
A kétszáz évvel ezelőtt, 1810.
augusztus 20-án született
Gruby Dávid, orvos-mikrobi-
ológus, a mikroszkópos fény-
képezés egyik úttörője, és
1898. november 14-én hunyt
el. A vattát 1859-ben először
sebkötözésre ajánló, kalandos
éle tű orvos a Bácskában, a
Verbász melletti Kiskéren
(jelenleg a szerbiai Bačko
Dobro Polje) született, zsidó
földműves család nyolcadik
gyerekeként. Az apját ekkor
még Man del Menahemnek
hívták. A régi lexikonokban a
nagyhírű orvos és tudós születési helye téve-
sen van feltüntetve. Szinnyei József Magyar
írók élete és munkái szerint Nagyváradon szüle-
tett, máshol Baját említik. Pontatlanság, sőt
hiba, hogy születési évként az 1809 és az 1814
közötti évek egyikét tüntetik fel.

Középiskoláit Pesten a piaristáknál végezte,
felsőfokú tanulmányait a pesti egyetemen
kezdte meg, de orvosi diplomát már Bécsben
kapott, 1839-ben. A fotótörténetben ez kiemelt
fontosságú év: Daguerre közzétette képrögzí-
tési eljárását. Álljon itt a fényképezés kezdeté-
nek hiteles története tömörített formában:

A francia Louis Jacques Mandé Daguerre
(1787–1851) ugyan festőművésznek készült, a
kultúrtörténetbe mégis mint az első széles kör-
ben elterjedt fényképezési eljárás kidolgozója
vonult be.

Az angol Thomas Wedgwood (1771–1805),
William Henry Fox Talbot (1800–1877) és a
francia Joseph Nicéphore Niépce (1765–1833)
egymástól függetlenül, elszigetelten, különbö-
ző időpontokban azzal kísérleteztek, hogy a
fizikai (fénytani) úton létrehozott képet vegyi,
kémiai eljárással rögzítsék.

Az angolszász fotótörténet-írás szerint
Talbot a fényképezés feltalálója. Tény, hogy az
ő eljárása áll a legközelebb a későbbi fényké-

pezéshez. 1839-ben Daguerre
eredményeiről értesülve döb-
bent rá, hogy saját eredmé-
nyeit neki is közzé kellett
volna tennie.

Daguerre egy indiszkrét
optikus rokona révén értesült
Niépce kísérleteiről (fényér-
zékenyíthető aszfaltréteggel
bevont cinklemezre készített
felvételeket), felkereste őt
vidéki otthonában és együtt-
működést ajánlott neki. 1829.
december 5-én szerződést is
kötöttek, és Niépce átadta
eredményeit. A sors fintora,

hogy Daguerre nem tudott élni azzal a helyze-
ti előnnyel, amit ez a szerződés biztosított
neki, hiába kapta meg Niépce-től annak min-
den eredményét, végül tízéves munkával egy
saját, minden korábbitól eltérő eljárást fejlesz-
tett ki és tett közzé. Eljárása közvetlen pozitív
képet eredményezett. Ezüstözött rézlapot egy
fadobozban jódgőz hatásának tett ki, így téve
a fényre érzékennyé. A fényképezés után fado-
bozban higanyt gőzölögtettek a lemezre, így
hívták elő annak képét. Ez után konyhasó-
oldatban történt a rögzítés. Az eljárást feltalá-
lója saját magáról 1838. április 28-án dagerrotí-
piának nevezte el. Felkérte a Francia Tudo má -
nyos Akadémiát a találmány ünnepélyes,
jelentőségteljes bemutatására, amire a hétfőn-
ként tartott rendes ülésén, 1839. január 7-én
került sor. Az állam a hasznosításra szerződést
kötött a két együttműködő feltalálóval. Ennek
alapján augusztus 12-én megszületett a tör-
vény: a feltalálók életjáradékot kaptak, azzal a
feltétellel, hogy eljárásukat mindenki számára
használhatóan közzéteszik. A Susse testvérek
már augusztus 23-án elkészítették és forga-
lomba hozták készüléküket, majd annak hasz-
nálati módját is nyomtatott formában.

Daguerre csalódott, úgy érezte, hogy kicsú-
szik a kezéből a dolgok intézése, és ezért kije-
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Gruby Dávidról
születésének bicentenáriuma kapcsán



lentette: csak a rokonai által készített és az ő
hite lesítő pecsétjével ellátott készülék, vala-
mint az általa közzétett leírás hozhat teljes si -
kert. Ezzel azonban csak ideig-óráig tudta elo -
dázni a továbbfejlesztés lehetőségét.

Érdekes, hogy eljárása rövid idő alatt rend-
kívül népszerűvé vált. A leírás magyarul 1840-
ben jelent meg Bécsben.

