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A  cím  első  olvasatra  nehezen  értelmezhető.  A  fotográfiáról  mindenki  tudja,  hogy 
leegyszerűsítve a fényképezést jelenti. Az „infravörös” szót egyre többször lehet hallani, de 
annak tartalmát még kevesen ismerik. A két szó összetételével viszont még nem, vagy csak 
ritkán lehetett találkozni.

A fotográfia nem más, mint idő valamely pillanatában rögzített esemény, tárgy, történés stb. 
kimerevítése, és mindenki számára láthatóvá tétele. Ahhoz, hogy ezt a látszólag egyszerű 
tényt  csak  minimálisan  is  értelmezni  tudjuk,  célszerű  néhány  jelenség  értelmezésével 
kiegészíteni ismereteinket.

Ahhoz,  hogy  könnyen értelmezhetővé  tegyük  a  fotográfiát és  az  infravörös  fotográfiát, 
elsőként az elektromágneses sugárzások értelmezésével kell foglalkoznunk. 

 

Az elektromágneses spektrum

„Az  elektromágneses sugárzás (spektrum):-  egymásra merőlegesen haladó  oszcilláló elektromos és 
mágneses tér, mely a térben hullám formájában terjed fénysebességgel energiát és impulzust szállítva. 
Részecskéi (kvantumai)  a  fotonok.  A  380  nm és  780 nm  közötti  hullámhosszú elektromágneses 
sugárzás  az  emberi szem számára  is  látható,  emiatt  látható  fénynek nevezik.  Az  összes 
elektromágneses  sugárzás elrendezhető  frekvencia (hullámhossz,  energia)  szerint,  ekkor kapjuk az 
elektromágneses spektrumot. Az elektromágneses sugárzás fizikáját az elektrodinamika írja le.”

A száraz  tudományos  értelmezésből  azt  vehetjük  ki,  hogy  az  űrben,  a  térben  és 
környezetünkben  mindenhol  jelen  van  a  sugárzás  és  ennek  egyik  tartománya  a 
fénysugárzás. De mit jelent az, hogy fénysugárzás?

„A  fény emberi  szemmel érzékelhető  elektromágneses  sugárzás.  Tágabb  értelemben  beleérthető  az  ennél 
nagyobb (infravörös) és kisebb hullámhosszú (ultraibolya) sugárzás is. A fény tulajdonságait meghatározó három 
fő szempont:
- intenzitás vagy amplitúdó, amelyet az ember fényerőként, fényességként érzékel

-  (és ezzel összefüggéfrekvenciasben a hullámhossz), amelyet az ember színként érzékel, és polarizáció, azaz az 
elektromágneses rezgés iránya, ezt az átlagember normál körülmények között nem érzékeli, de például bizonyos 
rovarok igen

-  A  hullám-részecske  kettősség alapján  a  fény  hullám-  és  részecsketulajdonságokkal  is  jellemezhető.  A 
részecskéket  a  kvantummechanika a  fény  kvantumainak,  fotonoknak nevezi.  A  fotonok  olyan  részecskék, 
amelyek nyugalmi tömege zérus, üres térben pedig fénysebességgel mozognak.”
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A „látható” sugárzás fénytartományát tehát a szemünk leképezi és képpé alakítja.  Ennek 
köszönhetjük, hogy a képtárakban szemet gyönyörködtető festményeket láthatunk, képeket 
nézhetünk, újságot olvashatunk.  A festészet mellett a fotográfia is meglelte méltó helyét a 
művészetekben.   A képek,  legyen az  festmény vagy fénykép,  a  vizuális  valóságot  adják 
vissza, a művész látásmódján keresztül. A leképezett kép, amiben nem találunk semmilyen 
egyéni  látásmódot,  egyszerűen  dokumentálásra  való.  Nem  feledkezhetünk  meg  a 
festészetről  sem.  Ez  bonyolultabb  kérdés,  mint  a  látható  fények  leképezése  fotográfia 
segítségével, mert a művész az egyéni látásmódját viszi fel a vászonra. Szabadon játszik a 
formával, a térrel és a színekkel. A fotográfusnak vagy az operatőrnek csak az a lehetősége 
marad,  hogy a  világításokkal  és  a  kompozícióval  emelje  ki  pl.  egy  kép vagy filmrészlet 
drámai  mivoltát,  esetleg  absztrakcióját.  Napjainkban  sajnos  elterjedt,  hogy  a  képeket, 
filmeket trükkökkel és elektronikus módosításokkal változtatják meg.   

