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Egy tragikus sorsú fényképésznő, 
Halász Vilma (1888–1938) 
munkásságához

„A fotografálást [sokan] úgy gondolják el, hogy az rendkívüli két másodperc, 
erre aztán vasárnapi és ünnepi arcot kell ölteni, pedig ez nagyon nem szolid egy-
szerűség, hanem meggondolatlan hivalkodás.

Véleményem szerint a fényképfelvétel mindig a köznapi életből legyen ki-
ragadva, mert úgy hiszem, [hogy] ily módon lehet egyént karakterében ábrázol-
ni, s nem az előbb említett helytelen felfogással, mert azon módon csak kifésült, 
kikent porcelánbábot s nem élő karaktert kapunk.” (Halász Vilma, 1915). Ezek 

Rezumat (Cariera tragică a fotografei Vilma Halász (1888–1938))
Vilma Halász a fost discipola lui József Pécsi la Budapesta. Fretele ei, Ferenc Halász jr. a fost din 1912 student la pictură, la 

Universitatea de Arte Plastice. Fotografa a înfi inţat în 1916 un studio fotografi c de succes în centrul Budapestei, în imobilul în 

care locuiau și fraţii Halász. Presa vremii a publicat în special fotografi ile din lumea teatrală ale tinerei fotografe. Lucrările ei cu 

tentă erotică au apărut în reviste de limbă germană în jurul anului 1930. Fratele artistei a murit din cauza unei boli de inimă 

în 1938, iar a doua zi Vilma Halász s-a sinucis. Fotografi ile ei publicate în presa germană au devenit abia recent accesibile 

cercetătorilor.
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Abstract  (The Photographic Career of the Misfortunate Vilma Halász (1888–1938))
Vilma Halász learnt photography as a student of József Pécsi in Budapest. Her brother, Ferenc Halász Jr. began studying 

painting at the Hungarian College of Fine Arts in 1912. She ran a successful photo studio in the center of Budapest from October 

1916 onwards. The siblings also owned an apartment in the city center. Hungarian picture magazines mainly published 

photographs by the young Vilma Halász taken in the theatrical world. Her photos of sensual, erotic subjects were published in 

German magazines in the late 1920s and the early 1930s. Her painter brother died from heart failure at the age of 42 in 1938. 

Reacting to his death Vilma Halász committed suicide . Her images published by the German press have been made accessible 

to researchers only recently.
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a mondatok egy 1915. 
április 24-én felolva-
sott önképzőköri dol-
gozatból származnak. 
Az önképzőkör a Bu-
dapest székesfővá-
rosi iparrajziskolában 
működött, ahol 1914 
őszén kezdődött meg 
a fényképészképzés. A 
fogalmazás kicsit da-
rabos, de az álláspont 
világos.

A dolgozat 1888. 
március 10-én, Kecs-
keméten született 
íróját Hacker Vilma 
néven jegyezték be 
az izraelita születé-
si könyvbe. Kereske-
dő apját Hacker Fe-
rencnek hívták. Anyja 
Wessel Szidónia volt. 
Az apa 1891-ben vál-
toztatta meg saját és 
két gyermeke, Róza 
és Vilma vezetékne-
vét Halászra (Születési 
könyv, II. 1851–1885; 
III. 1882–1889). 1895 
nyarán egy fi ú is szü-
letett a Halász család-

ban, aki apja után a Ferenc nevet kapta.
Az eddig történtek a magyarországi társadalomtörténetben modellszerűek 

voltak. A dualizmuskori névmagyarosítás, a Budapestre irányuló mobilitás a kor-
szak tipikus jelenségei közé tartozott (Farkas–Kozma 2009; Karády 1997). A Ha-
lász család életében ehhez még vallási „kitérés” is párosult. Pillanatnyilag nem is-
mert, hogy ez mikor ment végbe, és összességében hány főt érintett (az bizonyos, 
hogy 1914-ben a fényképészképzésbe történt belépésekor Halász Vilma még az iz-
raelita hitfelekezethez tartozott), az viszont dokumentált tény, hogy ő és öccse ha-
lálozásakor római katolikus vallású volt (Halotti anyakönyvi kivonatok, 1938). Az 
asszimilációs szándék (Gyurgyák 2001; Komoróczy 2012; Gyáni 2013) az ő ese-
tükben tehát egyértelműen tetté vált. Nincs ismert adat arról, hogy Halász Vilma 
vagy ifj . Halász Ferenc esetében a származás hátrányos megkülönböztetéssel járt 

Budapest fő- és székváros legújabb térképe, 1896. (részlet)
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volna. Problémáik, amelyek a tragikus véghez vezettek, más (a későbbiekben rész-
letezendő) okokból származtak.

