
A múzeumi fényképezés a fotózás legváltozatosabb
vállfaja, ugyanis a felvételkészítés majdnem minden
típusa elõfordul benne. A mûtárgyak különbözõ anyag-
összetételébõl eredõen hatalmas területet ölel fel. A
következõ oldalakon a mindenki által megvalósítható,
gyakorlati oldalról fogom bemutatni a tárgyfotózást.
Röviden ismertetem néhány jellemzõ mûtárgytípus
fényképezési lehetõségeit, felsorolom a szükséges fel-
szerelést és megpróbálok restaurátorok számára
használható ötletekkel szolgálni. 

1. Dokumentációs követelmények

A restaurátori dokumentációs célból készített
fotóknál elsõsorban a mûtárgy szín-, és oldalhelyes,
torzításmentes, legnagyobb élességû visszaadása, to-
vábbá az alapanyagra jellemzõ jegyek bemutatása a
döntõ követelmény.
A felvételi nyersanyag kiválasztásához fontos megem-
líteni, hogy a tudomány mai állása szerint még mindig
a fekete-fehér technológiával történõ fotózás az
egyedüli elfogadott archiváló adatrögzítés. A színes
nyersanyagok térnyerésével azonban egyre többen
használják munkájuk során a színes negatív, pozitív
filmeket. Tekintettel arra, hogy többnyire polikróm
mûtárgyakat fotózunk ez megtûrt eljárás. Azonban ne
feledjük, hogy a színes felvételi nyersanyagok azon
kívül, hogy sokkal kevésbé idõtállóak1, mint a fekete-
fehérek, általában kisebb megvilágítás-terjedelmûek is!
Ezért fontos, hogy legalább az átvételi, a letisztított, ún.
nulla és az átadási állapotról mindig készítsünk fekete-
fehér felvételeket is. A munkafolyamatok dokumen-
tálása során ne feledkezzünk meg arról, hogy a mûtár-
gyat, mint egészet fotón is bemutassuk, hogy a kira-
gadott részleteket, helyüket könnyen be tudjuk azo-
nosítani. Kisebb mûtárgyak fotózásánál helyezzünk
centiméterest melléjük, hogy a nézõ következtethes-
sen a valós méretekre.

A továbbiakban a színes nyersanyagra történõ fotózás
lehetõségeit fejtem ki, melyektõl mindössze annyiban
tér el a fekete-fehér eljárás, hogy esetében nem szük-
séges figyelembe venni a fény színhõmérsékletébõl
eredõ problémákat.

2. Felszerelés

Abból indulok ki, hogy mindenki maga készíti, vagy
szeretné elkészíteni a munkájához, dokumentációihoz
szükséges felvételeket. Napjainkra az ipar folyamatos
fejlõdése, a gyártók hatására elkényelmesedtünk.
Felvételeinket lehetõségünk szerint kisfilmes, esetleg
rollfilmes fényképezõgéppel, fekete-fehér és színes
filmre készítjük, azokat fotólaborban dolgoztatjuk ki.

Közepes méretû tárgyak fényképezésének jellemzõ
felszerelése a tárgyasztal. Általános jellemzõje, hogy az
asztallap átlátszó vagy áttetszõ legyen (üveg, plexi),
azaz lehetõség van alsó megvilágításra is. Célszerû, ha
az asztallap állítható magasságú. A háttértartó
állványok lehetnek különállóak, vagy az asztallal egy-
beépítettek is.

2.1. Fényképezõgép, objektívek

Milyen a tárgyfotózáshoz jól használható fényké-
pezõgép, felszerelés? Nem mindig csak a legújabb, leg-
modernebb készülékek a legalkalmasabbak. Becsüljük
meg a régi, 15-20 éves fényképezõgépeket! Nem baj, ha
teljesen manuális kezelésûek! Sõt! Szerencsés, ha re-
keszprioritás funkcióval rendelkezik (mélységélesség
szabályozása!). Fontos, hogy a tükörreflexes gép legyen
belsõ fénymérõvel ellátott. Ez a gyakorlat növekedésé-
vel sokszor elegendõ a fényméréshez, azonban ne bíz-
zunk vakon benne, mert mérési rendszerétõl függõen
(átlagoló, középre hangsúlyozott) gyakran becsapják a
téma fényviszonyai, ilyenkor korrekcióra van szükség.

