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az albumban megjelent fényképeket az Európai hagyományok: spanyolország – magyarország címû fotópályázat 
anyagából válogattuk. a pályázatra 827 fotó érkezett, 95 szerzôtôl. 223 fotó spanyolországról, 604 kép a magyar 

népi kulturális örökségrôl szólt. a kiállításon és ebben az albumban 72 kép található 48 szerzôtôl. a tárlaton 33 fotó 
spanyolországi, 39 kép magyarországi témákat mutat be. a fôdíjat Horváth Botond nyerte el. díjazott még Dénes 

János, gyurom János, Mann Judit, Mikó István és Simák gergô. 

Las fotos publicadas en el álbum fueron seleccionadas del concurso titulado «Tradiciones Europeas: España – hungría» 
para el cual llegaron en total 827 fotografías de 95 fotógrafos. de las fotos 233 se enfocan en España, mientras 604 
ilustran la herencia cultural folklórica de hungría. En este álbum y en la exposición misma se pueden ver 72 de estas 
fotos de 48 fotógrafos: 33 fotos muestran temas relacionados con España y 39 tratan temas de hungría. Entre los 
fotógrafos el primer premio fue otorgado a Botond HorVáTH. han sido premiados además János DÉnES, 

János gyuroM, Judit Mann, István MIKÓ y gergô SIMáK. 
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kedves olvasó!

Egy közhelynek ható általánosítással kezdem kedves olvasó az ön köszöntését: „a képek 
önmagukért beszélnek”. nagyon egyszerû lenne, ha itt most befejezném, hiszen az ön szí-
ves figyelmébe ajánlottam megjelenô kötetünket. mert tényleg igaz, hogy a képek önma-
gukért beszélnek. a pillanat élményével ajándékoznak meg bennünket. mondhatjuk azt is, 
hogy a fényképezôgép által megörökített pillanatok objektív képet mutatnak számunkra. 
Tudjuk, hogy ez nem teljesen igaz. olyan valóságot mutatnak meg, amely tükrözi minden 
esetben a fotós témaválasztását, életérzését és felkészültségét. 

az emberek többsége szívesen örökíti meg fotókon élete hétköznapjait és ünnepeit, azo-
kat az eseményeket, amelyeknek önmaga is része. mindenki számára fontos, hogy az él-
mények, a megôrzött emlékek fényképek által is felidézhetôk legyenek. 

az elmúlt évben, amikor a fotópályázat ötlete megszületett, egy korábban elindult soro-
zathoz kapcsolódtunk. a pályázati kiírás célja az volt, hogy abban az évben, amikor ma-
gyarország tölti be az Európai unió elnöki tisztét, mi magunk is olyan formában mutassuk 
meg értékeinket, hogy egyúttal befogadói is legyünk más népek kultúrájának, értékeinek, 
örökségének. az unió minden nemzete saját kultúrájával, saját történelmi örökségével és 
ezen is építkezô mindennapjaival együttesen alkotja azt a kulturális sokszínûséget, amelyet 
hétköznapjainkban megtapasztalunk. csak akkor tudjuk ezt a sokszínû palettát befogadni, 
ha biztosak vagyunk abban, hogy a mi kultúránk is részese, s gazdagítja a nagy közös kul-
túrát. 

a néphagyományok magyar és spanyol megörökítését, a mindennapjainkban való tovább-
élését bemutató kötet jól szolgálja a kulturális találkozást. ráirányítja a figyelmet arra, 
hogy mindkét nemzet számára fontos az évszázadok során megôrzött hagyomány, hogy 
ezek a hagyományok továbbélnek a XXi. században, beépülnek rohanó hétköznapjainkba, 
gazdagítják, élhetôvé teszik azt. 

Bízunk abban, hogy a kölcsönös megismerés erôsíti az összefogást, nyitottá tesz további 
értékek befogadására, amely hozzájárulhat a kölcsönösség és az együttmûködés fejlesz-
téséhez. 

köszönjük nagy Bálint barcelonai magyar fôkonzul kezdeményezô együttmûködését, va-
lamint a budapesti spanyol nagykövetség és a madridi magyar nagykövetség támogatását, 
amellyel lehetôvé tették a virtuális földrajzi és történelmi idôutazást. 

