
Az elkövetkezô évtizedekben felvételeket készítettek ten-
geralattjáró és megfigyelôtorony ablakán át, búvárharang-
ból és zsilipkamrából, de az igazi áttörés vitathatatlanul Bou-
tan és David nevéhez fûzôdik. Az elsô sikeres kísérlet után
továbbfejlesztett harmadik kamerájuk, amelyet David készí-
tett 1898-ban, olyannyira bevált, hogy a fényerôs objektív-
nek köszönhetôen már egy másodperces pillanatfelvétele-
ket is készíthettek (2. kép). Sôt, egy szellemes mechanikai

szerkezettel hat 18x24 cm-es lemez
cseréje és megvilágítása vált lehetô-
vé egyetlen merülés alatt. A búvár-
kamera olyan nagy és súlyos volt,
hogy levegôvel telt hordóval kellett
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Napjainkban már kicsiny digitális kom-
pakt kameráinkhoz is vásárolhatunk víz
alatti tokot, és segítségükkel lefényké-
pezhetjük a kék mélység titkait. A mai
technika fejlettségéhez több mint száz-
tíz éven át vezetett az út.

A víz alatti fényképezés története

Fotótechnika a víz felszíne alatt
A víz alatt készített felvételek manapság már mindennaposak,
és csak kevesen gondolnak rá, hogy ez több mint egy évszá-
zados fejlôdés eredménye. Az elsô igazi víz alatti felvételeket
ugyanis 1893-ban a francia Louis Boutan és Joseph David
készítette, és tette közzé. Az elsô víz alatti gép egy „Detektív”
típusú 9x12-es lemezes masina volt, amelyhez vízhatlan tokot
Boutan testvére, a mérnök August tervezett, ezt a párizsi
Alergniat cégnél gyártottak. A zoológusakadémikus Louis
Boutan sisakos nehézbúvár felszerelésben, 3-5 m mélyen állí-
totta állványra a súlyos szerkezetet Banyuls-sur-Mer tenger-
öblében, és 1893. május 16-án délután, 30 perces megvilágí-
tási idôvel (!) megszületett az elsô víz alatti felvétel. A képen
világosan felismerhetôk a moszatokkal benôtt sziklák, a fené-
ken heverô kövek és a vízfelszín (1. kép).

A hôskor (1856–1900)
Azt mondtuk, hogy ez volt az elsô „igazi” víz alatti felvétel,
azaz amely már búvárkamerával készült. Persze ezt is
különbözô kísérletek elôzték meg, a legelsô 1856-ból egy
angol ügyvéd, William Thompson nevéhez fûzôdik. Thomp-
son szenvedélyesen – és a szaktudósok által is elismert
eredményekkel – kutatta a weymouth-i tengeröböl élôvilá-
gát. Egyszer az az intuitív gondolata támadt, meg kellene
próbálni fényképfelvételt készíteni a víz alatt, és erre kísér-
letet is tett. Vízhatlan faládába helzeyte a korabeli
lemezes kamerát, amelynek objektívje üvegabla-
kon át tekintett a vízbe. A „zár” egy nagy tolóajtó
volt az ablak elôtt, amelyet kötéllel lehetett felhúzni,
majd leengedni. 1856 februárjának egyik napsü-
tötte napján parti sátorban rögtönzött sötétkamrá-
ban egy üveglemezt kollódiumemulzióval kent be,
majd ezüst-nitrát-oldatba fürdette, végül a gépbe
helyezte. Kevesebb, mint fél óra állt rendelkezésé-
re a megvilágításra és az elôhívásra, mielôtt az
emulzió beszáradt és használhatatlanná vált volna.
Az állvánnyal ellátott szerkezetet lesúlyozva, kötél-
lel engedte le a 3 fonál (kb. 5,5 m) mély fenékre.
Mintegy 10 perces megvilágítás után csalódottan
tapasztalta, hogy a ládát elárasztotta a tengervíz,
meglepetésére azonban a leöblített és elôhívott
lemezen, ha gyengén is, de kivehetô volt a fenék és
a vízfelszín. Bár Thompson késôbb szilárdabb
ládát konstruált, ez maradt egyetlen ígéretesnek
mondható felvétele.

