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Fejér Zoltán

A korszerű(tlenné vált) Robot fényképezőgép

előZMÉNyeK
Negyven évvel ezelőtt Heinz Kilfitt (1898–1980) német 

órás és mérnök saját találmányai és műszaki megoldásai 

fontosságának tudatában hunyt el; örökét ennek meg-

felelően hagyta a képkészítés eszközeit előállító, fejlett 

iparra. Mára a technológiai helyzet jelentősen megválto-

zott, mivel a filmtekercsek alkalmazása háttérbe szorult, 

ezzel Kilfitt rugómotoros és elektromotoros továbbítású 

fényképezőgépeinek látszólagos fontossága csökkent.

Az előzmények megértéséhez vissza kell nyúlnunk az 

1930-as évtized első éveire. 1932-ben a Leitz piacra dob-

ta a Leica távmérővel egybekapcsolt élességállítású II-es 

típusát és megjelent a könyörtelen vetélytárs: a Zeiss 

Ikon cég hasonlóképpen működő Contaxa is.

Heinz Kilfitt kidolgozott egy szintén kisfilmes, de nem 

24x36 mm-es képméretű, hanem 24x24 mm-es fényké-

pezőgépet. Kilfittnek a Leicához hasonlóan lapos, de a 

kisebb képméret miatt még kézre állóbb gépvázat sike-

rült alkotnia. (A Contax vastagabb gépváza az alkalma-

zott anyagok miatt súlyosabb is volt.) Mindkét fényké-

pezőgép sarkalatos pontjának az élességállításon és a 

cserélhető objektíveken kívül a zárszerkezet1 számított. 

Kilfitt nem a filmsíkkal párhuzamosan lefutó redőnyzár-

ra, hanem az objektív mögé beépített lamellás időzítő 

eszközre gondolt.

Pénze persze nem volt elképzelései gyakorlati megvaló-

sítására, így azokat 1932-ben Hans Heinrich Berningnek 

mutatta be, aki a fiát, Otto Berninget is bevonta a mun-

kába. Thiele szerint2 a gyakorlati együttműködés 1933-

ban kezdődött. Berning cége eleinte schwelmben műkö-

dött, majd 1937-ben átköltöztek Düsseldorfba.

A fotótechnika-történet nagy kérdése, hogy kinek ju-

tott az eszébe Kilfitt eredetileg meglehetősen egysze-

rű gépvázába a rugómotoros filmtovábbítást beépíteni.  

A későbbi történések valószínűsítik azt a verziót, misze-

rint Heinz Kilfittnek, de olyan vélekedés is olvasható a 

nyugat-európai3 és egyesült államokbeli szakirodalom-

ban, hogy H. H. Berning volt az ötletgazda. Miután Kilfitt 
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1938-ig Berning alkalmazásában állt, lehet, hogy a fő-

nöknek a beosztott ötlete jutott az eszébe.

Kilfitt 1941-ben megvásárolta a müncheni Werkstatte 

für Präzisionsoptik und Mechanik GmbH céget és így 

önállósította magát. Az időközben Robot márkanéven 

tűrhető karriert befutott, rugómotoros filmtovábbítású 

fényképezőgéptől függetlenítette magát és egy ideig  

az objektívkészítés felé fordult. 1948-ban dobta piacra 

a később fogalomszerűen híressé vált Kilar nevű, közel-

fényképezésre is alkalmas objektívjeinek4 első változa-

tát. Természetesen készített más, hasonló termékeket is.  

Thiele5 ezek közül az 1947 és 1964 között gyártott ob-

jektívek közül nem kevesebb, mint tizennégyet sorol fel!

A RoBot KAMeRáKRól
Az 1932-ben Kilfitt által elkészített prototípus 2003-ban 

felbukkant ugyan Londonban, a Christie’s árverésén, 

de nem okozott jelentősebb gyűjtői izgalmat. Igaz, az 

érdeklődőket kissé megzavarhatta egy másik példány, 

amit Hans Dieter Abring dédelgetett egykor gyűjtemé-

nyében. Azért ugyanis Bécsben, a WestLicht első, 2002. 

novemberi aukcióján6 nem kevesebb, mint 4600 eurót7 

is megadtak.

