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Fotóművészképzés – Magyarország történetében először

Évszázados adósságot törlesztünk önmagunknak azzal, ha elindulhat a felsőfokú 

fotóművészképzés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Egyszersmint megtehetjük az 

első lépést, hogy ezen a téren is fölzárkózhassunk Európához.  

Nyugat-Európában, Amerikában és még számos helyén a világnak minden nagyvárosban 

van legalább egy művészeti egyetem vagy főiskola, melyeken magától értetődően van fotó 

szak is. Nem így Magyarországon, ahol sohasem volt – és ma sincs – felsőfokú 

fotóművészképzés. Különösen visszás ez a tény, ha meggondoljuk, hogy számos, immár 

fogalommá vált fotóművészt adtunk a világnak (André Kertész, Moholy-Nagy, Brassaї, 

Martin Munkácsi, Robert Capa, hogy csak a legnagyobbakat említsük), s manapság a 

kortárs magyar fotóművészet kiemelkedő alakjaí (Kerekes Gábor, Szilágyi Lenke, Benkő 

Imre, Korniss Péter és mások) szintén komoly megbecsültségnek örvendenek világszerte. 

Ám aki fotóművész szeretne lenni e hazában, arra kényszerül, hogy önerőből, autodidakta 

módon (vagy külföldön) sajátítsa el az ehhez szükséges szakmaí ismereteket és tudást. 

Ezt a felemás helyzetet kívánjuk fölszámolni azzal, hogy a Magyar Képzőművészeti 

Egyetemen elindítjuk a Fotó Szakot.

Fotóművészet és médiaművészet

A technikaí képalkotás új formáihoz igazodó médiaművészet oktatása immár teljes 

polgárjogot nyert a magyar felsőoktatásban. Külön öröm, hogy az Intermédia Tanszék 

vezetői és oktatói már eddig is békés együttélésként, nem pedig egymás elleni harcként 

fogták föl az új és a „hagyományos” médium viszonyát. Magyarán: programjukban sort 

kerítettek bizonyos fotós ismeretek oktatásának is. Ez azonban nyilvánvalóan nem 

pótolhatja az önálló, autonóm fotóművészeti oktatást, mely – miként ez talán az alábbi 

tantárgyleírásokból is kiderül – teljes mértékben igénybe veszi a hallgatók idejét. 



Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a digitális technika nemcsak „elhódít” 

területeket a hagyományos fotográfiától (beleértve ennek művészi felhasználását is), hanem 

ezzel párhuzamosan egyúttal fölértékeli, megnemesíti a hagyományos, kémiaí alapú, 

manuális fotográfiát. Hasonló folyamat ez, mint amit az 1880-as években épp a fotográfiaí, 

pontosabban az autotíp képreprodukció váltott ki a fametszet, az akvatinta és egyéb 

sokszorosító grafikaí műfajokban: megszabadulván pusztán illusztratív funkciójuktól, önálló

művészi kifejező eszközökké válhattak. 

Manapság ugyanez történik a digitális technika térhódítása során a fotográfiával: a 

hagyományos fotográfia megszabadul egy sor feladattól – az emlékképgyártás és az 

alkalmazott fotográfia terén –, s így „megnemesedik”, fölerősödik önálló művészi 

kifejezőeszköz funkciója, mely a 19-20. század fordulójától amúgy is megvolt, az egyéb 

fotóhasználatok mellett. 

Mindezek figyelembe vételével a Fotó szak kizárólag a fotográfiaí médiummal, az optikaí 

és kémiaí úton előállított állóképek alkotásával foglalkozik. Aki a komputergrafikát 

választja médiumául, annak a számítógépes képhasználatot kell megtanulnia. Ugyanolyan 

munkamegosztás ez, mint ami a hagyományos, kézműves grafikaí technikák és a 

komputergrafika oktatásában magától értetődően megvan. 

Fotóművészet és alkalmazott fotográfia

Az alkalmazott fotográfia a sajtó és a könyvkiadás számára „szállít” fotográfiaí illusztrációt.

Olyan önálló szakmák tartoznak ide, mint a divat-, a reklám-, a színházi és a standfotó, az

épület- és enteriőrfotó, az étel-, az ékszer- és egyéb tárgyfotó, a szűkebb értelemben vett

sajtófotó,  és  így  tovább.  Azért  nevezik  ezeket  összefoglalóan  alkalmazott  fotográfiának,

mert  a  fotográfus  nem  önállóan,  autonóm  módon  dolgozik,  hanem  jobb  esetben

mellérendelt,  rosszabb  esetben  alárendelt  szerepet  játszik  a  lap,  a  folyóirat,  a  tematikus

album stb. képszerkesztője mellett. 

Az alkalmazott fotográfia felsőfokú képzésének természetes helye, intézménye a Magyar 

Iparművészeti Egyetem, mely szakirányú képzéssel igyekszik eleget tenni ennek a 

feladatnak; a Magyar Újságírók Szövetsége pedig tanfolyamos képzéssel próbálja 

biztosítani a fotóriporter-utánképzést.



