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A fotótörténet a fényképezés történetéből a
fényképező személyekkel és alkotásaikkal, va-
lamint a képkészítő eljárásokkal foglalkozik. A
fotótechnika-történet tárgyalja az eszközök tör-
ténetét, alkotóik-feltalálóik, konstruktőreik
életét, a gyártók és a gyártás históriáját. Ez a te-
matikai beosztás jól érvényesült a Műszaki
Könyvkiadó által az 1990-es évek végén meg-
jelentetett Fotótörténet című tankönyvben, mely-
nek megírásával Szarka Klárát és engem bíztak
meg.

A szöveg kialakításakor természetesen számos
lexikont, kézikönyvet, már megjelent fotótör-
téneti kiadványt, régi és mai folyóiratot átnéz-
tem; rengeteg adatot pontosítottam. A könyv
kéziratának megírásakor arra a megállapításra
jutottam, hogy – elszórt és némileg véletlenszerű
újságcikk-közléseket leszámítva – a magyar
fényképészeti eszközök tervezéséről, gyártásá-
ról nem jelent meg komolyabb ismertetés. Hoz-
zákezdtem a hiány pótlásához, és 1997-től nap-
jainkig magyar, francia, német és angol nyelven

számos kiad-
ványban, új-
ságcikksoro-
zatban ismer-
tettem a témát.
Több mint két
és fél éves le-
véltári kutató-
munka, vala-
mint számos
korabeli részt-
vevővel (terve-
ző, termelésirá-
nyító, dolgozó)
történt beszél-

getés után a magyar fényképezőgép-gyártás
részletes históriáját egy könyvben dolgoztam fel,
ami angol és német nyelven jelent meg. Koráb-
ban csak a tárgyakat, illetve egyes esetekben a
gyártók nevét ismerhette az érdeklődő. Mun-
kálkodásom révén kiegészültek a meglévő ada-
tok, és közismertté vált a tervezők neve, a gyár-
tás időpontja és az előállított mennyiség is.

Az Egyesült Államokban publikálja Jim
McKeown szakíró a műfaj mérvadó katalógu-

sát. A 12. kiadás A/4-es méretben 1248 oldalon
negyvenezer fényképezőgép leírását és irányá-
rát, tízezernek pedig fekete-fehér fotóját is tar-
talmazza. Az általam személyesen ismert
szerző a gyártók vagy ha az ismeretlen, a gépek
nevének alfabetikus sorrendjében ismerteti a
tárgyakat. Működésem eredményeként a Ki-
nobox átkerült a „K” betűből az „Elektromos-
ipari…”-hoz; de néhány, a gyűjtők által fontos-
nak tartott gyártási-mennyiségi adatot is
pontosítottam a korábbi kiadásokhoz képest.

A hazai ipartörténet e fejezetét az idén az ér-
tékesítéshez kapcsolódó szempontokkal, ke-
reskedelmi vonatkozásokkal is ki kellett egé-
szítenem. Lehetőséget kaptam ugyanis Kiss
Imrétől, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Múzeum igazgatójától, hogy az általam
összegyűjtött anyagot náluk bemutassam. A
múzeum nemrégiben költözött szűkebb pátri-
ámba, Óbudára, abba a házegyüttesbe, ahol
egykor Krúdy Gyula is lakott. (Mai nevén: Ko-
rona tér 1.) A „Pajtás és pajtásai” című tárlat
2013. június 16-áig tekinthető meg, hétfő kivé-
telével naponta 10–18 óra között. 2013. szep-
tember 13-án pedig nyílik az anyag második, je-
lentősen bővített bemutatása Kecskeméten, a
Magyar Fotográfiai Múzeumban.

Az anyag összeállításakor megállapítottam: a
magyar ipar az 1950-es évek végén, 1960-as
évek elején minden, a fényképezés műveletei-
hez kapcsolódó anyagot megterveztetett, elő-
állított-gyártott, és a hazai kereskedelem for-
galmazta is őket!

Magyar fényképezőgépek kiállítása

2. ábra. Kinobox kisfilmes fényképezőgép 1958-ból (fotó: Fejér
Zoltán)

