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2008. május 7-én Hamburgba utaztam, ahol
részt vettem a Koelnmesse GmbH – a legjelen-
tôsebb fotóipari szakvásár, a photokina rende-
zôjének – nemzetközi sajtótájékoztatóján. Ifjú
turistaként 1967-ben jártam elôször Hamburg-
ban, és részben az utazás hatására kezdtem el
a fényképezéssel foglalkozni. Azóta eltelt több
mint négy évtized, és nemcsak a képkészítési,
hanem a képnézési szokásaink is alaposan
megváltoztak. Elônyükre? Létezik olyan
mérvadó nemzetközi szaktekintély, aki meg
meri fogalmazni a gyártóktól független véle-
ményét, amit közre is tud adni? Az év végén,
a szeptemberi photokina és a novemberi euró-
pai (és magyar) fotóhónap rendezvénysoroza-
ta után talán lesz válasz a kérdésre. Addig is
sorakoztassunk fel néhány tényszerû számot,
melléjük pedig ízesítésül némi szubjektív em-
léket, véleményt!

A frankfurti székhelyû Photoindustrie Ver-
band közleménye szerint 2007-ben 776 millió
képkészítô eszközt adtak el világszerte. A
2006-ban értékesítettnél ez a mennyiség 17%-
kal nagyobb. A hétszázhetvenhatmilliónyi
mûszer megszámlálhatatlan embertömegnek
adott feladatot, munkát a tervezéstôl a gyártá-
son, szállításon, reklámozáson, értékesítésen
át a javításig. Mibôl tevôdik össze ez a hatal-
mas szám? A piacvezetô ma már egyértelmû-
en a fényképezô mobiltelefon. 2002. szeptem-
ber 25-én Kölnben, a Fuji sajtótájékoztatóján
Hirofumi Yanagida elnök egy történelmi jelen-
tôségû pódiumbeszélgetést összegezve beje-
lentette: a kép omneprezentációját kell megva-
lósítani, azaz mindig, mindenütt lehessen ké-
peket készíteni, kinyomtatni, továbbítani és
archiválni. A pódiumbeszélgetést a photokina
keretprogramjába illesztették be a rendezôk,
ahol az Agfa, a Kodak, a Fuji, a Seiko Epson és
az IBM magas beosztású vezetôi összegezték a
közeljövô teendôit.

Már 2002-ben észlelték az érintettek: Japán-
ban a digitális amatôr felvételeknek csak 9%-
áról készítettek papírképet. A fizikai, digitális
képrögzítés gyôzött a kémiai úton történô, ha-

gyományos, ezüstalapú képrögzítés felett, de
milyen áron? A képkészítés szokásainak válto-
zására a multinacionális cégek tulajdonosai
nem számítottak, a felvételkészítés nagyság-
rendekkel fontosabbá vált, mint a papírkép
megrendelése, elôállíttatása. Ez a változás az
elmúlt években teljesen tönkretette a nagy
nyersanyaggyártókat, azok vagy megszûntek
(Ilford, Agfa), vagy átprofilírozták termékská-
lájukat, és film helyett érzékelôt gyártanak
(Kodak).

Még három hónap sem telt el a 2002. szep-
temberi, kölni sajtótájékoztató után, és már
Magyarországon is milliárdos hirdetési kam-
pány indult el a mobiltelefonnal történô kép-
készítés és képtovábbítás megismertetésére és
népszerûsítésére. Ha ezt az összeget megszo-
rozzuk a lehetséges vásárlókat felsorakoztató
országok számával, jelzôkkel nehezen illethe-
tôen hatalmas összeget kapunk. Ma már pon-
tosan ott tartunk, mint a japánok 2002–2003-
ban, sokan úgy gondolják: szinte már csak te-
lefonnal lehet és kell fényképezni.