Az iparrajziskolában az 1914–15-ös tanévben indult fényképész osztálynak, 
ahová Halász Vilma is beiratkozott, tizenkét növendéke volt; valamennyien lá-
nyok, s egy kivétellel az izraelita hitfelekezethez tartoztak (A Budapest székesfő-
városi iparrajziskola r. fényképész osztályának anyakönyve, 1914/15). A század ele-
ji magyar társadalomban a fényképészi pályának a nők esetében jó presztízse volt, 
s a gyakorló hivatásos női fényképészek között többen is zsidó származásúak vol-
tak (Fényképészeti pálya 1908; Csorba 2000).

A bevezetőben idézett mondatok a Festészet és fényképművészet című nö-
vendékmunkából származnak. Maga a témaválasztás egyfelől ugyancsak modell-
jellegű, amennyiben a képzés adott-
ságaival függött össze. Sokan tudják, 
hogy a budapesti fényképészmester-
ség oktatása (az első magyarországi 
intézményes szakképzés) Pécsi József 
(1889–1956), az egyik nemzetközileg 
is legismertebb magyar fotóművész 
kezdeményezésére jött létre. Pécsiről 
köztudott, hogy 1908 és 1910 között a 
müncheni Lehr- und Versuchsanstalt 
für Photographie, Chemographie, 
Lichtdruck und Gravüre elnevezé-
sű intézményben nyert szakképzett-
séget. A müncheni szakiskolai év-
könyveket tanulmányozva két jel-
legzetességet kell kiemelni: az egyik 
az, hogy Pécsi – emberi és szakmai 
okokból érthetően – gyakorlatilag az 
ottani tantervet adaptálva indítot-
ta meg a budapesti képzést. A másik 
fontos adottság: a müncheni fény-
képészoktatásban hangsúlyos volt a 
módszeres képzőművészeti, művé-
szettörténeti nevelés. A növendéke-
ket rendszeresen vitték képtárláto-
gatásokra (Jahrbuch: Der Lehr- und 
Versuchsanstalt für Photographie, 
Chemographie, Lichtdruck 
und Gravüre: Bericht über die 
Gesammttätigkeit 1908/09; 1909/10) 
– ez Pécsi egész későbbi pályafutá-
sán nyomot hagyott. Ezek után ért-
hető, hogy Halász Vilma dolgoza-
ti témája (nyilvánvalóan feldolgozá- Budapest, VI. kerület, Podmaniczky utca 

75., ma
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si színvonala miatt is) méltó lett az önképzőköri érdemkönyvben történt meg-
örökítésre. A dolgozat egészét tekintve azonban van egy sajátos mozzanat is. Az 
ifj ú növendék ugyanis munkájának pár bekezdésében összehasonlította Ferenczy 
Károly Fekvő akt (Női akt zöld háttérrel) és Benczúr Gyula Bacchánsnő című ké-

pét. Halász Vilma 
Ferenczy foltsze-
rű látásmódját di-
csérte Benczúr 
fotografi kus hű-
ségű ábrázolás-
módja ellenében. 
Ehhez az elem-
zéshez Halász 
Vilma az ipar-
rajziskolai kép-
zés első évében 
még nem kapha-
tott művészettör-
téneti támpon-
tokat. Erről szól-
va inkább egyéni 
motívumot lehet 
felismerni a hát-
térben. A fényké-
pész tanuló leány 

Halász Vilma: Petráss Sáry mint Baróthy Anna Nagypál Béla Cigánykirályában, Magyar 
Nemzeti Múzeum Történelmi fényképtára, 715-1955.

Halász Vilma: Beöthy Lídia szpíker, 1932. Magyar Nemzeti Múzeum 
Történelmi Fényképtára, 1/1959.
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Ferenc öccse ugyan-
is az 1912/13-as tan-
évtől a Magyar Kép-
zőművészeti Fő-
iskolán Balló Ede 
(1859–1936) osz-
tályában volt mű-
vész növendék 
(Anyakönyvi és 
minősítvényi lap, 
1913). Halász Vilma 
Festészet és fénykép-
művészet című ön-
képzőköri dolgozata 
mögött nagy valószí-
nűséggel öccse főis-
kolai elméleti tanul-
mányait fedezhetjük 
föl. – Ifj . Halász Fe-
renc festőként nem 
tartozott a hazai él-
vonalba, bár meg-
jegyzést érdemel, 
hogy a kecskemé-
ti művésztelep nyári 
tanfolyamán (Iványi 
Grünvald Béla ta-
nítványaként) és a 
nagybányai művész-
telepen is megfor-
dult, s a húszas évek 
elején Münchenben 
és Drezdában dolgo-
zott. Munkái itthon 
máig keresettek az 
aukciókon, a műkereskedelemben.