Ha  részletesen  elkezdjük  vizsgálni  a  látszólag  egyszerű  meghatározást,  akkor  meglepő 
következtetéseket  tudunk  levonni.  A  látás,  a  látott  kép  összefüggése  bonyolult  biológiai 
folyamatok eredménye, amit nem tekinthetünk csak fiziológiának, életjelenségnek, hanem 
tükröződik a látás élményében az egyén érzelmi világa is. Azt is mondhatjuk, hogy a képek 
látványa az egyénben szubjektív élmények sorozatát indítja el. A művészet megértéséhez és 
az élmény befogadásához nagyon fontos tudnunk azt,  hogy a szemlélődő ember érzelmi 
világa, esztétikai érzéke milyen egyéni jellemzőkkel bír.

Úgy tűnik, hogy a művészi élmény megélésére az élővilágban csak az ember képes. Ez a 
képességünk összetett élmények hatására fokozódhat. A vizuális élmény és egy kísérő hang 
képes  az  érzékelés  kiemelésére  és  az  érzelmek  fokozására.  Két  érzékelés  élménye  lehet 
ellentétes hatású is, akkor általában az egész külön-külön hatásos élmény-érzet sem éri el pl. 
az  ingerküszöböt.  A  két  érzékelés  összhangja,  harmóniája  valójában  a  filmművészetben 
képes igazán kibontakozni.  A folyamatosan pergő képkockák és  a hang és aláfestő zenei 
hatások különleges élményeket képesek kifejteni az emberben.



Az emberiség egyik nagy vesztessége, hogy a rövid, de sikeres művészeti ág, a filmművészet 
napjainkra  gyakorlatilag  kihalt  és  megszűnt.  A  filmgyártás  üzlet  lett,  és  csalóka,  hamis 
érzelmekkel igyekeznek manipulálni a nézőket. Kis dobozokba (televízió) zárják a hatalmas 
képi élményt, és mű hanghatásokkal próbálják a silány történeteket dramatizálni. A félelem 
és szorongás keltésének alantas módszerével is  sokszor élnek.  Nem különb silány szintet 
képviselnek a tartalmatlan, közönséges, primitív sorozatok és kép-hang műsorok.       

Ismételt  egyszerűsítést  követően  tehát  azt  állíthatjuk,  hogy  tudjuk,  mi  az,  hogy 
elektromágneses  sugárzás  (gamma  sugárzástól  a  hosszúhullámú  rádiófrekvenciás 
tartományokig). Azt is tudjuk, hogy ezekből a tartományokból az ember csak egy sávot, szűk 
szeletet képes érzékelni,  a fénysugárzást.  Igaz az az állítás is,  hogy ez az érzékszervünk, 
(szenzorunk) a szem, a természet egyik csodája. A fénysugárzás leképezését az ember úgy 
tudja megvalósítani, hogy színeket is lát. Az élővilágban a szemmel rendelkező élőlények 
között  ez  a  képességünk is  kivételes.  A fénysugárzásnak számos tulajdonságát  ismerjük. 
Fontos  azt  is  tudni,  hogy  ez  az  elektromágneses  sugárzás  (fény)  optikailag  rendezhető, 
hiszen  maga  a  szem  is  egy  optikai  képlet.  A  fényképezőgépek  optikái  képesek  szinte 
tökéletes  formában  leképezni  a  látványt,  amit  vagy  filmszalagra,  napjainkban  inkább 
elektronikusan tudunk rögzíteni.