2. kép. David felvétele Boutanról,
1898 (archív: Laboratorie Arago)

3. kép. Az elsô víz alatti villanólámpa,
1898 (archív: S.Weinberg)

1. kép. Boutan elsô víz alatti felvétele, 1893 (archív: S.Weinberg)
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lebegô állapotban tartani. Sikeresen alkalmazták a már
ismert magnéziumlámpát is, üvegbura alatt, oxigéndús lég-
körben égô borszeszlámpa lobbantotta fel a bepumpált
magnéziumport (3. kép).

Az útkeresés idôszaka (1901-1950)
„Megnyitottam az utat… Most már mások feladata azt követ-
ni, új utakat feltárni és a végcélt elérni” – mondta Boutan
1900-ban a párizsi világkiállításon, ahol hatalmas sikerrel
vetítette képeit, és mutatta be könyvét a víz alatti fényképe-

zésrôl (4. kép), és e megnyitott
úton valóban egymás után rakták
le a mérföldköveket. Dr. E. Ade-
not 1901-ben az annecyi tóban
elkészítette az elsô vízfelszín

alatti sztereofelvételeket, igaz, a felszínrôl egy üvegfenekû
kémlelôcsövön át. Az amerikai zoológus Jacob Reighard
1907-ben már egy tükörreflexes lemezes gépnek épített
rézlemezbôl vízhatlan tokot, melyet két üvegablakkal látott
el. Egyiken a sárga szûrôvel (!) ellátott objektív nézett ki, a
másikon a fotográfus felülrôl látta és állíthatta élesre felvéte-
le tárgyát. Ezzel a kevéssé nyomásálló tokkal Reighard
búvárruha nélkül is sikeresen fényképezte az élôvilágot a
Nagy-tavak, valamint Florida és a Bahamák egészen sekély,
part menti vizeiben.
A víz alatti fotográfia új útjain különbözô emberek ekkori-
ban sokszor a nélkül helyezgették a mérföldköveket, hogy
tudtak volna egymás eredményeirôl. Sokáig úgy hittük,
hogy 1926-ban az amerikai William H. Longley és Charles
Martin készítette Lumiére-autochrom lemezre az elsô szí-
nes víz alatti felvételeket a Dry Tortugas-szigeteknél a
National Geographic
magazin számára. Ma
azonban már tudjuk,
hogy egy angol orvos,
Francis Ward készítet-
te el azokat 1912-ben,
a Lumiére cég által
gyártott kezdetleges,
mindössze 7,5 %-os
fényáteresztô képes-
ségû, színrácsos eljá-
rású additív nyersa-
nyagra. Ward, szenve-
délyes horgász lévén
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megfigyeléseihez, fény-
kép- és filmfelvételek
készítéséhez kémlelô-
dobozt, vízhatlan tokot,
majd felduzzasztott pa-
takba épített megfigyelô
medencét is alkalmazott
(5. kép). Az elkövetkezô
idôkben egyre gyakrab-
ban születtek úttörô tel-
jesítmények a víz alatti
filmezés területén is,
amelyeknek mûszaki,
megvilágítástechnikai
és egyéb tapasztalatai a
fotográfia számára is
gyümölcsözôek voltak.
De térjünk vissza szoro-
san vett témánk histó-
riájához!
Az elsô távvezérlésû víz
alatti fényképezôgéppel
egy New York-i feltaláló,
Hans Hartman kísérletez-
hetett 1916-ban az USS
„Vestal” gôzhajó fedélze-
térôl. Az állványba sze-
relt, három egymásra
helyezett hengerbôl álló
szerkezet 350 m vízosz-
lop nyomásának is ellenállt, és a felszínnel összekötô kábel
nélkül is 680 kg-ot nyomott. Az élességet, a megvilágítási
idôt, a zár felhúzását és kioldását, sôt, a kamera dôlésszögét
és forgatását is a felszínrôl lehetett állítani, de csak vakon,
felvételsorozat készítésével lehetett próbálkozni. Az elsô
panorámakamerára sem kellett túl sokat várni, 1920-ban a
francia kormány az angol Siebe-Gorman & Co. céggel egy
robusztus, 870 kg-os szerkezetet építtetett, amelyben négy
irányban dolgoztak nagy látószögû fényképezôgépek, és
alattuk-felettük 4-4 higanygôzlámpa világította meg a kör-
nyezetet. Az egyidejûleg készített négy felvételbôl 360
fokos panorámaképet tudtak összeállítani. A franciák az

egyedülálló szerkeze-
tet az elsô világhábo-
rús német megszállók
által vízzel elárasztott
és aknásított lens-i
szénbányák járatainak
felderítésére használ-
ták. 1934 és 1936
között az ókori Tyrus, a
tenger által birtokba
vett kikötô régészeti
feltárására és tudomá-
nyos felmérésére a
francia Poidebard atya
alkalmazott elôször víz
alatti fényképfelvétele-
ket. A kutató búvár egy
betokozott Leica gép-