Kérelme nyomán Halász Vilma 1916. július 20-án nyerte el fényképész-ipar-
űzési engedélyét. A VI. kerületi Podmaniczky u. 75. szám alatt nyitott műtermet. 
A fényképésznő az 1902-ben eklektikus stílusban épült bérházban a második eme-
leti 1. szám alatt lévő lakásban élt ekkor. Pillanatnyilag csak feltételezni tudjuk, 
hogy a műterem is ebben a lakásban volt. Jelenleg nem ismert, hogy a műterem 
ablakai hová néztek (a főhomlokzatot évszaktól függően kb. 15 órától éri a napsü-
tés). A Fővárosi Levéltárban ennek az épületnek a tervdokumentációja nincs meg. 
A sem ismeretes, hogy az itt nyitott műteremnek milyen szakmai adottságai vol-
tak. Az viszont bizonyos, hogy a társadalmi presztízs szempontjából periferikus 

Halász Vilma: Bánky Vilma A napcsókolta lány fi lmszerepében, 
1930. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest-gyűjteménye.
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helyen volt. Mint az 
a térképen is látható, 
a Podmaniczky utca 
a VI. kerület nyugati 
„külső” határát képe-
zi. A műteremnek ott-
hont adó házzal szem-
ben nem voltak, s máig 
sincsenek lakóépüle-
tek, az utcának ezen a 
szakaszán csak a Nyu-
gati pályaudvarra be-
futó vasúti vágányok 
képezik a páros szá-
mú oldalt. A VI. kerü-
let jó nevű fényképé-
szei a Nagymező utca, 
az Andrássy út, a Te-
réz körút, a Király utca 
és az Állatkerti utca 
frekventált(abb) pont-
jain működtek ek-
kor. A „minden kezdet 
nehéz” magyar köz-
mondás Halász Vil-
ma indulása esetében 
is igaznak bizonyult, 
azonban e helyzethez 
képest nagyon gyors 
változás keletkezett.

1916. október 
4-én ugyanis a fény-
képésznő bejelentet-
te a hatodik kerületi 
elöljáróságnak mint I. 
fokú iparhatóságnak, 
hogy műtermét a IV. 
kerületi Kristóf tér 2. 
alá helyezi át. Ugyan-
itt volt a lakása is. Ez 
az épület a Váci utca 
tőszomszédságában a 
főváros legelegánsabb 
helyszínén emelke-

dett. – Itt kell megjegyezni, hogy a kerületek számozása egykor más volt, mint je-

Halász Vilma: Vaály Ilona, a Pesti Napló képes műmelléklete, 
1927. nov. 13. 75.
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lenleg: a IV. kerület akkor a belvárost jelentette. A Kristóf téri 2. számú ház építé-
szeti tervei fennmaradtak. Elég egy pillantást vetni a Podmaniczky utcai épületre 
és ez utóbbira, hogy a minőségi ugrás mértékéről érzékletes képet nyerjünk. Még 
nem ismeretes, hogy mi volt ennek a nagy léptékű emelkedésnek az anyagi hát-
tere. Lehet, hogy a kereskedő apa tudott pályakezdő lányának hathatós segítséget 
nyújtani? Pillanatnyilag csak az eredményt tudjuk konstatálni. A fényképésznő 
tehát szakmailag révbe jutott.

Egyelőre nem került elő olyan dokumentum, amely azt jelezné, hogy Halász 
Vilma az 1918–19-es forradalmakkal összefüggésben politikai aktivitást fejtett 
volna ki. – Az 1873-ban született pályatárs, Révai Ilka a Tanácsköztársaság idején, 
1919 nyarán önálló tárlaton – ahogy akkor mondták –, „demonstratív fénykép-
portré kiállítás”-on mutatta be képeit, s a későbbiekben is baloldali kötődésről adott 
tanúságot. Ha-
lász Vilma ese-
tében viszont 
nincs semmi-
lyen szereplési 
adat a forradal-
mak éveiből.

Az 1920 
májusától ha-
tályba lépett 
budapesti tele-
fonkönyvben 
Halász Vilma 
nevét is közre-
adták (továbbra 
is a Kristóf tér 
2. szám alatt la-
kott), mégpedig 
„fényképező 
művész” megje-
löléssel. (A bu-
dapesti és kör-
nyékbeli Ma-
gyar kir. Táv-
beszélő szolgá-
latok…, 1920) 
Ez természete-
sen elsősorban 
reklámfogás-
nak minősíthe-
tő, de jól jelzi 
a fi atal fényké-

Halász Vilma: Ábránd, Magyar Magazin, 1928/1. (okt. 1.), első műmel-
léklet.
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pésznő státusának meg-
szilárdulását.

