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A Linhof gyárat 1887-ben
alapította a kiváló képzett-
ségû mûszerész mester, Va-
lentin Linhof. Az alapító elô-
ször központi zárak gyár-
tásával foglalkozott, s
még ugyanebben az évben
aranyérmet nyert konstruk-
ciója Párizsban. 1892-ben
Valentin Linhof zárja volt az
elsô, melyet valaha is len-
csébe építettek! Az akkor
újszerû megoldás azóta is
használatban van, bár a
Linhof késôbbi története a
fényképezôgépek gyártásá-
ról szól. A cég merész fej-
lesztéseire utal az is, hogy
már 1889-ban készítettek
teljesen fémépítésû mûsza-
ki gépet, abban az idôben,
amikor még szinte mind-
egyik fából volt! A merész-
séget tovább tetézte, hogy
a gép alumíniumból készült,
mely akkor még nagyrészt
ismeretlen volt. Gondoljuk
meg, hogy 1860-ban még
oly drága és különleges volt
ez a fém, hogy szobrokat
készítettek belôle, akár az
ezüstbôl. Linhofék azonban
úgy gondolták, hogy a
rigiditás maximalizálása
mellett a fényképezôgépek
tömegének csökkentése
óriási elôny. Ma már tudjuk,
hogy igazuk volt, hiszen régi
gépeik nagy része ma is
napi használatban van.Ezek
a fényképezôgépek ugyan-
is nem az egy-két éves di-
csôségre, majd az azt kö-
vetô teljes elfeledettségre
készültek, mint kisfilmes tár-
saik. A mûszaki fényképezô-

gép akár több fotósgenerá-
ciót is kiszolgálhat. A legré-
gebbitôl a legújabb objek-
tívig szinte minden felszerel-
hetô rájuk és kis ügyesség-
gel sokféle tartozék készít-
hetô hozzájuk. A fotózás
kezdetei óta szinte semmit
sem változtak, így soha sem
mennek ki a divatból.

A Linhof gyár a Leicánál
is jobban respektálja fény-
képezôgépeinek felhaszná-
lóit. Mikor a gépet megvá-
sároltam, e-mail-ben re-
gisztráltattam magam a
Linhofnál, mint a gép új tu-
lajdonosa. Ôk jelentkezése-
met megköszönték, megír-
ták számomra, hogy a gép
angliai tulajdonosa volt az
utolsó feljegyzésük a gép-
rôl és visszakeresték szá-
momra az archívumukból,
hogy gépemet 1965 febru-
árjában gyártották. Ezen
felül megkértek, hogy bár-
mely további kérdésemmel
gondolkodás nélkül fordul-
jak hozzájuk. Gépem való-
ban Angliából származik,
ahol Nánási Pál kollégám
vásárolta: ô hozta hazánkba.
Jómagam tôle vettem meg,
mikor a nagyméretû felvéte-
lezés mellett döntöttem. In-
dokaink egyszerûek: Pál ba-
rátom modellfotós munkája
ultranagy felbontású digitális
hátfalat és gyorsan kezelhe-
tô fényképezôgépet igényel.
Számomra a mûteremben
elérhetô kompromisszum
nélküli képminôség és a
korrigálási lehetôségek szé-
les tárháza volt fontos. A

8x10"-es (203x254 mm-es)
filmen elérhetô felbontás
400-700 megapixel között
mozog az objektívek és fil-
mek kombinációjának függ-
vényében. Az átlag 550
Mpixelre tehetô, ami az
anyagszerûség rögzítésének
minimális igénye. A 4x5"-es
síkfilm ehhez sajnos nem

A mûszaki fényképezôgép képmérete és kitûnô objektívje miatt a képminôség szerelmesei-
nek fényképezôgépe. Azok számára, akik igazán „látnak”, a klasszikus szépség létrehozásá-
nak lehetôségét kínálja. Ez pedig nem kis dolog, hiszen másfajta fényképezôgéppel gyakran
esélyünk sincs ezt a tökéletes harmóniát megközelíteni.

elég. Nem meglepô tehát,
hogy Amerikában – ha már
síkfilmre fotóznak – mind a
reklám, mind a természetfo-
tósok a 8x10"-es filmet ré-
szesítik elônyben. Sôt,
11x14"-es síkfilm is raktárról
kapható (ld. Kodak és Fuji
honlap), az egyedi megren-
delések pedig egészen

Linhof Cardan Color
– moduláris mûszaki kamera
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20x25"-ig, azaz 50x60 cm-es
méretig vásárolhatóak.

Mire képes még egy mû-
szaki gép? Rengeteg min-
denre, ha a fotós megtanul-
ja alkalmazni a különbözô
lehetôségeket. Sajnos a ma-
gyar nyelvû szakirodalom-
ban gyakorlatilag minden,
mûszaki fényképezôgéprôl
szóló mondat és bekezdés
hibás, így álljon itt dióhéjban
mindaz, amit egy szakfény-
képésznek tudnia kell:

– Akár a hátfalat, akár a
homlokfalat emeljük (rise),
süllyesztjük (fall), vagy oldal-
irányban eltoljuk (shift), a fel-
vétel irányát megváltoztatjuk,
azaz a képkivágáson változ-
tatunk. A gép tehát anélkül
„néz” az adott irányba, hogy
abba az irányba fordulnánk
vele! Ezzel a módszerrel le-
het épületeket dôlés nélkül
felvételezni, így lehet oldalirá-
nyú felállásból centrális pers-
pektívát fotózni. Ez olyankor
fontos, ha nem tudjuk vala-
mi miatt a gépet a megfelelô
helyen felállítani: pl. valami
oszlop van ott, vagy arról a
helyrôl tükrözödik valami. Az
„oldalra nézés” szöge kiszá-
molható a kihuzat nagyságá-
ból és a mozgatás mértéké-
bôl az inverz tangens szög-
függvénnyel.

