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Szakszerű becslések szerint évente mintegy ötmillió tekercs filmet fényképezünk el, s 

kétmillió fényképezőgép van az országban. Szakfényképész, profi fotós megközelítőleg 

négy-ötezer lehet, s komolyabb, kiállító amatőr körülbelül 10-15 ezer. Próbáljunk e számok 

mögé tekinteni!

Ötmillió tekercs film, kétmillió fényképezőgép. Sok ez, vagy kevés? Nyilván attól függ, 

hogy mihez mérjük. A kétmillió fényképezőgép nagyon sok, hiszen a statisztika nyelvén ez 

azt jelenti, hogy minden családra jut egy kamera. Az évente ötmillió tekercs film sem kevés,

hiszen fél tekercs jut egy főre, a csecsemőket és az aggastyánokat is beleértve. A két adat 

együtt a magyar társadalom (kis)polgárosultságának előrehaladott voltára utal: immár 

tömegigény, hogy a családi összejövetelek, a gyerekek első lépései, az érettségi ballagás, az 

utazások, kirándulások legszebb pillanatai megörökíttessenek, hogy ne múljék el 

nyomtalanul: jelen voltunk ezen az árnyékvilágon.

A fejenként fél tekercs film azonban, nemzetközi összehasonlításban, nagyon kevés. 

Németországban ennek négyszerese, Japánban és Amerikában hatszorosa (!) a megfelelő 

adat. Ehhez jó tudni, hogy a fotóipar mindenütt a világon az amatőrök által készített, az 

automata gépeknek köszönhetően egyre jobb átlagminőségű negatívokról készített képekből

él. Németország a fotókereskedelemnek csak 46%-át teszi ki a gépek, filmek, tartozékok 

eladása, míg a nagyobbik hányad, 54% a fotókidolgozás, az előhívott filmekről készített 

papírmásolatok készítése.

Számos kiváló atomfizikust adtunk a világnak, mégsem vagyunk atomnagyhatalom. Ennek 

mintájára elmondhatjuk, hogy míg André Kertész, Paul Almási, Brassaї és jónéhány mai 

magyar fényképész nevét ismeri a nagyvilág, mégsem vagyunk fotós nagyhatalom, még 

középhatalom se igazán. Ennek okai az előző rendszerre vezethetők vissza. Ne legyintsenek,

hogy ezt a lemezt már ismerjük, mert ez nem a szokásos lemez, sőt! Éppen arról van szó, 

hogy miközben sok tekintetben jobban álltunk béketáborbéli szomszédainknál, a 

fényképészeti kultúránkat meghatározó keretek furcsa mód jóval szorítóbbak voltak, mint az

egykori Csehszlovákiában, Lengyelországban, az NDK-ban vagy akár a Szovjetunióban. 



A kereskedelemben az Ofotért monopolhelyzete határozott meg mindent: ő volt egy 

személyben a nagyker, a kisker és az importőr. Az eredmény: egészen a legutóbbi időkig 

még a profi fotósok egy része is, hát még az amatőrök, elavult gépekkel és korszerűtlen 

nyersanyagra voltak kénytelenek dolgozni – hacsak nem csempészték be maguknak a 

megfelelő felszerelést. Körülöttünk más volt a helyzet. A cseh és lengyel profi fényképészek

vállalhattak nyugaton munkát, és az ebből befolyt valutát eszközeik fejlesztésére 

fordíthatták. A Szovjetunióban pedig a legkiválóbb gépekkel fényképezett a fotós elit: a 

Pravda szerkesztősége például Leicákkal volt fölszerelve (ez olyasmi a kisfilmes 

fényképezőgépek világában, mint az autókéban a Rolls-Royce). 

A profik jobb felszereltsége, pontosabban mindaz, ami a fényképészeti kultúrában ezzel jár, 

visszahatott az igényesebb amatőrökre; az eredményt a nemzetközi kiállítások dobogós 

helyezettjei is mutatták. Ehhez járult még, hogy az említett országokban gyártottak 

kamerákat, objektíveket, nagyítógépeket és más eszközöket is, tehát könnyen és olcsón 

lehetett középkategóriájú felszereléshez jutni. Ráadásul az amatőr mozgalom sehol nem volt

annyira centralizált és szigorúan ellenőrzött, mint nálunk.

Film- és gépválaszték

Magyarországon a Forte termékei mellett sokáig csak az ORWO filmekhez, vegyszerekhez 

és papírokhoz lehetett rendszeresen hozzájutni, azokból is jobbára a kevésbé sikerült 

szériákhoz. A nyugati minőséget egyedül az Agfa képviselte.