A leghasználatosabb objektív - már a látószög miatt
is - a normál objektív. Ez kisfilmes méretben 50-58 mm
gyújtótávolságú. A közeli felvételek készítéséhez
nélkülözhetetlen a makró funkció, amit harmonika-
kihuzattal, illetve elõtétlencsékkel helyettesíthetünk.
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Fényképezzünk!
Mûtárgyfotózási alapok, praktikák

Szilágyi Sándor

1 Fénytõl elzárt helyen, szobahõmérsékleten, 40% RH mel-
lett a színes papírkép 15, a színes negatív 20, a színes diafilm
50, a polaroid 100, a cibachrome 100 év fölötti ideig marad
színhelyes
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2.2. Felvételi szûrõk

A tárgyfelvételeket többnyire napfényfilmre és mû-
fénynél készítjük. A színhõmérsékletbeli különbségek
kiegyenlítéséhez szükségünk van konverziós, korrek-
ciós szûrõkre. Különbözõ gyártók a 3200 K színhõ-
mérsékletû fényforrásokhoz (mûfényizzók, üvegbúrájú
halogénizzók) a 80A jelû, 3400 K színhõmérsékle-
tûekhez (kvarcbúrájú halogénizzók) a 80B  jelû szû-
rõket ajánlják. Halogénizzók beszerelésénél kerüljük
azok pusztakezes fogdosását - használjunk tiszta ron-
gyot, cérnakesztyût, vagy papírzsebkendõt!
Nemfémes tárgyak csillogását polárszûrõ használa-
tával csillapíthatjuk. Abban az esetben, ha adott
fényviszonyok melett, reflektorok nélkül kell fotóz-
nunk, a következõ korrekciós szûrõket alkalmazhatjuk
(elõfordulhat, hogy tekintettel a fényforrások fényének
változó színösszetételére így sem sikerül színhelyes
felvételt készítenünk)

A mûfény-, szûrõhasználat, az erõs rekeszelés miatt
megnövekedett expozíciós idõk elkerülhetetlenné te-
szik az állvány használatát. Válasszunk olyan három-
lábú foto/video állványt (ha lehet gömbcsuklós, vagy
3D-s fejjel), amelyik „macskakörömmel” készült,
vagyis gumigyûrû veszi körül a lábak alsó részén levõ
hegyeket. Ezek segítségével könnyebben alkalmazkod-
hatunk a különbözõ talajviszonyokhoz (szõnyeg, par-
ketta, linóleum, kõ, stb.). Gyengébb minõségû, könnyû
áll-ványunk stabilitásán úgy javíthatunk, ha a lábai
közé súlyt(homokzsák,fotóstáskánk,teli bevásárlószaty-
or) akasztunk. Ennek ellenére, magas kihuzatnál kön-
nyen bemozdulhat a gép. Ezért 1/8 -nál hosszabb
expozícióknál feltétlenül használjunk kioldózsinórt,
vagy ha nincs kéznél, akkor önkioldóval exponáljunk!
Gyakran az is elõfordulhat (pl. repróállványon), hogy a
visszacsapódó tükör mozdítja be a gépet (szerencsés,
ha külön felcsapható, de ez a lehetõség nem minden

géptípusnál adott). Ilyenkor megoldás lehet, ha az
expozíció elõtt kezünkkel ránehezedünk a gépházra.

Mielõtt továbbmennénk, elevenítsünk fel egy
fontos dolgot! Mint tudjuk, a filmre jutó fény meny-
nyiségét nemcsak a zárral, hanem a rekesszel is szabá-
lyozzuk.

A fényrekesz osztását úgy állapították meg, hogy az
egymás után következõ, egyre nagyobb számú értéknél
(minél jobban zárjuk a rekeszt), mindig kétszer hosz-
szabb lesz a szükséges megvilágítási idõ. 

Azért is fontos megemlíteni a rekeszértéksort, mert
összefüggésben áll a felvétel mélységélességi tarto-
mányával. Az objektív foglalatán, a távolságot mutató
értéksor mellett találjuk a mélységélesség mutatót. Ez
jelzi, hogy mennyire terjed ki a mélységélesség egyes
rekeszértékeknél. A tartomány nem állandó, hanem a
(le)rekeszeléssel növekszik. Minél jobban zárjuk a

fényrekeszt, annál nagyobb lesz. A növekedés azonban
hátrafelé és elõre nem azonos: az objektívtõl távolodva
nagyobb, mint az objektív felé (kb. harmadával). Ez
azonban nem érvényes közelfényképezéskor: az élesre
állított pont elõtt és mögött közel azonos a még éles
tartomány. A mélységélesség nem minden távolságban
egyforma. Minél közelebb van a beállítandó tárgy a
fényképezõgéphez, a mélységélesség - azonos fényre-
kesz mellett - annál kisebb, és minél távolabb, annál
nagyobb lesz.