A Kristóf téri Ha-
lász-műterem sikeres 
korai üzletmenetéről ta-
núskodik, hogy a tu-
lajdonosnő 1920 őszé-
től 1921 végéig segéde-
ket is alkalmazott. (Le-
het, hogy már koráb-
ban is voltak beosztot-
tai, erre vonatkozólag 
azonban még nem ke-
rült elő dokumentum.) 
Stróbl József Nándor 
1920. szeptember else-
jétől 1921. december 
31-ig dolgozott nála se-
gédi státuszban. A má-
sik segéd, Pakik Imréné 
Zsiska Ilona belépésé-
nek időpontjára egyelőre 
nincs ismert forrás, csak 
annyit lehet tudni, hogy 
ő 1921. március elsejéig 
volt Halász Vilma segéd-
je. Egy hivatalos bejegy-
zés szerint Stróbl József 
Nándor heti 1225 ko-
rona bért kapott (Pakik 
Imréné fi zetése jelenleg 
nem ismert). Csak kö-
vetkeztetni lehet, hogy 
milyen jó forgalom le-
hetett Halász Vilma 

műtermében, ha a tulajdonosnő a vesztes háború és a forradalmak utáni infl áci-
ós viszonyok közepette – bár a pénzromlás mélypontja csak 1924-ben követke-
zett be – ilyen bért tudott nyújtani segédjének. – Ne feledjük, hogy volt egy má-
sik – női – segédje is, aki nyilvánvalóan szintén kapott valamennyi fi zetést (Bu-
dapesti Fényképész Ipartestület segédnyilvántartó, 1921–1922). Mi volt a vásárló-
értéke 1921-ben az 1225 koronának? E kérdésre a budapesti vásárcsarnokból is-
merünk néhány választ. Ezért a pénzért a következő élelmiszercikkeket lehetett 
ekkor (éves átlagban) kapni: 9 kg tisztított marha-vesepecsenyét (az volt akkor a 
legdrágább húsféleség) vagy 10 kg sertésoldalast vagy 10 darab hízott libát vagy 6 
kg teavajat vagy 300 kg nullás (vagyis a legjobb minőségű) búzalisztet vagy 400 

Angelo: Üvegházi virágok, Das Magazin, 1924/2. (okt.) borító.
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kg félbarna, ún. pékkenyeret (Budapest székesfőváros statisztikai évkönyve, 1925). 
Természetesen az élelmiszer-kiadások mellett egyéb megélhetési terhek is létez-
tek, ezek az adatok azonban valamelyes tájékoztatást adnak a fényképészsegédek 
korabeli anyagi viszonyairól.

Halász Vilma rövidesen szakmai tekintélyt szerzett a fővárosi kollégák köré-
ben is: a Budapesti Fényképészek Ipartestületében 1921. október 4-től választott 
elöljárósági póttag lett (Budapesti Fényképészek Ipartestülete, 1921).

Ismeretes, hogy ezt az időszakot, amikor Halász Vilma szakmai munkássá-
ga kiteljesedett, mind a közbeszédben, mind a történelmi irodalomban Horthy-
korszaknak nevezik/nevezzük. E korszak kisebb-nagyobb mértékben elmarasz-
taló politikai/ideológiai alapú megítélését az utóbbi évtizedekben fokozatosan a 
tárgyszerű, diff erenciált mérlegelés váltotta fel Magyarországon. Ezt a változást a 
kolozsvári Korunk 
olvasói is jól érzé-
kelhetik. A Horthy-
korszakról szóló 
2012. évi teljes no-
vemberi szám ezt a 
témát ölelte fel. Eb-
ben különösen fon-
tos Romsics Ignác 
tanulmánya, amely 
historiográfi ai át-
tekintést nyújtott 
a rendszer jellegé-
vel foglalkozó iro-
dalomról (Romsics 
2012). Meg kell em-
líteni, hogy a ma-
gyarországi rend-
szerváltozást kö-
vetően e korszakra 
vonatkozólag apo-
lógiatörekvések is 
megjelentek, első-
sorban a szépiroda-
lomra történő visz-
szatekintés terüle-
tén. A Horthy-kor-
szak történeti iro-
dalma napjaink-
ra olyan mennyisé-
gűvé nőtt, hogy az 
a jelen referátum-
ban még vázlatosan Angelo: Az én modellem. Akttanulmány Maud Cortez táncosnőről, 

Das Magazin, 1924/2. (okt.) 149.
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sem tekinthető át, 
ezért a Felhasznált 
irodalom appendi-
xe nyújt róla egy ki-
sebb válogatást. Ha-
lász Vilma életútjá-
nak, munkásságá-
nak szempontjából 
nézve a társadalmi 
és politikai élet sok-
színűsége és ellent-
mondásos volta lesz 
a legjellegzetesebb 
momentum ebből 
az időszakból.

