóság: objek-
tumok a digitális könyvtárban – Palimpszeszt Kulturális Alapítvány, Bp. - 1998 
http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/10_szam/20.htm 

Puskás Nikoletta  Hegyi Ádám: Képek digitalizálási lehetıségei a könyvtárakban  
Egy konferencia tanulságai. – In: Könyvtári Figyelı 47. évfolyam, 2001. 1. szám 
http://www.oszk.hu/kiadvany/kf/2001/1/puskas.html 

Munkácsy Gyula: Történeti fényképek számítógépes feldolgozása 
In Fotómővészet: 1999/3-4  XLII. évfolyam 3-4. SZÁM 
http://www.fotomuveszet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7
41&Itemid=775 

Plohn József kamerája és a helyi történelem 
In: Archaltfotokonzerv - 2009.01.05. 
http://archfoto.freeblog.hu/archives/2009/01/05/Plohn_Jozsef_kameraja_es_a_helyi
_tortenelem/ 
 

Fentiek mellett vállalkozásom, a TEAM Számítástechnika által mőködtetett SzentesInfo102 

szerveren közzétett különféle források. 

                                                 
102 Szentes város információs szervere – http://www.szentesinfo.hu/  (2011.04.14.) 
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8 DVD-melléklet a minta-képekkel 

A dolgozathoz mellékelt DVD-korongon megtalálható maga a dokumentum kétféle 

formátumban – TimarF_Helytortenet-uvegnegativok_2011.rtf, illetve ugyanez a nagy mé-

rete miatt úgy is mint TimarF_Helytortenet-uvegnegativok_2011.pdf – valamint a tatalom 

illusztrálására szolgáló néhány 9x12 cm-es üvegnegatív szkennelt minta-állománya TIF és 

méretcsökkentés nélküli JPG formátumban. Utóbbiak az itt közölt linkeken is elérhetık, 

valamint jogosultság esetén a Picasa webalbumra mutató hivatkozások is megnyithatók. 

5007 – Felvétel a múzeum ligeti épületérıl (2009 óta Csallány Gábor Idıszaki Kiállítóhely) 
http://www.szentesinfo.hu/team/szte/fridrich/5007_orig.jpg 
https://picasaweb.google.com/lh/photo/RNYU7T4dli40ORMzTC2OeQ?feat=directlink 

5008 – Szentes Ady Endre utca, Arany János utca sarok (Volt SZTK) 
http://www.szentesinfo.hu/team/szte/fridrich/5008_orig.jpg 
https://picasaweb.google.com/lh/photo/9rFBcPACsDFexnWAj0t6GA?feat=directlink 

5010 – Szentes, Kossuth tér a Városházával és az ártézi kúttal 
http://www.szentesinfo.hu/team/szte/fridrich/5010_orig.jpg 
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Xrkm3nTzn73T2kaeBBHOpg?feat=directlink 

5011 – Szentesi utca részlet (Horváth Mihály u. eleje?) 
http://www.szentesinfo.hu/team/szte/fridrich/5011_orig.jpg 
https://picasaweb.google.com/lh/photo/0rDpDOW_eEUhxQr4Hsb32w?feat=directlink 

5013 – Tanya felvétel 
http://www.szentesinfo.hu/team/szte/fridrich/5013_orig.jpg 
https://picasaweb.google.com/lh/photo/37LcKim30UMVBC7Up7OEow?feat=directlink 

5015 – A volt szentesi villanytelep épülete (lebontották) 
http://www.szentesinfo.hu/team/szte/fridrich/5015_orig.jpg 
https://picasaweb.google.com/lh/photo/1OXD0ymMDN7wZoRBYXsaqg?feat=directlink 

5656 – A cserebökényi középkori  templomrom (balról Csallány Gábor) 
http://www.szentesinfo.hu/team/szte/fridrich/5656_orig.jpg 
https://picasaweb.google.com/lh/photo/O7siUr02xpjY-2wa7zm4gA?feat=directlink 

5662 – Móricz Zsigmond látogatása Szentesen (Csm. Hírlap, 1935. október 13. ) 
http://www.szentesinfo.hu/team/szte/fridrich/1935-10-13_zsoldos-stammer-moricz.jpg 
https://picasaweb.google.com/lh/photo/qSaxRP7KC04owuhd2ny9kw?feat=directlink  
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1. Hol és milyen üvegnegatív lelıhelyek várnak hasonló munkára hazánkban? 
2. Milyen speciális mőszaki és fotomanipulációs lehetıségeket vet fel az üvegnegatívok 

feldolgozása? 
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