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Leesett a nagy hó, aztán hirtelen elolvadt, majd megint esett és még 
hideg is jött, de a nap legalább nem bújt el a felhők mögé. Szép fe
hérbe öltözött minden, és én már kaptam is a fényképezőgépemet, 
hiszen felénk ritka, amikor a nagy hó szép fényekkel is párosul.

Fotózás közben aztán sokféle gondolata támad az embernek. Min
dig szerencsésnek érzem magam, amikor fényképezhetek, főleg a 
digitális korszak nyújtotta „olcsó filmnek” köszönhetően. Koráb
ban kattintgattam is ész nélkül, de aztán rá kellett jönnöm, hogy a 
több, nem biztos, hogy jobb is. Ma már inkább kevesebbet, de átgon
doltabban fényképezek. És rengeteget olvasok. Mert rá kellett jön
nöm arra is, hogy nem tudok mindent, sőt bizonyos területeken na
gyon elveszettnek érzem magam. Szerencsére a Foto Mozaik szerzői 
gárdájának tapasztalata és tudása megalapozza a lap kifogástalan 
szakmai hátterét, és még én is sokat tanulhatok tőlük. Gondolok itt 
a sokak által ismert és tisztelt Szarka Klárára, Benkő Sándorra, Fe
jér Zoltánra, Török Györgyre, Vajda Jánosra vagy Wagner Istvánra, 
hogy csak néhány nevet említsek a nagyszerű gárdából.

Hopsz, egy érdekes fotótéma! Körbejárom, mérlegelek. Elő az 
állványt, a gépet és a megfelelő objektívet! Beállítom, és katt, egy 
felvétel. Nem több, ez elegendő! Keressünk új témát! És megint a 
gondolatok...

Lassan itt az új év, 2011. Már kimondani is szép: a Foto Mozaik 
most kezdi XIV. évfolyamát, a 153. lapszámmal. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy az elmúlt több mint 150 hónapban minden elseje 
környékén megjelent a Foto Mozaik a standokon vagy a postalá
dákban. Nekem ez nagy öröm, hiszen a fotózás, az újságírás nem 
egyszerűen „csak munka” számomra. Annál sokkal több. A hob
bim. Szeretek fényképezni, és szeretném, ha a Foto Mozaik olva
sói is legalább annyira hasznosnak tartanák a megjelenő írásokat, 
amennyire hasznosak nekem. Szinte minden hónapban újat tanulok, 
olyan információk birtokába jutok, amelyekről eddig nem is tudtam. 
Ezt szakíróinknak köszönhetem. Ugyanakkor bízom abban, hogy ol
vasóink is hasonlóan éreznek, és jövőre, 2011ben is ezt érzik majd, 
amikor hónapról hónapra ismét kezükbe veszik az újságot. Ehhez, 
munkájukhoz, valamint legszebb hobbijukhoz kívánok kitartást és 
eredményekben gazdag, boldog új esztendőt.

Takács Szabolcs
főszerkesztő

A legszebb hobbi
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Hiszen van a gépeknek hasz-
nálati értéke, ez nem függ 

a piaci pozicionálástól. Ma töb-
bet teljesít a Canon EOS 1000D, 
mint bármelyik Praktica, amelyet 
korábban nyűttünk, vagy éppen 
a Chinon CP-9 AF, amelyre már 
sokan nem is emlékeznek. Pedig 
az 1000D a „belépők belépője”, a 
legkisebb Canon, amit megvásá-
rolhatunk. Másfelől legyünk tuda-
tos vásárlók! A fogyasztói társa-
dalomban az a jó, hogy csak azért 
kell pénzt adni, amit tényleg aka-
runk. Ezért széles a termékskála, 
és ezért vannak piaci kategóriák. 

