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NEMZETI FOTOTÉKA 
(Deutsche Fotothek, Dresden)

WALTER MAY

A Drezdában működő német fototéka a berlini Német Állami Könyvtár (Deutsche 
Staatsbibliothek) különgyüjteménye, a tudomány, kutatás és oktatás képdokumentumai
nak központi intézménye, az NDK legnagyobb tudományos fényképgyűjteménye. Fela
data a tudományos és dokumentum-értékű fényképfelvételek összegyűjtése és feltárása, 
valamint a tudomány, kutatás, a gyakorlati élet, a tanítás és a nevelés szolgálata. Gyűjti 
a fényképeket, a fényképnegatívokat és diapozitíveket.

Keletkezése és fejlődése

Az 1951 január elsején alapított fototéka az egykori Szász Helytörténeti Képtár 
fényképarchívumából jö tt létre, amelyet 1924-ben alapítottak azzal a céllal, hogy a fotó
anyagot a népképzés érdekében hasznosítsa. A fényképek és filmek taneszközként való 
előkészítése mellett a Helytörténeti Képtár tervei közé tartozott egy fénykép-archívum 
felállítása is, melynek feladatául a szász helytörténeti képdokumentumok gyűjtését, és 
ezen a módon a szász terület, vidék, történelem és kultúra átfogó fényképi dokumentálá
sát tűzték ki. Ez a fényképarchívum 1925-ben jött létre Drezdában, a maga nemében 
elsőként egész Németországban. A gyűjtemény felállításakor alig lehetett meglévő kép
anyaghoz folyamodni: amennyiben ilyen egyáltalán létezett, különböző intézményekben 
volt szétszórva, és nem volt róluk semminemű szisztematikus és általánosan hozzáférhető 
leírás. Ezért a Képtár az állomány felállítását saját, vagy a megbízásából készített felvéte
lekkel kezdte. Emellett igyekezett fényképgyűjteményeket is megszerezni.

A Helytörténeti Képtárban 1944-ben kereken 47 ezer negatív és 65 ezer diapozitív 
volt. A negatív-gyűjteményt szak- és betűrendes katalógusban tárták föl. Ez a képanyag 
korlátozás nélkül a nyilvánosság rendelkezésére állt, oktatási-tanulmányi célokra éppúgy 
lehetett használni, mint publikációkhoz. Drezda pusztulásakor, 1945. február 13—14-én 
a diapozitív-gyűjtemény, a teljes katalógus és a gyűjteményre vonatkozó feljegyzések
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elpusztultak, a pusztulás csak a korábban elszállított negatív-gyűjteményt kímélte meg. 
A Szász Helytörténeti Képtár újjáépítése, melynek gyűjteményét már 1946 nyarán 
hozzáférhetővé tették a nyilvánosság számára, az összes megmaradt negatív újrafeldolgo
zását és egy új diapozitív-gyűjtemény felállítását igényelte. Az új, demokratikus iskola- 
reformmal összhangban és számos fényképarchívum háborús pusztulásai következtében 
a Képtár egy sor új feladatot vállalt, ami elsősorban a gyűjtési tevékenység tematikus 
kiszélesítéséhez vezetett. A gyűjtésben már nemcsak a szász területre koncentráltak, 
hanem egy tartalmilag általános fényképarchívum felépítésére törekedtek. 1951-ben 
a Szász Helytörténeti Képtárnak ezen fényképarchívumából hozták létre a Helytörténeti 
Fototékát („Landesfotothek”), melyet a szász népművészeti és műemlékvédelmi hivatal
nak rendeltek alá. Ez az átalakulás együtt járt a gyűjtemény tudományos és kulturális 
értékének, jelentőségének újraértékelésével; a gyűjtemény időközben túlnőtt a közműve
lődés keretein. Miközben tovább folytatták a fényképkészítést a vidékről, azaz megszer
vezték Szászország tervszerű fényképes feltárását, a Képtárnak plusz feladatává vált egy 
univerzális negatív- és diapozitív gyűjtemény szisztematikus létrehozása, valamint 
a képdokumentumok előkészítése és feldolgozása a tudományos kutatás, a képzés 
és a nevelés céljaira.

