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Sigma EX halszemoptikák
Különleges lencsék különleges fotósok-
nak. Azoknak, akik vállalják a kihíváso-
kat. Azoknak, akik szemüket, látásukat
folyamatosan kondicionálják, akár a leg-
szokatlanabb perspektívával és képki-
vágással is. Nem könnyû a halszemob-
jektívekkel fotózni, de megéri megtanulni
használatukat.

A halszemobjektívet régóta ismeri a fo-
tográfia. Wood amerikai fizikus fotózott

elôször „halszemrajzú” képet. Lyuk-
kamerája vízzel volt színültig tölt-
ve, a kamera homloklapján a
lyuk síktükör közepén volt el-
helyezve. Ezzel a halszem fel-
építését modellezte biológiai
kísérlethez. W. N. Bond a tükröt
domború lencsével helyettesítet-
te és elhagyta a vízzel töltött sö-
tétteret. Ezt fejlesztette tovább Ro-
bin Hill és 1923-ban szabadalmaztatta
a róla elnevezett Hill-felhôobjektívet, mely
az elsô, igazi cirkuláris halszem volt. Tudo-
mányos célra szolgált, a felhôzetet fotózták
vele, ugyanis a teljes égbolt egyetlen felvételre
ráfért. Az objektív egyre sikeresebb lett, lassan a
mûvészek is elkezték használni. Kétféle típusa ala-
kult ki.

A cirkuláris halszem kör alakú képet rajzol, a
kör átmérôje mentén 180° a látószöge. A pia-
con jelenleg kapható egyetlen ilyen objektív
a Sigma 8 mm F4 EX halszem. A kör alakú
képnek megvan a maga varázsa, de gyak-
ran nehéz bánni vele. Emiatt tervezték a

full-frame, vagy másnéven diagonális
halszemet, mely a kör alakú képet na-

gyobb átmérôben rajzolja: Sigma 15
mm F2.8 EX. Teljesen kitölti a kisfilmes
képmezôt, de a látószöge csak a kép-
átló mentén 180°. Ha digitális géppel
fényképezünk, a gyújtótávolságszorzó
miatt a cirkuláris halszem képébôl két
oldalt vág a fényképezôgép. Ez azonban
kreatívan kezelhetô tulajdonság. A keresô-

be nézve meghökkentô, újszerû képet mutat
elsôre a halszem, ezért érdemes végigtekinte-
ni lehetôségeinket az elsô fotóséta elôtt. Az
alapszabály: mindig középpontos (centrális)
kompozíciót fotózzunk!

Imitálhatunk szupernagylátószögû objek-
tívet: precíz komponálás szükséges hozzá.

A kép közepén áthaladó vonalak nem torzul-
nak, a kép széliek elhajlanak. Ha a kép szélé-

re kerülô vonalak  íve nem jellemzô, vagy eleve
szabályosan ívelt, akkor a szemünk a torzítást nem
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érzékeli (1. és 3. kép). Eljárhatunk úgy is,
hogy a középsô, torzításmentes képet
radiális, azaz sugárirányú rajzolattal ren-
delkezô keretbe foglaljuk, ezen a sze-
münk ugyancsak nem látja a torzítást
(2. kép). Emlékképeink köralakban is
jól mutatnak, akár íróasztalunkon is.
A panorámahatást ilyenkor mindig ak-
názzuk ki, és helyezzük  modelleinket a

kép közepéhez közel (4. és 5. kép). Az op-
tika humorát is kiaknázhatjuk: a sík felületek

domborodnak, a centrális kompozíció hang-
súlyozza a geometriát, és a Szt. István szobor
talapzatát igen újszerû perspektívából ábrázolhat-
juk. Ugyanez a frissesség dobja fel a bort töltô
pincér riportfotóját is. Itt a meseszerû hatást a
Kiscelli Múzeum fényruhája is fokozza. A pincér
egyébként egyenes gerinccel állt, az objektív el-
rajzolása miatt „hajol” az asztal fölé. Szemünk-
nek azonban ez természetes. Az expozíciós
idô 1s-volt, ami kuriózum a riportfényké-
pezésben.

Geometria: az urbanizációs térben
(mesterséges környezet) van igazán ott-
hon a halszem! Minden középponto-
san vagy sugarasan szimmetrikus tér
hívogat a fotózásra. Ezeket a képeket
cirkuláris halszem nélkül létrehozni
egyszerûen lehetetlen (8., 9. és 10.
kép).  Divatot, szépséget és modelle-
ket is fényképezhetünk halszemmel, de
nagyon óvatosan kell komponálnunk.

