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A CíMRE TÖBB, AZ 1950-Es ÉVEKBEN 

NyUGAT-NÉMETORsZÁGBAN KÉsZíTETT 

FÉNyKÉPEZŐGÉP Is PÁLyÁZHATNA. EZÚTTAL 

A FINETTÁK TÖRTÉNETÉBŐL VILLANTOK FEL 

NÉHÁNy EPIZóDOT.

A KöZEG
A II. világháborút elvesztett és romokban heverő Német-

ország négyhatalmi megszállás alá került. Ez a helyzet 

a legkarakteresebben Berlinben1 jelentkezett. A várost  

a szövetségesek – éppúgy, mint az országot – négy rész-

re osztották. A keleti felén a szovjetunió befolyása érvé-

nyesült. A nyugati oldalon három zóna jött létre, ame-

lyeket (északról dél felé haladva) Franciaország, Nagy- 

Britannia és az Egyesül Államok uralt.

Az ország nyugati részén először a Trizónia változott  

Bizóniává, majd 1949-ben megalakult a Német szövet-

ségi Köztársaság. A keleti rész neve Német Demokrati-

kus Köztársaságra változott.2

A G. C. Marshall (1880–1959), amerikai tábornok-poli-

tikus, külügy-, majd hadügyminiszter által 1947-ben ki-

dolgozott amerikai gazdasági segélyprogram (Marshall 

terv) a következő évben indult el, azzal a céllal, hogy a II. 

világháború után a nyugat-európai országok gazdasági 

talpra állását segítse. A terv keretében a résztvevő orszá-

gok 1952-ig nem kevesebb, mint tizenhárom milliárd (!) 

dollár vissza nem térítendő támogatást, vagy hosszú le-

járatú hitelt kaptak.3

1949-ben Konrad Adenauert (1876-1967) választották 

meg a Német szövetségi Köztársaság kancellárjává. 

1963-ig tartó hivatali ideje alatt különös dolog történt 

az országban. Az ipari termelés 185 %-kal nőtt, ami ma-

gától értetődő természetességgel a fogyasztás és a jólét 

hasonló szintű emelkedését eredményezte. A korszakot 

a Wirtschaftwunder, azaz a gazdasági csoda időszakának 

nevezik. 

Németországban közkedvelt énekesnő volt a francia  

Caterina Valente (született:1931). Ő játszotta a Bonjour 

Katherine című 1955-ben készült zenés film főszerepét. 

Ennek egyik jelenetében hangzott el a Wirtschaftwunder  

indulójává vált dal, amelyet az előadó úgy énekelt, hogy 

egy szálloda folyosóján táncolt a személyzet tagjaival. 

„Es geht besser, immer besser…” – hangzott a refrén,  

azaz: „Egyre jobban megy, jobban megy, jobban 

megy…”.  Amíg viszont ezekben az években a németek 

Borgward Isabellájukon4 az Autobahnon száguldoztak, 

addig mi magyarok nyakig ültünk a gehakte córeszban5…

Ugyanis, mi határozottan és egyértelműen visszautasí-

tottuk a Marshall-tervet. Jól emlékszem, hogy az általá-

nos iskolai osztályfőnökünk, Bihari Lászlóné az 1960-as 

évek elején azt mondta, hogy azért történt ez így, mert 

„nem kértünk a mikiegérből meg a sztanéspanból”. Ez 

az érv tetszett. Úgy gondoltam, nem csak fogyasztanom 

kell a kultúrát, hanem elő is kell állítanom – igaz, a ter-

jesztésről még hiányos ismereteim voltak. Kappel írógé-

pemen gyors iramban írtam is néhány novellát, amelye-

ket először világot járt szomszédomnak mutattam meg, 

aki viszont óvatosan eltanácsolt a közzétételtől. Hatá-

rozott véleménye olyan mély nyomot hagyott bennem, 

hogy huszonöt évig nem is próbálkoztam írásaim nyilvá-

nosságra hozatalával.