A Robot I-est Berning az 1934-es Lipcsei Vásáron mu-

tatta be. Az 1-1/500 másodpercet exponáló rotációs zár-

szerkezetű, 24x24 mm-es, távmérő nélküli, léptékes éles-

ségállítású kisfilmes fényképezőgépet Meyer Primotar  

vagy Zeiss Tessar 3,5-ös normál objektívvel hozták for-

galomba. A későbbiekben a Leicánál kisebb méretű csa-

varmenetes objektívcsatlakozású gépvázakhoz 3 cm-től 

15 cm-es gyújtótávolságok közötti objektíveket forgal-

maztak. Fontos megemlíteni, hogy a Leicához is és a 

Contaxhoz is saját filmkazettát ajánlott a gyártó. Ezek  

a gépváz becsukásakor kinyíltak, így engedve szabad 

utat az akkoriban még meglehetősen merev, perforált 

celluloid filmcsíknak. Berning is követte ezt a megoldást, 

sőt kameráinak egy részébe a filmgyártó cégek által 

szabványosított kazettákat bele sem lehetett helyezni, 

csak saját, gyárival működtek. Hogy a zavar növekedjen, 

ezekből is többféle készült.

Ha belegondolunk, hogy a vetélytársak miért nem foj-

tották meg Berninget, akkor több érv is eszünkbe juthat. 

Ezek közül persze maradjunk a műszaki argumentumok-

nál. Az egyik hátrányos dolog, a Contax-szal és a Leicával 

szemben a Robot kazetta bonyolultsága volt. A másik 

hátrány az objektívvel egybekapcsolt távmérő hiánya, 

a harmadik a kisebb (és ráadásul négyzetes) képméret.  

A saját objektívcsatlakozás és az eltérő vázvastagság mi-

att Berning szerencséjére a konkurencia objektívjei sem 

illeszkedtek a Robotra. A műkedvelőktől eltérő igényű 

hivatásos felhasználók viszont megtalálták az örömüket 

a termékben, így azt hosszú-hosszú évtizedekig életben 

tartották.

A villámgyorsan exponáló és filmet továbbító (majd újra 

fényképezésre kész) Robot elől nem lehetett elfutni. 

Beépítették a német légierő, a Luftwaffe repülőgépei-

be; a későbbiekben pedig bankfiókok biztonsági kame-

rájaként is hasznosították. Leghírhedtebb változatával  

a különböző országok rendőrei dolgoztak és a Robot 

fényképezőgéppel kiegészített traffipax-berendezések-

kel a gyorshajtókat üldözték.

Beláthatjuk, hogy szabadesésben történő zuhanórepü-

lés közben, vagy bankrablás esetén nem szokás élessé-

get állítani – de lehet. A traffipax-szal készített felvételek 

egy részét ugyan az életlenség miatt kevéssé lehetett 

művészinek nevezni, de a hatóság a bírság kiszabásakor 

függetlenítette magát ettől a zavaró szemponttól.

Berning cége – kellő önbizalommal – olyan műszaki újí-

tást vezetett be, amely ellentétben állt a korábbi gyakor-

latával és megfricskázta a vetélytársak orrát. 1953-ban 

bemutatták a Robot Royal III-ast, amelynek különböző 

változatait 1969-ig gyártották. Ezek a megnövelt mé-

retű gépvázak már beépített távmérővel és bajonettes 

objektív-csatlakozóval készültek. 24-400 milliméteres 

gyújtótávolságig tizenhat féle ilyen objektívet ajánlott a 

Royal-sorozathoz gyártója. Royal sorozat? Igen, ugyanis 

a 24x24 mm-es képméretű III-as után hamarosan, 1955-

ben megjelent a Robot Royal 36, amely szakítva a Ro-

bot-hagyománnyal már 24x36 mm-es negatívot készí-

tett. 

RoBot StAR II VollAutoMAt
Düsseldorfban a távmérős, teljes, 24x36 mm-es képkoc-

kás kamerák gyártásával egyidőben továbbra is készí-

tették a korábbi modellek variációit. 1958-ban vehették 

kézbe a vásárlók a korábbinál masszívabbnak tűnő első 

„star” modellt, amit egészen 2001-ig különböző típusok 

követtek. Jól jellemzi a kereslet jelentős csökkenését, 

hogy 1996-ban a Robot star Classicból még ötszáz pél-

dány előállítását tervezték, de McKeown szerint8 csak 65 

darabot értékesítettek.

Milyen is ez a képeinken bemutatott fényképezőgép?  

