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A két intézm ény, kö nyvtárosok, egyetem isták és k utatók , valam int az egykor i 

fotós  örök ösének együttm űk öd éséb ől született intern etes felület egy külö n leges 

fényképhagyaték első teljes k örű p ublikálása  a kapcsolódó  kortörténeti tartalm ak 

kíséretében. A k özreadók  az oldal látogatóinak segítségét is kérik a képeken 

látható m ég ism eretlen  szem élyek azonosításában. A projekt hátterét  Fodor 

János egyetem i adju nktus (ELTE), Jo ó A ndrás történész (VER ITAS T örtén etk utató 

Intézet) és Sá ndor Tib or kö nyvtáros (FSZEK) világ ítja m eg.         

 

***  

 

Pusztai Sándor  (1899 –  1978) a G ellért úszóm estereként és a m atőr 

fotográfusként több, m int 600 fényképet készített a harm incas évek 

fürdővendégeiről. A  hagyatékot unokája, Pusztai Enikő m utatta m eg  Kincses 

Károly  fotótörténésznek. A legism ertebb szem élyiségeket ábrázoló fényképeket 

2012-ben a M ai M anó H ázban, m ajd  a  G ellért Fürdőben is bem utatták 
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a M iniszterek gatyában  cím ű kiállításon. A hagyatékot m a a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár Budapest G yűjtem énye  őrzi. A könyvtár felkérésére a teljes gyűjtem ény 

w ebes bem utatására az  ELTE BTK Könyvtár- és Inform ációtudom ányi 

Intézetének  Tartalom szolgáltatás -kutató  M űhelye  kapott m egbízást.    

 

A  projekt Fodor János  adjunktus vezetésével, a hallgatók több csoportjának 

bevonásával kezdődött a 2016/2017 -es tanévben. A teljes képanyag w ebes 

közreadása közben tapasztalatokat szereztek a képi em lékek  szakértők 

bevonásával végzett közös feldolgozásáról, és arról is, hogy m iként lehet a 

közgyűjtem ényekben felhalm ozódó kulturális javakat széles közönség szám ára 

élvezetes és tanulságos form ában elérhetővé tenni . 

 

 A digitalizált negatívok a m ásodik világháború előtti utolsó békebeli nyarak 

verőfényes pillanatait keltik új éle tre. A  G ellért fürdő nem csak a testi felüdülés, 

hanem  a fővárosi társas élet helyszíne is volt. Látogatói döntően a m agasabb 

társadalm i rétegek tagjai közül kerültek ki. Sokan közülük néhány év m úlva 

örökre eltűn tek a frontok és a lágerek poklában, m ások új hazát keresve 

elm enekültek az országból vagy  vagyonuktól m egfosztva , a  deklasszálódás rögös  

útjain  keresték  a továbbélés lehetőségeit egy gyökeresen m egváltozott világban . 

A képeken m ég m inderről m it sem  sejtő, többnyire derűs, napbarnított arcok. 

Köztük a kor szám os jelentős közéleti nagyságának vonásaira ism erhetünk.  

M ások nevét úgy -ahogy m egőrizték a fényképek tasakjain kibogarászható 

feliratok . Többségük azonban azono sításra vár. A  w ebfelület lehetőséget kínál 

arra, hogy a nézők a m aguk is részt vegyenek a felism erésükben, és hogyha lehet, 

nevük, szem élyes történeteik nyilvánossá tehető része összeköthető legyen a 

fotókkal. A  projekt résztvevői kérik a közönség közrem ű ködését és abban bíznak, 

hogy a közzétett képek, szövegek és adatok  idővel bővülni fognak.   
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