1. ábra. Pajtás tekercsfilmes fényképe-
zőgép bőrtokban, 1960-as évek közepe
(fotó: Fejér Zoltán)
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A filmet és a fotópapírt Vácott gyártotta a
FORTE, a felvételezéshez, nagyításhoz szüksé-
ges izzólámpákat Budapesten a Tungsram. Fo-
tóvegyszereket kisiparostól (Lentz Nándor, Bu-
dapest) nagyvállalatig (Chinoin, Reanal) többen
készítettek; fával (Duna Mgtsz) és bakelittel pe-
dig tsz-melléküzemágak és szövetkezetek dol-
goztak szívesen. Érdekesség, hogy a villany-
órák lecsapódó biztosítékának doboza és az
egyszerű kivitelű fényképezőgépek váza – a
Kábelgyárban – ugyanabból a „Futurit” már-
kanevű bakelitből készült. Ellenpontként kap-
csolódott be az ilyen irányú termelésbe a kőbá-
nyai ELGÉSZ Ksz. az 1950-es évek közepén
(későbbi nevük: Elektromosipari Gépalkatrész
és Szerszámkészítő Kisipari Szövetkezet). Ők a
sötétkamra-lámpától a fotótálakon keresztül a
diavetítőig és a kis méretű nagyítógépig sokféle
fotócikket gyártottak; ezeket évtizedeken át for-
galmazta az OFOTÉRT.

A filmelőhívás viszonylag rövid és pontosan
betartandó időszakait (előhívás 4,5–9 perc, mo-
sás fél perc, fixálás 6–8 perc) a sötétkamrában a
Pesterzsébeti Óragyár csengető-percjelző órá-
jával lehetett mérni. Ez is, mint a korszakban
gyártott ipari termékek túlnyomó többsége, tel-
jesen mechanikus szerkezet volt, működtetése
nem igényelt elemet vagy külső áramforrást.
(Természetesen a Gamma által gyártott nagyí-
tógép és vetítő vagy a Pápán, az Elekthermax-
ban készített fényképszárító gép váltóárammal
működött.)

A szobai vagy utcai fényt használta fel vi-
szont a Fővárosi Finommechanikai Vállalatnál
készített térhatású dianéző, amit 1957-ben gyer-
mekeknek „Varázsdoboz” néven árusítottak.

Családi hagyatékból került elő az a vásárlási

kiskönyv, amelynek munkaadói igazolása alap-
ján nagybátyám a Budapesti Nagyáruházban az
1950-es évek közepén egy Momikon fényképe-
zőgépet vásárolhatott…

Az 1963-ban megjelent Fotolexikon táblázata
szerint Magyarországon az 1953-ban megin-
dult és az 1960-as évek közepén megszüntetett
fényképezőgép-gyártás keretében tíz év alatt
(1953–1962) 313 429 darab terméket állítottak
elő. Hozzátehetjük: ennek a mennyiségnek a
kilencven százalékát egyszerű kivitelű, gyer-
mekek, fiatalok és kezdő amatőrök kezébe
szánt fényképezőgépek tették ki. Lássuk tehát
a kamerák felsorolását! (Sorrend: név – tervező;
gyártó; megjelenés éve; hozzávetőleges meny-
nyiség.)

Utitárs – Barabás János; Fővárosi Finomme-
chanikai Vállalat – Finommechanikai és Acélá-
rugyár, Budapest; 1953; 60 ezer körül.

Pajtás – Barabás János, Kerkai János, Rácz Al-
bert; Gamma – Fővárosi Finommechanikai Vál-
lalat, Budapest; 1955; legkevesebb 160 ezer.

Kinobox – Dennik Ferenc, Stenczer János;
Elektromosipari Gépalkatrész és Szerszámké-
szítő Ksz, Kőbánya; 1958; körülbelül 30 ezer.

Fotobox – Forgács János; MOM (Magyar Opti-
kai Művek), Budapest; 1959; legkevesebb 20 ezer.

Momikon – Szabó Sándor, Lantos Antal,
Puska István (gépváz), Majoros Sándor, Ujváry
Imre (objektív); MOM; 1954; kb. 3400.

Mometta – MOM; 1956; kb. 11 000.
Mometta II-es – MOM; 1957; kb. 12 000.
Mometta III-as – MOM; 1958; kb. 3200.
Mometta Junior – MOM; 1958; kb. 1700.

Elképzelhető, hogy a kedves Olvasó – gon-
dolatban – máris ki tudja egészíteni a felsoro-
lást. A tárlat ugyanis az első ötéves terv indu-
lásától a második ötéves terv befejezéséig tartó,
általam a hazai fényképezőgép-gyártás „ipari
kor”-ának elnevezett időszakával, valamint a
sorozatgyártásra is került tárgyakkal foglalko-
zik. A korábbi időszakok az 1839-től 1919-ig
tartó „hőskor” és az ezután következő „kísér-
letező kor” taglalása már inkább egy műszaki
örökségünkkel foglalkozó múzeum falai közé
kívánkozna.

A mellékelt felvételek kifejezetten jelen írás il-
lusztrálására készültek, és máshol még nem je-
lentek meg.

FEJÉR ZOLTÁN

3. ábra. A Magyar Optikai Művekben 1957-ben gyártott Mo-
metta II-es (fotó: Fejér Zoltán)


