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Hajdú József: Egykori erőmű a Visegrádi utca–Tutaj utca sarkán. 

Hajdú József fiatal kora ellenére a Postamúzeum kép- és ábrázolásgyűjtemény kezelője megtisztelő címet 

mondhatja magáénak. Boldog ember: nemigen találkoztam még fotóssal, aki foglalkozásának kenyérkereső

feléről ennyi lelkesedéssel beszélne.

A Posta a századforduló körül nagyon menő cég volt, és így magától értetődően a legnevesebb 

fényképészekkel dolgoztatott. A múzeum gyűjteménye jórészt Klösz György, Erdélyi Mór, Brunhuber 

Géza fényképeiből és 18x24 centiméteres üvegnegatívjaiból áll. Csodálattal nézem ezeket az embereket, 

hogy mit hagytak ránk, az utókorra. Száz-egynéhány év elteltével is tökéletesek ugyanis ezek kópiák. 

Nem tudom, a mai rengeteg felvételből mi marad majd fenn száz év múlva...

- Mi vonz ezekben a régi képekben?

- A hihetetlen részletgazdagság. Van a gyűjteményben például egy kép a pécsi Postaigazgatóság 

várócsarnokáról, Erdélyi Mór felvétele. Már sokadszor vettem elő, amikor észrevettem a csarnok 

végén, a falon egy órát. Nagyítóval megnéztem, és kiderült, hogy a felvétel alatt az óramutató két 

percet előremozdult.



- Idő az időben?

- Így van: két perc expozíció az 1890-es évekből. De mondok egy másik példát. A múltkor Beller Dezső 

felvételét nézegettem: postások népes küldöttsége áll a Parlament lépcsőjén, valamikor a századfordulón. 

Ezen a képen egy pecsétgyűrűt fedeztem fel az egyik küldött kezén – egy ezerfős csoportképen! 

Hihetetlen, hogy mire voltak képesek ezek a régi fényképészek.

- Hogyan kerültél a gyűjteményhez?

- Nyolc évig egy postai tervezőintézetnél dolgoztam fotósként. A múzeum rendezett egy kiállítást, amibe

bekapcsolódtunk, és nekem annyira megtetszett a gyűjtemény, hogy január elsejétől átjöttem ide, hatórás

munkakörbe.

- Nemrégiben volt egy közös kiállításotok Lugoval, Ipari táj címmel. Mit találsz vonzónak ezekben a 

„tájakban"?

- Néhány éve bezárt külszíni bányákat fényképeztem Rudabányán, Kőbányán. Nagyon izgalmasnak 

találtam, hogy épp csak elvonult az emberhad, s a természet máris kezdte visszafoglalni a területeket. 

Tulajdonképpen logikus lépés volt, hogy a bezárt bányák után a lebontásra, halálra ítélt épületek felé 

fordultam. Angyalföldön, ahol lakom, ott is van rá példa elég, de sokat jártam és járok a Váci út 

környékén, Kőbányán, Soroksáron is. Ezek az épületek nagyon megérdemlik, hogy megörökítsék őket.

Amikor a most közölt felvételem bekerült egy német kiadványba, nekem ez, a büszkeségen túl, azt is 

jelentette, hogy ezek a gyárak és gyárkapuk európai mércével mérve is érdekesek.

- Ha megtetszik egy helyszín, bekéredzkedsz, és lefényképezed?

- Azért ez nem ilyen egyszerű. Először a vezérigazgatótól engedélyt kell kérni, hogy egyáltalán 

beléphessek a gyár területére. Azt tapasztaltam, hogy ha csak a magam nevében írok, nem értik, 

hogy mit akarok, miért és kinek készítem a fényképeket. Sokkal jobb, ha az ember mögött valami 

intézmény áll; én ezt a hátteret a Budapest Gyűjtemény vezetőjétől, Sándor Tibortól kaptam meg, 

tehát már pecsétes, hivatalos levelet küldhettem az igazgatóknak, így fényképezhettem a 

Kőbányai Sörgyár, a Magnezit Ipari Művek, a Budapesti Konzervgyár és a többi gyár területén.

- Hogyan választod ki a témáidat?

- Egy citromsárga biciklin vagy a BKV járművein járom a várost, és ha megtetszik valami, azt 

megjegyzem; újabban egy kisfilmes fényképezőgéppel is készítek „feljegyzéseket", vázlatokat. Azután 

vissza-visszatérek egy-egy helyszínre. Az épületeket azért is jó fényképezni, mert nem szaladnak el. 

Nyugodtan meg lehet nézni, vissza lehet menni tízszer is, ha kell, meg lehet figyelni a napszakok, 

évszakok változásait, a fényviszonyokat, a felhőket, és hogy mikor van a lefényképezendő objektum 

előtt a legkevesebb parkoló autó. A megfigyelések alapján eldönti az ember, hogy mikor menjen 

vissza, most már nagyobb formátumú, 9x12 vagy 13x18 centiméteres kamerával. Ha nem sikerül a 

felvétel, meg lehet ismételni. Szóval, tulajdonképpen hálás téma az épületfotózás – hacsak nem 

szorítja az embert a határidő, mert akkor inkább csak szenvedés az egész.



- Nem macerás ezekkel a nagy kamerákkal dolgozni?

- De igen, viszont a kép részletgazdagsága kárpótolja az embert a cipekedésért, a beállítás 

nehézkességéért. Nekem egyébként nem ez okozza a legtöbb gondot, hanem az, ha olyasvalakit 

osztanak be mellém kísérőül, akinek ettől minden baja van. Kiolvas három újságot, megfejti az összes 

keresztrejtvényt, ásítozik, egyik lábáról a másikra áll, és nagyon látványosan unja az egészet A 

legrosszabb az a fajta, aki megjegyzéseket tesz. Sokan nem értik, mi a jó ebben az egész 

gyárfényképezésben. Én viszont örülök, hogy erre a témára ráharaptam. Talán sikerül megörökítenem 

néhányat ezekből a gyönyörű épületekből, mielőtt végképp eltűnnek a föld színéről.

 


