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(1830–1897) és a budapesti városképeirôl mára
fogalommá vált Klösz György (1844–1913) is.
Ugyanezt a foglalkozást ûzte az 1863-ban nap-
világot látott, elsô magyar nyelvû fotós szak-
munka szerzôje, Tömösváry László is. Köny-
vének utolsó három oldalát kollégájának,
Jármay Antalnak hirdetése foglalja el, aki
gyógyszertárából a fényképezés eljárásaihoz
ajánlotta vegyi készítményeit. Egyértelmûen
ôket tekinthetjük az egy évszázaddal késôbb
tevékenykedô és a Vízivárosban saját fotó-
vegyszer-laboratóriumot (kereskedést) mû-
ködtetô dr. Lentz elôdjének.

A kezdeti eljárások leírása, közzététele, az
azokhoz használt eszközök és anyagok ismer-
tetése azért is bírt döntô jelentôséggel, mert a
fényképezéshez szükséges alapvetô tudást
még nem gyári készítmények formájában áru-
sították. Az ún. nedveseljárásban például ma-
gát a fényérzékeny anyagot is a felvétel készí-
tôjének (vagy segítôtársának) kellett a helyszí-
nen az üveglemezre felvinnie – közvetlenül a
fényképezés elôtt. A gyárilag, nagy tömegben
elôállított és felvételre készen megvásárolható
„szárazlemez” megjelenése megnyitotta az
utat a mûkedvelôk elôtt is. Az elsô amatôrök
még a nagy mesterekkel egyenrangú munkát
végeztek, a késôbbiek már kevesebb szakmai
tudással felvértezve is boldogultak.

A nagyméretû negatívokat eleinte csak má-
solták, a felvétel készítôinek megfelelt a 9 × 12
cm-es (esetleg 10 × 15-ös vagy 13 × 18-as) kó-
pia. A szakfényképészek az Egyesült Államok-
ban a mai napig a 8 × 10 inches (20 × 25 cm)
negatívot vagy diapozitívot tartják elfogadha-
tónak. Az elsô világháború után megjelentek a
kisebb negatívméretû és mozgékonyabb felvé-
teli lehetôséget biztosító fényképezôgépek, a
negatívot nagyítani kellett.

A másolásra és a nagyításra szánt negatív
nem csak méretében tér el egymástól. A nagyí-
táskor a képet alkotó ezüst-bromid-szemcsék
a szürke és éles képrészeken az összhatást za-
varó módon láthatóvá válhatnak. A csak má-
solásra szánt negatív erôsebb fény-árnyék el-
lentétekkel és sokkal sötétebb részekkel ren-
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A Mûszaki Könyvkiadó 1955-ben indította el a
– késôbb a borító díszítése miatt „csíkos”-ként
emlegetett – fotózsebkönyv-sorozatát. Már az
elsô kötetet telitalálatnak mondhatjuk, Né-
meth József Olcsó gép – jó felvételének kiindulá-
sai, felvetései máig érvényesek.

A második kötetet két vegyészmérnök je-
gyezte. Dr. Polster Alfréd és dr. Lentz Nándor
100 fotoreceptjének – vagy valamelyik késôbbi
kiadásának – útmutatásait minden magyar
fotóamatôr legalább egyszer igénybe vette.
Apósom, dr. Szuchy Károly például élete vé-
géig megôrizte azt a példányt, amit a Vegyipa-
ri és Energiaügyi Minisztériumban kapott, a
belsô címlapra írt szöveg és az azt kísérô
bélyegzôlenyomatok tanúsága szerint: „a Foto
szakosztály érdekében végzett jó munkájáért”.

Miért övezte kitüntetô figyelem a puha fe-
delû, 144 oldalas és 7 forint 50 fillérért megvá-
sárolható könyvecskét? A válasz éppen most,
a 21. század elsô évtizedében, a fényképész
szakma drámai változásának idején rendkívül
aktuális. A kezdeti eljárások feltalálói a fizikai
úton keletkezett képet kémiai úton kívánták
rögzíteni, állandósítani, „megörökíteni”. Nap-
jaink több földrészen egyszerre tevékenykedô
nagyvállalatainak tulajdonosai viszont úgy
döntöttek, hogy a képrögzítés fizikai (számító-
gépes, azaz elektronikai) módszerében több az
üzleti lehetôség…

A fényképezés százkilencven, a találmányi
bejelentéstôl számított százhetven éves törté-
netének elsô alkotói a rokon szakmák, foglal-
kozási ágak közül kerültek ki. Az elsô sikeres
eljárásban, a dagerrotípiában ezüstözött rézle-
mezre fényképeztek. A Tigris szállóban és a
Diana fürdôben 1844–45-ben tevékenykedô
Kawalky Lajos eredetileg ötvös volt, akárcsak
a dinasztiaalapító, tekintélyes kort megért
Strelisky Lipót (1807–1905). A lefényképezen-
dô személyek mûterembeli beállításához a fes-
tômûvészek értettek a legjobban; terveim sze-
rint a 19. században fényképezô magyar fes-
tôkrôl egy késôbbi cikkben majd részleteseb-
ben írok. Eredeti foglalkozása szerint gyógy-
szerész volt a felvidéki Divald Károly

Fotóreceptek
delkezik, mint a kivetítésre
(nagyításra) készített. Az
1920-as évek végétôl jelentô-
sen növekedett a fekete-fehér
filmek elôhívó vegyszereinek
jelentôsége.

