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1. Bevezetés
A szécsényi „Magdi fotó” fényképész műterem 1982-ben nyílt meg és működött folyamatosan
2015. évi bezárásáig. A műterem egyes használati tárgyai részben a korábbi tulajdonos, Králik
Andor (1908-1981) fotóművész műtermének berendezéséből származtak. A régi Králik-féle
műterem tárgyainak egy része az új tulajdonoshoz, Oraveczné Liptai Magdolnához került, míg
néhány régebbi tárgy (pl. fényképezőgép, állvány) a Kubinyi Ferenc Múzeum történeti gyűjteményét gazdagította.
Jelen pályázati programban az utolsó tulajdonos, Oraveczné Liptai Magdolna teljes
fényképészműtermének berendezési tárgyait, eszközeit, valamint az 1982 óta archivált
negatív felvétel-gyűjteményt vásároltuk meg az NKA által támogatott gyűjteménygyarapítási pályázat segítségével. A műtárgy-állomány megvásárlásával a korábbi fotóműterem berendezési tárgyai a Kubinyi Ferenc Múzeum Történeti Gyűjteményében újra egyesülhetnek.
A műterem bezárása óta a tulajdonos nemcsak a fotózással hagyott fel, de családi okok miatt Szécsényből is elköltözött. Az egykori műterem és lakóház sajnos fűtetlen és szellőzetlen volt, így a berendezési tárgyak, a papír alapú képek, negatívok
komoly

állagromlásnak

voltak

kitéve. A

gyűjtemény

megvásárlása, szakszerű

ál-

lományvédelmi kezelése és megfelelő elhelyezése ezért mindenképp indokolt volt.

A negatív gyűjtemény helyszíni szemléje 2017. őszén
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2. „Magdi fotó” – a közösségi emlékalkotás helyszíne
Oraveczné Liptai Magdolna Balassagyarmaton született 1959. augusztus 15-én. Az általános
és középiskolát Szécsényben végezte, ahol népművelés fakultációt is tanult. Már gyerekként
bejáratos volt a Králik családhoz, valamint Králik Andor fotóműtermébe. A családi kapcsolatok és
a fényképész műhely titkainak megismerése egyértelműen meghatározták későbbi pályaválasztását. Végül Faluhelyi László, szécsényi tanár fotózás iránti lelkesedése bátorította arra, hogy az
érettségi után Budapesten fényképész végzettséget szerezzen. 1982-ben kisiparos iparengedély
birtokában kezdte meg a vállalkozói tevékenységet, melyet 2015-ig folytatott. Ezen idő alatt
főként személyfényképezés, városi, egyházi, családi események megörökítése volt a fő profilja.
Ma már nehezen elképzelhető, hogy a „Magdi fotó” műterem egykor meghatározó
közösségi helyszín volt. Magdit mindenki ismeri és ismerte a városban, a közösségi (és
ugyanakkor nagyon személyes) események megörökítőjeként sokszor vett részt városi

ünnepségeken, megemlékezéseken, fontos

eseményeken. Ha

valakinek

hivatalos

okmányhoz igazolványképre volt szüksége (akár személyi igazolványhoz, útlevélhez, jogosítványhoz, vagy anno a gyerekek esetében kisdobos és úttörő igazolványhoz), akkor Liptai
Magdi megkerülhetetlen volt. Szintén ő fotózta a legtöbb végzős diákot is az osztálytablókhoz, de előszeretettel hívták őt családi események, illetve egyházi ünnepek megörökítéséhez is.
A műterem egykori működése és az abban felgyülemlett tárgyi emlékanyag
nagyban hozzájárul a közösségi emlékezés és múltőrzés hagyományához. Különleges értéked ad ehhez, hogy a gyűjtemény – közgyűjteményben való elhelyezése
által – mostantól a köz javát is szolgálhatja, megőrzése pedig hosszútávon is biztosított.