Az autonóm fotóművészet oktatását tehát nem pótolhatja az Iparművészeti Egyetem belül 

folyó fotós szakirányultságú képzés. Olyan ez, mint ha Magyarországon lenne alkalmazott, 

reklámgrafikaí képzés, viszont nem lenne ezzel párhuzamosan képgrafikus képzés. 

Legalább ennyire képtelen az a helyzet, hogy a művészi célú és igényű fotóművészetet ma 

sehol nem oktatják egyetemi szinten Magyarországon.

  

Kézműves fotográfia és a fotókonzerválás

Végezetül megemlítjük azt az egyáltalán nem mellékes tényt, hogy az önálló szakként 

elindított fotóművészképzésre különösen kedvező alkalom nyílik most, hogy az egyetem 

elindítja a fotókonzervátor és fotórestaurátor-képzést, melynek oktatói gárdája és tananyaga 

jó egyharmadában megegyezik a fotó szakéval. Az anyagi és emberi erőforrásokkal, a 

technikaí felszereléssel, az elhelyezéssel stb. való racionális gazdálkodást és takarékosságot 

teszi lehetővé, ha a két szakot párhuzamosan, egymásra építve indítja el a Képzőművészeti 

Egyetem és az Oktatási Minisztérium. Mindkét szak tervezett tanrendjében messzemenően 

figyelembe vettük ezt a takarékossági szempontot. 

A fotó szak célja, feladataí, képzési rendje

A fotó szak legfőbb célja az, hogy a hallgató a fotográfiaí médium legmagasabb technikaí 

szintjein szabadon fejezhesse ki önmagát. A művészi szabadság ebben az összefüggésben 

azt jelenti, hogy a hallgató választhat e technikák és eljárások között. Így nem kényszerül 

rá, hogy mondanivalóját kizárólag a fekete-fehér és színes fénykép vizuális nyelvtanára 

korlátozva fogalmazza meg, illetve ha mégis ezek valamelyikét választja, azt a legmagasabb

fokon, kreatív módon tudja művelni. 

A tanmenet összeállítása során arra törekedtünk, hogy minél több gyakorlati tudást és 

ismeretet adhassunk át a hallgatónak. Különös gonddal ügyeltünk rá, hogy az egyes 

tantárgyak egymásra épüljenek, és hogy az egyes tantárgyakon belül a fokozatosság elve 

érvényesüljön: az általános, áttekintő ismeretek és az egyszerűbb technikaí készségek 

elsajátítása felől haladunk az egyre bonyolultabb technikák felé. 



Emellett szem előtt tartottuk azt is, hogy ne szakbarbárokat képezzünk. A hallgató tehát 

megismerkedik a fotográfia legszélesebb kulturális és történelmi kontextusaíval, és 

betekintést nyer a többi művészi képalkotó forma – mindenekelőtt az egyéb technikaí 

képalkotási módok – történeti, esztétikaí és technikaí kérdéseire is. A Képzőművészeti 

Egyetem általános képzési rendje pedig lehetővé teszi, hogy a technikaí képalkotás 

problémáit a hallgató el tudja helyezni az egyetemes és a magyar művészettörténet és -

elmélet rendszereiben. A rendszeres számonkéréssel és beszámoltatással igyekszünk 

biztosítani, hogy a hallgató legyen képes tudását, ismereteit és gondolataít megfogalmazni, 

másokkal szóban és írásban megosztani, illetve – ha valaki a tanári pályát választja – 

másoknak átadni.  

Az öt évfolyamon történő, tíz féléves képzést a kreditrendszer alapján alakítottuk ki. Az 

alapozó képzés keretében – a technikaí alapismeretek elsajátítása mellett – konkrét 

feladatokból álló, irányított műhelymunka zajlik. Erre épül a tutoriális rendszerű 

szakképzés: az évente választható tanár irányításával történő, projekt alapú tanulás, melyet a

diplomaév hasonló szellemű és struktúrájú éve követ.

A Fotó Szak képzése öt éves (10 félév, 10 szemeszter), és fotóművész diplomát nyújt. 

Posztgraduális képzés bevezetése és a szakirányú továbbképzés az egyetemi igényeknek 

megfelelően történik. 

A képzés rendjét úgy alakítottuk ki, hogy szakirányú továbbképzéssel – szervesen 

kapcsolódva a már tanultakhoz – a hallgató fotókonzerváló és -restauráló második diplomát 

is szerezhet, ami talán a művészlétnél kiszámíthatóbb megélhetést biztosíthat számára.

A Fotó szak művészeti programja

[Drégely Imrének kellett volna megírnia, de végül nem készült el.]

A Fotó szak tantárgyi rendje

(a kreditrendszer alapja)

heti 20 óra szakmaí gyakorlat + 20 óra elmélet



A táblázat a tantárgyak egymásra épülését tükrözi. A kötelező előírások az alapképzés–

szakképzés kétlépcsős struktúrához igazodnak, és a fokozatosság elve érvényesül bennük. 