Budapest, 2011. február

Borbáth Erika 
fôigazgató
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Estimado Lector! 

comienzo mi saludo con una aparente banalidad: „las fotos hablan por sí”. con eso ya 
podría concluir la introducción a este álbum, porque en verdad, estas fotos hablan por 
sí mismas. nos obsequian con la emoción del momento. se dice que las fotos fijadas por 
la cámara muestran una imagen objetiva. pués eso no es verdad del todo. presentan una 
realidad que refleja el momento escogido por el fotógrafo, matizado por sus emociones 
y su maestría. 

La gente desea recordar su vida cotidiana y las fiestas de las cuales era partícipe. Quiere 
evocar las sensaciones y los recuerdos por medio de las fotografías captadas. 

El pasado año al concebir la idea de esta convocatoria partimos de una experiencia de 
previos concursos. nuestro objetivo era presentar nuestros propios valores al mismo 
tiempo que acoger la herencia cultural de otros pueblos, durante el semestre, en el que 
hungría cumple la presidencia de la unión Europea. La multiculturalidad que experimen-
tamos hoy por hoy está formada por el conjunto de la herencia histórica de todas las 
naciones de la unión y la realidad cotidiana elevada sobre esta base. podremos percibir 
la totalidad de este ámplio abanico sólo si nuestra cultura también forma parte y enri-
quece la cultura común europea.

Este álbum que muestra las tradiciones folclóricas ancestrales y su convivencia con la 
actualidad, contribuye al encuentro cultural de los pueblos de España y hungría. Esta 
colección llama la atención a la enorme importancia de las tradiciones heredadas desde 
la profundidad de los siglos, así como de su supervivencia, que enriquece y hace vivible 
el presente acelerado del siglo XXi. 

Estoy convencida que el mutuo conocimiento de las culturas promoverá la convivencia, 
la aceptación de valores ajenos y reforzará la cooperación de nuestros pueblos. 

agradezco al sr. Bálint nagy, consul general de hungría en Barcelona su iniciativa y 
colaboración, así como el auspicio de la Embajada de España en Budapest y a la Embajada 
de hungría en madrid, que han hecho posible este viaje virtual en geografía e historia. 

Budapest, febrero de 2011.

Erika Borbáth 
directora general el ihc
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Üdvözlöm az olvasót!

2011 elsô félévében magyarország tölti be az Európai unió soros elnöki tisztjét. az uni-
ós elnökség kivételes lehetôség egy olyan ország számára, mint magyarország – amely 
spanyolországhoz hasonlóan, fél évszázadon keresztül el volt zárva az európai fô áramla-
toktól  – arra, hogy hitet tegyen európai gyökerei mellett. a kulturális eseménysorozat 
részeként merült fel a magyar-spanyol fotópályázat meghirdetésének, valamint a legjobb 
pályamûvek spanyol- és magyarországi kiállításokon és albumban való megjelentetésé-
nek ötlete. a koncepciót – szerzôi jogok fizetése nélkül – Borbáth Erikától, a magyar 
mûvelôdési intézet (mmi) és képzômûvészeti Lektorátus fôigazgatójától kölcsönöztem, 
akivel korábban együtt rendeztük meg az elsô, nagy sikerrel zárult hasonló pályázatot a 
kenguruk távoli földjén. 

spanyolország, a történelmi magyarországhoz hasonlóan sokféle nép hazája, következés-
képp igen gazdag népi és vallási hagyományokban. húsvét, faluünnep, bikaviadalok és a hí-
res embertorony-építôk, a castellerek… egytôl egyig maradandó élmények és érzelmek 
kimeríthetetlen forrása ugyanúgy, mint a busójárás vagy a hortobágy hagyományvilága. 
a pályázatra beérkezett kilencszáz alkotásból a szakmai zsûri hetvenötöt választott ki. 
külön köszönet illeti az album szerkesztôjét, gyôri Lajost, aki hozzáértô szemmel talált 
rá a hasonlóságokra, párosítva ezáltal egymástól térben és szellemiségben nagyon távol 
esô szokásokat ábrázoló fotókat.

