
Egyel6re nincs szamft6gepe a Riedl Ferenc Helytbrte-
neti Gylijtemenynek, ezert ket budabrsi egyetemista,
Mihalk6 Vikt6ria es Dobrik Rezs6 a sajat gepen kezd-
te meg feldolgozni az 1880-t61 kbrulbelul1947-ig ter-
jed6 id6szakban keszult. 13 ev alatt bsszegy(ilt p6tol-
hatatlan erteku fot6anyagot. A sargul6 kepeken latha-
t6 peldaul az egykori budabrsi urnapi kbrmenetekre
harom kilometer hosszan viragsz6nyeggel boritott
1946-beli f6utca, a kes6bb lerombolt K6hegyi kapol-
na, egykori epuletek, a korabeli HEY szerelvenyek, 10-
vas kocsik, vagy a '30-as evekt61 Budaorsbn is szagul-
dOlO automobilok, helybeli urvezet6kkel.

Vikt6ria egyetemi zar6dolgozatat frja err61 a tema-
rOJ. Mint mondja. az 1880-as evek veget61 egeszen az
1920-as evekig a fotografiak zomet korabeli hivatasos
mesterek keszftettek, f6k~ppen budapesti I. es II. ke-
ruleti mutermeikben. Kes6bb mar vandor- es helyi
fenykepeszek. fot6sok is dolgoztak Budaorsbn. Az
anyag lame statikus, beallftott toto, de szerencsere
el6fordulnak mozgalmasabb beallftasok is, megorb-
kitve a hazi kerti munkak, a csaladi otthon pillanatait.

A feldolgozas a kepek tipusai, temakbrei szerint tbr-
tenik. Ezuttal 150 felvetel kerul a szamft6gepbe: cso-
portkepek, portrek, sz616- es gyilmolcstermesztesi
munkalatok, a vallasi unnepek kbzbtt pedig peldaul az
egykori es napjainkra ujra eletre keltett budabrsi pas-
siojatekokrol, s zenes el6adasokr61 sz616 felvetelek. A
kepek anyagat, min6seget nem kimelte az id6 vasfo-
ga, sa pusztul6ban lev6 kepek szinte utols6 pillanat-
ban val6 megmenteset jelenti, hogy sikerul ezeket
szamft6gepben rbgzfteni. A szkenneles azonban on-
magaban keyes, ezert egy masik program segftsege-
vel tematikailag csoportosftjak az anyagot, es szbve-
get tarsftanak a fot6khoz.

*
-A latogatok megtekinthetik a feldolgozott fo-

toanyagot? -kerdeztuk Kovacs Jozsef Laszlo muze-
umi igazgat6t.

-Termeszetesen. Am ezt megk6nnyitene, ha a fel-
dolgozas ulan a kepek egy CD-re is rakerulnenek,
ahogy megjelent mar ilyen -a polgarmesteri hivatal
anyagi tamogatasaval -a helyi intezmenyek t6rtene-
terol es a minket k6rulvevo tajvedelmi k6rzetek erte-
keirol. Ennek megval6sitasahoz azonban elozetes ter-

vezes, megfelelo k61tsegfedezet szukseges.
-Nyomtatott kiadvanyokban is gondolkodik?
-Nemregen inditottuk a Beszelo mull cimG soro-

zatot. aminek elso fuzete sikeres buda6rsi neprajzi pa-
Iyamunkak kivonatos 6sszeallitasa. A keszulo maso-
dik fuzet pedig magyarul teszi majd k6zze a buda6rsi
nemet es latin nyelvG t6rteneti forrasokat.

-Nem keso most rendszerezni a kepeket?
-Elodeim munkajat en nagyon tisztelem, am mu-

lasztast k6vettek el azzal, hogy nem jegyeztek rei,
hogy kiktol kaptak a fenykepeket es s hogy kik a fo-
t6n abrazolt szemelyek. A fenykepnek ugyanis t6rte-
nete van. Vikt6ria az anyagok r6gzitesen tul arra is
vallalkozott, hogy k6z6sen meghivunk 80-90 eves bu-
da6rsieket, akik remelhetoen felismerik majd az egyes

szemelyeket egy-egy csoportkepen. (bubor)