Az NDK területi újratagolásakor, 1952-ben feloszlatták a területi népművészeti és 
műemlékvédelmi hivatalt, és a Fototékát az NDK Kulturális Minisztériuma alá rendelték. 
A Minisztérium 1956-ban szabályzatot bocsátott ki a Fototéka számára, amelyben 
kimondta, hogy a fototéka a társadalomtudományi képdokumentáció központi intézmé
nye, és előírta a nemzeti kultúr- és művészeti értékek fényképes dokumentációjának 
a gyűjtését. Ilyen meggondolásból csatolták a fototékát 1961-ben a berlini Német Állami 
Könyvtárhoz.

Állománya és gyűjtési tevékenysége

A fototéka legátfogóbb és legértékesebb gyűjteménye a negatívarchívum, mely 
ma kb. 370 ezer negatívot tartalmaz, nagyrészt 13/18 cm-es formátumban. Legtöbbjük az 
1925-től napjainkig terjedő időből származik, kisebb részük a múlt század végéről és 
e század elejéről való. Feladatának megfelelően, a tartalmi súlypont a művészet- és kultúr
történet területére esik. Gyűjteményébe tartoznak az NDK kortárs művészeti alkotásai, 
mindenekelőtt a képző- és alkalmazott művészetek, városépítés és építészet, az ország 
összes művészeti és kulturális öröksége, a múzeumokban őrzőitek éppúgy, mint az 
emlékművek. így például a Drezdában őrzött művészeti alkotásokat az állami gyűjtemé
nyekkel szoros összhangban lefotózták, így az anyag mindig a tudományos kutatás rendel
kezésére áll. Ugyanígy a fototéka archívumában felvételeken őrzik a Drezdában 1945 
óta tartott nagy művészeti kiállítások számos alkotását — ezek a kiállítások a német 
képzőművészet reprezentatív áttekintését adják. Az állománynak ezt a részét az NDK 
Művészeti Akadémiájának művészeti archívumán keresztül is kiegészítik, melyet 1963 óta 
a Német Fototéka gondoz, mint tartós kölcsönzési állomány van a Művészeti Akadémián. 
A diapozitív-gyűjtemény egyfelől nagyformátumú dia pozitivekből áll, amelyek publiká-
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A „Graf Zeppelin” D-LZ 127-es léghajó Drezda fölött. 
Hahn felvétele, 1933.

Emeletes omnibusz a lipcsei főpályaudvar előtt. 
Trinks felvétele, 1913.
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Drezda, a Zwinger és a Színháztér. 
Hahn felvétele, 1943.

ciók számára szolgálnak eredetiként, másfelől keretezett diapozitívekből, melyek vetíthe
tők és előadásokra kölcsönözhetők. A bekeretezett diapozitívok gyűjteménye egyaránt 
tartalmazza az archivált negatívok kópiáit és olyan felvételeket is, melyek nincsenek meg 
a negatív-gyűjteményben. Ez elsősorban a színes diákra vonatkozik. A gyarapítás már 
kezdettől fogva két módon történik. Egyrészt a fototékának vannak fényképész munka
társai, akik a felvételeket készítik, másrészt vásárlás útján. Vásárolnak egyes felvételeket 
és fénykép-hagyatékokat, gyűjteményeket. A gyarapításnak ez az oldala nyert az utóbbi 
évtizedben fokozott jelentőséget.

1970-től 1980-ig az évi gyarapodás kb. 17 500 felvétel volt. Ebből 2500 volt a saját 
felvétel. 1945 óta ilyen módon 170 000, részben átlagon fölüli értékkel bíró negatív 
került a fototéka állományába, például az egykori szász honvédelmi szövetség 10 000 
negatívja, a szász helytörténeti kutatás minden területéről, valamint a régi lipcsei postai 
levelezőlapcég, a Trinka és Со. hétezres felvétel-gyűjteménye különböző helységekről és 
vidékekről, túlnyomórészt a régi Német Birodalom területéről. Mindkét archívum a kb. 
1910-től 1940-ig terjedő időszakot fogja át. Említésre méltó továbbá a drezdai fényké
pész, Walter Hahn hagyatéka 15 000 negatívval, melyek között értékes légifelvételek 
vannak szász helységekről és mindenekelőtt az 1945-ös pusztulás előtti Drezdáról. Fritz 
Eschen berlini fényképész 1972-ben megszerzett archívuma, mely 1930 és 1969 között 
keletkezett, 95 000 negatívot tartalmaz, Berlinről és egy sor más helységről, túlnyomó-
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részt Európából de a tengerentúlról is, valamint a kulturális és tudományos élet kiemelke
dő személyiségeinek portréit. Egy másik nagyobb állomány Paul Schultz hagyatéka 
15 000 felvétellel szász, német és más európai országok vidékeiről, városairól, építkezései
ről 1920 és 1940 között.