a múltat visszasírók szerint a digitális fotótechnika a középszerûség tengerébe fojtja ezt 
a mûvészetet. a mostani és az ehhez hasonló pályázatok ezzel szemben annak ékes bi-
zonyítékai, hogy a digitális technológia éppen elérhetôbbé teszi a mûvészetet: a fénykép 
készítését és utómunkáját egyaránt. a hobbifotósok sokaságából így jópár olyan tehet-
ség kerülhet felszínre, akik korábban, egy kevésbé kedvezô korszakban észrevétlenek 
maradtak volna. köszönet illeti mindazokat, akik szerencsét próbáltak és megosztották 
velünk élményeiket, és külön gratulálok azoknak, akik fotóit a szigorú szakmai zsûri meg-
jelenésre érdemesnek ítélte. Ennek a 95 mûvésznek köszönhetô, hogy az mmi és a Bar-
celonai Fôkonzulátus, a külügyminisztérium támogatásával, az önök szíves figyelmébe 
tudja ajánlani ezt az albumot.

a mûveket az érdeklôdôk Barcelonában, madridban és Budapesten, a spanyolország 
budapesti nagykövete, Enrique pastor y de gana és magyarország madridi nagykövete, 
Bucsi szabó Edit által támogatott kiállítások keretében tekinthetik meg.

nagy Bálint
magyarország barcelonai fôkonzulja
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saludo al Lector!

durante el primer semestre de 2011 hungría ejerce la presidencia del consejo de la 
unión Europea. La presidencia para un país como hungría, que al igual que España ha 
estado aislado de las corrientes principales del continente durante medio siglo, es una 
oportunidad excepcional para reafirmar sus raices europeas. En marco de una serie de 
eventos culturales surgió la idea de convocar este concurso húngaro-español de foto-
grafias, presentar la mejor de su cosecha en exposiciones en ambos paises y por medio 
de un álbum. El concepto lo adopté – sin derechos de autor – de Erika Borbáth, direc-
tora principal del instituto húngaro de cultura y Lectorado de Bellas artes (ihc), con 
quien hemos realizado con gran éxito el primer concurso similar en la lejana tierra de 
los canguros.

España como la hungría histórica es hogar de muchos pueblos y consecuentemente muy 
rica en tradiciones folklóricas y religiosas. pascuas, fiestas mayores, corridas y los famo-
sos castellers, al igual que la marcha de los „Busó” y las maestrías de las pampas húngaras 
de hortobágy – son fuentes inagotables de sensaciones y emociones recordables. han 
sido seleccionadas 75 de los novecientas preciosas fotos presentadas. un valor añadido 
es el ojo del seleccionador profesional, el editor de este álbum, Lajos gyôri, quién logró 
emparejar fotos descubriendo similitudes entre costumbres muy distantes. 

Los que añoran el pasado dicen que la fotografía digital ahoga el arte en la mediocridad. 
Este y otros concursos semejantes prueban que la técnica digital democratizó el arte, 
tanto en el momento de la captura de la imagen como en la fase de manipulación. del 
mar de los fotógrafos aficionados emerge una multitud de talentos que en épocas menos 
favorables hubiera quedado desapercibido. agradezco a todos quienes se aventuraron 
en compartir sus vivencias y enhorabuena a cuyas fotos han sido seleccionadas por el 
riguroso jurado profesional. Es gracias a estos 95 fotógrafos que el ihc y este  consu-
lado general pueden ofreceros el presente álbum exclusivo con el apoyo del ministerio 
húngaro de asuntos Exteriores. 

Las obras serán accesibles al público en Barcelona, madrid y Budapest gracias a las expo-
siciones auspiciadas por el Embajador de España en Budapest Excmo. sr. d. Enrique pas-
tor y de gana y la Embajadora de hungría en madrid, Excma. sra. da. Edit Bucsi szabó.

Bálint nagy
consul general de hungría en Barcelona
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Szürke gulya (Magyarország) – díjazott
Rebaño de bueyes gris (Hungría) – premiado 

óbudai Fotóklub, Budapest
club Fotográfico de óbuda, Budapest

mikó isTVán
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A fehér falvak (Spanyolország) 
Los pueblos blancos (España)

soproni Fotómûvészeti kör, sopron
círculo Fotográfico de sopron, sopron

pócZa gáBor
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Ötös (Magyarország) – díjazott 
Tiro de cinco (Hungría) – premiado 

alba regia Fotóklub, székesfehérvár
club Fotográfico alba regia, székesfehérvár

dÉnEs János
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Ugróverseny (Spanyolország) – fôdíjas 
Prueba de salto (España) – gran premio

