
A negatív szó fényképészeti szakkifejezés is, je-
lentése: pozitív másolat elôállítására szolgáló,
filmszalagon vagy üveglemezen látható fény-
kép, amelyen a fény és az árnyék a valósághoz
képest fordítva jelenik meg. A negatívum pedig
az Idegen szavak és kifejezések szótára szerint:
nemleges tény, eredménytelenség vagy hiá-
nyosság. Az alábbiakban azt szeretném kifejte-
ni, hogy számomra a két fogalom az utóbbi
hónapokban nemcsak szorosan összekapcso-
lódott, hanem úgy érzem: a korábbi ellenérve-
ket félresöpörve egyenesen egymásból követ-
kezôvé vált.

A fényképészeti gyakorlatot így összegezte F.
Schmidt német szakíró magyarul 1897-ben kia-
dott könyvében: „A kinek érzéke van a rend iránt
s észben tartja a felvételekkel járó nehézségeket, bizo-
nyára megbecsüli hasznavehetô negatívjait, rendben
tartja, portól, nedvességtôl meg is óvja ôket.”

Miért ez a kitüntetô bánásmód? A fényké-
pész a felvétel elkészítésekor, annak helyszí-
nén erôfeszítéseket tett. Ennek kézzelfogható
eredménye a nyersanyagon latens – sem fizi-
kailag, sem kémiailag nem érzékelhetô – kép
formájában jelentkezett. A nyersanyagon ké-
miai folyamatok elvégzése (ki-
dolgozás) után jelent meg a
látható kép. A felvételi nyers-
anyag kidolgozását, majd az
arról történô másolást más, ki-
sebb szakértelmû személy is
elvégezhette: máskor; máshol
(a felvételnél jóval kényelme-
sebb körülmények között); fo-
tópapírra; a felvételi anyaggal
ellentétben több példányban.
A szemlélô által megtekinthe-
tô, a vevô számára megvásá-
rolható kép a papírmásolat
(vagy nagyítás) volt. Míg a
szakember számára a fényké-
pezés a felvétel elkészítését je-
lentette, addig az a külsô
szemlélô számára a papírkép-
ben manifesztálódott. 

Nem véletlen tehát, hogy az iparosok már az
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is kifejezhetô értéket jelentett. A személyfelvé-
teleknél szinte kötelezô retust is a negatívon
végezték el, a másolás (nagyítás) már a retu-
sált negatívról történt, azt nem kellett minden
pozitívon megismételni.

Egy gimnáziumi osztálytársam édesapja a
Filmhíradónál dolgozott; az ô segítségükkel ju-
tottam elsô fotózási megbízásomhoz 1969-ben,
közvetlenül az érettségi után. A kalauz nélküli
közlekedés bevezetésekor a Közlekedési Válla-
lat rendelt náluk egy rövidfilmet, amelyben
népszerû színészek (Kibédy Ervin, Alfonzó)
magyarázták el, mi a teendô az újfajta jeggyel
és a jármûvekben felszerelt lyukasztókkal. Ne-
kem a forgatásról kellett riportképet készíte-
nem. A filmgyáriak adták a nyersanyagot, de
meglepetésemre nemcsak nagyításokat kértek,
hanem a negatívra is igényt tartottak. 

Egy Óbudán lakó vállalati fotós révén ismer-
tem már többé-kevésbé a szakmai szokásokat,

amelyek egy részét – késôbb –
az 1969-es szerzôi jogi törvény
és az ahhoz kapcsolódó 1970-
es rendelet is átvette. A filmes
standfotózás még az említett
jogi szabályozás elôtt történt; a
megrendelô egy ún. „örökár”
kifizetése után a késôbbi na-
gyítás, képkészítés lehetôségét
is át kívánta tôlem venni. Ezt a
szándékot a jogalkotó fél „kor-
látlan idôtartamra, kizárólagos
felhasználási jog” megnevezés-
sel írta le.

Miután a negatív megléte
igazolta a felvétel elkészítésé-
nek tényét és személyét, prak-
tikus egyszerûsítéssel a 20.
század elsô felében mûködô
fényképészek a negatív tulaj-
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Negatív(um)…?

Vasárnapi autós kirándulásra indulók
az 1900-as évek elején. (Mai másolat

a korabeli, 13×18 centiméteres
üveglemezrôl a szerzô archívumából)
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donosát tartották a szerzôi
jog tulajdonosának is. Az
1969-es, majd késôbbi ren-
deletek szabályozták, pon-
tosították a helyzetet – il-
letve a megrendelô, vagyis
a kép tulajdonosának stá-
tusát is. (A létrehozó szer-
zôi, a mûvet elkészíttetô
felhasználási jogot tudhat
magáénak, a vásárló
„csak” a mû tulajdonosa.) 