A bécsi egyetem professzora, Andreas von
Et  tingshausen Párizsban látta Daguerre be -
mu tatóját, és a császárvárosba visszatérve
rábeszélte tanártársát, Petzval Józsefet arra,
hogy foglalkozzon az új találmány tökéletesí-
tésével. Gruby Dávid Bécsben értesülhetett
ezekről a fejleményekről, és éppúgy, mint sok
más az újdonságok iránt érdeklődő kortársáét,
az ő képzelőerejét is meg-
mozgathatta a kép rögzítésé-
nek lehetősége.

Gruby 1840-ben Franciaor -
szág ba költözött, és ott kezd -
te el orvosi működését. Fel -
fe dezte a gombás bőrbeteg-
ségek és a szájpenész kóro-
kozóját, foglalkozott az éte-
res és a kloroformos altatás
hatásával. Gyakorló orvos-
ként a páciensei közé tarto-
zott Heinrich Heine, a két
Dumas, apa és fia, Liszt Fe -
renc, Munkácsy Mihály,
Zichy Mihály, Chopin, Bal -
zac, Victor Hugo, Georg Sand
és még sokan mások. Eredményes gyógykeze-
léseivel olyan hírnevet szerzett magának, hogy
vesekőrohamai miatt III. Napóleon császár két-
szer is magához kérette.

1848-ban hazatért, Bem seregében harcolt,
megsebesült, majd visszatért Párizsba. Életút-
ja Victor Hugo és Dumas regényhőseinek
megformálására is hatott. 1856-ban a Mont -
martre-on, a Rue Lepic 100 alatt csillagászati
obszervatóriumot alapított, amelynek kereté-
ben saját, francia nyelvű szaklapot is adott ki.
Mindig magyarnak mondta és érezte magát. A
magányosan élő orvos 68 évesen Párizsban
halálozott el.

A fotótörténeti szakirodalom szerint Gruby
1840-ben mikroszkópon keresztül dagerrotip
felvételt készített sejtekről és az ezzel kapcso-
latos tapasztalatait is közzétette („Obser va -
tiones microscopicae ad morphologiam patho-

logicam, 1840”). Csak akkor tudjuk ennek fon-
tosságát megérteni, ha ezt az eredményt a kor-
társak működésével vetjük egybe. Saját szer-
kesztésű mikroszkópjával neki sikerült elő-
ször mikrofotográfiákat készíteni, hagyatéká-
ban 15 000 mikroszkópos készítményt és 3 000
fényképklisét találtak. A fémlemezre készített
kép kidolgozásának egy része is a felvételhez
használt „fényképezőgép”-ben történt. A mik-
roszkópos fényképezéshez eleinte – a más
méretű, irányú és távolságú leképezés miatt –
egy külön arra a célra készített „fadobozt”
használtak. Ilyen például az a szerkezet, amit
Eckling bécsi műszerész szállított Florus Ignaz
Staseknek és Ettingshausennek. Az ő 1840-es
mikroszkópos felvételeiket a Prágai Műszaki

Múzeum, illetve az
Albertina őrzi. Ettings -
hausen 1840. március 4-i
dátumot viselő dagerro-
típiáját 2006 és 2009
között két tárlaton is
bemutatták Bécsben.

Az angol W. H. Fox
Talbot, a fényképezés
egyik feltalálója a fel-
jegyzések szerint 1840.
május 28-án fényképezte
mikroszkópos felvételé-
nek negatívját, az egyik
fennmaradt pozitív
másolat papírját 1838-
ban gyártották.

Megjegyzésre érdemes, hogy egy másik
magyar származású orvos hasonlóan francia
földön szerzett hírnevet magának. Georges
Demény (1850–1917) a franciaországi Douai -
ban született. 1874-től járt a Sorbonne orvosi
karára. 1894-ben két különböző téma szaba-
dalmát jelentette Bécsben. A Phonoscope nevű
készüléket (melyet 1902-ben Edison fonográf-
jával kapcsolt össze, így készítve hangos moz-
góképfelvételt) és egy pillanat-fényképező
berendezést.

A megszokottól eltérő nyelvi és kulturális
közegben az átlagosnál nehezebb eredménye-
ket elérni. Így még büszkébbek lehetünk arra,
hogy magyar származású francia orvosok vol-
tak a mikroszkópos fényképezés és a hangos-
film úttörői.

FEJÉR ZOLTÁN
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Fototechnika-történeti világszenzációként 2007
májusában Bécsben, a WestLicht magánmúzeum
és árverési ház teljesen újszerű állapotú, a Susse
testvérek által 1839-ben készített, Daguerre által
nem hitelesített fényképezőkészüléket kínált
árverezésre


