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A fényképezés története

Iszlám tudósok 900 körül feltalálták a 
camera obscurát (latinul: sötétkamra), 
amelyet csillagászati megfigyelések-
hez használtak. Továbbfejlesztett vál-
tozatát a camera lucidát a XIX. század 
végéig rajzolást elősegítő eszközként 
használták. Georg Fabricius 1556-
ban megfigyelte, hogy a klórezüst 

napfényen megfeketedik. 1727-ben Johann Heinrich Schulze már előállít 
néhány múlékony fotogramot krétaiszap és klórezüst segítségével. Thomas 
Wedgwoodnak 1802-ben tíz éves kísér-
letezést követően ezüstnitráttal kezelt 
papíron sikerül különböző tárgyak árny-
képét megjelenítenie. A képek sötétedé-
sét azonban nem tudja megállítani, azaz 
a rögzítést még nem képes megoldani. 

1816-ban Joseph Nicéphore Niepce-nek sikerült camera obscura segítsé-
gével üveglapra kent fényérzékeny aszfaltra képet készítenie, amelyet azután 
lenolajjal lemosva tett láthatóvá. Egyik első fennmaradt képén 1826-ból 
néhány háztető látható, amelyet 8 órás expozícióval sikerült rögzítenie.  A 
camera obscura eljárás a ma újra népszerű, az eszköz egyszerűen, akár egy 
dobozból is elkészíthető.

Henry Talbot-nak 1835-ben öklömnyi kamerája segítségével már csak 
10 percre volt szüksége, hogy megörökítse nappali szobájának ablakát. 
Wedgewood módszerét alkalmazva arra is rájött, hogy konyhasó oldattal 
rögzítheti a képek feketedését. 

1838-ban Louis 
Jacques Mandé 
Daguerre tökélete-
síti Niépce eljárását. 
Ezüsttel bevont réz-
lemezt jódgőz fölé 
tartott, miáltal fény-
érzékeny ezüstjodid 
keletkezett. Az expo-
zíciót követően kelet-
kező lappangó képet végül higanygőz segítségével sikerült láthatóvá tennie. 
Végül hosszas kísérletezés után két évvel Talbot után Ő is rájön, hogy tömény 
nátrium-kloriddal (konyhasó) képes megállítani a feketedést. Megszületett 
az első dagerrotípia. 

Voigtländer kamerájaPetzval József objektívval 1841-ben

1841-ben Petzval József budapesti egyetemi tanár 1:3,4 (!) fényerejű ob-
jektívet készít, ami 16-szor volt fényerősebb, mint a korabeli objektívek. Az 
objektív 20 fokos látómezeje miatt elsősorban portré fényképezésre bizonyult 
alkalmasnak. Petzval találmányát ugyanebben az évben a bécsi Voigtländer 
2000 aranyforintért megvásárolta, majd néhány hónap alatt 800 darabot 
adott el belőle darabonként 720 aranyforintért. 

A dagerrotípia mindenki számára elérhető közelségbe hozta a megfizet-
hető portré lehetőségét. Csak Párizsban 1847-ben 2000 kamerát és 500000 
hozzá való lemezt adtak el. 1849-ben ugyanitt már közel 100000 dagerrotíp 
portrét készítettek. A fotográfia megkezdte világhódító útját! 
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A fényképezés története

Az egyik leghíresebb magyar dagerrotíp portrén Petőfi Sándor

1851-ben Frederick Scott Archer kidolgozta a nedves üveglemezes (kolló-
diumos) eljárást, amellyel végre másodperces expozíciós időkkel dolgozhat-
tak az eddigi több perc helyett.
1871-ben Richard Leach Maddox felfedezi a száraz lemezes eljárást, melyet 
1878-ban Charles Harper Bennett tökéletesít egy véletlen felfedezés során. 
Bennett kandallója mellett felejtett fotólemezeinek érzékenysége a hő ha-
tására a hatvanszorosára nőtt. Így végre elérkezett az egy másodperc alatti 
expozíciók kora, vagyis megkezdődhetett a riport felvételek készítése. 

George Eastman 1884-ben elké-
szíti zselatinos emulzióval bevont pa-
pírszalagos filmjét, amelyhez egyúttal 
elkészíti az első tömeggyártásra alkal-
mas boxkameráját a Kodak Nº1-et. A 
forradalmian új kamera 1/25 mp-es 
záridővel és 2,4 m-től a végtelenig 
éles képet adó objektívvel volt felsze-
relve. A 100 kép elkészítéséhez ele-
gendő nyersanyaggal töltött gépet az exponálást követően a Rochesteri köz-
pontba kellett postán visszaküldeni, ahol a labor direkt napfény segítségével 
készítette el 10 dollár ellenében a 100 db 62 mm átmérőjű kerek kartonlapra 
felragasztott kontaktot. 