AZ ELŐáLLíTÓK ÉS TERVEZŐK
Piet sarabér 1899-ben született a hollandiai Delftben. 

Eletromérnöknek tanult, német nőt vett feleségül. 1942-

ben Németországba költöztek, ahol sarabér a háború 

után, 1945-ben, a Harz-hegységben fekvő Goslarban6 

kis üzemet nyitott. Eleinte végzettségének megfele-

lően elektromosipari feladatokkal foglalkozott, de ér-

deklődése a fényképezőgépek előállítása felé fordult. 

Megismerkedett Helmut Finkével, aki Braunschweigben  

a Voigtlander cégnél dolgozott konstruktőrként. Finke 

átigazolt sarabérhez, akinek 1947-ben megtervezte  

a róla Finettének elnevezett kisfilmes fényképezőgépet. 

A Finette 1948-ban jelent meg a boltokban. A fixfóku-

szos, Fenar nevű 11-es fényerejű 4,3 cm-es (vagy 5,6/4,3 

cm-es) objektíves Newton keresős kamera B-t vagy pil-

lanatfelvételt exponált az objektív mögötti, kétlamellás 

zárszerkezetével. 

A gyártási tapasztalatok alapján 1949-ben dobták piacra 

a Finettát, amely már élesre állítható objektívvel és blen-

dézési lehetőséggel is rendelkezett. McKeown szerint7 

ebből a változatból négy típus készült. A Finetta ötödik 

módosításába már 4-es fényerejű objektívet építettek. 

1951-ben csatlakozott a csapathoz Drezdából Rudolf 

Trentsch, aki korábban Franz Kochmannak a Korelle 

(6x6-os) fényképezőgépeket is előállító gyárában dolgo-

zott. Trentsch érkezése lendületet adott sarabér üzemé-

nek. Az 1951-ben bemutatott már cserélhető objektíves 

Finetta super volt az első német érintkezős-vakupapu-

csos fényképezőgép.

Az 1952-re kimunkált Finetta 99 olyan csúcsteljesít-

ményt valósított meg, amelyhez hasonló előállítására 

csak az Otto Berning által vezetett Düsseldorfi Robot 

Foto und Electronic cég volt képes. Még a wetzlari Leitz-

nél sem tűzték ki célul, hogy rugómotoros filmtovábbítót 

teljes képkockás, azaz 24x36 mm-es képméretű kisfilmes 

fényképezőgépbe építsenek be. (A Leica-motort a gép-

váz alsó részéhez lehetett csatlakoztatni.) T
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A különböző képméretű (24x24 és 24x36 mm), gépváz-

ba integrált rugómotoros Robot Royalok mellett csak  

a Goslarban készített, cserélhető objektíves Finetta  

99-esek rendelkeztek ilyen műszaki megoldással. 

A Robot fényképezőgépet 1932-ben tervezte meg Heinz  

Kilfitt (1898–1980), de mivel a kivitelezésre nem volt 

pénze, a lehetőséget átengedte Otto Berningnek.  

Ő az 1934-es Lipcsei Vásáron mutatta be a rugómotoros 

Robot I-est, tehát cége az 1950-es évek elejére már két 

évtizedes gyártási tapasztalattal rendelkezett. sarabért 

akár bátornak is mondhatjuk, hogy fél évtized alatt meg-

szerzett tudással vágott bele a motoros filmtovábbítás 

feladatának megoldásába.

A Finetta 99-eshez gyártója hat objektívet kínált. Ezek 

közül kettőt a rövid tárgytávolság és élességhatár mi-

att korai makró objektívnek mondanak. Goslarban csak  

a gépvázak készültek és a végső összeállítás zajlott.  