E pillanatban 
viszonylag kevés 
kép ismert Halász 
Vilma felvételei kö-
zül. Vannak képei 
a Magyar Nemzeti 
Múzeum Történe-
ti Fényképtárában, 
őriznek tőle képes 
levelezőlapot a Fő-
városi Szabó Ervin 
Könyvtár Budapest- 
Gyűjteményben, 
amely Bánky Vil-
mát, a Hollywood-
ban befutott fi lm-

színésznőt ábrázolja. A fényképésznő néhány felvétele a hazai sajtóban is megje-
lent. Ezek döntő mértékben színész-, kisebb számban színházi fotográfi ák. Meg-
említendő, hogy a színházi és színészfényképezés korabeli legtöbbet foglalkozta-
tott művelői Angelo, Labori Mészöly Miklós és Strelisky Sándor voltak, de a piac 
e téren nagy volt, sokan elfértek rajta. Ha csak ezeket a Halász Vilma-képeket néz-
zük, egy átlagosan sikeres belvárosi fényképész munkásságáról alkothatunk ké-
pet. A meglepetés akkor kezdődik, ha a húszas évek végén, harmincas évek elején 
napvilágot látott németországi magazinokat lapozunk. Ezekből ugyanis egy itt-
hon teljesen ismeretlen fotográfus fényképeit ismerhetjük meg. E képek elsődleges 
jellemzője a pajzán, helyenként erotikus hangvétel. Ha azt a kérdést tesszük fel, 
hogy ezek a fotográfi ák miért külföldön kaptak nyilvánosságot, vissza kell térni 
a Horthy-korszak viszonyaihoz, különös tekintettel annak szexuálerkölcsi vonat-
kozásaihoz. A hivatalos uralkodó eszményt ezen a területen egy római katolikus 
pap tanár, Tóth Tihamér (1889–1939) A tiszta férfi úság című könyve jelenítette 

Pécsi József: Arimand Banu, Uhu, 1927/11. (aug.) 89.
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meg, amely 1919-
ben történt első 
megjelenése óta 
számos kiadást ért 
meg. „Isten terve 
teljesen tisztán áll 
előttünk: – mondta 
Tóth Tihamér – egy 
férfi nek és egy nő-
nek egyesülése a fel-
bonthatatlan házas-
életben abból a cél-
ból, hogy az em-
beriség új utódo-
kat nyerjen. Ezzel 
szemben ma szín-
darabok, mozielő-
adások, képek, fo-
tográfi ák, regények, 
újságcikkek, köny-
vek, álpróféták ez-
rei és tízezrei hir-
detik a társadalom-
nak, hogy a férfi nek 
és a nőnek joga van 
a családi élet előtt is, 
már fejletlen korban 
is és később család 
alapítása nélkül is, 
akár egyedül ma-
gában, akár mással 
együtt megszerezni azt a testi örömöt, amelyet a Teremtő terve szerint egyedül a 
családi élet szentélyében szabadna megismernie.” (Tóth 1919) A kemény parancs 
című összeállítás, amely szintén felidézte Tóth Tihamér álláspontját, 1928-ban 
már a negyedik kiadásban látott napvilágot (Marczell–Koszterszitsz 1928). Ezt 
a szellemiséget s a hófehér leányszobák álomvilágát képviselte a Cilike-könyvek 
szerzője, Tutsek Anna Magyar Lányok című, 1919-től közreadott képes újságja is.

Ezeknek az ideáknak némileg ellentmondott a társadalmi valóság. A hivata-
los budapesti statisztika szerint 1924-ben – amikor már nehéz lenne a forradal-
mak „erkölcsromboló” hatását okolni – a fővárosban 1804 – ahogy a kortárs ter-
minológia szólt – „kéjnő” működött. A kimutatás három kategóriába sorolta őket: 
„bordélyos”: 172; „magán”: 351; „igazolványos”: 1281 fő. (Budapest székesfőváros 
statisztikai évkönyve, 1925) – Csak zárójelben: tudjuk, hogy a statisztikák – külö-
nösen az ilyen típusúak – adatai általában elmaradtak a valóságos helyzettől. Ha 
megbecsüljük az 1804 prostituált napi forgalmát, akkor képet alkothatunk arról, 

Umbo [Otto Umbehr]: Berlini nők szép lábai (Egy áruház eladónői), 
Scherl’s Magazin, 1928/5. (máj.) 561.
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hogy a keresztény-
nemzetinek mon-
dott ország főváro-
sában hányan követ-
tek el naponta „halá-
los” bűnt – a hatodik, 
az úgynevezett ”ke-
mény” parancs meg-
szegése ugyanis ezt 
jelentette.