A fényképek tartós archiválásra való válogatása meghatározott értékszempontokat 
követel. A tartalmi kritériumok mellett, amelyek a gyűjtőkör függvényei, technikai és 
formai szempontokra is tekintettel kell lenni. A fototéka általában reprodukcióra alkal
mas negatívokat gyűjt. Ezek a szabály szerinti közép- és nagyformátumú negatívok, 
6/6-tól 18/24 cm-ig, az állomány építés szempontjából a legelőnyösebb a 13/18-as. A kis 
képek negatívjait csak kivételes esetben veszik állományba, ha a tartalma különleges 
értékű és a képdokumentum csak ilyen hordozón férhető hozzá. A diapozitív-gyújtemény 
reprodukciós célokra színes közép- és nagyformátumokat tartalmaz, 6/6-tól 13/18 cm-es 
méretben, míg vetítési célra 5/5-ös színes és fekete-fehér kisdiapozitívot. Nagyobb vetítés
re szánt diapozitívot (8,5/10 cm) csak kivételképpen archiválnak, egyébként ugyanazok 
az elvek érvényesek, mint a kis képek negatívjai esetében. A technikai minőség és az 
állapot megítélésében a képdokumentum kora és árnyaltsága, minősége játszik szerepet: 
a régebbi felvételek értékesebbek. így a technikai minőséget, a dokumentum állapotát 
a tartalmi tényezők kompenzálhatják.

Drezda, a Zwinger pavilonjainak romjai. 
Wernicke felvétele, 1943.
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Feldolgozás és felhasználás

A fotodokumentumok átfogó feldolgozása, mely a sokoldalú felhasználás előfeltéte
le, jelentős munkaráfordítást igényel. A feldolgozás a kép tartalmának megállapításával 
kezdődik, ez után értékelik a felvételt. A klasszikus információhordozókkal ellentétben, 
mint amilyenek a könyvek vagy a levéltári iratok, a fényképnegatívoknak rendszerint 
nincsen címe. Ezért, ha, amint az gyakran előfordul, egy anyag a hozzá tartozó írásos 
feljegyzés nélkül kerül a fototéka birtokába, szükséges a felvétel azonosítása. A döntés 
a megőrzésről vagy értéktelenné nyilvánításról a képtartalom jelentőségétől és a fentebb 
már említett formai és technikai érték-kritériumoktól függ. Az archiválásra szánt felvéte
lekről a leltárba vétel után címleírást készítenek a kép címének (témájának), a fényképész 
nevének, a negatív méreteinek és egyéb adatainak a feltüntetésével. Ezeket annotáció 
egészíti ki. Ezek az adatok kísérőlapra kerülnek, ahol az egyes katalógusok cédulaigényét 
is jelölik. A feldolgozás ellenőrzése után a leírást szabványos méretű katalóguscédulára 
sokszorosítják, és betűrendes, tárgyi, földrajzi és arcképkatalógust szerkesztenek belőlük. 
Kezdettől fogva törekedtek az állomány lehetőség szerinti sokoldalú feltárására. Az össz- 
állományból ez ideig 217 000 negatívot teljesen föltártak, amelyekről a szakkatalógusban 
mintegy 380 000 cédula van. E mellett a művészetekre 97 000, a földtudományokra 
52 000, a technikára 18 000, a természettudományokra 12 000, a néprajzra 8000, 
a történelemre 6000, a zenetörténetre/zeneikonográfiára 2000, a népművelésre és sportra 
egyenként 1000 utalás esik. A földrajzi (helynév)-katalógusban 90 000 utalás van. A nega
tívokat nagyság szerint mechanikusan, beérkezési sorrendben, fémszekrényekben tárolják. 
A tárolás borítékban történik, a borítékra ráragasztják a sokszorosított címleírást. Ezeket 
a negatívokhoz hasonlóan, érkezési sorrendben tárolják. A használó először a katalógus
ban keres, majd megnézheti a kiválasztott kép(ek) pozitív „képkártyáját” , amelynek 
alapján rendelhet. A felhasználók által igényelt fotók, másolatok és nagyítások térítés 
ellenében a saját laboratóriumban készülnek az archivált negatívokról. Átlagban évente 
40—45 ezer másolatot vagy nagyítást kérnek.