1889-ben készül el a Kodak Nº2, melynek 87 mm átmérőjű képei már cel-

luloid szalagos filmre készültek, majd 1891-ben Eastman kihozza a kazettás 
filmet, amelyet már napfényben is be lehet tölteni a gépbe.

Oscar Barnack több mint tíz éves fejlesztő munkáját követően 1925-ben a 
wetzlari Leitz gyár piacra dobja a Leica nevű fényképezőgépet a hozzá terve-
zett 24 x 36 mm-es képméretű 36 felvétel elkészítésére alkalmas negatívval. 
1932-ben az AGFA forgalomba hozza az első színes diapozitíves kisfilmet, 
majd 1934-ben az Agfa Isopán 16 Din-es színes negatívot, amely már min-
den színre érzékenyítve volt. Ezzel a momentummal végképp lezárult a ve-
gyészeti alapokon nyugvó fotográfia fejlődésének kezdeti szakasza. 

 

Érdekességek

Az ezüstsók fényérzékenységét pedig a XVIII. század elején fedezte fel 
Heinrich Schulze német vegyész.

A XIX. század legfőbb irányzata a Biedermeier, a gépek, a technika iránti 
tisztelet, modernség, illetve az ezek által a valósághű ábrázolásra való törek-
vés mintegy szükségszerűvé tette a fotográfia feltalálását. Az igény megje-
lenésével egyidejűleg, egymástól függetlenül több kutató is megoldotta a 
camera obscura által rajzolt kép rögzítésének technikai problémáját.

A felfedezést Daguerre pártfogója, Arago, a nagy tekintélyű fizikus és 
csillagász 1839. január 7-én jelentette be a Francia Akadémián. Miután a 
francia állam a találmányt életjáradék fejében megváltotta, a világnak aján-
dékozta, hogy bárki szabadon foglalkozhasson a fényképezéssel. Ugyanez év 
augusztus 19-én a Tudományos és Képzőművészeti Akadémia együttes ülé-
sén hihetetlen nemzetközi érdeklődés közepette, a vegyi eljárást részletezve 
ismertette a dagerrotípia készítését. Ezt a napot, 1839. augusztus 19.-ét, 
tekinthetjük a fényképészet megszületésének. Hatalmas sikerét jól példázza, 
hogy alig egy évvel a bemutató után, 1840-ben, már több mint 20 nyelven 
jelent meg leírás róla, többek között magyarul is.

Kezdetben a felvételek ezüstlemezre (dagerrotípia), majd az előhívási és 
képrögzítési technikák, eljárások fejlődésével rengeteg különböző sikeres il-
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A fényképezés története

letve kevésbé sikeres módon 1888-ig szinte kizárólag azonnal papírra, vagy 
üveglemezre készültek, utána George Eastman (illetve a szabadalmi vita 
megnyerése után Hannibal Goodwin) találmánya, a celluloidfilm fokozato-
san (és teljesen) kiszorította ezeket.

A világ első színes felvételét az angol fizikus James Clerk Maxwell ké-
szítette 1861-ben. Őt több jobb illetve kevésbé jó próbálkozás követte, de 
a színes képek egészen az 1910-es évekig ritkaságszámba mentek, főleg 
kézzel színezték őket. Az első színesfilmet 1907-ben hozta forgalomba a 
Kodak, mely az autokróm eljárásra épült, de a színeket teljesen valóságo-
san visszaadó filmre, a színes fotográfia valódi megszületésére 1935-ig várni 
kellett, mikor (szintén a Kodak cég) piacra dobta előző évben kikisérletezett 
Kodachrome nevű filmjét.

•
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A Moulin Rouge 1937-ben Agfacolor-on megörökítve.

Modern gépek, felvételek  1853-ban

Panoráma felvétel Párizsról  1844-ben (daguerrotype 5” magas, 17,5” hosszú)

15 ember mozgatta a kamerát, a kép mérete 4,5 x 8 foot, a felvétel 1900-ban a párizsi világkiállításon elnyerte a „Grand Prize of the World”

Panorámafelvételnek nevezik tévesen a “panorámára” vágott képeket is, amikor egy fotót  a fenti képhez hasonló módon vágnak meg. A panorámafelvétel 
legalább 180 fokos látómezőt fog be, ebből adódóan több képből lehet összeilleszteni, elkésztése komoly technikai tudást igényel.