Közeli felvételeknél mindig csak a kellõ mélységé-
lességhez feltétlenül szükséges szûk rekeszt alkalmaz-
zuk. A legkisebb nyílású fényrekesz a felvételt
keményebbé teszi, vagyis a fény és árnyékok közötti
ellentéteket - kontrasztokat - fokozza. Ugyanakkor
hasznos az erõs rekeszelés, ha a vonalas rajzok vagy
nyomtatott szöveg fényképezésére gondolunk. Akkor

1.Táblázat  Alacsony és magas nyomású, gázkisüléses fényforrásokhoz javasolt szûrõk, korrekciós értékeik



éppen az a cél, hogy a fehér papír tényleg a legvilágo-
sabban és a fekete rajz/szöveg a legfeketébben jelenjen
meg. Kerülendõ viszont tónusos, sûrû rajzolatú mûtár-
gyaknál.2

Az élességi tartomány függ az objektív gyújtótávol-
ságától is. Minél rövidebb, annál nagyobb a mélységé-
lesség.

3. Világítás

A tárgyak anyagának és alakjának ábrázolását a
fény kellõ erõsségével és a világítás megfelelõ irányával
érhetjük el. A világítás erõsségét a fényforrás távol-
ságával, irányát pedig magasságuk és helyük változ-
tatásával szabályozhatjuk. Közvetlen megvilágítás
esetén a fény a távolság négyzetének arányában
csökken. Tehát, ha a lámpát 1 m-rõl 2 m-re távolítjuk,
akkor az expozíció nem kétszeresére nõ, hanem
négyszeresére (pl. 8-as rekesznél az expozíció 1/125-rõl
1/30-ra változik).

A mûtárgyak bevilágításakor igen fontos a fõfény és
a derítõfény összehangolása. A fények és árnyékok
megfelelõ elosztásával kiemelhejük a tárgy formáját,
felületének szerkezetét. Leggyakoribb a súrlófény,
amely általában a térbeliség kiemelésén kívül legjob-
ban érezteti az anyagszerûséget, a sérülések mértékét.
Festményeknél például a pasztózus festõtechnikát, a
festégétegek feltáskásodott, kagylós károsodását
jeleníthetjük meg.

Akkor kapunk az árnyékban és a világos részeken
egyaránt részletgazdag, tónusaiban kiegyenlített felvé-
telt, ha a legvilágosabb és legsötétebb részlet megvi-
lágítottságának aránya 1:2…1:4-nél nem nagyobb.
Fényméréskor, ha a legjobban megvilágított részen, pl.
1/125 s-os expozíciónál 8-as rekeszt mutat a fénymé-
rõnk, akkor a legsötétebb résznél nem szabad F:4-nél
tágabb nyílást mutatnia. A helyes expozíció a fõfényre
mért érték, tehát a 8-as rekesznyílás.

Sík, a gép optikai tengelyére merõleges felületek
(pl. festmények) fotózásakor megmérhetjük a vissza-
vert fény mérésének (tárgymérés) módszerével a leg-
világosabb és a legsötétebb képrészletet. Köztük a kü-
lönbség nem lehet több 4-5 rekeszértéknél. A helyes
expozíció itt a két mérés középértéke. A témától füg-
gõen, a világos, illetve sötét részek javára el lehet térni
0,5-1 fényértékkel.

A felület fénye az anyag fontos jellemzõje. Egyes
mûtárgyak esetében azonban, különösen fém, üveg és
porcelán felületén a meg nem felelõ csúcsfények kel-
lemetlen hatásúak, a környezõ tárgyakból zavaró rész-
letek tükrözõdhetnek vissza. Hasznos segítõeszköz egy
nagyméretû fekete vászon, mely közepére egy, az ob-
jektív méretével megegyezõ kört vágtunk, s egy rúdra
erõsítettünk. Amennyiben ezt felvétel elõtt ráfûzzük az
objektívre, elkerülhetjük, hogy fényképezõgépünk,
állványunk lába, vagy saját magunk is tükrözõdjünk a
fényes tárgy felületén. Csillogó tárgyakat lehetõleg
sötét falú helyiségben, sötét öltözékben fotózzunk.
Sokszor az állvány elé is fekete vásznat kell terítenünk,
hogy elkerüljük a padló tükrözõdését.