– Ha a homloklapot, azaz
az objektívet döntjük (tilt)
és/vagy oldalirányban for-
gatjuk (swing), az élesség
eloszlását változtatjuk meg.
A Scheimpflug-feltételnek
megfelelôen, ha az optikai
tengely nem merôleges a
filmsíkra, a filmsík, az objek-
tív fôsíkja és az élesen kiraj-
zolt sík egy egyenesben
metszik egymást. Ezzel a
módszerrel lehet ferde síko-
kat élesen leképezni. Telefo-
nok fotózásakor pl. azok
elôlapjára „feszítem rá” az
élesség síkját. Portrénál az
arc síkja kap prioritást, akt-
nál a kompozíció fontos
pontjai, míg természetfotó-
nál így lesz egyszerre éles
az elôtér és a háttér. Persze
nemcsak az élesség eléré-

se lehet fontos: ezzel a mód-
szerrel tehetô szelektíven
életlenné a kompozíció bi-
zonyos része. A módszer
NEM azonos a lerekeszelés
útján megnövelt mélység-
élességgel!

– Ha a hátfalat döntjük (tilt)
és/vagy forgatjuk (swing), a
tárgyak alakját változtatjuk
meg! Épületfotónál ezért kell
a hátfalnak függôlegesnek
maradnia. De ne csak az
épületfotóra gondoljunk: a
dôlô borosüveg vagy gyer-
tyatartó is taszító egy fény-
képen. Azt pedig külön
hangsúlyozom, hogy port-
rénál, aktnál ezzel a mód-
szerrel korrigálható az arc
vagy a test relatív arányta-
lansága! Természetfotónál is
szerepe lehet mindennek,
hiszen kiegyensúlyozot-
tabb, arányosabb kompozí-
ciókat fotózhatunk, ha a
tárgytávolság nem óriási.

Ezek után a géprôl. A
Linhof Kardan széria, aho-
gyan neve is jelzi, kardán-
rendszerû mûszaki gép.
4x5" (9x12 cm), 5x7" (13x18
cm) és 8x10" (18x24 cm)
méretekben készül. A folya-
matos fejlesztés alatt álló
konstrukció évtizedenként
újul meg: pl. az 50'-es évek-
ben Kardan, a ’60-asokban
Kardan Color, a ’70-esekben
Kardan Super Color, a ’80-
as években Kardan Master
a neve. Modularitására jel-
lemzô, hogy megfelelô al-
katrészekkel a gép bármely
más méretre is átépíthetô,
kihuzathossza 6 m fölé is
növelhetô. A szóban forgó
gép gyártásakor még három
villát alkalmazott, ugyanis
az 5x7"-es gépbôl volt át-
építhetô 8x10"-re. Az 5x7"-es
típusnak négyzetes harmo-
nikája volt ebben az idôben.
A hátsó villára a mattüveg
helyett a csonkagúla alakú
kiegészítô harmonikát kel-
lett kapcsolni, és ez csatla-
kozott szélesebbik végén a
8x10"-es hátfalhoz. Erre
egyébként mindenképpen
szükség volt, ugyanis egyet-

Old timer

len, hagyományos formájú
óriási harmonika belógott
volna, azaz mindenképpen
szükség lett volna kiegészí-
tô függesztôkeretre. Egy
évtizeddel késôbb azonban
megszületett a „double
konical bellows”, azaz a ket-
tôs gúla, vagy mûszaki nyel-
ven a tetragonális bipirami-
sos harmonika. A zseniális
ötlet lehetôvé tette, hogy
egyetlen harmonika is ele-
gendôen rigid legyen, ne
kelljen segédvillát alkalmaz-
ni. Ráadásul ezzel a felépí-
téssel a harmonika flexibili-
tása is jelentôsen kiszélese-
dett. A két gúla találkozásá-
nál található redô ugyanis
merevíti a szerkezetet, és a
villák állásától függôen sík-
ja automatikusan a legjobb
pozícióba áll be.

A 8x10"-es Linhof Cardan
Color homlok- és hátfala egy-
máshoz képest 200 mm-nyit
tolható vagy emelhetô, ami
igen nagy szabadságot je-
lent. A villák forgatását és

döntését csak a harmonika
korlátozza. Tartozékként
5x7"-es és 4x5"-es hátfalat
kaptam a géphez, valamint
kendôtartó keretet, Polaroid
kazettát, síkfilmkazettákat, er-
nyôtartó keretet és egy
Schneider Symmar-S 5.6/300
mm-es objektívet. A gép
hordtáskája fémbôl készült,
bírja a 20 kg-os gép töme-
gét. Az állvány hasonlóan im-
presszív látványt nyújt, hiszen
ilyen terhelésre méretezték.
Ugyancsak moduláris, akár-
csak a gép maga: külön
összecsukható dolly-ja van (a
görgôs szerkezet, fékezhetô
kerekekkel), felszerelhetô a
képen látható fogasléces
emelôszerkezettel, és pano-
rámafeje az ilyen tömeget is
biztonságosan tartja felvéte-
lezés közben. A méretek il-
lusztrálása végett Nánási Pál
kollégámmal együtt fény-
képezkedtünk eme fiatalos
Old Timerrel.
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