A Finetták objektívjeit Münchenben állította elő a Dr. 

staeble & Co.8

A McKeownnál lelkesebb Günther Kadlubek9 25 féle  

Finettát sorol fel. Ő is megemlíti az egyik legizgal-

masabb együttműködést, ami csak létrejöhetett a 

XX. századi fotótechnikában. Jacques Bogopolsky  

(1895–1962), a Bolex filmfelvevő, az Alpa10 és a  

Bolsey fényképezőgépek tervezője ugyanis 1955-ben  

sarabér cégét kérte fel a Bolsey 8 nevű, 8 mm-es  

filmfelvevőként és fényképezőgépként egyaránt 

használható kamerájának gyártására. Ez meg is tör-

tént és a gépekbe 2,8-as fényerejű 7,5 mm-es sara-

ber-Goslar Finon objektívet építettek be. A Bolsey 8 

két további típusának előállítása11 azonban másutt 

folytatódott…

Az angolszász szakírók – így például Roger Hicks –  

a Finettákkal „egy lapon” említik12 az Egyesült Államok 

iparának csúcstermékét, a chicagói Bell & Howell óriás-

cég rugómotoros Fotonját. Az 1948-ban bemutatott és 

rendkívül magas, 700 Dolláros áron kínált kamera csak 

két évet élt a piacon: borsos ára buktatta meg.

A II. világháború utáni német fényképezőgépekkel fog-

lalkozó Ulrich schleiffer szakíró szerint 1957-ig tucatnyi 

típusban és körülbelül százezer példányban készültek  

a Finetták. A kedvező árfekvésű, de figyelemre méltó mű-

szaki teljesítményeket is felmutató fényképezőgép-már-

ka véleményem szerint jogosan keltheti fel a fotótech-

nika-történet iránt vonzalmat mutatók érdeklődését 

még akkor is (vagy éppen azért!), ha ez a kameratípus 

a korábbiakban szinte teljesen ismeretlen volt Magyar-

országon.

1956-ban a kamera gyártója, Piet sarabér csődöt jelen-

tett – talán elapadhatott a dotáció, majd a maradék al-

katrészek felhasználása után 1957-ben a cég megszűnt.

A BEMUTAToTT PÉLDáNy
Karácsonyi ajándékként kaptam mérnök-ipari forma-

tervező barátomtól a képeinken is látható Finettát, ami 

McKeown besorolása szerint IID típus. A 011370-es gyár-

tási számú, 126x76x51 mm-es gépváz két részre nyitható 

szét. Az alumínium vázat belül bakelit filmvezető rész, 

képkapu és húzóorsó egészíti ki. A bakeliten a kioldó-

gombnál Patent, a képkapu felett P. sarabér 90-014/2, 

alul Made in Germany felirat olvasható. A szabadalom-

ra utaló Patent szó jelentheti a kioldógomb – zárgátlós 

– műszaki megoldását. Exponáláskor ugyanis a kioldó-

gomb lent marad, majd filmtovábbítás után emelkedik 
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újra fel. Érdekes módon a kioldógomb külső csavarmeneté-

nek kialakítása/mérete a Leicákhoz, az Edixákhoz és a korai 

japán kisfilmes (például Nikon) kamerákéhoz hasonló.

Goslar angol zónában lévő elhelyezkedése, vagy esetleges 

export-lehetőség keresése miatt a gépváz alján lévő retesz 

mellett a szöveg nem német nyelvű. A kétállású retesz melletti 

felirat angolul (closed-open) jelzi a csukott-nyitott állapotot.

A gépvázból alig kiálló objektív Achromat Finar típus és 5,6/4,3 

cm-es. Az élességállítást öt kis színes kör segíti. A használati 

utasításban adhatta meg a gyártó, hogy például egész alak 

2 méterről történő fényképezéséhez a sötétkék kör jelenjen 

meg az objektívgyűrű feletti kivágásban. Az előlapon talál-

ható az időállító gomb, amely pillanatfelvételt (M) és időt (B) 

jelez. A filmkocka-számláló ablaka a gépváz tetején a kioldó-

gomb mögött, a továbbító gomb mellett foglal helyet.