4. Fémtárgyak fényképezése

Szögletes tárgyakhoz a felületek kiemelésére még
elõnyös a keményebb világítás, az árnyékos oldal derí-
tésével. A gömbölyû felületeket egy fénylõ pont, az
egyirányban hengeres testet a hosszában végigfutó csík
jellemzi.

A csillogó fémtárgyat ernyõn keresztül, vagy köz-
vetett, szórtan visszavert fénnyel világítjuk meg, a tár-
gyat derítõlapokkal  vesszük körül.3 A derítéshez hasz-
nált lapoknak kivétel nélkül mind fehérnek kell len-
niük, hogy ne okozzanak elszínezõdést. A lámpákat a
tárgytól elfordítjuk, velük a fehér mennyezetet és a
derítõ lapokat erõsen megvilágítjuk. Az ilyen szórt
világítás nem okoz zavaró csúcsfényeket, vetett árnyé-
kokat. A tárgy körül szabadon maradó csillógó, világos
tárgyakat fekete kendõvel takarjuk le.

Sötétebb felületû bronztárgyakat, a felület minõsé-
gének megfelelõen kellõ irányú, közvetlen szórt fény-
nyel is megvilágíthatunk, így gyengébb csúcsfény és
vetett árnyék is keletkezik. A világosabb fémtárgyakat
inkább sötét háttér elõtt, esetleg lágy világításban
fényképezzük.

4.1. Érmék fényképezése

Legkönnyebben reproállványról készíthetünk felvé-
teleket. A különbözõ érméket, fémbõl készült
karkötõket, fibulákat színük szerint megválasztott
alapon fényképezzük. Ha „árnyékmentesen” akarunk
felvételt készíteni, vagyis az érme széleinél ne látsszon
árnyékcsík, akkor a célra legjobban a fénytelen fekete
posztó felel meg.
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2 A mindkét oldalán nyomtatott papírokat, könyvoldalakat
úgy fényképezzük, hogy alájuk fekete kartont teszünk. Így
elkerülhetjük a túloldalon lévõ felirat, vonalas ábrák
"átütését".

3 Fehér polisztirol lapokkal, alufóliával bevont táblákkal is
kiválthatjuk a kereskedelemben kapható speciális, drága
derítõlapokat.
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Ha fehér alapon akarunk fényképezni, akkor helyezzük
a tárgyat az asztal lapjától megemelt üveglapra. Az
üveglap alá olyan távolságra, amelyen az árnyék nem
látszik meg, fehér papírt teszünk, és azt egyenletesen
megvilágítjuk. Az üveglap esetleges csillogását
polárszûrõvel szüntethetjük meg. Fényképezõgépünk
esetleges tükrözõdését megakadályozhatjuk, ha az
objektívre fekete kartonlapot fûzünk. A papírba az
objektív átmérõjének megfelelõ méretû lyukat vágunk,
majd az utólag felcsavart fényellenzõ segítségével
rögzítjük.

A világítást a veret magasságához kell igazítanunk.
Minél magasabb a veret, annál magasabbról
világíthatjuk meg és minél laposabb, annál alacso-
nyabbról, hogy az érem rajzolata jól érvényesüljön.
Bizonyos esetekben zavarólag hat, ha élesen látszanak
a fényforrások tükrözõdései. Ilyenkor célszerû pausz-
ból, vagy tejfehér plexilapokból sátrat készíteni. Ennél
a felvételi módnál szolgál nagy segítségünkre a fény-
képezõgép beépített fénymérõje!

5. Üvegtárgyak fényképezése

Nem egyszerû az üvegtárgyak fényképezése sem.
Enyhe rálátással fotózhatjuk õket fehér háttérrel, vagy
fekete, illetve színes alapon is. Az üveg anyag-
szerûségét az átlátszóság és a felület finom, selymes
csillogása adja. Ezt akkor érzékeltethetjük a legjobban,
ha szórt fényû, ellenfényes megvilágítással végtelenített
fehér, vagy sötétebb háttér elõtt dolgozunk. A kamera
elé szereljünk derítõlapot. Abban az esetben, ha fekete
háttérrel akarunk fényképezni, arra kell vigyázni, hogy
a hátteret ne érje fény és a mûtárgyat, óvakodva a
felesleges csillogástól, sugárzó fénnyel világítsuk meg.
Ekkor az üveg úgy hat, mintha rajzolták volna.