1991 januárja fordulatot hozott a fotókereskedésben: liberalizálták a behozatalt, 

megszüntették a minisztériumi engedélyekhez kötött keretgazdálkodást. A nagyközönség a 

változásból annyit érzékel, hogy nőtt a filmválaszték, tömegével jelentek meg a kompakt 

kamerák, és sorra nyílnak a gyors szolgáltatást nyújtó minilaborok.

Az örvendetes változások hátterében kemény konkurenciaharc húzódik meg. 1990-ben a 

Kodak becslések szerint még csak 5%-os piaci részesedést mondhatott magáénak, szemben 

az Agfa és a Fuji 40-45%-ával. Időközben a Kodak fölfutott 35%-ra, az Agfa visszaesett 25,

a Fuji pedig 35%-ra. A Fuji legfőbb törekvése, hogy visszaszerezze egykori piaci pozícióját.

Ennek egyik eszköze, hogy erőteljesen beszállt a minilaborok üzemeltetésébe: az országban 

jelenleg működő 250-270 minilabor fele Fuji, s a cég további térnyerése várható. 

A versengésnek egyébként a nagyközönség számára nincs igazán tétje: az Agfa-, a Fuji- és a

Kodak-filmek az amatőr kategóriában is a legmagasabb színvonalat képviselik, s 



úgyszólván egyre megy, hogy a kézhez kapott papírkép hátulján melyik cég jele látható. (A 

hazai nyersanyaggyár, a Forte sztorija külön cikket érdemelne, ezért itt nem foglalkozunk 

vele.)

Az Ofotért monopóliumának megtörése a gép- és felszerelés-kínálatban is robbanásszerű 

változásokkal járt. A kompakt kamerák a laikus fotósokat tették boldoggá, de volt és van 

okuk örömre a profiknak és az igényesebb amatőröknek is. Végre nálunk is elérhetővé lettek

olyan márkák, mint a Canon, Minolta, Nikon, Olympus, Hasselblad, Mamiya, Cambo, 

Horseman, Linhof, Sinar és a többi nagyágyú. Persze, ezen a téren is igaz, hogy ami az 

árakat illeti, elértük már a nyugati szintet, csak éppen a bérek maradtak keletiek.

A felhasználók

Van már korszerű gép, felszerelés, nyersanyag: mi kell még egy viszonylag fejlett 

fotókultúrához? Nem sok, mégis talán a legtöbb: a kultúra.

Igazi fotóskultúra eléréséhez az kellene, hogy a megrendelők: a képszerkesztők és a 

reklámirodák igényesebbek legyenek; hogy a profik szakosodjanak; hogy a jó fényképet 

tisztességgel fizessék meg; hogy legyen széles választékot nyújtó szakképzés és 

szakkönyvkiadó; hogy az oktatásban nagyobb figyelmet szenteljenek a vizuális kultúra és 

ezen belül a fényképezés megismertetésének. Nyilván bővíthető a lista, de a lényeg 

nagyjából ebben összegezhető.

Ma még messze vagyunk az ideális állapotoktól. A reklámbiznisz fölfutásával és a 

lapalapítás szabadságával ötvenszer-százszor több fényképpel találkozunk, mint a 

rendszerváltás előtt, ám a mennyiség mind ez idáig nem csapott át minőségbe. 

Magazinjaink aligha vehetik föl a versenyt a nagy nyugati lapokkal, s ez csak részben írható

a nyomdai színvonal rovására. Épületfotók jelennek meg úgy szaklapokban, hogy készítőjük

nem is hallott a perspektíva korrekciójáról, vagy ha mégis, akkor nincs meg hozzá a 

felszerelése. Mert másfajta gép kell az épület-fényképezéshez, mint a divatfotóhoz, másfajta

objektív kell a portréhoz, mint a tájképhez, más eszközökkel világít az ember egy 

csendéletet, mint egy esküvőt. Egy-egy speciális tárgykörre összeállított felszerelés 

százezrekbe, esetenként milliókba kerül, amit nem mindenki engedhet meg magának. Más 



kérdés, hogy akkor talán a feladatot sem kellene elvállalnia. A képszerkesztő viszont nem 

tehet mást, mint hogy az adott kínálatból kiválasztja a legelfogadhatóbbat. 

Hamarosan eljő az idő, amikor a lapoknak, reklámcégeknek, megrendelőknek igenis számít,

hogy milyen minőségű fotót használnak, s tudják, hogy a minőséget meg kell becsülni és 

meg kell fizetni. Ez nem prófécia; piacgazdaságban a dolgokat el kell adni, s ez előbb-utóbb

érvényes lesz a lapokra is, a bennük megjelentetett reklámokra is, meg mindarra, amit ezek 

a reklámok hivatottak eladni.