A negatívgyűjteménytől eltérően, a vetítésre szánt diapozitíveket a diapozitív-gyűj- 
teményben szisztematikusan rendezik és az a kölcsönözni kívánó felhasználó számára így 
közvetlenül hozzáférhető. Kölcsönzésre kerülnek a katalógusban megjelölt nagyformátu
mú színes diapozitívek is.

A felhasználói kör igen széles. Használják egyetemek, főiskolák, valamint az oktatás 
és kutatás különböző intézményei, múzeumok, kiadók, a tömegtájékoztatás intézményei, 
üzemek és hatóságok, társadalmi szervezetek és magánemberek. Számos kérés érkezik 
külföldről, az elmúlt évben több mint húsz ország jelentkezett igényléssel. Leggyakrabban 
a német nyelvterületről, Franciaországból, Nagy-Britanniából és az USA-ból kérnek, de 
jö tt már igény Japánból és Ausztráliából is. A budapesti Crovina Kiadó több éve rendsze
resen használja illusztrációihoz a fototéka anyagát.

A gyűjtés jellegének megfelelően, szoros együttműködés alakult ki az NDK vezető 
művészeti kiadóival, melyek igényei a fototéka állományának fejlesztésére is hatással 
vannak; hiszen a kiadók tevékenysége folytán, a képi információs források hatása meg
sokszorozódik. A fototéka szerepet vállal a bel- és külföldi kiállítások képanyagának
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előkészítésében, a kiállítások megrendezésében. Ezek közül csak néhány nagyobbat 
említünk az utóbbi évekből: „The Splendor of Dresden” 1978/79 az USA-ban, „A festé
szet remekművei Drezda és Berlin múzeumaiban” 1980/81 Mexikóban, vagy „Gottfried 
Semper halálának százéves évfordulójára” 1979-ben Drezdában.

Nagyértékűek a fototéka archívumában őrzött azon felvételek, melyek elpusztult, 
megsemmisült emlékműveket és művészeti alkotásokat ábrázolnak — ezeket nemcsak 
a történeti kutatás tudja használni, jelentőségük van az újjáépítéskor, rekonstrukcióban 
is. így az 1945-ben elpusztult híres drezdai épületek, közöttük a Zwinger és a Hofkirche 
rekonstruálásakor felhasználták a fototéka képdokumentumait is. Ugyanígy használják 
jelenleg is a dokumentumokat a drezdai Operaház újjáépítésénél, képi és ornamentális 
díszítése rekonstruálásában.

A fototéka jövőbeni munkáját a gyűjtési munka további profílírozása és a súlyponti 
feladatokra való koncentrálás foga meghatározni, melyek a gyűjtemények fejlődéséből 
és legfontosabb felhasználóinak, a főiskoláknak, tudományos intézményeknek, kiadók
nak képdokumentáció iránti igényéből adódnak. Ezek a súlypontok: az NDK képzőmű
vészete és kultúrjavai, valamint az NDK délkeleti részének technika- és helytörténete, 
helyismereti kérdései. Habár a Német Fototéka gyűjteményi tevékenysége a fénykép
dokumentumra mint információs forrásra irányul, nem pedig az önmagáért való fényképe
zésre, a gyűjtemény mégis több a kultúrkincs fényképészeti dokumentációjánál. Egy ilyen 
gyűjtemény, melyet közel hat évtizede folyamatosan fejlesztettek, már saját értékkel is 
bír, önmagában is kultúrkinccsé vált.

(Fordította: KOZMA LÁSZLÓ)

t

Drezda, a Zwinger udvara a pavilonokkal az újjáépítés után. 
Döring felvétele, 1965.
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