Tehát  a  fényképezés  úttörői  és  a  filmművészet  nagyjai  mind-mind  a  fénysugarak 
rögzítésével foglalkoztak, amit az ember képes tetszőlegesen utólagosan is szemlélni, átélni, 
„látni”.  Úgy  ötven-hatvan  évvel  ezelőtt  a  technika  fejlődésével  a  fényhez  közeli 
elektromágneses  sugárzások  leképezését  is  meg  tudták  oldani,  és  elkészítették  az  első 
infravörös  kamerákat.  Ezek  az  érzékelők  olyan  elektromágneses  sugárzásokat  voltak 
képesek rögzíteni, amit az emberi szem nem látott. Ez a sugárzás az infravörös tartományba 
sorolható (a látható fény-mikrohullámú sugárzás között elhelyezkedő tartomány)

Ismét bővítsük ismereteinket:

Az  infrasugárzás  a  testek  hőmérsékletéből  fakadó  sugárzás,  amit  minden  abszolút  nulla  foktól  különböző 
hőmérsékletű test folyamatosan kibocsát magából. Elektromágneses hullám, terjedéséhez nincs szükség közegre. 
A szervezet élettani folyamatai mindig hőmérsékleti változásokkal járnak együtt. A termográfia a hőmérsékleti 
sugárzáson alapuló képalkotó eljárás. Az infravörös sugárzás az atomok és molekulák rezgő és forgó mozgása 
következtében  jön  létre.  Ebből  következik,  hogy  minden  test  infravörös  sugárzást  bocsát  ki  magából,  ha 
hőmérséklete nagyobb az abszolút nulla foknál. Az infravörös sugárzás olyan elektromágneses sugárzás, amely 
felöleli a látható fény hullámhosszánál nagyobb, de az 1000 μm-t nem meghaladó hullámhossztartományt.

TARTOMÁNY                           KEZDETE            VÉGE

Látható tartomány                        380 nm                  780 nm

Közeli infravörös tartomány        780 nm                1400 nm

Közepes infravörös tartomány     1400 nm              3000 nm

Távoli infravörös tartomány         3 μm                   1000 μm

Ez  a  felosztás  közvetlen  összefüggésben  áll  a  sugárzás  észleléséhez  alkalmazott  módszerekkel.  A  közeli 



infravörös  tartományban  ugyanolyan  módszereket  alkalmaznak,  mint  a  látható  fény  esetében.  A  közepes 
infravörös tartományban,  a látható tartományban alkalmazott  módszerek csak részben alkalmasak a sugárzás 
észlelésére.  A  távoli  infavörös  tartományban  a  sugárzás  kimutatásához  teljesen  más  módszerek  és  eltérő 
berendezések alkalmazása szükséges. 

Az  infratermogrammetria  valamint  az  infratelevízió  területén  a  távoli  infravörös  tartományban  dolgoznak. 
Leggyakrabban a 3 μm-től 5 μm-ig vagy a 8 μm-től 13 μm-ig terjedő hullámhossz-intervallumot használják. E két 
intervallum összefügg a vizsgált tárgyak emissziós tulajdonságaival, továbbá azzal, hogy a levegő jól átereszti az 
infravörös sugárzást ezekben a hullámhossztartományokban.