Barátom azzal küldte el a Finettát, hogy nézzem alaposan át, 

mert szerinte egyes kiviteli megoldásai kifejezetten hasonlí-

tanak néhány magyar fényképezőgépre. A kamera megvizs-

gálása után már én is egyetértek a véleménnyel. A gépváz 

tetejének formai megoldása és a kereső kialakítása valóban 

azonos a Kinoboxon is láthatóval. A Finetta gépvázában lévő 

bakelit filmkapu is visszaköszön a Kinoboxban, igaz, oda 

Dennik Ferenc és stenczer János ívesen meghajlított filmsí-

kot épített be. Feltűnő viszont a képméret-különbség: a né-

met kamera hagyományos kisfilm-méretű, azaz 24x36 mm-

es, szemben a következetes, magyar 24x32-vel.

A Finetta gépvázának szögben hajló részei a Momikont,  

a gépváz belsejének kialakítása (például a csukóretesz fém-

lapja) pedig még akár a Mometta II-est is eszünkbe juttathat-

ja. Mivel készítettem egy összehasonlító felvételt, az esetle-

ges – külső – hasonlósággal kapcsolatban Olvasóink is állást 

foglalhatnak… T
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1  emBeR Mária: Nyugat-Berlin, Medicina-Panoráma, Budapest, 
1985, 15–16.
2  Szelle Béla szerk.: Akadémiai kislexikon, második kötet, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990, 276. 
3  Szelle Béla: I. m., 152. 
4  Brémában, a Carl F. W. Borgward GmbH által 1954–1962 
között gyártott kétajtós karosszériájú, 1500 köbcentis, 75 
lóerős motorral felszerelt személyautó.
5  Jiddis szóösszetétel, jelentése magyarul: nagy rakás baj.
6  Goslar, vagy Goslar Alte Kaiserstadt Alsó-szászországban 
fekszik a Harz-hegység északi részénél. A II. világháború után 
brit megszállás alá került. Lakossága 1950-ben 53 804 fő volt.
7  mcKeoWn Jim: Price Guide to Antique and Classic Cameras,  
12. kiadás, Grantsburg, 2004. 295–296. 
8  A cégről már írtam korábban a lapban. FeJéR Zoltán: 
„Heinrich Kühn munkássága és magyar kapcsolatai”, I–II, 
Fotóművészet, 2010/1–2.
9  KadluBeK Günther: Taschen Preisführer, 4. Auflage, Photo 
Deal, Neuss, 2000, 64–65. 
10  FeJéR Zoltán: „Az Alpa történet nyomában”, Fotóművészet, 
2003/3-4.
11  mcKeoWn Jim: I. m., 147. 
12  HicKS Roger, ScHultz Francis: Rangefinder, sussex, 2003, 27. 

A Finetta fényképezőgép részletei,  
© Fejér Zoltán György, 2020.
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Az életkép a magyar fotográfia közel múltjának egyik legked-

veltebb műfaja volt. A 20. század nagy részében ez a festészettől 

megörökölt, zsánerként definiált műfaj vonzotta leginkább  

az amatőr és professzionális fényképészek zömét. A zsáner témá-

jának meghatározása tradicionálisan a mindennapi élet, középpontban  

az emberrel, azok a pillanatok, amikor nem történik semmi  

„hivatalosan fontos”, mégis mindenki számára ismerősen, intimen, 

átélhetően jelenik meg egy-egy korszak lelkülete. most, amikor  

a klasszikus zsánerfotó meglehetősen periférikus helyzetbe került  

a kortárs magyar fotóművészetben különösen érdekesnek tetszik  

olyan pályázat meghirdetése, amelyik a jelen reflexióit mutathatja  

meg a zsánerről. Akár a hagyományok folytatásával, akár  

a műfajra adott mai vizuális válasszal, akár a magyar 

fotótörténet klasszikus életképeinek krit ikai újra értel-

mezésével. A ki írók ezúttal is az eredeti ötleteket, a külön-

leges megformálást és a friss műveket részesítik előnyben.