Mamut-kamera 1990-ban



A fény spektrális jellemzője

Egyes vélemények szerint a fényképezésnél nem a tárgyakat fényképez-
zük le, örökítjük meg, hanem a róluk visszeverődő fényt. A többségében 
hideg vagy  meleg színek használata alapvetően meghatározza a képek 
hangulatát.

A fényképezőgép felépítése

Ahhoz, hogy a fényképezőgépek keresőjében a ma ismert, szinte reális, 
a valóságosnak vélttel megegyező képet lássunk, elengedhetetlen lép-
csőfok volt a pentaprizma megalkotása. A beérkező fény a tükörről feljut a 
pentaprizmába, onnan pedig a keresön keresztül láthatjuk a képet. A tükör az 
exponálás pillanatában felcsapódik, így a film előtt már nem képez akadályt. 
A kompakt fényképezőkben nincs pentaprizma, itt ezt egy kis LCD-monitor 
helyettesíti, ami viszont késleltetve jeleníti meg a képet, így pontatlanabb is.

A képérzkelő mérete

Egyes fényképezők használnak akár 6X9 cm-es vagy 6X6 cm-es kép-
méretet is de a digitális kamerák megjelenése előtt a 24X36 mm-es volt  
legelterjedtebb. Ezért a mai napig ezt a méretet vesszük az általánosan el-
terjedtnek, ez az úgynevezett LEICA méret. Ennek a képátlója 58 mm, ezért  
az ehhez közeli gyújtótávolságot, 50 milimétert vesszük alapobjektívnek. 
Ezzel a számmal könnyű számolni, az ennél nagyobb gyújtótávolsággal 
rendelkezők nagyítanak, ezek a teleobjektívek a kisebb gyújtótávolságú-

ak a nagylátószügű objektívek, akár azt is mondhatjuk, hogy kicsinyítenek. 
A legtöbb digitális fényképezőgép APS méretű képérzékelővel készül, míg 
a kompakt és bridzs kameráké 1/4 inch  átmérőjű. CCD-t vagy CMOS-t 
használnak. Mivel az objektívek többségét a LEICA mérethez gyártják 
még ma is, ezért  géptől függően egy szorzószámot kell beiktatni ahhoz, 
hogy a helyes gyújtótávolságot megkaphassuk. A Nikonnál általában 1.4 
a Canonnál 1.6 ez a szám. Ez  jó hír a madár és sprotfotósoknak, de rossz 
hír a nagylátószögű objektívet kedvelőknek. A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy egy Canon 200/2,8-as ebjektív 300/2,8-asnak felel meg a digitális 
gépen. Ugyanakkor  a filmes gépen használt 35mm-es objektív  a digitális 
gépeken  alapobjektívként működik, azaz 50 mm körül lesz a gyújtópontja. 
Természetesen ez alól is van kivétel, ma már gyártanak 24X36-os mére-
tű képérzékelőket. Ezek a gépek viszont 5-600 ezer forint körül kezdődnek.
Ezeknek az  alapvető törvényszerűségenek a megértése elengedhetetlen 
ahhoz, hogy  megértsük a fényképezés  egyik legfontosabb tézisét, a látó-
szöget. Ezen ismeretek birtokában könnyebben választhatunk objektívet.  

A fényképezés története
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“Ha a napba nézel, elveszted a látást,
a szemed okold, ne a napsugárzást.” 

(Jancsó Miklós: Oldás és kötés)

A fényképezés az ember környezetének és önmaga képének megörökítését 
teszi lehetővé. Mai formájának kialakulásához az optika, a finommechanika 
és a kémia fejlődésére volt szükség.

Optika - már Galillei (1564-1642) idejében jó távcsöveket, szemüvegeket, 
mikroszkópokat készítettek.
Finommechanika - fényképezőgépek testének és zárszerkezetének kiala-

kítását tette lehetővé.
Kémia - a fényérzékeny anyagoknak a kép rögzítésében van szerepük.
Elektronika - az utóbbi 20-30 évben kapcsolódott be a fényképezőgépek 

szerkezetének tökéletesítésébe. Legmodernebb formája az elektromágneses 
képrögzítést, tárolást és továbbítást teszi lehetővé. 

Előzmények

A rajzolás mechanikus eszközökkel való megkönnyítése
Leona Battista Degli Alberti (1404-1472) építész 1435-ben rajzolókészüléket 
talált fel. 

Albrecht Dürer (1471-1528) a valóságról készített, méretarányosan kicsi-
nyített kép segédeszköze a körző. 