Az infravörös sugárzás leképezésével  több mint harminc éve foglalkozom. Az infravörös 
sugárzás kutatását és annak leképezését, az infravörös televíziózást a hadiipar lendítette fel 
az  1960-as  évektől.  Leegyszerűsítve,  minden testnek abszolút  nulla  fok felett  (‒273,15 °C, 
vagy ‒459,67 °F) létezik un. hőmérsékleti sugárzása, tehát elektromágneses sugárzást bocsát 
ki magából minden test,  azaz infravörös tartományban sugároz.  Miért a hadiipar kezdett 
foglakozni  ezzel?  –  tehetjük  fel  kérdésünket.  A  fenti  állítások  alapján,  ha  az  infravörös 
sugárzó  testeket  nem kell  megvilágítani,  hogy láthatóvá tegyük,  mert  saját  sugárzásukat 
(infravörös  emisszió)  passzívan  is  képesek  vagyunk  láthatóvá  tenni,  akkor  a  katonai 
felderítés  egy  „bemérhetetlen”  eszköz  birtokába  juthat.  Szinte  minden  katonai  esemény 
kommentálásánál hallhatunk infravörös célzórendszerekről,  tűzvezetőkről,  távmérőkről  és 
„hő-kamerákról”.  Az  infravörös  sugárzásról  még  azt  is  tudjuk,  hogy  pontos  mérésével 
képesek  vagyunk  bármilyen  test  hőmérsékletét,  hőmérsékleti  eloszlását  is  megmérni.  A 
hőmérsékletmérésnek ezt a módszerét a mindennapokban egyre több helyen használják. Az 
infravörös érzékelővel ellátott kamerák az iparban, távérzékelésben, orvostudományban stb. 
is általánosan alkalmazott méréstechnikai módszerek közé sorolhatók.

Kutatásaimat elsősorban ezekre a területekre koncentráltam, elsősorban a kvantumbiológiai 
jelenségek  leképezésénél  használtam  ezt  a  mérés  és  megjelenítő  módszert.  A  biológiai 
antropológiában,  és  annak  egyik  segédtudományában,  a  szomatológiában  a  technológia 
kivételesen  jól  használható.  Sokan azt  hiszik,  hogy  a  humán  infravörös  vizsgálat  a  már 
ismert orvosi képalkotó eljárások egy változata. Ez tévedés, mert a Somatoinfra®© vizsgálat 
nem alaktani (fénykép, XR) jellegű képeket készít,  hanem az életfolyamatok biokémiai és 
fiziológiai változásait látja, mint energetikát.

A  kutatási  programban  az  egyik  felvételezésnél  egy  barátunk  azt  vetette  fel,  hogy  mi 
igazából  nem „átvilágítjuk” a pácienseket,  és nem az anatómiájukra vagyunk kíváncsiak, 
hanem mindenkinek a „lelkébe” látunk. Barátunk úgy 10 éve gondolatait továbbgörgette, és 
arra  bíztatott,  hogy  nézzek  körül  a  világba,  és  nézzem  meg mindennek  a  „lelkét”.  Első 
időben nem vettem figyelembe javaslatait, de mindig motoszkált a fejemben ez a gondolat. 
Egy vizsgálatnál a kamerámat elfordítottam a mérendő célterületről, és csak úgy szemlélni 
kezdtem  a  világot  az  infravörös  tartományban.  Az  első  élményem  megdöbbentő  volt. 
Belecsöppentem az anyagi világegyetemből a sugárzó világegyetembe.



Élek  egy  környezetben,  látom  körülöttem  az  embereket,  tárgyakat,  és  azt  hiszem,  hogy 
mindenről van tudomásom, de tévedtem. Lassan kezdett kialakulni bennem az a gondolat, 
hogy létezik a környezetünkben egy másik „élet”, ami folyamatoson jelen van, de az ember 
soha nem tudott róla. Minden, mi magunk is értelmezhető, információs jelözönöket adunk ki 
magunkból a külvilág felé, csak soha senki nem vette az adást. Minden test pletykálkodik az 
életéről, hogy milyen a „vitalitása, energetikája, aktivitása stb.”, és erről mi, emberek semmit 
nem tudtunk.  Nem érzékeljük  a  „sugárzási  életet”  szenzor,  érzékszerv  hiánya miatt.  Az 
igazán érdekes  az,  hogy amikor például  arról  beszélek orvosoknak,  hogy az  emberi  test 
akaratunktól  függetlenül,  folyamatosan  és  szakadatlanul  információt  ad  a  külvilág  felé 
minden  életfolyamatunkról,  akkor  csak  legyintenek,  és  azt  kérdezik,  melyik  amerikai 
szaklapban,  melyik amerikai  professzor írta ezt  le.  Amikor megtudják,  hogy kitartóan és 
szinte  szenvedéllyel  magányos  farkasként  kutatom  a  tudományterületet,  akkor  csak 
legyintenek,  és  egy  újabb  „magyar  vacak”-nak  titulálják  azt.  Igaztalan  vagyok,  mert  az 
utóbbi kb.  10 évben számos kollegám, kutató is  programjába vette az élővilág infravörös 
vizsgálatát. 