P á l y á z a t i 
f e l h í v á s budapestphotofestival.hu

további részletek és pályázati feltételek a  
www.budapestphotofestival.hu és a 

 Budapestphotofestival oldalakon.
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határidő: 
2021. január 5.

REVIEw oF 

HUNGARIAN 

PHoToGRAPHy

Mint azt címe is sejteti, nem egy 

szokásos fotós könyvről van szó, 

sokkal inkább egy, a fotózás játékos 

megközelítéséről szóló, átfogó 

bemutatóról, amelyből megtudhatjuk, 

hogyan készíthetünk el saját kezűleg 

okos fényképészeti eszközöket, továbbá 

megismerkedhetünk különféle érdekes, 

kézműves fotográfiai eljárásokkal is. 
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A Fotóművészet és a Capa Center  
együttműködésének eredményeképpen,  
megjelent a 

Az angol nyelvű digitális kiadvány  
15 cikket tartalmaz a 2017-ben és 2018-ban,  
a Fotóművészetben megjelent cikkek közül.

A cikkek szerzői voltak:
Albertini Béla, Bacskai sándor, cséka György,  
Elek Orsolya, Hornyik sándor, Kopeczky Róna, Palotai 
János, Pfisztner Gábor, Rechnitzer Zsófi, Somosi Rita

REVIEw oF 

HUNGARIAN 

PHoToGRAPHy

A kiadvány elérhető a
https://cutt.ly/kgbigtg
linken, vagy a QR-kód beolvasásával

w w w. f u r m a n y o s f o t o s k o n y v. h u

A könyvben található 

tippek és ötletek 

könnyen kombinálhatók,  

így mindenki megtalálhatja 

benne a maga számára izgalmas 

projekthez szükséges inspirációt  

és alapinformációkat.

Rengeteg ötlet  

190 oldalon, a szerző 

 és további nyolc hazai  

művész fotóival  

i l lusztrálva.
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cíM IDŐPoNT HELySZíN VáRoS

SZEMÉLyES TáVoLSáG – BESNyŐ ÉVA 
FoToGRáFIáI 

2020.  9. 12. – 12. 13. Kassák Múzeum Budapest

RoBERT DoISNEAU: PáRIZSTÓL PALM 
SPRINGSIG 

2020. 10. 13. – 2021. 1. 
10. Mai Manó Ház Budapest

BoHUS RÉKA: AMI MARADT 2020. 10. 14. – 11. 28. TOBE Gallery Budapest

MESTER ÉS TANíTVáNyAI – EIFERT JáNoS 
MESTERKURZUSáNAK KIáLLíTáSA 

2020. 10. 20. – 11. 29. 
Corvin Művelődési Ház 
- Erzsébetligeti színház, 
Napfény Galéria 

Budapest

ÚJ VIZEKEN... – íRÓK ÉS MŰVÉSZEK SZÉKELy 
ALADáR MŰTERMÉBEN 

2020. 10. 21. – 2021. 1. 31. Petőfi Irodalmi Múzeum Budapest

AGÓcS JÓZSEF: BUDDHA NyoMáBAN – 
TIBET

2020. 10. 26. – 11. 26. József Attila Művelődési és 
Konferencia Központ salgótarján

NIKoLAI HowALT: oLD TJIKKo 2020. 10. 29. – 12. 13. PaperLab / Mai Manó Ház Budapest

DULoVITS JENŐ: AZ ELLENFÉNyEK PoÉTáJA 2020. 10. 30. – 2021. 1. 17. Magyar Fotográfiai Múzeum Kecskemét

PERLAKI MáRToN: PUHA SARKoK 2020. 10. 31. – 12. 6. Trafó Galéria Budapest

EIFERT JáNoS: VISSZAPILLANTáS (1964–2020) 2020. 11. 3–30. Fészek Galéria Budapest