1925-ben bíró-
sági szakaszba ju-
tott a korszak nagy 
tekintélynek örven-
dő írónője, Tormay 
Cécile (1875–1937), 
az igen sikeres Buj-
dosó könyv szer-
zője és gróf Zichy 
Rafaelné Pallavicini 
Edina ügye. Ennek 
során a grófi  férj ál-
tal leszbikus viszony-
nyal vádolt feleség és 
az írónő győztesen 
kerültek ki a perből, 
mert a bíróság a cse-
lédsorban lévő tanú-
kat nem tartotta sza-
vahihetőnek a magas 
társadalmi rangot él-

vező úrinők ellenében. Tormay Cécile, aki egyébként egész életében nem volt há-
zas, a keresztény-konzervatív Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSZ) 
nevű szervezet alapítójaként és vezetőjeként nem keveredhetett úgymond rossz 
hírbe – bár belekeveredett, mint azt a korabeli sajtóvisszhangok jelzik (Szécsi–
Géra 2017).

Ami a legfelső társadalmi szintet illeti, a történeti irodalom szintén szolgál 
sajátos információkkal. „Amikor Horthy Pista meg Bethlen Pista [tehát a kor-
mányzó és Bethlen miniszterelnök fi ai] beállítottak valamelyik mulatóba, tíz per-
cen belül a környék összes valamirevaló éjszakai tündére ott zsibongott, és még a 
bőgőt cipelő cigány is libamájat evett, pezsgőt ivott. Az egyik térdemen egy szőke 
ült, a másikon egy barna, az egyik karommal egy feketét ölelgettem, a másikkal 
egy vöröset” – idézi egy politikai életrajz a középső Bethlen fi ú 1980-as évek elején 
kelt visszaemlékezését. Ismert tény, hogy a két fi atalember református volt. Élet-
módjuk nyilvánvalóan nem fért volna bele a valóban vallásos reformátusok pol-

Halász Vilma: Yvonne Budapestről, Das Magazin, 1928/46. (jún.) 
2376.
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gári ethoszába. Magának a miniszterelnöknek „Mici grófnő”-vel, Széchenyi An-
dor Pálnéval folytatott viszonya éppúgy nem maradt titokban, mint a magát író-
nőnek gondoló miniszterelnök-feleségnek, Bethlen Margitnak a kapcsolata Gör-
gey József korábbi huszártiszttel (Romsics 2005).

A látszatra azonban minden szinten gondosan ügyeltek, vagy legalább is tö-
rekedtek erre. Ez tükröződött a korabeli sajtóban is, ahol az elbeszélésekben ese-
tenként szó esett illedelmes fl örtökről, legfeljebb sejtelmes célzással a továbbiak-
ban történtekről – például Herczeg Ferenc lapjában, az Új Időkben vagy éppen 
Herczeg színpadi darabjaiban. Ugyanez történt kissé direktebb módon a Színházi 
Élet című képes újság „intimpistáskodásaiban”. A vizualitás világába azonban még 
ennyi sem fért bele. A képeket ebből a szempontból már akkor is „veszélyesebb-
nek” ítélték meg, mint a szövegeket. A Pesti Napló képes műmellékletében időn-
ként felbukkanó ke-
véssé fedett női test-
részek általában 
amerikai színész-
nőkhöz, fi lmsztá-
rokhoz, táncos-
nőkhöz tartoztak 
– magyar úriasz-
szony nem vetkő-
zött, legfeljebb ka-
tonatiszt szeretője 
számára, természe-
tesen teljesen titok-
ban.

Így az olyan fo-
tográfi áknak, ame-
lyek pajzán témá-
kat jelenítettek 
meg, a magyar saj-
tóban nem volt te-
rük. Erről szólva 
a tartalmi okokat 
kell hangsúlyozni. 
Voltak ugyanakkor 
lapstruktúraokok 
is. Az ekkor egyéb-
ként rendkívül szí-
nes hazai sajtópia-
con a nyugat-euró-
paihoz hasonló ma-
gazintípusú folyó-
iratok – amelyek a 
Lajtán túl körülbe- Halász Vilma: Előkészületek a művészesthez, Das Magazin, 

1928/64. (jún.) 2376.
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lül a húszas évek kö-
zepétől virágzottak 
– Magyarországon 
nem találtak köve-
tőre. Voltak – első-
sorban heti megje-
lenésű – sikeres ké-
pes újságok. Például 
a már érintett Pes-
ti Napló képes mű-
melléklete mellett a 
századelő óta – kü-
lönösen a kispolgár-
ság körében népsze-
rű – Tolnai Világ-
lapja, a gyenge pa-
pírminősége ellené-
re a sztárkultuszt jól 
meglovagoló, fen-
tebb ugyancsak em-
lített Színházi Élet, 
de a havi képes ma-
gazinok nálunk 
nem tudtak tartósan 
gyökeret verni. – A 
nevében is ez irány-
ban nyitó, 1928-ban 
indult Magyar Ma-

gazin – ahol, mint 
azt már láthattuk, 
Halász Vilmának 

is jelent meg képe – gyorsan elhalt.
Így mind tartalmi okokból, mind a megfelelő fórumok hiánya miatt a sajá-

tos Halász Vilma-képek Németországban, első sorban a Das Magazin hasábja-
in nyerhettek publicitást. Lehet, hogy az országválasztást illetően segítséget je-
lentett az öcs, ifj . Halász Ferenc festőnek a húszas évek elején történt hosszabb 
kinntartózkodása is.