Kamarapolitika

Ennek fényében elhibázottnak látszik, ahogyan a hivatásos fotósok egy része próbál föllépni

a szakszerűtlenség ellen. Véd- és dacszövetségre léptek egymással, s szeretnék elérni, hogy 

törvény mondja ki: a gazdálkodó szervezetek (a lapok is annak számítanak) csak az 

Alkalmazott Művészeti Kamara tagjait foglalkoztathatják. Ismét lesznek hát kiválasztottak, 

akik megmondják, hogy ki tud fényképezni, s ki nem. De milyen szempontok alapján? 

Mert ha például szakmai végzettséghez kötnék, a Magyar Fotóművészek Szövetsége 

tagjainak felét-harmadát ki lehetne zárni a fényképezni tudók köréből. És ki fogja 

levizsgáztatni a vizsgáztatókat? Hogy is írta Karinthy? "Uram, zseni lakik Önben. - Uram, 

Önben nem különben." Ez lesz, már megint?

Azért kell ezzel a látszólag részproblémával foglalkoznunk, mert ez fogja meghatározni a 

fotókultúra legközelebbi jövőjét. Ugyanis látnivaló, hogy az alkalmazott fotográfiát 

kirekesztő alapon szabályozó törvény semmit nem old majd meg, viszont megosztja a fotós 

társadalmat: lesznek a bárcások és a strichelők, de minden marad a régiben. A nyelvtudást is

próbálták az érintettek hasonló módon körülbástyázni, de megbuktak vele: a fordítást, 

tolmácsolást, idegenvezetést továbbra is a megrendelő és a szolgáltatást fölkínáló 

megállapodása, nem pedig ilyen-olyan rendelkezés szabályozza. A megrendelőt az érdekli, 

hogy az illető képes-e megoldani a feladatot, s hogy mennyit kér a munkájáért. Miért lenne 

ez másképp a fénykép esetében?

Egy profit az különböztet meg a mégoly igényes amatőrtől, hogy állandó, megbízható 

színvonalon dolgozik. Lehet, hogy az amatőr keze egyszer-egyszer elsül, és nagyszerű kép 

lesz az eredmény – a profi viszont már az expozíció pillanatában pontosan tudja, hogy mi 



lesz a képen. Ez olyan előny, amit előbb-utóbb a megrendelők is respektálnak és 

honorálnak, s ezt a folyamatot hiábavaló és káros is a törvény szigorával siettetni –  

különösen nálunk, ahol az életidegen törvényeket úgyis kijátsszák. 

Nem az fenyegeti a fotókultúrát, hogy egy-egy jobban sikerült képet sikerül eladnia az 

amatőr vagy mondjuk egy műemlékes, de nem kamarai tag fotósnak, s a pénzen filmet, 

hívót, egy új zoomot vagy fotóstáskát vesz. Azt sem gondolhatja senki komolyan, hogy a 

profik anyagi érdekei jelentősen csorbulnának az alkalmi képeladásoktól.

Sokkal nagyobb kár származik abból, hogy ha igényesebb amatőrök (mármint a 

becsületesebbje; az ügyeskedők úgyis megtalálják a kiskapukat) kénytelenek lesznek 

fölhagyni a fényképezéssel, mert nem tudják fizetni az egyre növekvő költségeiket, vagy 

mert elegük van már a zsűrikből, a bizottságokból, a macerából és a megaláztatásokból. Ez 

azért lenne baj, mert annak idején a ma profinak nevezettek is amatőrként kezdték, amit 

nem kellene elfelejteniük, s jó néhányuk szakmai tudása és felszerelése semennyivel nem 

jobb, mint egy igényesebb, de nem főfoglalkozású fotósé.

Színvonalasabb képzést 

A fényképezés alapjában véve demokratikus műfaj: ha szerencséje, kis érzéke, némi tudása 

és megfelelő felszerelése van hozzá, bárki készíthet pompás képeket (és persze rengeteg 

selejtet és álművészi giccset). Ma Magyarországon a nyersanyag- és gépellátás, leszámítva 

az árviszonyokat, kielégítőnek mondható. Az amatőr fotóklubok többsége válságba jutott, 

mert egyre nehezebb szponzort felhajtani – ez fájdalmas ugyan, de minden olyan 

tevékenység közös fájdalma, mely nem kötődik közvetlenül a biznisz világához.

A fényképészeti szakoktatás ma már kissé merevnek mondható, de legalább létezik: 

szakmunkás, képzőművészeti gimnáziumi, főiskolai alkalmazott fotós végzettséget lehet 

megszerezni – más kérdés, hogy mihez kezd vele az ember. Az iskolai oktatásban még 

mindig mostohagyerekként kezelik a vizuális kultúrát, és ezen belül huszadrangú kérdésnek 

a fotókultúrát – ezen kellene mindenekelőtt változtatni, de hát ezt már annyian és oly régóta 

mondogatják, hogy szinte röstelljük leírni. 