SZáSZ LILLA, MARIA Do MAR RêGo:  
A SZERELEMRŐL 

2020. 11. 4. – 12. 10. 2B Galéria Budapest

LENERGy – AZ ÉV TERMÉSZETFoTÓSA 2020 
KIáLLíTáS 

2020. 11. 4. – 2020. 12. 31. Magyar Természettudományi 
Múzeum Budapest

PÉcSI FoTÓHETEK 2020 – KIáLLíTáS ÉS 
JÓTÉKoNySáGI AUKcIÓ 

2020. 11. 5. – 2021. 1. 10. m21 Galéria Pécs

4 + 4 PLUSZ 1 2020. 11. 6–26. Bartók 1 Galéria Budapest

RÉKASI ATTILA: NEGyEDSZáZAD 2020. 11. 9–29. Kölcsey Központ Debrecen

BIRTALAN ZSoLT: 40 NAP (KARANTÉN KÉPEK) 2020. 11. 9. – 12. 4. Artphoto Galéria Budapest

DIÓSI MáTÉ: ExITUS 3.1 2020. 11. 12. – 12. 4. Újlipótvárosi Klub-Galéria Budapest

BáToRI ZSoLT: LA HUERTA y LA cIUDAD  
(A GyüMöLcSöS ÉS A VáRoS)

2020. 11. 12 – 12. 6. Művészetek és Irodalom Háza, 
Martyn Galéria Pécs

DoBoKAy MáTÉ: AGGREGATIoN 2020. 11. 17. – 12. 1. PINCE Budapest

STB-TEAM SZINoPSZIS (1973–2013) 2020. 11. 18. – 12. 3. Tár-Lak szalon Esztergom

RADEK BRoUSIL: VoLT oTT EGy KÓRUS… 2020. 11. 18. – 2021. 1. 15. Glassyard Gallery Budapest

FÉNyEK / RITMUSoK – LUcIEN HERVÉ ÉS 
RoDoLF HERVÉ FoTÓKIáLLíTáSA 

2020. 11. 19. – 2021. 1. 17.  m21 Galéria Pécs

INSPIRáLÓ FoTÓTöRTÉNET #3 – VARGA 
GáBoR áKoS ELŐADáSA

2020. 11. 25., 18:00 Mai Manó Ház Budapest

A FoToGRAFáLáS MINT NŐI HIVATáS  
– E. cSoRBA cSILLA ELŐADáSA 

2020. 11. 26., 18:00 Kassák Múzeum Budapest

A FoTÓHÓNAP 2020 PROGRAMJAIBÓL

www.FOTOHONAP.HU/KIALLITASOK
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FOTÓHÓNAP
OKTÓBER 13-TÓL 

KIÁLLÍTÁSOK 
TÁRLATVEZETÉSEK

SZAKMAI ELŐADÁSOK

RÉSZLETES PROGRAM: 
fotohonap.hu
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Fotókritikai, fotóelméleti és fotótörténeti folyóirat

Alapították 1966-ban, a Magyar Fotóművészek szövetsége kezdeményezésére,  

az 1958-tól kiadott Fényképművészeti Tájékoztató utódaként. Megjelenik évente négyszer. 

FŐsZERKEsZTŐ surányi Mihály 

TIsZTELETBELI FŐsZERKEsZTŐ Tímár Péter (1990–2016 között)

A sZERKEsZTŐsÉG POsTACíME 1088 Budapest, szentkirályi utca 32/B. 

TELEFON +36-30-593-60-91 

E-MAIL info@fotomuveszet.net 

KIADó Kortárs Művészetért Alapítvány. A kiadásért felel: surányi Mihály  

A folyóiratot a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, a Nemzeti Kulturális Alap  

és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja. 