4. kép. Boutan könyve a víz
alatti fotográfiáról, 1900
(archív: Bernard Boutan)

5. kép: Ward felvétele halat zsákmá-
nyoló kormoránról, 1912 körül
(archív: S. Weinberg)

7. kép. Félig víz alatt készült kép a
fénytörés hatásáról, 1938 (fotó: H.
Hass)

8. kép. Rebikoff fotótorpedója örök-
vakuval, 1953

6. kép: Hans Hass elsô Robot tokjával,
1939 (archív: H. Hass)

9. kép: Dr. Hans Hass féle Rollei-marin,
1951 (archív: H. Hass)
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pel dolgozott, a felszínrôl kémlelôaknán át készítettek foto-
grammetriai felvételeket a sekély vízben, amelyeken a mér-
cét a búvár által elhelyezett fekete-fehér beosztású méter-
rúd jelentette.
A 30-as évek elején elterjedt elsô kisfilmes gép, a Leica azt
a lehetôséget kínálta, hogy végre könnyen kezelhetô, kis-
méretû kamerákat építsenek be vízhatlan és többé-kevésbé

nyomásálló tokokba. Különösen elônyösnek tûnt a piacra
került másik német kisfilmes gép, a Robot, hiszen a filmka-
merákhoz hasonlóan felhúzható, rugós filmtovábbító szer-
kezete volt. A kezelôszervek tengelyeinek nyomásálló tömí-
tése ugyanakkor még ebben az idôben is jelentôs problé-
mát jelentett, hisz nem ismerték az O gyûrûs tömítést. A
tömszelencés tengely pedig annál jobban szorul, minél
nagyobb mélységig kell tömítenie, nem csoda hát, hogy a
könnyû- vagy úszóbúvársport és víz alatti tevékenység
egyik úttörôje, az osztrák Hans Hass 1938-ban olyan tokba
építtette Robot típusú fényképezôgépét, amelyen kívülrôl
csak a kioldógombot lehetett mûködtetni, a rugós motor
felhúzását és a rekesz, valamint a távolság beállítását a
lezárás elôtt kellett elvégezni (6. kép). A nehézségek elle-
nére mégis Hass volt az elsô, aki a víz alatti világ sajátos
optikai jelenségeit is megörökítette és publikálta. Bemutat-
ta a teljes visszaverôdés jelenségét a víztükörrôl, és elké-
szítette az elsô fele-fele felvételt, amelyen jól látható a fény-
törés jelenségének víz alatti nagyító hatása (7. kép). A bio-
lógiai tanulmányokat folytató Hass a víz alatti élôvilág

jórészt ismeretlen viselkedési formáinak kutatására, doku-
mentálására használta fel a fotó- és filmtechnikát. Elsôként
örökítette meg 1939-ben a Karib-tengerben a papagájha-
lon „lovagló” trombitahalat, amely ezzel a trükkel férkôzik
észrevétlenül zsákmánya közelébe. A 40-es évek második
felében kezdték alkalmazni a búvárfotósok az egyesvakut,
melyben a magnéziumszalag töltetû égôt néhány voltos
elemmel lehetett begyújtani. Volt olyan francia búvártok-
konstruktôr, aki a tokon körben 6, 8, sôt 12 égôt helyezett
el, és a villanófény erejét egy vagy több égô egyidejû
begyújtásával tudta változtatni. Bár az amerikai Harold
Edgerton már 1928-ban elkészítette az elsô örökvakut,
csak 1947-ben látott el vele egy fenéken vontatható mély-
tengeri kutatószánt.