A Rákóczi Gimnázium
fotószakkörében megta-
nultam a fekete-fehér fil-
melôhívás és a nagyítás
alapjait, ezeket a mûvele-
teket a mai napig magam
végzem. Tizenöt évet dol-
goztam két nagy fotós
cégnél, az ottani munkák
színes és fekete-fehér film-
jeit nagyüzemi kidolgozó
laboratóriumaikban hív-
ták elô. Kisebb-nagyobb
átalakulás után mindkét cég ma is létezik,
archívumaik – ha nem is az eredeti helyükön –
fellelhetôk. Az oda bekerült negatívok jogi
helyzetét is rendezték a jogszabályok, melyek
külön foglalkoztak a munkaköri feladatként
létrehozott, szerzôi jogi védelem alá tartozó al-
kotásokról.

Talán kicsit hosszan idôztem a kérdés jogi
részleteinél, de azt szerettem volna igazolni: a
negatív nemcsak a készítôjének elképzelése
szerint értékhordozó. A benne rejlô érték reali-
zálása elôtt azonban már korábban is számos
akadály tornyosult. Mint láttuk, már Schmidt
felhívta a figyelmet a megôrzés gondosságára,
aminek összetevôi a technika fejlôdésével jócs-
kán megszaporodtak. A törékeny és a hôre,
nedvességre, fényre (UV sugárzás), kémiai be-
hatásokra (környezetszennyezés), mechanikai
sérülésekre érzékeny negatív azonban nem-
csak gondos tárolást, hanem a felhasználáskor
egy szakmai minimumot is igényel. 

Elôbbi állításomnak csak látszólag mond el-
lent az, hogy a hivatásosokon kívül milliárd-
nyi fotóamatôr is tevékenykedett az elmúlt
idôkben a képkészítés mûfajában. George
Eastmannek a 19. század végén közzétett, az-
óta szállóigévé vált reklámmondata szerint a

mûkedvelô csak nyomja
meg a gombot, a többit el-
végzik a fotóiparosok. A
kidolgozó laboratóriu-
mokban kézhez kapott
papírképeket az amatôrök
túlnyomó többsége nem
vetette egybe a negatívok-
kal, így az számára isme-
retlen terület maradt. A
felvételkor elkövetett
megvilágítási vagy kisebb
beállítási (képkivágás) té-
vedéseket a laboratóriu-
mok igyekeztek korrigál-
ni; ennek mértékérôl és
módjáról a megrendelô
nem is értesült, így nem
tanult a „hibáiból”.

Mára az elektronikus
képkészítés tömeges elter-
jedése azt eredményezte,
hogy eltûntek, megszûn-
tek a hagyományos kidol-
gozó laboratóriumi háló-

zatok, csak hírmondónak maradt belôlük né-
hány. A felvételezés nem ezüstalapú – kémiai
– negatív-pozitív eljárással, hanem elektroni-
kusan – fizikai úton – történik. A kép rögtön a
felvétel után megjelenik a gép hátoldalán lévô
kijelzôn. A gyártók eleinte úgy gondolták,
hogy ez módot ad az ellenôrzésre és a szüksé-
ges korrekcióra. Ôk sem számítottak rá, de
hamar kiderült: a fényképezôk többségének a
két mozzanat (a felvételkészítés gesztusrend-
szere és a kép megjelenése a gépen) már ele-
gendô is. Nagyságrendekkel kevesebb papír-
kép készül, mint arra a piac korábbi résztve-
vôi számítottak.

Papírképet pedig már nemcsak fotópapírra,
hanem irodai papírra, fényes nappal, festék-
szórással mûködô nyomtatókkal is lehet készí-
teni. Minek veszôdni az özönvíz elôtti negatí-
vokkal, amelyeken csak a szakember látja,
hogy mit és milyen módon ábrázolnak...?

A fényképészszakma viharos gyorsasággal
megváltozott. A felvételt készítôk átálltak a
kémiai eljárásról a fizikaira, csökkent a labora-
tóriumok száma, növekedett a szakképzetlen,
betanított, csak egy kis részterülethez értô al-
kalmazottak aránya. (Az 1960-as években egy-
egy Ofotértban még olyan szakemberek tevé-
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Az Erzsébet híd roncsa 1955-ben.
(Mai nagyítás Horváth Gyôzô Ferenc felvételének

kisfilmes negatívjáról)
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kenykedtek, akik minden éppen kapható és
korábban forgalmazott géptípushoz értettek!)