A negatív-gyűjtemény a múzeumba
kerülést követően (2019. július)
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3. A megvásárolt műtárgyak listája és szakmai leírása
3. 1. Negatívok és reprók
3.1.1. műtermi fotók
A gyűjtemény egy részét műtermi fotók alkotják, egész alakos felvételek és portrék. A felvételek
1982 és 2005 között készültek, 6x9 cm és 24x36 mm fekete fehér és színes negatívokon. A
felvételek a megrendelők vezetékneve alapján abc-betűrendbe szedettek, rendszerezettek.
A felvételek egy része hivatalos okirathoz készült igazolványkép. A portrék másik részét
különleges alkalmak, az élet fordulópontjaihoz kapcsolódó események kapcsán rendelték meg,
pl. esküvő, elsőáldozás, ballagás, bérmálás.
A portrék között találjuk Szécsény város néhai prominens, közmegbecsülésnek örvendő tagjainak portréit is. Köztük szerepelnek többek között pl. Varga Tibor polgármester, dr Szilágyi Ernő körzeti orvos, dr Szalai János állatorvos, dr. Sümegi Sándor TSz-elnök, dr. Hütter Csaba TSz-elnök, Boros Béla TSz-elnök, dr Dénes Győző ügyvéd, Antal
Károly helytörténész, Balla Károly tanár, Borda István tanár, Králik Andor kántortanító-fényképész,
Földi László és Zagyvai Sándor tanácselnökök, Bérczes Gyula mézeskalácsos és gyertyaöntő stb.

A negatív gyűjtemény a múzeumba kerülést követően (2019. július)
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3.1.2. külső helyszíneken, megrendelésre készült fényképek
A gyűjtemény másik részét külső helyszíneken, megrendelésre készített fotók alkotják, események,
rendezvények, különleges alkalmak kapcsán. A felvételek 1982 és 2005 között készültek, 6x9 cm
és 24x36 mm fekete fehér és színes negatívokon. Egy részük tekercsben, eredeti műanyag dobozkájában található, másik részük felvágott, papírborítékban.
A képek egy része családi eseményeket rögzít, pl. esküvőket, ballagást. A képek között
szerepelnek egyházi események is, főként a rendszerváltás követően újra induló ferences rendi
életnek köszönhetően (bérmálás, egyházi esküvő).
A város életének eseményeit megörökítő felvételek az alábbi alkalomból készültek: szüreti
ünnepség, városnap, emléktábla avatás, prominens személyek látogatása a városban (pl. Zwack
Péter). A kisváros életének történetében fontos esemény volt a 2002. évi választások előestéjét
lezáró kampánygyűlés, melyet a múzeum épületében tartottak. A felvételek között kuriózumnak
számít Szécsény utolsó gyertyaöntő- és mézeskalács műhelyének, és a gyertyaöntés munkafolyamatának dokumentálása.
A negatív gyűjtemény összesen 64.919. db felvételből áll, melyet 13 db savmentes, szabvány
levéltári dobozban és 3 db fedeles múzeumi dobozban helyeztük el.
3. 2. Fényképezéshez szükséges eszközök, kellékek
A kollekció kisebb részét alkotják a fényképkészítéshez és előhíváshoz szükséges eszközök, melyek egy része még Králik Andor tulajdonában voltak, nagyobb részét O. Liptai Magdolna vásárolta. A tárgyak között találhatóak olyan darabok is, amelyeket az előző tulajdonos szerzett meg,
később pedig az új tulajdonos átalakíttatta (ilyen pl. a két fehér lámpaállvány, amely később
ruhaállványként funkcionált).
A műtermi fényképkészítés során használt eszközök között elsőként a két darab, háromlábú fa fényképezőgép állványt kell megemlítenünk, amely mindkét tulajdonos legrégebbi eszközének számít. Ezekhez hasonlóan a háttérvilágítás és azok állványzata is két különálló szetthez
tartoznak.
A filmkidolgozás során használt eszközök között nagyobb számban találjuk Liptai Magdolna anyagait (hívótálak, csipeszek, negatívsúlyok, nagyítógép), míg a laborfelszerelések között
igazi kuriózumok is vannak, így például Králik Andor műterméből a vegyszerkeverő üvegpálca,
egy kis vegyszermérleg és a fa vágógép .
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Kodasol lámpák Králik Andor műterméből