Alhazen (965-1038) arab természettudós a X. század közepén a sötét-
kamráról (camera obscura) leírást készít, annak működését a fény egyenes 
vonalú terjedésével magyarázza. A camera obscura nyílásával szemben lévő 
belső falára vetül a valóság kicsinyített, fordított képe. 

Nicephore Niépce (1765-1833) Fény által létrehozott valódi képet neki 
sikerült először rögzíteni 1826-27-ben. Ő találta fel az írisz blendét, a camera 
obscurán cserélhető objektíveket foglalattal és a rollfilm (tekercsfilm) gondo-
lata is tőle származik. Ezeket később újra felfedezték. 

•  Louis Jacques Mande Daguerre (1789-1851) Niépce eredményeit felhasz-
nálva, az ő személtéhez tartozik a fotográfia feltalálása (daguerrotypia) 1839. 
augusztus 19-én a Francia Tudományos Akadémia ülésén Daguerre találmá-
nyát nyilvánosságra hozták, s mindenki számára hozzáférhetővé tette. 

A képek kémiai úton történő rögzítésének lényege, hogy a fényérzékeny 
anyagban a fény fotokémiai változásokat eredményez. A gyakorlatban 
ezüstsókat használnak fényérzékeny anyagként, melyet zselatinba ágyazva 
visznek rá az átlátszó hordozóanyagra. A fényképezőgép zárszerkezetének 
nyitásakor (exponálásakor) a nyílás előtt lévő tárgyak képe rávetítődik a fény-
érzékeny anyagra, és ott rejtett (látens) kép jön létre. Láthatóvá az előhívással 
tehetjük. Így kapjuk meg a negatív képet, melynek világossági értéke fordí-
tottja az eredetinek.

Amikor negatív képen keresztül újabb fényérzékeny réteget világítunk meg, 
létrejön a valóságnak megfelelő pozitív kép. Valamennyi gép azonos abban, 
hogy a látványról egy fényérzékeny réteggel bevont filmen vagy lemezen, 
lencse segítségével látens képet hoz létre a fényérzékeny rétegben. Előhívás 
során ezt a látens képet hívjuk elő. A fényérzékeny rétegre bocsátott fény 
mennyiségét kétféleképpen szabályozhatjuk: vagy a megvilágítási idővel, 
vagy a fényrekeszek (blendék) változtatásával.
A fényképezőgép “szeme” az objektív, mely a fényérzékeny rétegre vetíti a 
képet, s ez a gép legfontosabb része.

Valamennyi objektívet 3 dolog jellemez:

•  Gyújtótávolsága (fókusztávolság), amely az objektív síkja és a film egy-
mástól való távolsága.

•  Fényerő - az objektív fényáteresztő képessége.

•  Mélyélesség - a még éles előtér és háttér közötti távolság, amit élesnek 
látunk a keresőben. Az objektíven található blende (fényrekesz) nyílásának 
szűkítésével a fényerőt csökkenteni lehet. Minél kisebb fényerejű az objektív, 
és minél kisebb a gyújtótávolság, annál nagyobb a mélyélesség. 
Az objektívek a gépek típusának megfelelően többfélék lehetnek:

•  Normál objektívek, általános feladatok teljesítéséhez.

•  Speciális objektívek - különleges felvételekhez, pl. nagy látószögű, mellyel 
nagyobb területet tudunk “befogni” közelről. Ugyanezt a célt szolgálja a hal-
szemoptika is, csak az előbbinél még inkább torzít.

•  Teleobjektív - nagy távolságokból lehet felvételt készíteni. 
  

Felhasznált és ajánlott irodalom:

Dr. Sevcsik Jenő - Hefelle József: Fényképészet, Műszaki Könyvkiadó, 
1980., (utánnyomva: 2000.)

Kolta Magdolna - Tőry Annamária: A fotográfia története, 2007  
Szilágyi Gábor: 150 év, A fotográfia története eredeti írásokban és képek-

ben, Műszaki Könyvkiadó, 1990.
 Morvai György - Szimán Oszkár: Fotózsebkönyv, Műszaki Könyvkiadó, 
1980.
  Barabás János: Fotólexikon, Akadémiai Kiadó, 1963.
 Morvai György: Új fotólexikon, Műszaki Könyvkiadó, 1984.

Pázmány Ágnes - Permay Éva: Látás és ábrázolás, Tankönyvkiadó, 1991.

A fényképezés története

5

•
•

•
•

•

•
•

Összefoglaló

•

•

•
•

•
•
•