Budapest

horVáTh BoTond
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Fenyegetô felhôk (Magyarország)
Nubes amenazantes (Hungría)

debreceni Fotóklub, debrecen
club Fotográfico de debrecen, debrecen

sÜLi isTVán e-mafosz
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Spanyol bika (Spanyolország)
Toro español (España)

Budapest

horVáTh BoTond
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Az aréna mellett (Spanyolország)
Al lado de la arena (España)

ceglédi Fotóklub, cegléd
club Fotográfico de cegléd, cegléd

Barna karoLin e-mafosz
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Hortobágyi hagyományok (Magyarország)
Tradiciones de Hortobágy (Hungría)

Biatorbágyi Fotóklub, Budapest
club Fotográfico de Biatorbágy, Budapest

kÉZdi dóra
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Legyezô és téglák (Magyarország)
Abanico y ladrillos (Hungría)

réti pál Fotóklub, Budapest
club Fotográfica réti pál, Budapest

hodossy iLona e-mafosz
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Mudéjar torony (Spanyolország)
Torre mudéjar (España)

pécs

sZigETVári krisZTián 
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Kolbász-varázsló, faluünnep (Spanyolország)
El mago de las salchichas Fiesta Mayor (España)

Budapest

dr. FEhÉrVári Tamás
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Haluska készítés (Magyarország)
Preparación de «haluska», ñoquis (Hungría)

duflex Fotóstúdió, gödöllô
Estudio Fotográfico duflex, gödöllô

Takács gáBor
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Tájház konyha (Magyarország) 
Cocina en un ecomuseo (Hungría)

duflex Fotóstúdió, gödöllô
Estudio Fotográfico duflex, gödöllô

Takács gáBor
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Valenciai konyha (Spanyolország)
Cocina de Valencia (España)

debrecen 

csEh JudiT 
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Barátok (Magyarország)
Amigos (Hungría)

magyar Fotómûvészek Világszövetsége, cegléd
asociación mundial de Fotógrafos húngaros, cegléd

Baán kaTaLin e-mafosz



23

Suba és pásztorbot (Magyarország)
Pelliza y cayado (Hungría)

Baán kaTaLin e-mafosz

magyar Fotómûvészek Világszövetsége, cegléd
asociación mundial de Fotógrafos húngaros, cegléd
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Kolombusz (Spanyolország)
Colón (España)

martfû

FEkETE sZiLVEsZTEr
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Barcelonai embertorony (Spanyolország)
Castellers de Barcelona (España)

debrecen 

csEh JudiT 



26

Spanyol dallam (Spanyolország)
Melodía española (España)

Budapest

doFka ZsuZsanna 
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Húzzátok! (Magyarország)
Tirad! (Hungría)

solt

gáL ZoLTán 
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Bigézés (Magyarország)
Jugar al «bige», tradicional juego de palo (Hungría)

alba regia Fotóklub, székesfehérvár
club Fotográfico alba regia, székesfehérvár

garainÉ mariann e-mafosz
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Örök ifjak (Spanyolország)
Siempre jóvenes (España)

csongrád

góg róBErT
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Kapcsolat (Magyarország)
Contacto (Hungría)

debreceni Fotóklub, hajdúböszörmény 
club Fotográfico de debrecen, hajduböszörmény

horVáTh Tamás
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Bikaviadal – Feszültség (Spanyolország)
Plaza de Toros – Tensión (España)

spanyolország, sevilla
España, sevilla

Jaskó márTa
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Tikverôzés (Magyarország)
Jugar al «tikverô», gallinazo – tradición de carneval en Moha (Hungría)

alba regia Fotóklub, székesfehérvár
club Fotográfico alba regia, székesfehérvár

garainÉ mariann e-mafosz
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Húsvéti körmenet (Spanyolország)
Procesión de Pascua (España)