Ha reflexmentesen akarjuk az üvegtárgyakat fény-
képezni, akkor a fehér, világos hátteret világítjuk meg.
Polarizációs szûrõvel nem tudunk minden zavaró
tükrözõdést kiszûrni, még akkor sem, ha poláros fény-
nyel világítjuk meg.4

Csiszolt, üreges tárgyakat, kristályüvegbõl készült
edényeket szórt fényben, világosszürke háttér elõtt
fényképezzünk, s kerüljük az egyoldalas fényt.

Használhatunk sötétszürke hátteret is. Ilyenkor
arra kell ügyelnünk, hogy rakjunk pár reflexet is, hogy
elkerüljük a tárgy háttérbe „süppedését”. Lehetõleg ne
törekedjünk teljesen árnyékmentes beállításra, ugyanis

ebben az esetben olyan hatású lesz a kép, mintha
lebegne a tárgy.
6. Porcelántárgyak fényképezése

A porcelán felületére a csúcsfények, közepes csil-
logás és finom középárnyalatok jellemzõek.
Világításuknál a mély árnyék kedvezõtlen, ezért szórt
fényben, lehetõleg sötét háttér elõtt fényképezzünk.
Fehér porcelán színes alapon történõ fotózásánál
ügyeljünk a világításra, hogy elkerüljük a színes
tükrözõdést.
A matt felületû kerámiákat oldalvilágításban, a
sötétebb tónusúakat világos háttér elõtt célszerû
fényképezni.

7. Fatárgyak fényképezése

A fa felületét legjobban erezetének ábrázolásával
jellemezhetjük. Ez a képen akkor tûnik fel anyag-
szerûen, ha nem az erezet hosszában, hanem
merõlegesen világítjuk meg. Faragást gyengébb, sug-
árzó fénnyel kell megvilágítani. Az árnyékos oldalt
távolabbról lámpával, vagy ernyõvel deríthetjük.
Fényezett, felületkezelt bútorokat legjobban közvetlen,
szórt fénnyel fényképezhetünk. A túlzott csillogás tom-
pítására használjunk polárszûrõt, de ügyeljünk arra,
hogy a fényezett felületek jellegzetes fényét ne
tüntessük el teljesen. A környezet kialakításánál
ugyanúgy kell eljárni, mint fémtárgyak esetében.

8. Textilek fényképezése

Ha selymet fényképezünk, kerüljük a csúcs-
fényeket, világítsunk lágyan. Nyers, érdes textilek
felületét ferdén, gyapjúszövet rostjait pedig éles szög-
ben érkezõ kemény oldalfénnyel emeljük ki. Csipkét
mindig ellentétes tónusú, semleges alapon fényképez-
zünk. Ha a mûtárgyak kisméretûek, akkor reproállván-
nyal dolgozhatunk. A textileket szükség esetén
„leszoríthatjuk” egy tiszta üveglappal.

9. Festmények fényképezése

A festményeket helyezzük festõállványra, hátuk
mögé feszítsünk fekete vásznat. Így kisebb a
valószínûsége annak, hogy a világos háttér esetleg be-
csapná fényképezõgépünk beépített fénymérõjét. A
leghelyesebb expozíciót azonban kézi fénymérõvel
tudjuk megállapítani.

Abban az esetben, ha egyszerre több, különbözõ
méretû festményt kell lefényképeznünk, rendezzük
azokat azonos nagyság szerinti sorba. Segítségünkre
lehet egy változtatható gyújtótávolságú objektív is,
tudniillik kevesebbet kell mozogni az állványokkal
(sajnos a zoomobjektíveknek felépítésükbõl eredõen
gyengébb a rajzolatuk, kevésbé éles képet képeznek
le). Ha nem akarjuk, hogy a háttér élesen látszódjék,

5 Ha házilag készítünk UV-reflektorokat, ne feledjük, hogy a
visszaverõ felület fényezett alumínium burkolatú legyen!
6 Fémvázas fényképezõgép javasolt. Az infravörös felvételi nyers-
anyagokat folyamatosan hûtött körülmények között kell tárolni.
Exponálást követõen, egy órán belül ajánlott a kidolgozásuk.
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1. kép Normál fényben készült
felvétel

2. kép UV- lumineszcens felvétel

3. kép Világossárga szûrõvel
készült UV - lumineszcenc felvétel
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4. kép Látható tartomány

5. kép Infravörös tartomány