Ha ennek ellenére kissé zavaró marad a
torzítás, a digitális képfeldolgozás segít-
het rajtunk. A 11. képet szolarizációval
tettem hasonló okok miatt absztraktab-
bá. Az ívelt horizont (12. és 13. kép)
gyakran alkalmazott fogás a panorá-
ma és a Föld görbületének hangsú-
lyozására. Nem kell emiatt légifotót
csinálni. Kilátókból, tornyokból ezt
a hatást elérhetjük a halszemmel.
Folyóparton még életképet is fo-
tózhatunk vele! Az ívelt vonalak is
olyan fotográfiai kategória, ahol a
halszemmel érdekes játékokat folytat-
hatunk (14. kép). Kiemelhetjük egy

tárgy ívelt vonalát is. A 15. kép így ké-
szült, digitális kamerával. Az 1.6-os gyújtó-

távolságszorzó miatt ugyanis a gép levágta a
legjobban torzuló képszéleket, ugyanakkor a hor-
dós elrajzolás és a megnövelt perspektivikus ha-
tás megmaradt. Már ez a kép is példa a juxtapozí-
cióra, de a 16. annál inkább: a Sándor palota op-
art díszítésû termében az elôtérben elhelyezkedô
lámpa hangsúlyozza a terem hosszát. A centrális
képszerkesztés miatt a terem képe alig torzul. Eb-
ben az is segít, hogy a digitális gép alul és felül
vág a kör alakú képbôl. A 17. kép iskolapéldája
a nagylátószög, a hangsúlyozott perspektíva és
a tömeghatás elegyének. Ilyen szerkesztéssel ké-
szültek a munkásmozgalmi témájú mûalkotások.
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Hasonló szerkesztési elvvel megidézhetjük a kor
szellemét. A monumentalizmus kihangsúlyozá-

sára ez az egy módszer alkalmas a vizuális
kultúrában. Halszem nélkül nem érünk itt célt.
A juxtapozícióhoz tartozik a makrofotózás
lehetôsége. A makróban ugyanis általában
a mélységélességgel és a világítással emel-
jük ki felvételünk fôtémáját. A halszem (és
csak a halszem) a perspektíva és az elrajzo-
lás lehetôségét is megadja számunkra!

Meseszerû hatást is elérhetünk a halszem-
mel, hiszen az ívelt vonalak, a felfelé irányzott

objektív által létrehozott, fölénk tornyosu-
ló képelemek a törpeség és a rajzfil-
mek világát idézik (19. és 20. kép). Pa-
norámázni is különösen érdemes, lé-
vén 180° a látószögünk. Érdemes olyan
helyrôl fotózni, ahol a szabadba nyíló
szûk tér mintegy bekeretezi a horizon-
tot. Figyeljük meg azt is, hogy a 21.
képen az égen nem látjuk a halszem
torzítását. A 22. kép azt mutatja, hogy

precíz komponálással szinte torzításmen-
tes panorámát készíthetünk, akár épület-
tel az elôtérben. Riportképek esetén is
gyakran használhatjuk a halszemet. Itt csak
azt a hatást mutatom be, hogy mindent
egy képre lehet segítségükkel sûríteni. A
képek ugyan digitális géppel készültek,
mégsem vágtam ôket kör alakra: a fekete
részekbe észrevehetetlenül belesimulnak a
lencse által rajzolt fekete képszélek. A 25.,
26. és 27. képek az utca életét mutatják be:

street-photography. Nincs igazi magyar meg-
felelôje: kicsit riport, kicsit városkép, ki-

csit dokumentum, kicsit zsánerkép, ki-
csit szomorú, gyakran vidám... De mind-
egyikük centrális kompozíció! Szûk tér-
ben csak a cirkuláris halszem rajzol min-
dent egy képre. Legyen az egy gôz-
kazán belseje, vagy egy csigalépcsô.
A 28. kép unikális frissességû lát-
vánnyal ábrázolja a szûk csigalépcsô
formáját. A 29. képen (Sándor palota)
egyszerre látszik a belsô tér a régé-

szeti ásatással. Végül, de nem utol-
sósorban: a természetfotó. A 30. kép
persze egyben az optika humora is. Ter-
mészetes környezetben nehezebb hasz-
nálni a halszemet, de egy-két eredeti fotó
itt is születik a vállalkozó kedvû fotós

kezében.
Helyhiánymiatt több képet nem mu-

tathattam be. Ezzel azonban korántsem
értünk a halszemobjektívekben rejlô lehe-

tôségek végére. Az alapszabály – melyet ta-
pasztalatom is alátámaszt – ugyanis az, hogy

a halszemobjektívet relatíve ritkán lehet hasz-
nálni, de akkor más objektívvel nem érünk célt!

■  Török György
fotográfus
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