Németországban ehhez ideálisak voltak a feltételek. A világháborús vereség-
ből és a forradalmi megmozdulások zűrzavarából kilábalva 1924 és 1928 között 
gazdasági növekedés jött létre – ehhez jó indítást adott az 1923 őszén végbement 
valutareform. A javuló pénzügyi körülmények hatására többek között a sajtóélet 
is felvirágzott. A már korábban létezett képes hetilapok (Berliner Illustrirte Zei-
tung, Die Woche stb.) vagy az 1924-ben indult Münchner Illustrierte Presse mellett 
kezdett teret hódítani az új típusú – általában havi – képes sajtóorgánum, a ma-
gazin. Ilyen funkciójú folyóirattá vált Alfred Flechtheim 1921-ben létrejött galé-

Halász Vilma: A céllövőbódé, Das Magazin, 1928/47. (júl.) 2480.
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riaértesítőjéből a Der 
Querschnitt. Eleve 
magazinként indult 
Lipcsében 1923-ban 
a Das Leben, ha-
sonló funkcióval je-
lent meg 1924-ben 
a Das Magazin, a 
Scherl’s Magazin, a 
valószínűleg legna-
gyobb karriert be-
futó UHU, 1926-ben 
a Revues de Monats, 
1927-ben a Tempo, 
csak a nevezeteseb-
beket idézve meg. 
Ezek a magazinok 
borítójukon grafi -
kák, festmények által 
kínálták magukat az 
újságosstandokon, 
de belül a szövegek 
és a grafi kák mellett 
fokozatosan növek-
vő számú fényképet 
is hoztak. – E tekin-
tetben természete-
sen voltak egyedi el-
térések; a Das Leben, 
a Der Querschnitt és 
az UHU például lé-
pésről lépésre lett a 
fotográfi ák fóruma 
is, a Das Magazin, 
a Revue des Monats 
és a Tempo gyorsab-
ban vált fényképbaráttá. A növekvő számú magazinokat fényképekkel is „táplál-
ni” kellett, ez jó lehetőséget adott a fotográfusoknak hírnevük fokozására és bevé-
telük emelkedéséhez. A piaci megfontolásokra is tekintettel érthető, hogy a fotog-
ráfi ák között mindinkább utat törtek a pajzán, erotikus – az érzékiségre apelláló 
– fényképek, lévén, hogy az előfi zetők többnyire a férfi társadalom köréből kerül-
tek ki. Figyelmet érdemel, hogy az érzékiséget tápláló képek készítői között már 
a magazináradat kezdetén magyar fotográfust is találunk. Angelo (1894–1974) 
metaforikus megfogalmazású Melegházi virág című képe a Das Magazin indu-
lásának évében a második szám borítóján szerepelt. Valamivel később, 1927-ben 

Halász Vilma: Budapesti november-hangulat, Das Magazin, 
1928/51. (nov.) 2928.
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Pécsi József egy ma-
gyar táncosnő mez-
telen fényképét adta 
közre a népszerű 
UHU egész oldalas 
mellékletén. Bakonyi 
György 1928 nya-
rán egy sor fénykép-
pel illusztrált publi-
cisztikával szerepelt 
a Revue des Monats 
több oldalán Eroti-
ka a kirakatban cím-
mel. Az előbbiekben 
érintett okok folytán 
a magyar munkák 
külföldön történt 
megjelenése érthető. 
Természetesen a pi-
káns, alkalomadtán 
erotikus képek nem 
csak magyar fotog-
ráfusoktól jelentek 
meg akkortájt a né-
met képes folyóira-
tokban. A frissen in-
dult Tempo 1927-ben 
az első számban két 
egymást követő ol-
dalon közölt akttal, 