Amikor  kikristályosodott  bennem  a  felismerés,  hogy  mindenhol  jelen  van  az  infravörös 
sugárzás, és már rendelkezünk megfelelő technikai eszközökkel, amivel jó infravörös képet 
lehet  készíteni,  akkor  tudatosan  kezdtem  el  a  természetet,  környezetet  infravörös 
tartományban  fotózni.  Minden  infravörös  fényképemen  láthatóvá  szeretném  tenni  a 
természet  összetett  és  még  számos  rejtett,  ismeretlen  csodáit.  Utólagosan  elektronikai 
trükkökkel nem módosítom a képeket, mert művileg soha nem lehet jobbá tenni azt, amit a 
természet  produkál.  Egyetlen  lehetőséget  használok  ki  az  élmények  kiemelésére: 
színpalettákkal – mint egy festő – keverem a színeket. Ezzel a valóság infravörös sugárzását 
a látható képi tartományába tudom áthelyezni. A technikai kiegészítéssel élvezhetőbbé, és 
talán kissé esztétikailag élménygazdagabbá lehet tenni a felvételeket.

Többen  feltették  a  kérdést,  miért  nem  fotózok  infra  technikával  több  portrét.  A  válasz 
nagyon egyszerű. Az ember infravörös sugárzása a testének biológiai működéséről nagyon 
sok és gazdag információval szolgál. Harminc éve – mint az élővilág vizsgálója – próbálom 
megfejteni  az  ember  infravörös  sugárzását  és  topográfiáját.  Portréfotózás  esetében  nem 
tudnám kivonni magam a mindennapi munkám alól, és talán azonnal „diagnosztizálásba” 
kezdenék.   A felvételek készítése  nem egyszerű.  A felvétel  technikai  bonyolultságát  úgy 
tudom  szemléltetni,  mint  ha  a  fényképezés  professzionális  és  gyenge  amatőr  szintjét 
hasonlítanám össze.  

A vizuális élményt elsőként transzportálni kell infravörös sugárzásból látható tartományba, 
de ez idő alatt is infravörös látásmódban kell gondolkodni. Ezt csak tanulással, sok méréssel 
és tapasztalással lehet elsajátítani. A vizuális, látott kép átformálása infravörös tartományra 
nem  más,  mint  a  fotográfia  és  a  festészet  egybeolvasztása.  Úgy  is  mondhatom,  hogy  a 
fényképezés technikájával festek egy valós, de nem ismert világot.



A  több  tízezer  felvételből,  amit  az  elmúlt  időben  készítettem  csak  néhány  szemelvényt, 
próbálkozást mutatok be, természetesen a teljesség igénye nélkül.

Válogatás az elmúlt évtized infravörös felvételeiből.

 

 Más szemüvegen keresztül nézem a világot.

             

Amit lefényképezek infravörös tartományban, azt leírom.

    

A természet ezer színe kápráztat el.



Belenyúltam az infravörös sugárzás világába.

Infravörös fotográfiával „festek” és fényképezek.

            



           

                 

    

                       



    

                                   

                      

      

                                      

   

 

   

                 



   



Vegyes infra fotográfia

  

   



     

   

 

             

  



     
 

 

    