A modernkor (1950 után)
A francia Dimitri Rebikoff látva azt, hogy az egyesvaku égôk
vöröses fénye rövid úton elnyelôdik a vízben, a hidegebb
fényû örökvaku víz alá vitelével kezdett kísérletezni. Edger-
ton tapasztalatai alapján 1950-ben elkészítette az elsô euró-
pai elektronikus búvárvakut, az „Éclatron”-t. Az eredmé-
nyek igen kedvezôek voltak – az örökvaku nagy feszültsé-
gének szigetelési nehézségeit leszámítva – az 1/1000
mp-nél rövidebb megvilágítási idô miatt, amely végre a
gyors mozgásokat is „befagyasztotta”, és szokatlanul éles
akciófotókat eredményezett, arról nem is beszélve, hogy
végre sorozatban lehetett jól megvilágított felvételeket
készíteni. A következô években Rebikoff több új fotótokot,
vakutípust és „fotótorpedót” fejlesztett ki, melyeket reflek-
torral is ellátva film, késôbb televíziós felvételre is lehetett
használni (8. kép).
Hassnak köszönhetjük az elsô sorozatgyártású professzio-
nális víz alatti fényképezôgép, a korszakalkotó „Rollei-
marin” megszületését 1951-ben. A braunschweigi Franke &
Heidecke mérnökeivel együttmûködve olyan 100 m mély-
ségig nyomásálló, öntött alumíniumtokot készítettek a 6x6
cm képméretû kétaknás tükörreflexes Rolleiflex 3,5F gép-
nek, amely lehetôvé tette annak teljes körû és ergonómiai-
lag is jól megoldott kezelését, a beállított értékek leolvasá-
sát. Míg a legtöbb gép búvártokja csak sportkeresôvel volt
felszerelve, itt pentaprizmán keresztül, kényelmes úszó
helyzetben, 30 fokos szögben lehetett a keresôakna matt-
üvegének nagyított képét látni. A tokon belül mozgó mecha-
nikai szerkezettel szûrô is beiktatható volt. A Rollei-marin
fogalom lett a búvárfotósok körében, négy alig különbözô
változatban – az elsô karra helyezett egyesvakuval volt ellát-
va – 10 éven keresztül gyártották, még a 70-es években is
sokan használták (9. kép). A francia Alexandre Ivanoff pro-
fesszor 1952-ben megalkotta az elsô, víz alatti viszonyokhoz
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10. kép. Hass egyik híres képe: Lotte Hass ámbráscettel, 1953

11. kép. Sorozatgyártású Robot
tok, 1957 körül

14. kép. Egy modern búvártok
a Nikon D100-hoz (Subal)

13. kép. A Calypso-Phot egyik utóda.
a Nikonos V., 1984

12. kép. A Calypso-Phot szabadal-
mi rajza, 1960
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korrigált nagy látószögû elôtétlencsét, miáltal lehetôség
nyílt rá, hogy megnöveljék a teljes visszaverôdés jelensége
miatt a sík ablak mögül csak korlátozottan kilátó objektívek
látószögét.
Az 50-es évektôl Hans Hass, Jacques-Yves Cousteau és
mások könyveinek, filmjeinek hatására olyan mértékben for-
dult az emberek figyelme a kedvtelési célú búvárkodás, a
víz alatti fényképezés és filmezés felé, ami az egyedileg
barkácsoltak mellett már sorozatgyártású felszereléseket is
igényelt (10. kép). Az alapanyagok, technológiák és alapve-
tô konstrukciós megoldások már rendelkezésre álltak
ahhoz, hogy a mai értelemben is korszerû – természetesen
filmalapú – fotótechnikai eszközök kerüljenek az amatôr
búvárfotósok kezébe. Az elsôk között volt a „Tarzan” tok a
Foca-Standard vagy Leica gép számára, melyet a marseille-
i illetôségû Georges Beuchat állított elô, és egy, ugyancsak
öntvény tok a Leica I-IIIf gépekhez, amely Hans Hass, vala-
mint az osztrák AKG G.m.b.h. együttmûködésébôl született.
A franciák is gyártottak egy egyszerûbb tokot a Rolleiflex-
hez „Ondiphot” néven, az USA-ban megjelent a „Seahawk-
Mark II” a 35 mm-es Argus C3 gépek-
hez. A németek kisfilmes géphez, a
24x24 mm-es sorozatfelvételeket készí-
tô Robothoz (11. kép) is beindították a
tokgyártást. Meglepô módon már
ekkor megjelentek a rugalmas anyag-
ból készült, így csak sekély vízben
használható, olcsó, univerzális tokok,
például a francia „Plastiphot-Ocina” és
amerikai változata az „Aqua Eye”, vala-
mint a német Barakuda „Gumibox”.
Különösen a 60-as évek hoztak viharos
fejlôdést, az évtized elején készítette el
elsô búvártoktípusait Európa két legne-
vesebb, és máig is létezô cége, a svájci
René Hugenschmidt alapította „Hugy-
Fot” és az osztrák Arnold Stepanek ala-
pította „Subal”. 1962-ben indult az USA-
ban az Ikelite cég sikertörténete is,
amely a mai napig átlátszó, kemény Lexan mûanyagból
készít 60-80 m-ig nyomásálló fröccsöntött tokokat .
Kanyarodjunk vissza egy pillanatra az 50-es évekhez, köze-
lebbrôl 1956-hoz! Ekkor született meg ugyanis a kisfilmesek
között korszakalkotó kétéltû Calypso-Nikonos fényképezô-
gépek prototípusa, a „Spiro-étanche”. Feltalálója a belga
Jean de Wouters d’Oplinter, aki ekkor a Cousteau kapitány