A művészi szabadságot a "gyakorlat és konzultáció" megnevezésű órák biztosítják: a 

hallgató szabadon eldöntheti, hogy mely technikákkal kíván elmélyültebben foglalkozni – 

de alapszinten mindegyiket ismernie kell.

évfolyam/ félév I/1 I/2 II/1 II/2 III/1 III/2 IV/1 IV/2 V/1 V/2

félév /oktatási hetek száma 1/12 2/16 3/12 4/16 5/12 6/16 7/12 8/16 9/12 10/16

I. Szakmaí elméleti 

tantárgyak:

1. Bevezetés a 

szakirodalomba

2 K

2. A fotó mint műtárgy: 

archívumépítés, prezentáció,

portfólió, installálás, 

kiállítási megvilágítás

2 aí

3. Vegyszer- és 

papírismeret   

2 aí

4. Fotótörténet sz

4.1. A fotográfiaí technikák 

története; agnoszkálás

2 K

4.2. A fotográfia 

kultúrtörténete: a nem 

művészi célú 

fotóhasználatok

2 K

4.3. A magyar fotográfia 

története: kiemelkedő 

feltalálók, alkotók és 

intézményszervezők

2 K

5. A fotóművészet története

és elmélete

sz



5.1 Az egyetemes és a 

magyar fotóművészet 

története

2 K

5.2 Fotóelméletek 2 K

5.3. Kortárs fotóművészeti 

irányzatok

2 K

6. Az írás, a papír, a 

nyomtatás története

2 K

7 A sokszorosító grafika 

eljárásaí

2K

8. Médiaelmélet és -

történet

2 K

9. Filmtörténet 2 aí 2 aí 2 aí 2 K

10. 19-20. századi eszme- és

irodalomtörténet

2 K

11. A képzőművészeti 

fotóhasználatok

2K

II. Szakmaí gyakorlati 

tantárgyak:

dm dm

1. Felvétel- és 

világítástechnika:

dm dm

1.1. Csendélet és tárgyfotó; 

műtárgyfotó; a fotográfiaí 

műterem

4gy

1.2. Műtermi portré 4gy

1.3. Épületfelvétel és látkép; 

fénymérés, szűrőhasználat, 

expozíciós kompenzációk 

4gy

1.4. Szubjektív 

dokumentarizmus 

4gy

1.5. Felvételtechnikaí 4gy 4gy 4gy 4gy 4gy 4gy



gyakorlat és konzultáció

2. Negatívtechnika: dm dm

2.1. Alapozó ismeretek: a 

Zóna-rendszer; a Pyro; 

egyéb alternatív hívók 

(Amidol, Fenidon); a 

tálhívás (síkfilmhívás)

4gy

2.2. Negatívtechnikaí 

gyakorlat és konzultáció

4gy 4gy 4gy 4gy 4gy 4gy 4gy 4gy 4gy

3. A fotográfiaí képkészítés

technikái:

dm dm

3.1. Zselatinos ezüst 

nagyítástechnika

8gy

3.2. Alternatív 

fotótechnikák: camera 

obscura, fotogram, Polaroid, 

emulzió fölvitele papírra

4gy

3.3. Ezüst alapú technikák: 

sópapír, albumin, arrowroot

4gy

3.4. Vas alapú technikák: 

cianotípia, kallitípia, 

argentotípia, Vandyke, 

argirotípia

4gy

3.5. Platinotípia és 

Palladiotípia; előhívós és 

kimásoló eljárások

4gy

3.6. Színes nagyítás 4gy

3.7. Króm alapú eljárások I.:

olaj és brómolaj nyomat, ill. 

átnyomat; gelabrome, 

carbrome

4gy

3.8. Fotóemulzió fölvitele 

különböző hordozókra: bőr, 

4gy



fa, fém, üveg

3.9. Króm alapú eljárások 

II.: monohrom pigment és 

guminyomatok, Fresson

4gy

3.10. Alternatív színes 

eljárások: pigment és 

guminyomat

4gy

3.11. Fotómechanikaí 

eljárások: fénynyomás, 

fotogavűr, fotolitográfia, 

woodburrytípia

8gy

3.12. Egyedi képalkotási 

technikák: dagerrotípia, 

ambrotípia

4gy

3.13. Gyakorlat és 

konzultáció

8gy 4gy 4gy 12gy 4gy 4gy 12gy 12gy

4. Digitális képfeldolgozás 2gy 2gy sz

5. Képelemzés 2gy 2gy sz

6. Szakmaí kirándulás 30ó 10ó 30ó 10ó

7. Művésztelep 60ó 60ó

K = Kollokvium, aí = aláírás, gy = gyakorlati jegy, sz = szigorlat, dm = diplomamű, áv = 

államvizsga, nyv = nyelvvizsga