A gépváz 111 milliméter hosszú, 79 milliméter magas és 

34,5 milliméter vastag. Az expozíciós idők állítógombja 

kiáll a gépvázból, így annak legnagyobb – külső – vas-

tagsági mérete pontosan 40 milliméter. A gépvázhoz egy 

43 milliméteres átmérőjű korong csatlakozik, amelybe 

a 26 mm-es csavarmenetes objektívet lehet becsavar-

ni. Meg kell jegyezni, hogy ugyan egyes Robot kamerák 

M26x0,75-ös, míg más típusok M26x1 mm-es objek- t
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tívcsatlakozással készültek. A filmsík és az objektív be-

foglaló menete közötti, úgynevezett metszéki távolság 

viszont mindkét esetben 31 milliméter. (A Leicáé köztu-

dottan 28,8 mm.) 

Az 1,9/40 mm-es schneider Xenar normál objektívvel  

a Vollautomat star II teljes, külső vastagsága 61 millimé-

ter. Az objektív legrövidebb tárgytávolsága 0,7 méter, 

amit mérőszalaggal könnyű kimérni. A keresőben a 40 

és a 75 mm-es objektívnek megfelelő képhatároló ke-

retek látszanak. Az egyes-, és örökvaku-csatlakozók az 

időállító gomb fölé kerültek. Az objektív mögé beépített 

lamellás zárszerkezet 1/500-tól 1/8 másodperces expozí-

ciós időkig állítható be. A gépváz jobb oldalán található a 

zárfelhúzó-filmtovábbító gomb. Azt, hogy egy felhúzásra 

hány kockát továbbít a kamera, nem merem kipróbálni, 

mert tartok attól, hogy a gombhoz kapcsolt felhúzó-ru-

gót túlterhelem. A képeken látható star II Vollautomatot 

1958 és 1969 között gyártották. Az 1969-ben bemuta-

tott utód-modell, a külsejét tekintve azonos kivitelű star 

25 prospektusa áll rendelkezésemre. Ebben két változa-

tot említenek, az egyik 25, a másik 50 filmkockát továb-

bított egy felhúzásra. Az ebben az időben forgalmazott, 

a Royalokhoz hasonló méretű, de kereső nélküli gépvá-

zas Recorderekről azt állítja a kiadvány,9 hogy 4 kocka/

másodperc a kapacitásuk.

NÉHáNy KIeGÉSZítÉS
A cikk megírásának idején két olyan hírről értesültem, 

amelyek jelen íráshoz és a Fotóművészetben korábban 

– részben mások által – publikáltakhoz kapcsolódnak. 

Hetven évvel ezelőtt indította el a KoelnMesse a ké-

sőbbiekben fogalomszerűen híressé vált fotótechnikai 

világvásárt a kis p-vel írott photokinát. A hazai szaksaj-

tó az 1950-es évek közepétől tudósított az eseményről, 

schwanner Endre cikkei, beszámolói pedig az 1970-es 

évektől jelentek meg a Fotóművészetben. Én 1996-ban 

írtam10 először ezeken a hasábokon a photokina alatt 

látható fotókiállításokról, majd 1998-tól már a technikai 

újdonságokról is. A 2008-as gazdasági világválság után 

kölni utazásaim megritkultak, legutóbb a 2018-as saj-

tótájékoztatóról11 tudósítottam. A rendezők 2020 telén 

arról értesítették a partnereiket, hogy hetven év után a 

photokina megrendezését felfüggesztették. Úgy látszik 

az elmúlt évek-évtizedek elektronikus képkészítése és 

a műszaki újdonságok bemutatásának kiismerhetetlen 

esetlegessége, valamint a Covid vírushelyzet megkér-

dőjelezte egy költséges fotótechnikai világ-rendezvény 

létjogosultságát.

Peter Coeln Bécsben élő osztrák grafikus-reklámfotóst 

1995-ben ismertem meg. Ezután figyelemmel kísértem 

gyűjtői, és kereskedelmi tevékenységét, boltnyitásait. 

Jelen voltam a megszüntetett fotóműtermében létreho-

zott, WestLicht nevű fotótechnika-történeti magánmú-

zeumának megnyitóján, amiről a Fotóművészetben is 

közreadtam12 egy cikket. Coeln hamarosan árverés-soro-

zatot indított a WestLichtben, amelyet a 32. aukció után 

átadott a Leica gyár tulajdonosának. Peter Coeln rendez-

vényein nemcsak jelen voltam, hanem négy különböző 

folyóiratban negyvenkét cikkben számoltam be azokról. 

