Plohn József néprajzi és helytörténeti fotói
A múlt század végi sárgult, avult levélpapír nyomtatott fejrészének négynyelvű
szövege, „Plohn József fényképészeti és festészeti műintézete" az első pillanatra
talán mosolyra késztet bennünket. Miért is ne! Műterem helyett műintézet és nemcsak fotográfiai, hanem festészeti is. Egy évszám azonban el kell hogy gondolkodtasson bennünket, mert az alapítva szócska után az áll, hogy 1868, s ez több mint
száz évet jelent. Akkor önmagában a műterem-létesítés is komoly vállalkozás volt
egy vidéki mezővárosban. A vállalkozás művelődéstörténeti jelentőségét elismerő
megállapítás igazi érdeklődéssé mélyül, ha a „műintézet" történetével közelebbről
is megismerkedünk. Hódmezővásárhelyen a mai Lenin "utca 8. számú ház helyén
állott a nagy tejüveg ablakos műterem, amely évtizeden át adott otthont, jó szót
és baráti légkört a Vásárhelyen élő művészeknek. Tornyai János, Kallós Ede, Iványi
Grünwald Béla, Endre Béla, Pásztor János, Rudnay Gyula mindennapos vendégek
voltak ebben a műteremben. Igaz, hogy a festészeti műintézetben csak fényképszínezés folyt, de az is igaz, hogy itt és e munka közben szerezte első szakmaiművészeti ismereteit a későbbi angol királyi udvari festő, a bravúros, „mintha megszólalna" portrék mestere, László Fülöp is.
Plohn Józsefnek azonban a művészeti élet támogatásán, a festők-szobrászok
közötti emberi közösség teremtésen kívül nagy és még mindig kevéssé ismert a
művelődéstörténeti és a magyar fotóművészetben betöltött szerepe, jelentősége. Kiss
Lajos — Kossuth-díjas néprajztudós — Tornyai János inspirálására kezdte gyűjteni
a népművészet tárgyi emlékeit, és ugyanő irányította Plohn József figyelmét is a
néprajz, a népművészet felé.
Plohn József a múlt század utolsó éveitől, mintegy két évtizeden át, f á r a d hatatlan szorgalommal és kitartással cipelte nehéz fényképezőgépét, állványát és
az ugyancsak súlyos, akkor használatos 18X24 és 13X18 cm-es üveglemezeket.
És fényképezett tanyákat, mezőgazdasági munkát, állattartást, városi házakat, viseletet, kerámiát, múzeumi tárgyakat és portrékat egyaránt. Az így felhasznált több
mint háromezer üveglemez ára egész kis vagyont tett ki. Az első világháború után
a 20-as évekre már kialakult elképzelése a képek albumkénti közrebocsátásáról.
Népművészet, mezőgazdaság, háziipar, épületek, szobabelsők, temetői f e j f á k szerepeltek ebben a hat részből álló sorozatban. Széles körű levelezésbe kezd, hogy kezdeményezéséhez anyagi és erkölcsi támogatást biztosítson. Az általa írt, gondosan
megőrzött levélmásolatokból és az erre kapott válaszokból sajátos korkép bontakozik ki. Nagyon sokan támogatták, köztük Móra Ferenc, Kogutowicz Károly, Banner
János, Imre József, Imre Sándor egyetemi tanárok, Kallós Ede szobrászművész és
még sokan mások. Terve azonban mégsem valósult meg, és annál különösebb, hogy
végül is a Néprajzi Múzeum nehezen érthető ellenállásán futott zátonyra. A Magyar
Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának vezetője a legkülönbözőbb okokat hozza fel
az általa leírt „nem" indokolására. Még a teljesen tudományellenes származási előítélet is helyet kapott az egyik levélben. Plohn József végül is elkedvetlenedett,
abbahagyta kísérletezéseit. Életét végül szeretett városától távol, deportálásban,
valamelyik német koncentrációs táborban fejezte be 1944- vagy 45-ben.