2007-ben 21 millió mozgóképrögzítô és 126
millió állóképkészítô berendezést adtak el vi-
lágszerte. Utóbbiakat a 20. században még
fényképezôgépnek mondták volna. Idegen
nyelveken, például angolul vagy németül be-
szélgetôk a Digitalkamera szóösszetétel elsô
részét hangsúlyozzák, a photokinán járva-kel-
ve gyakran hallhatjuk: „dizsitel”. Mi, magya-
rok mintha még tanulnánk a fogalmat, szinte
szótagolva mondjuk: di-gi-tá-lis. Ez persze jel-
zô, utána gyakran hozzáteszik a jelzett szót is:
fotó. A hazai szaksajtó palettáján létezik is egy
ilyen folyóirat. Csak az a kérdés, fotó-e az,
amit ma a digitális (elektronikus) eszközök se-
gítségével elôállítanak. Ne vágjuk rá azonnal
az igent!

A fényképezés feltalálói a kezdetekben a ve-
gyészet nemes anyagait használták. Talán ép-
pen – az elsôk között a legelsô – a francia Ni-
céphore Niépce (1765–1833) nevezhetô kivé-
telnek, ô 1822-ben cinklemezre felhordott asz-
faltra fényképezett. Feltalálótársa, L. J. M. Da-

Fotó-hamburger?
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guerre (1787–1851) ezüstözött rézlemezre ké-
szített képeket, míg a vele egy idôben tevé-
kenykedô angol W. H. Fox Talbot-nak
(1800–1877) ezüst-nitráttal kezelt papír szol-
gált nyersanyagként, amelyeket ezüst-jodidos
papírra másolt. A klorid-sós, albuminos és
ezüst-nitrátos albuminpapír és a kollódiumos,
ezüst-nitrátos (felvételi) nedveseljárás után az
1880-as években megjelent a már elôre elké-
szíthetô zselatinos szárazlemez: a fényképezés
egyszerûbbé vált. Az ezüst-kloridos és ezüst-
nitrátos napfénypapír után pedig forgalomba
hozták a sötétkamrát és elôhívást igénylô, elô-
re – akár gyárilag elkészített brómezüst-zsela-
tinos emulziós papírokat.

A mai napig vonzóan
szép, 19. századi másolatok
vagy ritkábban nagyítások
kimásoló papírja színének
szépítésére és/vagy tartósí-
tására a korabeli fényképé-
szek arany- és platinaszíne-
zô fürdôt alkalmaztak. A ké-
sôbbiekben már rutinossá
váló barnítást a 19. század
végén még szelénnel, urán-
nal, sôt arany-kloriddal vé-
gezték. Az 1873-ban feltalált
platinotípia (fényérzékeny
vas-só, mely az elôhívás
alatt platinaképpé alakul) a
századfordulón még elter-
jedt másoló eljárásának szá-
mított. Az elsô világháború
anyaghiánya a rendkívül
változatos szürkeskálát adó

papírkép-készítési módszert sajnos teljesen
megszüntette.

A kezdetek fényképezôgépeit nemes, olykor
a trópusi használatot is elviselô fából, rézbôl,
bôrbôl állították össze a gondos gyártói kezek.
Késôbb a merev fémvázas kamerák legna-
gyobbrészt bôrrel bevont, nikkelezett vagy
krómozott rézlemezbôl készültek. Ezek kisebb
méretû változatait már a mûkedvelôk is ma-
gukkal vitték kirándulásaikra, a kidolgozást
pedig rábízták az iparosokra. Utóbbi tényke-
désbôl az amerikai George Eastman
(1854–1932) nagyipart hozott létre. Eastmanék
az elsô világháború után Vácott is alapítottak

egy Kodak-gyárat, ami ta-
valy szûnt meg… Nyolcvan
évvel ezelôtt, 1928-ban East-
mant a váci gyár kapujában
hattagú cigányzenekar kö-
szöntötte.

Nem nézek eltúlzott nosz-
talgiával a szakma eddig fel-
sorolt, talán soha vissza nem
térô magaslataira, és nem
gondolom úgy, hogy a 21.
században mindenkinek fá-
ból készült fényképezôgép-
pel kellene fényképeznie
nagyméretû üveglemezre,
és a papírképeket platinotí-
piai eljárással kellene másol-
nia… Megteszi ezt jó né-
hány fotómûvész idehaza és
szerte a nagyvilágban. Mun-
kájuk jórészt ismeretlen ma-
rad a nagyközönség számá-