Saját negatívjaimon túl ôrzöm apám, nagy-
bátyám, apósom és egy-két ismerôsöm amatôr
felvételeinek negatívjait, illetve két olyan fotó-
mûvész hagyatékának egy részét, akiknek
életrajzát megírtam. Üzletben is megvásárol-
tam számomra ismeretlenek régi negatívjait –
legnagyobbrészt üveglemezeket – újságcikke-
im illusztrálására. Szakemberként látom, hogy
egy negatív mit ábrázol, és arról milyen szür-
keárnyalat-skálájú másolatot lehet készíteni.
(Ez a helyzet mások számára ellenszenvesen
ellentétes!) Aprólékos részleteket tartalmazó
riportképekkel, csoportképekkel az átlagosnál
is nehezebb a helyzet, az arckifejezések példá-
ul nem könnyen értelmezhetôk fordított tó-
nusskálában. 

Persze egy régi negatívot be is lehet szken-
nelni, vagy reprodukálni digitális kamerával,
ily módon az szép és új keletû kifejezéssel be-
digitalizálható. Az elektronikus képrögzítés
azonban a színes képkészítés fény-árnyék ter-
jedelmi viszonyaihoz (kontrasztjához) alkal-
mazkodik, a fekete-fehér fotók megszokott ké-
pi világát egyénileg kell beállítani. Rendkívül
kérdéses, hogy ezeket a mûveleteket nagyobb
mennyiségû negatív esetén érdemes-e pusztán

azért elvégezni, hogy lássuk, mit ábrázolnak,
illetve majd ha papírképet kívánunk készíteni,
akkor rendelkezésre álljon a digitalizált állo-
mány. Nagy, százezernyi vagy milliónyi nega-
tívot ôrzô archívumok már megkezdték e
munkát, de lehet, hogy amikor a végére érnek,
valamilyen technológiaváltás miatt újrakezd-
hetik az egészet.

A munka mindig költséggel jár. Pályatársaim
közül többen naprakészen tudják, hol készíte-
nek elektronikus felvételeikrôl néhány száz fo-
rintért papírképet. Jelenleg három olyan labo-
ránst ismerek Pesten, akire egy múzeumi érté-
kû régi negatívot rá lehet bízni. Ôk hagyomá-
nyos fotópapírra ezerháromszáz és háromezer-
nyolcszáz forint közötti áron készítenek egy
nézôképet vagy kiállítható méretû, de még ki-
sebb nagyítást. (Csak zárójelben: a kartonvas-
tag fotópapírt a kidolgozás után, a szárítás
elôtt 120 percig kell folyó vízben mosni!)

Kisfilmet, tekercsfilmet én is tudok nagyíta-
ni, síkfilmrôl, üveglemezrôl csak másolatot ké-
szítek. Horváth Gyôzô Ferenc mérnök, könyv-
kiadó barátom két éve elhunyt. Az 1950-es
évek elején fényképezett, hozzám került film-
tekercsei közül tucatnyi majd egyszer múze-
umba kerül.

FEJÉR ZOLTÁN
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2008. május 1–4. között, az Antalyában találha-
tó Belek városában került sor a VI. Török–Ma-
gyar balneológiai tudományos ülésre. Bender
Tamás elnökünk javasolta, hogy lepjük meg
török barátainkat egy olyan elôadással, mely
egy régi magyar–török kapcsolatról szól, s
nyilvánvalóan számukra is újdonság. Alapos
kutatómunka után tarthattam meg „A Hunga-
rian meteorologist in Turkey” elôadásomat.

Réthly Antal 1879. május 3-án született Bu-
dapesten. Édesapja gôzhajókapitány volt a
Dunán. Középfokú tanulmányait a Toldy Fe-

renc gimnáziumban kezdte, de diákcsínyek
miatt az érettségi vizsgát már a közgazdasági
gimnáziumban tette le. 1898-ban már állami
szolgálatba került, atyjának jó barátja, Kon-
koly-Thege Miklós igazgató kalkulátorként al-
kalmazta az Országos Meteorológiai és Föld-
mágnesességi Intézetben. A földrajz szakos ta-
nári oklevelet – mivel nem volt latin érettségi-
je – mint rendkívüli hallgató szerezte meg
1904-ben. 1905-tôl 1917-ig tudományos stá-
tuszban, asszisztensként tevékenykedik a me-
teorológiai intézetben, miközben csillagászati,

Réthly Antal,
a meteorológus matuzsálem
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