özvegye 1952-ben az időközben 3000-ről 1635 darabra csökkent gyűjteményt eladta
a Tornyai János Múzeumnak. E felvételek több mint 10%-a építkezési tárgyú, megközelítően 100 lemez tanyát, illetve tanyás települési formát ábrázol. Az ízes városi
parasztházakról készített felvételek száma is több mint ötven. Száz körüli a fazekasmunkákról készített lemezek száma. Az állattartás és a gabonatermelés 185 felvétel
tárgya. Komolyan vonzódott a népművészet iránt, hiszen 80 a subadíszeket, 25 a
textilféléket, 30 a népi kerámiát és 130 a majolikagyári kerámiát tárgyazó lemezek
száma. Gazdag a helytörténeti felvételek együttese is, melyeken templomokat, malmokat, utcarészleteket, harangokat, korabeli kiállítások és tanfolyamok rögzítését
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találjuk. Tornyai is élt az e korban elég általánosan elterjedt életkép-beállításokkal.
Ezek alapján formálta meg, alakította ki több festményét. Plohn József 32 felvételen
örökítette meg a Juss alakjait, illetőleg az egész jelenetet. 357, jórészt egész alakos
portré is tartozik a gyűjteményhez, ezek közül külön történeti érdekességű az a
131 felvétel, melyeket az 1848-as szabadságharcban részt vett, akkor már idős, 70 év
körüli honvédekről készített. Ezekből mutatott be 4 darabot 30X40-es nagyításban
— júniusban — a Tornyai János Múzeum.
Plohn József elsősorban dokumentálni kívánt, és a minél teljesebb hitelességre
törekedett. Felvételei mentesek mindenfajta fotótrükktől, világítási vagy szerkesztési rafinériától, bonyolultságtól. Éppen ezért képeznek különösen nagy értéket az
épület- és tárgyfotók a néprajz és a helytörténet számára. A 48-as honvédportrék
pedig „élő történelmet" jelentenek. Kitüntetések az avitt, foltos, darócruhákon, ezer
gond barázdálta arcok, napbarnította, cserzett munkáskezek. És fájdalmas, riadt
tekintetek a zsellérek, földművesek arcában. (Ne felejtsük el, hogy a századfordulón
vagyunk, az agrárszocialista mozgalom derékba törése, vérbe fojtása után.) Mindez
együtt megrázó élmény, kifejező társadalmi kép. Külön-külön pedig mély esztétikai
és emberi élményt adnak a karakteres emberi arcok. Megmutatják egyben azt is,
hogy az emberi arc akkor is esztétikai értéket hordoz és megrendítően szól hozzánk,
ha nem kócsagtollas föveg és díszlánc képezik keretét.
Plohn József felvételeit felhasználta Szeremlei Sámuel „Vásárhely története"
című ötkötetes munkájának illusztrálásául, és Kiss Lajos munkáit is számos Plohnfelvétel gazdagította. (Jellemző a fotó kevéssé becsült voltára, hogy szinte sehol
sem történik említés a reprodukált fényképek szerzőjéről.) Legutóbb Balassa Iván
az eke és szántás történetével foglalkozó nagy monográfiájában szintén találkozhatunk Plohn-fotókkal. Mindez azonban együtt is csak egy kis része annak a gazdagságnak és értéknek, amelyet a Plohn-gyűjtemény még magában rejt. Figyelemfelhívásul és adósságtörlesztésül kerültek papírra e sorok, és azért, is, hogy ezúton
is elősegítsük Plohn József dédelgetett álmának megvalósulását, azt, hogy a felvételek válogatása önálló kötetként megjelenjen.
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A társadalom nemek és korcsoportok szerinti
tagolódásának maradványai a folklórban
A MAI NÉPMŰVÉSZET ŐSTÁRSADALMI GYÖKEREI
A társadalmi termelésben kezdettől máig megnyilvánuló nem és kor szerinti
munkamegosztást a köztudat szinte természeti törvényként tartja számon, a különböző szaktudományok pedig jelentőségének megfelelően munkálták ki e kérdést.
Hasonlóképpen örökérvényűnek tekintik a különféle társadalmi csoportok nemek.
szerinti kettéosztottságát, valamint a korosztályok szerinti tagoltságát is, bár a felfogások meglehetősen szélsőségesek és különbözők a férfi-nő történelmi szerepének
és társadalmi súlyának kérdését illetően, különösen ami az osztálytársadalmak viszonyait illeti. (A korosztályok kérdése jóval kevesebb vitalehetőséget kínál!) A termelés és társadalom e kettéosztott világának összefüggéseit természetesen felismerték
és elismerték, ám mindezek tudati lecsapódásait már kevésbé, holott amíg a folklór
— mint a társadalmi tudat legsajátabb formája — létezik, a nemek és korosztályok
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