2019-ben a katalógusok anyagát egy 35 oldalas – egye-

lőre még kéziratos – tanulmányban13 dolgoztam fel, és 

ismertettem a húszezer tétel (!) fotótechnika-történeti 

jelentőségét. 

A fényképezőgép oldalnézete  
a film-visszatekercselő gomb felől

A gépváz kivett objektívvel Jól látszik a kétlamellás 
zárszerkezet
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Coeln infarktusa után kivonult a WestLicht árverésekből és a 

szintén általa alapított OstLicht Fotógalériába húzódott visz-

sza. Eleinte úgy tűnt, megelégszik az ott 2009 óta megren-

dezett fénykép-árverések keltette szellemi izgalommal. A fo-

tóaukció-folyam következő, 2021. április 16-iki, 23. időpontját 

már közzé is tették. Én az eddigiek közül húszon voltam jelen, 

sajnos a két 2020-ast – május 8-án és október 2-án – az egész-

ségügyi világhelyzet miatt ki kellett hagynom.

Az előbbiekben említett események, kiállítások és aukciók en-

gem jelentős mozgásra-utazásra késztettek. Ezek közül ugyan 

a photokina-folyam egyelőre elapadt, de a nálam valamivel 

fiatalabb Peter Coelnt viszont nem könnyű leállítani. A cikk 

megírása közben értesített ugyanis arról, hogy az OstLicht 

aukción a régi és a kortárs fényképeken túl újból antik fényké-

pezőgépeket is árusít. Izgalmasnak mondható választékában 

egy kifejezetten jó állapotban lévő Robot I-es is megtalálható!

A kézirat megírásakor mintegy három folyóméternyi (vagyis 

élére állított archív anyag levéltári mértékegységével mért) 

nyomtatványt néztem át és kikerestem a cikkben hivatkozott 

düsseldorfi katalógust. Előző tulajdonosa Budapesten kap-

ta Máté Úrtól, az általam is gyakran látogatott VII. kerületi,  

Rákóczi úti Fotóáruházban, kéziratos feljegyzése szerint 1971 

augusztusában. A keresés közben felmerült bennem a kérdés: 

milyen mennyiségű szakmai anyaggal kell rendelkeznie egy 

szakírónak…?

Néhány éve egy londoni kereskedőn keresztül Roger Hicks 

e-mailben megkeresett és egy magyar fényképezőgép tárgy-

fotóját kérte tőlem közlésre. Feleségével közösen írt könyve je-

len írás egyik hivatkozott14 forrása. Kötetének ára megjelené-

sekor, 2003-ban a borító hátoldalára ragasztott címke szerint 

stuttgartban, Werner Götze Lindemanns nevű könyvesboltjá-

ban 34,90 euró volt. Ez a mai árfolyamon 12 500 forint. Felvet-

hető a kérdés, hogy 2021-ben ki ad Budapesten ennyit ezért 

a szakkönyvért? sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy a kevés 

érdeklődő olykor a negyed-, vagy ötödárat gondolja reálisnak. 

sántító érv: az internetes források ugyan olykor felületesek és 

néha még hibásak is, de legalább könnyen, gyorsan és olcsón 

hozzáférhetőek.

1  A Leicába gumírozott vászonból, a Contaxba az ablakredőnyhöz hasonló, több 
fémlamellából készített redőnyzárat építettek a gyártók.
2  tHiele, Hartmut: „Die Deutsche Photoindustrie”, Wer war Wer, München, 2002, 30–31. 
3  HiCKs, Roger és sCHultz, Frances: Rangefinder, Guild of Master Craftsman Publications, 
Lewes, 2003, 54., 167.
4  tHiele, Hartmut: Die Deutsche Photoindustrie, I. m., 66.
5  tHiele, Hartmut: 150 Jahre Photooptik in Deutschland 1849–1999, München, 2001, 
59–60., továbbá: tHiele, Hartmut: Deutsche Photooptik von A-Z, München, 2003, 19–20. 
6  Ez olyan fontos fotótechnika-történeti adat, hogy még McKeown is hivatkozik rá: 
McKeown’s Price Guide to Antique & Classic Cameras, Grantsburg, 2004, 465. 
7  Ez mai áron egymillió-hatszázezer forint.
8  McKeown’s Price Guide, I. m., 838.
9  Das Robot-system, 8-68-UL-20.309 jelű, német nyelvű prospektus, Robot Foto und 
Electronic, Düsseldorf, 1968.
10  FejéR Zoltán: „photokina ’96, (fotó)Kiállítássorozat – tizedszer”, Fotóművészet, 1996/3-4.
11  FejéR Zoltán: „sajtótájékoztató Kölnben”, Fotóművészet, 2018/2.
12  FejéR Zoltán: „A WestLichtnek sikerül(t), és ott fénylik fenn”, Fotóművészet, 2001/3-4.
13  NKA 103102/01445, FejéR Zoltán György: A WestLicht Bécsi Fotómúzeum és árverési ház 
tevékenységének hatása a magyar fotótechnika-történetre, Budapest, 2019, kéziratban.
14  HiCKs, Roger és sCHultz, Frances: I. m. t
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A Robot Star II Vollautomat fényképezőgép

