
Hídverő és vándonfotográfus

/^ nevelte íey magát teIiegyzéseiben, Rudolí Hart
|l ,onr, d lipcsei patikár;us iia, Á|mában sem sei-
tette VoIna, hogy ottani egyetemiSta társaival szerve-
Zett első magyarországi útia, l925-ben életre szóló
szere]emmé válik- ,,Amikor az ember belópett a házba, a

konqhába vaqq a tisztasz\bába, azt hihette, néprajzi múzeumba

került, anelu az elnúlt idók tanúja- Mindehhez sajátos hiejtés

társult, ízes nqelvjdrásoh, amelaeft íaluról-íalura mdsképpen
hanqzottah. - - Ez lewjűg'dz:dtt enqem." - vai]otta később az
iparosodott szász földrőI származó szorgalmas folklór-
gyűitő, Ettől kezdve l943-ig rendszeresen lárta Ma-
gyarország német 1akta apró-falvait, főleg Baranya,
Somogy és Tolna megyében, de nem kerülte el figyel-
mét a budai hegj,^/idék és a fővárosba került falusiak
Sorsa sem, KutatáSajt elősegítette, hogy I928'tól
előbb a szegedi, aztán a debreceni, végül a budapesti
egyelemen lehetett német lektor, így a második világ-
háborúig szinte megszakítás nélkül nálunk élt, Két év-
tized alatt rendkívül sokoldalú munkát Végzett: a te]e-
pü iéstörténettő] a házformákig, a hétköznapi munká-
tól a világi és a vallási ünnepekig, a népviselettől a
bútorokig és a használati tárgyakig mindenre kiterjedt
a figyelme, Így vált akarva-akaratlan folkloristából egy
idegen földre települt népcsoport sorsának krónikásá-
vá, egészen annak szétszórattatásá ig, . , Még elképzel-
nj is sok: tízezernél több fényképfelvétele őrzi szorgal-
mának termését, zerrei feljegyzéseiről, szövegrögzíté-
seiről és e]méleti tanulmányköteteiről nem is szólva!

Most először került ebből a hatalmas anyagból na-

$lobb válogatás a szélesebb nyilvánosság elé tavaly ta-
vasszal a budapesti NépraiZi MúZeum földszinti iermei-
ben, május végétől pedig a pécsi Lenau-házban, A kiál-
iítáSt a dunai svábok tübingeni kutatóintéZetének
részérő], dr- Fata Márta rendezte, aki egy l28 oldalas, fo-
tókkal gazdagon illusztrá]t kísérőkatalógust is írt német
nyelven ehhez a reprezentatív rendezvényhez, ameJyet
szeptember végéig látogathattak a magyarországi ér-
deklődők, 200l. február 23. és március l8, között pedig
a berlini Collegium Hungaricum vendége! láthatiák.
Hartmann tanulmányából megismerhetiük a,,Délkelet-
Európa irónti csöndes suretet" megan^yi árulkodó jelét, Pél-
dáu] amikor a szász diákok maroknyi csoportla hegedű-
ve] és énekszóval szórakoztatja l925-ben Ráctöttös la-
kóit vagy amikor hátizsákkal és gyaiogosan járiák a hol
poros, hol sáros utakat a déldunántúli aprófalvakban.
1937-ben már professzoros-kalaposan jegyzi fel a gyere-
kek mondókáit egy iskola udvarán, Aparon a tisztaszo-
bában telepedett a házigazdák közé, Mözs községben
pedig kucsmát nyomott feiébe és cifraszürt kerekített a
vállára, a mellette pózoló sváb kislányok szemmel lát-
ható nagy mulatságára,

Hartmann a harmincas években képes postai levele-
zőlapok sorát gyártatta saiát költségén, amelyekkel kap-
csolattartáSa folyamán népszerűsítette Magyarországot
a németek körében, Ezeken ott a Lánchíd a budai
Dunaparttal és a kitályi várral, avagy az l934, augusztus

20-i, Szent IStVán-napi körmenet egyik ünnepi népvise-
letbe öltöZött, falusi csoportia. Vagy a debreceni egye-
tem köZponti épülete, az akkor még frissen te]epített fa-
sorral, és nem messze ettő] a híres, címeres ökörcsorda
a Hortobágyon, vagy az elmaradhatatlan pusztai lovas,
a karikásostorra l. . , Persze, nemcsak a romantikus idill-
re, a reklámszerű klisére volt érzékeny a szeme és a ka-
merája, hanem az agyaggal döngölt padlójú szegénypa-
raszti szálIás körben-karikában felJocsolt földjére
éppenúgy, mint a kéregető cigányasszony lábán árulko-
dó, sváboktól kapott ,,pacskerre", A nyári munkaruhává
,,előléptetett" vászon alsógatyára, a sparhelt föiött szá-
radó fehérneműre és a szegre akasztott ünnepi csizmá-
ra, a kimenőt kapott zsámbéki menyecskékre egy körúti
padon, vagy a Budaörsről bejáró tejesasszonyra - a

,,Mi]imárira" - és a zöJdséges kosarakkal rakott kerék-
párlát gyalogosan toló falusira, a főváros perifériálán.

A sok évszázados együttélés során kialakult salátsá-
gos nemzeti-nemzetiségi ézeJmi keveredés sem kerülte
el a figyelmét, A kakasdi fonóban a magyarbarát Erzsé-
bet királyné portréja tekint le a fejkendős sváb
parasztasszonyokra l928-ban (évtizeddel a monarchia
széthullása és a tanácsköztársaság bukása után!),
Ugyanabban az évben, Liptódon bőgatyát hod a sváb
Úristen az Ádám-É,ya jétákban, míg a gödrei betlehe-
mesek árvalányhalas csákót és hussárruhát vise]nek, A
darutol]as möZsi leventék mellett, lencsevégre kapta az
egyre feszüJtebb német-magyal viszonyok közepette
l940-ben a hjdasj Volksbund-felvonulást is, l943-ban
hagyta el hazánkat, de em]ékül magával vitte nemcsak
egyedülálló kép-archívumát, hanem iohann Knodel asz-
talosmester híres, hartai parasztbútorát is, Később sem
szűnt meg részéről a kapcsolattartás, l95|-ig az ország
keleti feléről - majd áttelepülvén - a nyugati oldaiáról,
német földről éltizedeken át publikáIta a magyarorszá,
gi termést.

tr tárlaLot iárva, nem szabaduIhattam Marlene
I|optirh híies, második viljgháborús dalának reí-
rénlétől: Vaiion hová tűntek a fotók Szereplői? Német
katonaként hbltak meg, estek fogságba Vagy magyar
honvédként (mint apám is tette, Bécstől szökve
vissza, három határon át az úlra Romániátroz csatoit
Erdélybe) éltek át tragédiákat, Netán azután kerültek
orosz fö]dre, ,,malenkii robortra" Vagy kitelepítették
őket őseik földjére? AZtán jött a kulákta]anítás, az
erőszakos téeSZeSítés, aZ erőltetett iparosítás, az
l95ó-os forradalom és az azt- követő menekülési hul,
lám, meg a ]eszámolás, A fordulat esztendeitől pedig
a német-magyar civilkapcsolatok újra-felvirágzása, a
kölcsönös megbékeIés jegyében,

Mindez azonban már egy újabb fél évszázad króni-
káia, netán egy másik kiáliítás témája lehetne, ha an,
nak is akadna egy Rudolf Hartmann formátumú ván-
dor-fotográfus krónikása.

Wagner lstván
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