Spot lámpák Králik Andor műterméből

Vakuk és alkatrészek Liptai Magdolna műterméből
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4. Tapasztalatok, megvalósítási eredményesség
A megvásárolt fotóműtermi berendezés és eszközkészlet egy része Králik Andor, néhai szécsényi
fényképész és fotóművész tulajdonában volt. Halála után felesége néhány tárgyat elajándékozott
vagy eladott az akkor még csupán néhány éve működő Kubinyi Ferenc Múzeum helytörténeti
gyűjteménye számára. Hagyatékával 1991-ben gazdagodott a múzeum (122 tétel dokumentum,
256 tétel tárgyi anyag). A tárgyainak másik része, olyan fényképezőgép állványok, világítótestek,
vágószerszámok, amelyeket még használni lehetett a fényképész műterem új tulajdonosához,
Oraveczné Liptai Magdolnához kerültek. Vagyis a most megvásárolt tárgyakkal a korábbi
műterem - egykor elválasztott - berendezései és eszközei közgyűjteményben, megfelelő műtárgykörnyezetben újra egyesülhetnek.
A teljes gyűjteményi egységet az 1823 gyarapodási számon vettük elsődleges nyilvántartásba. A színes és fekete-fehér fényképnegatívok, valamint a színes és fekete-fehér reprók
száma 64.919 db. Múzeumi elhelyezésük savmentes papírdobozban történt. A műhely egyéb
berendezési tárgyait anyag- és eszköztípusonként ládáztuk és csomagoltuk (összesen: 157
db tárgy). Minden egyes tárgyat külön felcimkéztünk, az összetartozó darabokat egy ládába
csomagoltuk, külön feltűntetve az eredeti tulajdonos nevét is (K.A. vagy L.M. monogramokkal).

Ládázott, feliratozott tárgyak a
Múzeum ideiglenes raktárában

Vegyszermérleg Králik
Andor műterméből

Listázott, dobozolt
kiseszközök
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A fényképész műterem elkészített felvételei pontosan és hitelesen dokumentálják
egy kisváros életének eseményeit, melyek több mint negyed százados időintervallumot fednek le. A fényképek többsége az itt lakók életének fordulópontjait örökítette meg, pl. esküvő,
elsőáldozás, bérmálás. A közösségi élet eseményei közé tartoznak a farsangi bálokon, szüreti felvonulásokon készített képek. A fényképek elkészülésének időpontja is fontos: közvetlen a
rendszerváltást megelőző évek, a rendszerváltás időszaka és az azt követő átmeneti évek emlékei
talán művelődéstörténetileg a legizgalmasabbak.
A fényképek társadalomtudományi vizsgálatokban betöltött szerepe nemcsak dokumentáló funkciója miatt kiemelt fontosságú. A fényképek időben egy adott pillanatot rögzítenek,
mely így visszautal a készítés alkalmára, funkciójára. A képeken ábrázoltak első látásra statikusnak tűnnek, hiszen kizárólag az adott pillanatra és helyzetre vonatkoznak, a belőlük kiolvasható
adatok a mindennapi élet egy szeletét dokumentálják. Egy teljes fényképállomány vizsgálata
azonban az életmód, társadalmi élet és normák legapróbb változásait is pontosan rögzíti.
A fényképek személyes életutakat mutatnak be, egy-egy eseményt alakítanak át számunkra újra megélhető aktualitássá, miközben egy-egy család, közösség vizuális emlékezetét is
reprezentálják. A fényképkészítés alkalmainak vizsgálata, azok változása fontos kultúrtörténeti
információval bírnak, egyúttal a vizuális kultúra múlandó, rendkívül értékes részét képezik. A
külső helyszíneken készült fényképek várostörténeti, helytörténeti információhordozók, melyek
közgyűjteményben való elhelyezése és az utókor számára való megőrzése nemcsak muzeológusi
szakmai felelősség.

Szécsény, 2019. július 15. 							Guba Szilvia
									 régész-főmuzeológus
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