érdekkörébe tartozó, és búvár-
felszereléseket gyártó párizsi
Spirotechnique cégnél dolgo-
zott. A végül is „Calypso-Phot”-
nak elnevezett egyszerû és meg-
bízható gép cserélhetô vízhatlan
objektívekkel és könnyû, de
robusztus gépvázzal rendelke-
zett, amely egyúttal 60 m mély-
ségig nyomásálló is volt (12.
kép). Akkor, amikor a tokokat
még mindenki lapos gumitö-
mítésekkel és szárnyas csa-
varokkal vagy feszítôzárakkal
zárta le, Wouters már min-
denhol O  gyûrûket alkalma-
zott, amelyek szinte „önmû-
ködôen” tömítettek. Kezdetét
vette a több évtizedes siker-
történet, amelynek során az
alapkonstrukció alig válto-
zott. 1963-ban a licencet
eladták a japán Nikonnak,
amely Calypso-Nikkor, majd
Nikonos II, III, IV és V típusjel-
zésekkel szinte napjainkig
gyártotta a gépet. A IV-es
már automatikus expozíció-
val, az 1984-ben piacra került V-ös TTL vakuvezérléssel is
rendelkezett (13. kép). A Nikonosok továbbfejlesztésében a
japán cég legnagyobb érdeme a gép víz alatti viszonyokra
korrigált 15 mm-es, 94 fokos látószögû objektívje, amely
mindmáig a csúcsminôséget képviseli. Átnézeti keresôjük
miatt a Nikonosok nagy látószögû fényképezésre voltak iga-

zán alkalmasak, ezért 1992-ben megszületett RS
jelzéssel a Nikonos SLR változata is, de a túl költ-
séges gyártás miatt beszüntették az elôállítását.
A 80-as és 90-es évek némi konkurenciát hoztak a
kétéltû gépek területén a Nikonosoknak, elsôsor-
ban a japán Sea & Sea cég Motormarine gépei
révén, de inkább az univerzális, majd késôbb az
egy-egy géptípushoz szorosan illeszkedô, nyo-
másálló búvártokok lettek népszerûek (14. kép).
Az SLR gépeknél a sík vagy dómablakok cseréjé-
vel megoldották a telemakrótól a halszemig terje-
dô objektívválaszték használatát, és speciális víz
alatti rendszervakuk is születtek, többnyire erre
specializálódott idegen gyártóktól.
A kontrasztérzékelôs autófókuszrendszer és a
TTL vakuvezérlés a víz alatt is kitûnôen mûködik,
így mára – persze a víz okozta szelektív fényel-
nyelés, szóródás és fénytörés hatásait számítás-
ba véve – technikailag minden ugyanúgy rendel-

kezésre áll a víz alatt, mint a szárazföldön. Hasonlóképpen
igaz ez az ezredforduló óta rohamosan terjedô digitális
technikára is.

Násfay Béla
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Temes Judit olimpiai bronzérmes, 1952 körül
(fotó: Rajki Béla)

Az elsô magyar víz alatti fényké-
pezôgép tok, 1955

Az elsô magyar búvárfotó, 1955
(fotó: Rádai Ödön)

A magyar gyártmányú Hid-
roflex tok, 1972

Kapcsolódó cikk
2004. szeptember, 78. oldal – Víz alatti tokok
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