A gyári kiszerelésû, készen
kapható elôhívók és más, kie-
gészítô vegyszerek (gyengítô,
erôsítô, csepptelenítô, gyors
fixír) mellett egymás után je-
lentek meg az egyes összete-
vôkbôl összeállítható oldatok
receptjei.

A lúgos kémhatású elôhívó
például regeneráló (metol,
hidrokinon, fenidon), tartósí-
tó (nátrium-szulfit), lúgosító
(nátrum-karbonát, kálium-
karbonát, bórax, nátrium-metaborát) és késlel-
tetô (kálium-bromid) vegyszer vizes oldata. A
különbözô célra használt – magas érzékenysé-
gû, reprodukciós, fordítós – filmek és az eltérô
szürkeárnyalat-visszaadású (fokozatú) fotó-
papírok elôhívóinak összetétele jelentôsen el-
tér egymástól. Alapvetô követelménnyé vált
az 1930-as években az akkortájt elterjedô 35
mm-es mozifilmre fényképezô „kisfilmes”
fényképezôgépek filmjeihez a nagyméretû na-
gyítást lehetôvé tevô,  finomabb szemcsézetet
biztosító elôhívó használata.

Számtalan szakíró, vegyész vagy önjelölt
fotótudós kísérletezett különbözô típusú rege-
neráló (elôhívó) vegyszerrel és lúgosító anyag-
gal, valamint az elôhívás idôtartamát befolyá-
soló más tényezôkkel. Mindenki közzétette a
saját „csodahívójának” receptjét, amit a rossz-
májú kritikusok állítása szerint egy, még az
elôzô évszázadban megjelent szakkönyvbôl
másolt ki… És ez még egy visszafogott kritika
volt! Dulovits Jenô (1903–1972) az elôhívó pH-
értékét és kiegyenlítô képességét megváltozta-
tandó egy „oda nem illô” vegyszert, savas
kémhatású kálium-metabiszulfitot alkalma-
zott – saját állítása szerint jelentôs sikerrel.
Vélt vagy valódi ellenfelei még évtizedekkel
késôbb is kígyót-békát kiáltottak rá emiatt…

A kidolgozáshoz szükséges oldatokat oda-
haza összeállítóknak nem csak az olykor
mérgezô hatású vegyszerek kezelését, haszná-
latát kellett elsajátítaniuk. A recept összetételé-
nek felsorolása megadta az oldat végsô meny-

nyiségét és az oldási sorren-
det. A bôvebb leírás rögtön
közölte az ettôl való eltérés
okát és módját is.

A munka kezdetén a ki-
induló mennyiséget, azaz
75%-nyi, 1 liternél 750 ml
40–50 °C-os desztillált vizet
a por alakú vegyszerek teljes
feloldódása után kellett ki-
egészíteni l literre. A szüksé-
ges vegyszereket kis meny-
nyiségben, elôre csomagolva
is meg lehetett vásárolni
(metol: 5 g, kálium-bromid:
10 g), az otthoni mérést még-
sem lehetett elkerülni. Meg
kellett tanulni a kristályos és
a vízmentes vegyszer azonos

hatást eredményezô mennyiségi arányát, és
kéznél kellett tartani az egymást helyettesítô
anyagok megnevezését és százalékos arányát
felsoroló táblázatot. Ezeket az ismereteket ter-
mészetesen az erre hivatott intézményekben
oktatták is, nem csak öntevékeny módon lehe-
tett elsajátítani ôket. 

A fényképészeknek a fotóvegyszerekhez
fûzôdô viszonya a 20. század végéhez köze-
ledve négyszer változott jelentôsen. Elôször az
1950-es évek végén, amikor a színes kidolgo-
zás házi lehetôsége is kézzelfogható valósággá
vált, negyedszer az ezredfordulóhoz közeled-
ve, amikor a digitális fényképezés expanziójá-
nak eredményeképpen a papírképkészítés ki-
vonult a fürdôszobából. Két drámai változást
a fényképezôk az átlagos magyar állampol-
gároknál sokkal erôsebben érzékeltek. Az
1960-as évek „ezüstválsága” után az ezüstve-
gyületeket tartalmazó fényérzékeny anyagok
ára emelkedett. Érzékelhetô minôségromlás
következett be, mert a gyártók arra kénysze-
rültek, hogy csökkentsék az ezüsttartalmat.
1974-ben az olajválság hazánkba történô „be-
gyûrûzésének” elsô jele a fotóvegyszerek árá-
nak emelkedése volt. A korabeli sajtó csak
szûkszavúan tudósított róla, hogy „Drágulnak
a fotóvegyszerek”, de azt már nem írták meg,
hogy a metol és a hidrokinon kg-nkénti ára – a
szocializmusban példátlan módon – a tízsze-
resére (!) emelkedett. 
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szûkszavúan tudósított róla, hogy „Drágulnak
a fotóvegyszerek”, de azt már nem írták meg,
hogy a metol és a hidrokinon kg-nkénti ára – a
szocializmusban példátlan módon – a tízsze-
resére (!) emelkedett. 
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