Daguerre elsô képe: a párizsi Boulevard du Temple (1839) Fox Talbot és „mûterme” (1853)
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ra. Éppen huszonöt évvel ezelôtt
Hamburgban, a Stern és a Spiegel
szerkesztôségeinek tôszomszéd-
ságában alakult meg a Bilderberg
képügynökség. Maga a szó a kép-
hegyre, képhegyekre utalt, mely
fogalom akkor terjedt el a német
közbeszédben, arra utalva, hogy
a jó minôségû profi fotók eltûn-
nek az amatôrök képeinek nagy
tömege alatt. Mára a helyzet,
mint már utaltunk rá, megválto-
zott. A kép legnagyobbrészt a fo-
lyadékkristályos kijelzôn vagy a
számítógép monitorján jelenik
meg, esetleg egy printen (nyomaton), sokkal
ritkábban fotópapírra készített nagyításon.

A kezdeti eljárások nemes anyagai (platina,
arany, ezüst) helyett ma már minden mûanyag:
az eszközök és az anyagok is. A mesterszaká-
csok többfogásos menüi helyett marad szá-
munkra a hétköznapinak is unalmas hambur-
ger, a digitálisnak nevezett mai fényképezés.

Úgy vélem, találóbb lenne jelen idejû képké-
szítést mondanunk. A hagyományos, kémiai,
ezüstalapú eljárás kivitelezése – a többszöri
mosás és szárítás; a felvételi anyagnál és a má-
solásnál egyaránt – körülbelül fél napot vett
igénybe. A fényképek túlnyomó többsége egy
múltbeli dolgot ábrázolt, illetve egy valaha lé-
tezô dolgot próbált – sikeresen átmenekíteni a
jövôbe. Antikváriumainkban gyakran találha-
tunk az 1860-as évek vége után készült képe-
ket. (Gondoljunk bele: a villanyáram és folyó-
víz nélkül készült képek majd másfél évszáza-
dot vészeltek át, a szó szoros értelmében! A
mai ûrtechnológiával elôállított digitális prin-
tek tartósságát pedig száz-százhúsz évre me-
rik tenni a gyártók!)

A fizikai képrögzítô eszközökön azonnal
megjelenik a kép, amit készítôje már a követ-
kezô pillanatban félredob és elfelejt. Tévednek
fotómûvészeink, amikor arra gondolnak, hogy
az ilyen mentalitású közönség érti és értékelni
tudja a képelôállításkor tett erôfeszítéseiket. A
hagyományos fényképkészítésben minden

fázis átgondolt, és kézi munkával, az esetek
egy részében emberi energia igénybevételével
kellett elvégezni. Melyek ezek a feladatok?
Például a felvétel elkészítésekor, a teljesség
igénye nélkül: a téma kiválasztása, a felvétel
helyének megválasztása, a fényképezôgép rá-
irányítása a témára. Rendkívüli jelentôségû a
képkivágás beállítása; a festészettôl és a grafi-
kától örökölt kompozíciós szabályok figye-
lembevételével. Meghatározó a végleges kép-
minôség szempontjából az élesség beállítása
(kiemelés az élesség-életlenség eszközével), a
megvilágítás kialakítása vagy csak módosítá-
sa, a helyes megvilágítási idô beállítása a fény-
képezôgépen, a téma szempontjából döntô
pillanatban történô exponálás, filmtovábbítás
és esetleges újbóli, korrigált exponálás stb.

A mai felvételi eszközök a felsoroltak nagy
részét „automatikusan” vagy elôre beprogra-
mozottan, elektromos áram felhasználásával
és elektronikus irányítással végzik el. 2007 ta-
vaszán az egyik szaklapban megjelent egy hir-
detés, melynek szlogenje így hangzott: „Ne
gondolkodj, csak exponálj!” Késôbb mind a
hirdetést feladó cég, mind a szerkesztôség tré-
fának minôsítette az akciót. A mosoly az ar-
comra fagyott, a képkészítési étvágyam csök-
kent, kétszer is meggondolom, hogy beleha-
rapjak-e a „fotó-hamburgerbe”.

FEJÉR ZOLTÁN

Akik már egyszer megrészegültek a hatalomtól, soha nem adják fel többet önként.

(Edmund Burke)