illetőleg aktrészlettel igyekezett a férfi olvasók fi gyelmét megnyerni. A Scherl’s 
Magazin egy áruház eladónőinek formás lábairól készített képet adott köz-
re 1928-ban az akkor már nemzetközi hírnévvel rendelkező UMBO-tól – Otto 
Maximilian Umbehr (1902–1980). Valamennyi idevágó képről összességében el-
mondható, hogy azok pikantériában már túl voltak az átlagos, klasszikus aktáb-
rázoláson, de még jócskán innen a pornográfi ától. Ebbe a sorba jól illeszkedtek 
Halász Vilma felvételei is. A kevéssé fedett női mellek és combok sorozatban tör-
tént felvonultatása mellett láthatunk egy olyan képet is tőle a Das Lebenből, ahol 
az esernyő alatt egy hölgy lehel csókot ugyancsak nőnemű partnere arcára. A 
mesterségbeli szempontból mondhatni „túl jól” sikerült esőmegjelenítés ezúttal 
arra enged következtetni, hogy itt egy műteremben gondosan megrendezett jele-
netet látunk, ez is jól belesimult abba a világláttatásba, amelyet a budapesti fotog-
ráfusnő Berlinben kínált a magazinolvasók/nézők számára. Esetenként fi gyelmet 
igényel a képaláírások némileg kétértelmű volta is (Előkészület a művészestre; A 

Halász Vilma: A csábítás, Das Magazin, 1930/63. (nov.) 4156.
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céllövő bódé) – ma már nem lehet tudni, hogy ebben milyen szerepet játszott a fo-
tográfusnő, s milyet a német lap szerkesztősége.

1930-ban a hivatásos fényképészek lapja arról tudósított, hogy létrejött egy 
Magyar Fotografi a Vándoralbum, amelyet országszerte köröznek a szakmában. 
Ennek képeit az akkortájt legsikeresebb hivatásos fényképészek készítették: Szé-
kely Aladár, Angelo, Balogh Rudolf, Boronkay Kálmán, Z. Máté Olga, Pécsi Jó-
zsef, Révész Imre, Rónai Dénes, Rozgonyi Dezső, Szenes Adolf, Vajda M. Pál és 
Veress A. Pál (Tudósítás..., 1931). Közöttük szerepelt szerzőként Halász Vilma is, 
akiről ez esetben megjegyezhetjük, hogy így közösen publikálhatott egykori mes-
terével, Pécsi Józseff el is. Alig több mint másfél évtized telt el a fotográfusnő fény-
képészeti tanulmányainak megkezdése óta.

1931-ben a budapesti tanonciskolai évzárón a kitüntetettek között szerepelt 
a IV. osztályos Gál Margit, aki Halász Vilma tanulója volt.

Az 1935-ös választói névjegyzék szerint a Kristóf tér 2. szám alatt lévő épület 
lakói között volt Halász Vilma és a festő ifj . Halász Ferenc, valamint az apa, idő-
sebb Halász Ferenc is.

1938. február elsején Halász Vilma öccse „szívizom elfajulásban” elhunyt. 
Másnap, február másodikán a fényképésznő magára nyitotta a gázt. „Rajongá-
sig szeretett öccse elhunytában vigasztalást nem talált…” – fogalmazott a szakma 
lapjának, a Magyar Fotografi ának a nekrológja. 

Egyik testvér sem volt házas. Felmerülhet a kényes kérdés: állhatott-e test-
vérszerelem a történtek hátterében? Th omas Mann Wälsung-vér című novellájá-
ból például ismerünk egy medvebőrön elkövetett incesztust. Megírása annak ide-
jén igen kínosnak bizonyult, mert az eset szereplőinek viszonya kísértetiesen ha-
sonlított az író feleségének családjában a Klaus és Katia testvérek kapcsolatára. Az 
após, Alfred Pringsheim matematikaprofesszor dühödt felháborodása nyomán a 
már kinyomtatott írás megjelenését Th omas Mann-nak végül sikerült táviratilag 
leállítani (Jens, Inge és Walter 2006).

A budapesti Kristóf téri testvérek sorsa nyomán egy másik kérdés is meg-
fogalmazódhat. Lehetett-e összefüggés Halász Vilma magánélete és a német föl-
dön publikált képeinek frivol volta között? Hiteles dokumentumok hiányában 
prejudikálni természetesen az utókor képviselőinek sincs joga sem egyik, sem 
másik kérdésben. Maradnak tehát a talányok.

A római katolikus egyház budapesti kerületi illetékesei mindenesetre átlép-
ve azon a gyakorlaton, hogy az öngyilkosoktól általában megtagadták az egyhá-
zi temetést, Halász Vilmának megadták azt. A Halász testvéreket az Új Közteme-
tőben 1938. február 4-én temették el. Sírjuk a temető vezetőjének hivatalos infor-
mációja szerint ma már nem található meg. Nyilvánvaló, hogy utódok híján a sír-
hely bérleti díjának befi zetése elmaradt. Így a sírt a temetői szabályoknak megfe-
lelően valamikor – talán huszonöt év múltán – kihantolták.

A Halász testvérpár életének és munkásságának emlékét már csak néhány 
fennmaradt kép, valamint a képző- és fotótörténeti irodalom őrzi. 
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