D5000-D7000-D300-D700 és D3 
sort objektívek nélkül, és felrak-
juk a gépeket a tesztpadra, ahol 
kiemelkedő minőségű ipari ob-
jektívvel vetítjük a képet a CCD-
kre, akkor azt tapasztaljuk, hogy 
az egyes CCD-k között színvisz-
szaadásban, dinamikában, zajban 
csak leheletnyi különbségek van-
nak. Több gépvázat végigpróbál-
tam már Schneider HM (High 
Modulation) objektívekkel, és 
például a Canon sorában az 500D-
50D-5D vagy az 550D-7D-1Ds 
Mark II között alig volt különb-
ség. Ugyanez a helyzet a Sony so-

rozattal is. Első körben tehát nem 
érdemes milliós vázat venni, mert 
a 100 ezres is tudja azt, amit tud-
nia kell. A különbség nem a CCD-
ben van elsősorban a technika 
mai színvonalán, hanem az ob-
jektíveknél.

Milyen egyéb különbségeket 
tapasztalunk? A CCD-k kö-

zötti különbség akkor mutatkozik 
igazán, ha a fényérzékenységet 
növeljük vagy sorozatfelvétellel 
dolgozunk. A fényérzékenység 
növelése zajosabbá teszi a képet. 
A belépő szint már kisebb fény-
érzékenységen zajosodik, míg a 
csúcsgépek magasabb érzékeny-
ségen is tisztább képet adnak. Ha 
nem fotózunk gyertyafényben, 
vagy nem az éjszakai utcán dolgo-
zunk riporterként, akkor ez nem 
fontos, megelégedhetünk a belépő 
szinttel. A sorozatfelvétel a CCD-
n túl más működési egységekre is 
kihat. A gyorsabb autofókusz és 
képvisszanézés, és a gép általá-
nos kisebb reakcióideje is fontos 
a felső kategóriákban, azaz egy-
re gyorsabb és drágább procesz-
szorok, valamint egyre több me-
mória van a nagyobb gépekben, 
amit persze meg kell fizetni. Így 
ha néhány tized másodperc vára-
kozás nem okoz gondot a mun-
kában, vagy annyira azért nem 
sietünk, a belépő szintű gép is 
hasznos lehet.

A gépváz szigetelése, a zár-
ciklusok száma fontos egy napi 
használatban munkát teljesítő 
gépváznak. A profi minden perc-
ben nyúzza a gépét, míg az amatőr 
csak időnként veszi elő. Felesle-
gesnek tartom profi gép beruházá-
sát, ha csak alkalomszerűen hasz-
náljuk. Az okos fotós jelszava: 
olcsóbb váz – jobb objektív-
park. Mert mégiscsak az objek-
tív rajzolja a képet! Ne felejtsük 
a Schneider objektíves tesztet: 
az elektronika mai szintjén szinte 
egyedül az objektív számít.

Persze, a kulisszák mögött tör-

Míg a profi L-es objektívekben 
is csak 3 fényértékes IS van, de 
elvétve még 2 fényértékessel is 
találkozhatunk. A videó másik 
hozadéka volt a kör alakú fény-
rekesz, hogy az életlen képfelü-
letek lágysága jobb legyen. A da-
rabosabb háttér és előtér fotóban 
kevésbé zavar, videóban annál 
jobban. A kitobjektíveket tehát 
komolyan fejleszteni kellett. ED 
üveget is kellett beléjük építeni, 
és meg kellett növelni a felbontá-
sukat, mert a vásárlók világszerte 
elégedetlenek voltak. A 12-15-18 
megapixeles érzékelőket ugyan-
is nem szolgálták ki a régebbi kit-
lencsék. Még egy hozadéka volt 
a videózásnak, mégpedig a kitob-
jektívek pontosabb összeszerelé-
se. A régiek kotyogtak kissé, és 
ez, valamint a zoom súrlódása be-
lehallatszott a videofelvételbe. A 
II-es verziójú kitlencsék így pon-
tosabb hézagolással és jobb ke-
néssel rendelkeznek. Miért nem 
reklámozzák ezt a gyártók? Mert 
a Canon és a Nikon, a Pentax és 

a Sony most azzal szembesült, 
hogy kitobjektívjeik elér-

ték a középkategóriás 
objektívek képrajzá-
nak a minőségét (gya-
korlott fotós kezé-
ben!), stabilizátoraik 

és fényrekeszük pe-
dig a felső kategóriá-

Érdekes kategóriáról beszélünk: 
akinek haladó kompaktja van, ilyenre 
vágyik. Akinek már van, az nincs 
megelégedve vele, mert nagyobbra 
vágyik. A reklámhadjáratok pszi-
chológiai erejét érzem a fórumokon, 
amikor erről folyik a szó. Holott aki 
fotózni vágyik, igen jó barátot talál-
hat magának a belépő szintben is.