KIEMELT FORGALMAZóK LAPKER Zrt. hálózata, INMEDIO és Relay szaküzletek, Irók Boltja,  

Mai Manó Ház, Ludwig Múzeum, Műcsarnok, FUGA.

ÉVEs ELŐFIZETÉsI DíJ 3920 Ft

EGy sZÁM ÁRA 980 Ft

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság,

Postacím: 1900 Budapest

Előfizethető és megrendelhető: www.fotomuveszet.net/elofizetes

e-mail-en hirlapelofizetes@posta.hu címen, 

illetve a Magyar Posta webshopjában, a következő linken: 

https://eshop.posta.hu/storefront/hirlapok/m-veszet-es-kultura/fotom-veszet/prodB041021.html,

valamint telefonon a 06-1/767-8262 számon.

OLVAsósZERKEsZTŐ Ádám Anikó

sZAKMAI TANÁCsADó Csizek Gabriella

GRAFIKAI TERVEZÉs Halász Gabi

NyOMÁs Prospektus Nyomda, Veszprém. Felelős vezető: szentendrei Zoltán

HU IssN 0532-30-10

A művészi fényképeket honorárium fizetése nélkül, a fotográfusok/jogtulajdonosok szíves hozzá-

járulásával közöljük. A képaláírásokat illetően a szerzők, illetve jogtulajdonosok elvárásait követjük. 

Eszerint közlünk, illetve nem közlünk technikát, méretet, keletkezési dátumot és egyéb adatokat.  

Ha képeket idegen nyelvű képcímmel-képaláírással kapunk, azt általában nem magyarítjuk,  

hogy ezzel ne nehezítsük a közölt képnek az eredetijével való későbbi azonosíthatóságát.
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summary

András Bán: László Haris–The structure of a life-work
László Haris (1943) consistently claims to be a photographer. His 
oeuvre spans the second half of the 20th century. He has explored 
many areas of photography as an autonomous artist and his pictures 
include spiritually motivated abstract works as well as digital 
experiments. He is an unavoidable figure of the great generation 
that renewed the thinking about Hungarian photography in the 
70’s. András Bán writes about how to see this diverse life-work in 
unity, where its boundaries are and yet what connects them

Zsófia Somogyi: The power of context
cohesion forces among the works of ágnes Eperjesi
Ágnes Eperjesi’s name cannot be ignored, if you want to list the 
most important artists in the field of contemporary Hungarian 
photography. In her paper, Zsófi somogyi undertook to give an 
overview of her oeuvre, which is shaped by disciplined thinking, 
the desire to experiment with the visual sciences and the need to 
respond to social challenges at the same time. she does all this by 
filtering through her personal existence, sort of distilling the images. 
Although several writings have been published about the works of 
Eperjesi, the article of Zsófi somogyi differs in that it examines the 
internal connections between the elements of her work. 

Judit Gellér: Photo Books. conversations. III
you are here by Tibor Gyenis:
Tibor Gyenis’ book was published by the Hungarian Museum of 
Photography. Judit Gellér talked to him on this occasion. How can 
you edit a photo book? How to adapt to the format? Of course, there 
is a lot of talk about the background of each series at the same time.

Gábor Ébli: contemporary art should not be reassuring
Photo-based works in Judit Reszegi’s collection
The image of a collection develops gradually. Nodes are crystallized 
after the first purchases. The collection reflects the collector and 
the collector chooses more and more carefully to shape the image 
of the collection to what s/he expects of her/himself. Gábor Ébli’s 
article allows this process to be seen in connection with Judit 
Reszegi’s collection and thus he also allows an insight into the 
relationship between a gradually becoming international collection 
and its collector

Balázs Zoltán Tóth: The condition of post-photography
It is hard to imagine due to the globalization of digital networks 
and the many images that come before our eyes, but the concept 
of post-photography emerged nearly 30 years ago. some theorists 
already distinguish different periods within these thirty years. 
Zoltán Balázs Tóth gives an analytical summary of the competing 
parallel theories that define and describe post-photography.