Budapest

horVáTh BoTond
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Kalocsai hímzô asszony (Magyarország)
Bordadora de Kalocsa (Hungría)

aps stúdió, Leányfalu
Estudio aps, Leányfalu

BarTók andrásnÉ gyöngyVÉr e-mafosz
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Nagymamám (Magyarország)
Mi abuela (Hungría)

novaj

daragó aniTa



36

Csipkeverés közben (Magyarország)
Haciendo encaje de bolillos (Hungría)

magyar Fotómûvészek Világszövetsége, Budapest
asociación mundial de Fotógrafos húngaros, Budapest

doBai TiVadar e-mafosz/s
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Párnavégek – Báta (Magyarország)
Puntas de almohadas – Báta (Hungría)

magyar Fotómûvészek Világszövetsége, Budapest
asociación mundial de Fotógrafos húngaros, Budapaest

rÉBEr anikó e-mafosz
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Babakészítô (Magyarország)
Haciendo muñecas (Hungría)

Budapest 

kÉkEsdi L. gyuLa 
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Andalúzok (Spanyolország)
Andaluzas (España)

Budapest

móra kLára
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A kenyér ünnepe (Magyarország)
Fiesta del pan (Hungría)

aps stúdió, Budapest
Estudio aps, Budapest

aBonyi maya e-mafosz
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Koronánk (Magyarország)
Nuestra corona (Hungría)

székesfehérvári Fotóklub, székesfehérvár
club Fotográfica de székesfehérvár, székesfehérvár

suLán angÉLa
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Húsvét (Magyarország)
Pascua (Hungría)

dabasi Fotóklub, dabas
club Fotográfico de dabas, dabas 

prauda mikLós
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Térdig gázolva (Spanyolország)
Hasta las rodillas (España)

prizma kör, Budapest
círculo prizma, Budapest 

simák gErgÔ
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Flamenco táncosok (Spanyolország)
Feria flamencas (España)

spanyolország, sevilla
España, sevilla

Jaskó márTa
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Magyar néptánc (Magyarország)
Danza folklórica húngara (Hungría)

debrecen 

TóTh J. csaBa
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Csikós portré (Magyarország)
Retrato de un pastor de caballos (Hungría)

dabasi Fotóklub, dabas
club Fotográfico de dabas, dabas

pÉLi LásZLó



47

aps stúdió, Budapest
Estudio aps, Budapest

Szieszta (Spanyolország)
Siesta (España)

Jó iLona e-mafosz



48

A víz maga az élet (Spanyolország)
El agua es la vida (España)

Eger

kÜrThy daLma



49

Mágikus szökôkút (Spanyolország)
Fuente mágica (España)

prizma kör, Budapest
circulo prizma, Budapest 

simák gErgÔ



50

Kánikula (Magyarország)
Calor sofocante (Hungría)

magyar Fotómûvészek Világszövetsége, marosvásárhely
asociación mundial de Fotógrafos húngaros, marosvásárhely

BáLinT Zsigmond afiap, e-mafosz/g



51

Halász (Spanyolország)
Pescador (España)

magyar Fotómûvészek Világszövetsége, szabadka
asociación mundial de Fotógrafos húngaros, szabadka

BoJnicZky györgy fa-i, fss



52

Sagrada, csigalépcsô (Spanyolország)
Sagrada, escalera de caracol (España)

Budapest

FiáTh mikLós



53

Ünnepre készülve (Magyarország)
Preparándose para la fiesta (Hungría)

réti pál Fotóklub, Budapest
club Fotográfica réti pál, Budapest

hodossy iLona e-mafosz



54

Tisztaszoba (Magyarország)
«Habitación limpia», usada tradicionalmente por los huéspedes (Hungría)

aps stúdió, Budapest
Estudio aps, Budapest

haTVani ágnEs e-mafosz



55

A kivételes alkalmak szobája (Magyarország)
Sala de las ocasiones excepcionales (Hungría)

Budapest

kÉZdi dóra



56

Nézz, nézz az ég felé… (Spanyolország)
Mira, mira hacia el cielo… (España)

csongrád

góg róBErT



57

Sagrada, mennyezet (Spanyolország)
Sagrada, plafón (España)

Budapest

FiáTh mikLós



58

Csikós (Magyarország)
Jinete (Hungría)

solt

gáL ZoLTán 



59

Puszta nyolcas (Magyarország)
Tiro de ocho (Hungría)

ceglédi Fotóklub, cegléd
club Fotográfico de cegléd, cegléd

garamsZEgi krisZTina



60

Flamenco (Magyarország)
Flamenco (Hungría)