A fényképezőgép hátlapja a gyártó emblémás címkéjével

A nyitott gépváz

A Robot filmkazetta helye a fényképezőgépben
sz. n. 1968-as Robot prospektus a szerző gyűjteményéből

Fotók © Fejér Zoltán György, 2020.
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HAMAROSAN!

A huszonegyedik százAdbAn Az emberek lelki válságA  
globálisan érzékelhető problémává vált. milyen apró lépések 
segíthetnek az egyéneknek a mentális egészség megőrzésében  
és melyek az elképzelhető megoldások a kisebb-nagyobb 
közösségek, illetve a társadalom számára a krízis,  
a szorongás, a kiégés problémáiból való gyógyuláshoz?  
röviden megfogalmazva a kérdést: hogyan legyünk jól?  
és milyen szerepe lehet mindebben a fotónak? 

2019 őszén nyolc alkotót kértem fel arra, hogy válaszokat keressünk és 
új, elsősorban a fotográfia médiumával létrehozott alkotásokon keresztül 
vizsgáljuk és mutassuk be a gyógyírt jelentő utakat, lehetőségeket 
napjainkban. A felkérést követően pár héttel egy világjárvány tette még 
inkább aktuálissá kérdéseinket és a lehetséges megoldási módokat. 
A Gyógyír című kiállítás a válságból való kiutak egyéni és társadalmi 
lehetőségeivel, a gyógyulás témakörével foglalkozik. 

gellér Judit
kurátor

A járványügyi intézkedéseknek megfelelően a Capa  
Központ jelenleg zárva tart, a Gyógyír című kiállítás  
az intézmény újranyitását követően lesz látható.

Kiállító AlKOtóK 
bartha máté 
Csontó lajos 
Fátyol viola 
gyenis Tibor 
hodosy enikő 
szatmári gergely 
szász lilla 
szombat Éva

ARculAt éS gRAfiKAi MuNKáK 
Füredi Tamás

1065 Budapest, 
Nagymező utca 8.

https://capacenter.hu 
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Fotóikonok – archívumból történelem / Howard Greenberg Gallery, New York | 2021.03.27.–06.27. Mu"CsaRNoK
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114 Fotóművészet 2020•4.

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

Gábor ÉBlI: orange peeling in the library – Photo based 
contemporary art from the collection of György Pálfi
Budapest-based businessman György Pálfi has been buying 
contemporary art for about two decades now, with photographic 
positions presented already at the first show of his collection, 
in 2008. The current article turns to his recent international 
acquisitions.

Zsuzsa Farkas: Hungarian Private collectors – An interview 
with Dr. Péter Sereg
Dr. Péter sereg’s collection focuses on portraits of famous 
Hungarians in the 19th century. Zsuzsa Farkas outlines the 
beginnings, the growth and the aspects of the collection based on 
an interview with the collector. 

Zoltán FeJeR: the Modern (obsolete) Robot camera 
Zoltán Fejér introduces the readers to a special method of roll film 
winding in the this article of our series on the history photography 
technology. Roll film winding with a spring motor drive was 
important in cases, where taking pictures in quick succession was 
more important, than the artistic quality. The article introduces 
the reader to the development, the manufacturing and the market 
history of Robot brand cameras.

Klára FoGARASI: the private pictures of the Borgula family of 
photographers in Szekszárd 
Klára Fogarasi focuses on a family of photographers in this article. 
The family gave photographers to this town in Tolna County 
through several generations. The article focuses on the family’s 
position in the town, the history of the family, their private life and 
the way the profession was passed on.