Zopán Nagy: Photo-paintings, shapes, engravings…
Péter Herendi’s exhibition „Geo Graphy”
The raw material for Péter Herendi’s new series came from satellite 
imagery. However, the raw material turned into something 
completely different and special. Zopán Nagy’s poetic writing by 
about Péter Herendi’s works.

Zopán Nagy: Intro- and extroversions
About Enikő Gábor’s photogram series
Enikő Gábor is researching the world of photograms very 
consistently and we could already see her photo sculptures earlier. 
Zopán Nagy was also captured by the pure world of the material of 
her exhibition „Introversion”. 

Štěpánka Bieleszová: František Drtikol (1883–1961)
It would be difficult to imagine the Czech avant-garde without 
František Drtikol. Relying on the material of the Museum of 
Olomuc, Štkapánka Bieleszová’s article introduces the reader a bit 
to the work of the photographer. The article also covers Drtikol’s 
contradictory relationship with women and also touches on Drtikol’s 
relationship with Buddhism in connection with the images.

Zsuzsa Farkas: Hungarian private collectors
 A conversation with István Fodor
In this issue, Zsuzsa Farkas talks to István Fodor about the 
development of his collection. Of course, the conversation revolves 
around the more interesting and unique pieces of the photo 
collection.

Zsuzsanna Szegedy-Maszákí: American cabinet cards in the 
Limelight
In American Cabinet Cards in the Limelight, Zsuzsanna szegedy-
Maszák reviews the Amon Carter Museum of American Art’s 
exhibition catalogue Acting Out. Cabinet Cards and the Making of 
Modern Photography (August 15–November 1, 2020). The catalogue, 
which in addition to an introduction, consists of four essays and 
over 200 illustrations, provides a lengthy but perhaps less broad 
survey of this common form of late nineteenth-century portrait 
photography than one would expect from an undertaking which 
hails itself to be the “first major museum exhibition dedicated to 
cabinet cards”. Great emphasis is laid on the curious, theatrical, 
often humorous examples, while the selection appears to disregard 
the less dramatic varieties which continued the tradition of the cdv 
and which were presumably just as widespread. One of the main 
theses of the editor, John Rohrbach, is that learning how to ‘act’ 
in front of the camera during the cabinet card craze constituted 
an important step leading to the age of the Kodak Brownie and 
snapshots. Describing the cdv form of the 1860s as ‘summative 
statements’, Rohrbach argues that in cabinet cards, portraiture 
shifted to providing ‘momentary diversion’.  
 
Anne Kotzan: Portraits of Modernity – Berenice Abbott
The Fundacion MAPFRE organised an exhibition to present the 
oeuvre of Berenice Abbott in Köln with the sK stiftung. The 
curatorial team intended to show her works from the early years 
in Paris to her retirement. The exhibition presented her as one of 
the firsts who discovered the visual power of the modern city. The 
rapidly changing New york was her first great project after her return 
in the Us. Later she turned to science, and she concentrated her 
efforts to define physical notions with the tools of the photography.

Zoltán Fejér: The camera of the economic miracle 
The subject of Zoltán Fejér’s article, the Finetta camera family was 
developed in the years when Germany, the FRG, tried to emerge 
from the devastation of the war in a period marked by Chancellor 
Adenauer’s years in office and the Marshall Plan.

Zsuzsa Farkas: Under the spell of faces 
The book Under the spell of Faces presents the material of the 
Museum of Ethnography’s collection from Békés County. The book 
was written by Tímea Bata, whose name is associated with the 
sciencific visual processing of other segments of the collection of 
images by rural photographers. In addition to the material of the 
book, Zsuzsa Farkas’s review also describes in detail the author’s 
work so far. The book itself is a very important step in the direction 
of making image-processed documents direct sources of history. 
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František Drtikol: Body shapes, 1930s, gelatine silver 
photograph © Olomouc Museum of Art