óbudai Fotóklub, Budapest
club Fotográfico de óbuda, Budapest

dr. mann JudiT



61

Decsi legényes (Magyarország)
«Legényes» de Decs, danza tradicional de Transilvania (Hungría)

alba regia Fotóklub, székesfehérvár
club Fotográfica alba regia, székesfehérvár

marTon ágoTa



62

Dudás akar lenni (Magyarország) – díjazott 
Quiere ser gaitero (Hungría) – premiado 

óbudai Fotóklub, Budapest
club Fotográfico de óbuda, Budapest

dr. mann JudiT



63

Esküvôi menet (Spanyolország)
Cortejo de boda (España)

páty

sanTL János



64

Ôsi mesterség (Magyarország)
Arte ancestral (Hungría)

aps stúdió, Budapest
Estudio aps, Budapest

aBonyi maya e-mafosz 



65

Kovács (Magyarország)
Herrero (Hungría)

magyar Fotómûvészek Világszövetsége, szabadka
asociación mundial de Fotógrafos húngaros, szabadka

Vicai oLiVÉr e-mafosz



66

Bikaviadal – Bátorság és elegancia (Spanyolország)
Plaza de Toros – Bravura y elegancia (España)

spanyolország, sevilla

Jaskó márTa



67

Körjáték
Rondó

Bmk-reflex Fotóklub, Budapest
club Fotográfico Bmk-reflex, Budapest

ZELkó csiLLa 



68

Furulyázó (Magyarország)
Flauta (Hungría)

óbudai Fotóklub, Budapest
club Fotográfico de óbuda, Budapest

dr. mann JudiT



69

Korongozó (Magyarország)
Alfarero (Hungría)

montázs Fényvarázslók szenior Társasága, Budapest
sociedad senior de los magos de Luz montaje, Budapest

noVák JóZsEF



70

Királyi ülôke (Spanyolország)
Banco real (España)

aps stúdió, Budapest
Estudio aps, Budapest

sEBEsTyÉn LásZLó



71

Majális (Magyarország) - díjazott
Fiesta de Primavera (Hungría) – premiado 

Bakony Fotóklub, Borsosgyôr
club Fotográfico Bakony, Borsosgyôr

gyurom János



72

Tükrözôdés (Spanyolország)
Reflejo (España)

ceglédi Fotóklub, cegléd
club Fotográfico de cegléd, cegléd

Barna karoLin e-mafosz



73

Fent a levegôben (Spanyolország)
En el aire (España) 

Budapest

FiáTh mikLós



74

Bikafuttatás (Spanyolország)
Capeas – Corre (España)

spanyolország, sevilla

Jaskó márTa



75

Hortobágy (Magyarország)
Hortobágy, llanura (Hungría)

magyar Fotómûvészek Világszövetsége, marosvásárhely
asociación mundial de Fotógrafos húngaros, marosvásárhely

BáLinT Zsigmond afiap, e-mafosz/g



76

Bikaviadal-aréna (Spanyolország)
Plaza de toros (España)

Budapest

horVáTh BoTond



77

Sonka reggelire (Spanyolország)
Jamón para desayuno (España)

Budapest

doFka ZsuZsanna 



78

Sétány Barcelonában (Spanyolország)
Paseo en Barcelona (España)

Bakony Fotóklub, Balatonfüred
club Fotográfico Bakony, Balatonfüred

nagy TímEa



79

Mûvészetek városa (Spanyolország)
Ciudad de las Artes (España)

prizma kör, Budapest 
circulo prizma, Budapest

simák gErgÔ
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índice de los autores
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sEBEsTyÉn LásZLó (aps stúdió / Estudio aps, Budapest) – 70 
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suLán angÉLa (székesfehérvári Fotóklub / club Fotográfico de székesfehérvár, székesfehérvár) – 41 
sÜLi isTVán E-maFosZ (debreceni Fotóklub / club Fotográfico de debrecen, debrecen) – 12 

sZigETVári krisZTián (pécs) – 17 
Takács gáBor (duflex Fotóstúdió / Estudio Fotográfico duflex, gödöllô) – 19, 20 

TóTh J. csaBa (debrecen) – 45 
Vicai oLiVÉr E-maFosZ (magyar Fotómûvészek Világszövetsége /  

asociación mundial de Fotógrafos húngaros, szabadka) – 65 
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