Judit Gellér: Photo Books. Interviews IV – ”It’s Behind„ 
Handbook to the Stars by – Péter Puklus – Second edition 
Judit Gellér talks to Péter Puklus in the latest part of her series on 
the occasion that the Handbook to the stars was published for the 
second time, which is quite remarkable in itself. The reader has a 
rare opportunity, since the in-depth interview reveals many details 
about Péter Puklus’s working method, his relationship with galleries 
and books, and his personal feelings.

Zsuzsanna Kemenesi: celebrated by the Most celebrated – Éva 
Besnyő’s exhibition Personal Distance by 
Éva Besnyő (1910–2003) lived through two world wars, perhaps 
that is why her name is associated with the exploration of social 
problems. However, we cannot forget about the sensitivity that 
her self-portraits suggest. As Éva Besnyő writes: „I am rather a 
person than a photographer.” Her self-portraits combine different 
concepts of beauty, the beauty of life, man and art.
Éva Besnyő has been characterized from the beginning by an 
openness towards the toolkit of society and she has never lost 
interest in public life. Her professional identity is characterized 
by being a reflective person, but she discreetly composed her 
photographs.

Anne Kotzan: Analogies – Bernd and Hilla Becher, Peter Weller, 
August Sander – Industrial landscapes, Buildings, Portraits 
In Cologne, the background of the exhibition Analogies of the 
Photographische sammlung / sK stiftung Kultur Köln is the 
siegerland region and the town of siegen. The exhibition presents 
three photographers side by side, who were born in this region and 
for whom the mining industry was dominant in their lives. The first 
pictures of Peter Weller, August sander and Bernd Becher were 

taken in this countryside. They did not know each other personally, 
yet the two older photographers had a great influence on the work 
of the young Bernd and Hilla Becher, who are known worldwide 
today as the founders of the Düsseldorf school. The concept of the 
exhibition was provided by a common initial space, which gave an 
opportunity to explore interesting parallels.

Zsolt Kozma: the Aesthetics of Superposition – the stake of 
the experiment – on Zoltán Vadászi’s works
Artist and biomedical engineer Zoltán Vadászi carries out his 
photographic experiments from an uncommon position. While 
artists working in the crossover areas of art and science are, in most 
cases, artists who use scientific tools and methods in their creative 
research, Vadászi comes from science and uses his expertise in 
cutting-edge science and technology in his artistic experiments. 
Nevertheless, he is certainly not a scientist first and an artist second 
– his presence in both fields can most adequately be described 
with the term “superposition”, adopted here as a metaphor from 
quantum physics. The adequacy of the term here is reinforced by 
the fact that, in his project discussed in the article, Vadászi uses 
MRI equipment to eliminate the position of the observer in the 
image-making process, in order to record and demonstrate kind 
of superposition, also opening the spectrum for imagining and 
demonstrating parallel presences and simultaneous realities. 
Inspired by Vadászi’s concept, the article proposes presenting his 
oeuvre as parallel, open-ended realities in a solo exhibition, rather 
than in a chronological or other order. The author then goes on 
to show how this artist’s with works could potentially find their 
context in a group show of fellow creators, such as Tamás Waliczky 
or Attila Csörgő.

Gábor PFISZTNER: What is “Fine-art Photography”? An Attempt 
to Define a concept 
The phrase “fine-art photography” is taken for granted in 
the professional literature in our everyday life. But what does 
this concept mean? What makes an image part of fine-art 
photography? Based on the creator’s intention or because it is 
shown in a museum? Perhaps because we see it so many times or 
because it was made 150 years ago? What does this concept stand 
for? What are the characteristics, if any, that make us consider 
something belonging to fine-art photography? Gábor Pfisztner’s 
essay attempts to raise questions about an essential conceptual 
issue from this aspect.

Mihály Surányi: contacts of our fantasy – eXItuS 3.1
Máté Diósi is a characteristic representative of contemporary 
Hungarian photography. Mihály surányi’s article analyses Diósi’s 
three series made in recent years. These series focus on death 
and destruction from different aspects. We can read about 
what the connection between social responsibility and media 
experimentation means in the works of the artist, as well as what 
is the significance of the phantasy of contemporary designers of 
computer games in the works of Diósi.

Zsuzsanna Szegedy-Maszák: Marcell Piti’s Variations of a 
landscape of by 
Zsuzsanna szegedy-Maszák’s article gives a thorough overall 
analysis of Marcell Piti’s work, the background of each series and 
the artist’s working method. she sensitively analyses the concepts 
realized through each series and their relationship to our present 
life. The writing also reveals, how an artist born and raised in the 
digital age relates to pictures, through the way he creates images 
from digital raw materials.
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