Belépő szintű
és komoly amatőr
DSLR-ek

Török	György

Kamerakörkép

A legtöbb amatőr fotósnak a belé-
pő szintű gép „dupla kit” formá-
jában történő megvásárlása is ko-
moly megterhelés, esetleg áruhitel 
keretében történik. Különösen, ha 
egy külső vakut és egy pótakkut 
is veszünk a 2-3 darab 16 Gb-os 
memóriakártya mellé. Persze 
mindenki azt mondja, hogy ez 
csak egy „kis gép” és „csak két 
kitobjektív van hozzá”, de erre 
nem kell figyelnünk. Inkább örül-
jünk a gépünknek, és fényképez-
zünk vele!

Közben pedig megsúgom az 
igazat: Ha fogjuk a Nikon D3100-

ténik más is. A profi gépeket las-
sabban fejlesztik. A Nikon min-
dig büszke volt arra, hogy a profi 
vázakba kerülő fejlesztéseket elő-
zőleg amatőr vázakban többször 
tesztelték. A profi váz így egyes 
funkciókat csak később kap meg, 
míg a belépő szint folyamatosan 
a fejlesztés élvonalában mozog.

Példa erre az a folyamat, ahogy 
a videofelvétel belekerült a legki-
sebb vázakba. A videóhoz azon-
ban jobb képstabilizátor kell, mint 
amilyen eddig az objektívekben 
volt. A Canon így 4 fényértékes 
stabilizátort épített a 18–55-ös II-
es verziójába, illetve az 55–250-
es tele-zoomba, vagyis a minden-
ki által leszólt kitobjektívekbe. 
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ba illik. Az objektívkínálatot tehát 
meg kell újítani, ami sok időt és 
óriási tőkeerőt igényel. Így tehát 
jó nekik, ha a fotósok egy ideig 
még leszólják a kitobjektíveket, 
mert addig van idő dolgozni a le-
maradáson, a piac nem fordul fel 
fenekestül.

A fentebb említetteket saját 
műszaki és reklámfotós tapaszta-
lataim alapján írtam, amit a mű-
szaki adatokból számolható érté-
kek is alátámasztanak. Műszaki 
gépeimre adapterrel szerelem a 
Canon 500D vázat, melyet a hát-
oldali TFT útján és az USB-s kap-
csolat élőképe segítségével hasz-
nálok digitális hátfalként. Esetleg 
Mamiya objektíveket szerelek 
a vázra shift-adapterrel, hogy a 
perspektívakorrekció is működ-
jön. Nem mondom azt, hogy egy 
Sinar vagy Leaf digitális hátfal 
ugyanilyen minőségű. Azok nyil-
ván több nagyságrenddel jobbak. 
Valamint annyival drágábbak is, 
a magyar piacon ki sem tudom 
termelni az árukat. Az 500D 15 
megapixeles képe viszont tűéles 
a Schneider, a Rodenstock és a 
Mamiya makroobjektívek által, 
így A/3-as méretig, nyomtatásban 
nincs probléma a képekkel. Ha 
pedig nagyobb felület kell, a mű-
szaki géppel szelvényezve, 9 kép-
ből 100 megapixeles, részletdús 
fotót tudok összerakni nem moz-
gó tárgyakról (architektúra, tárgy-
fotó, reprodukció stb.). A jól kép-
zett fotós – legyen akár amatőr 

– és a jó objektív tehát többet ki-

hoz a vázból, mint amit a gyártó 
gondolt a tervezéskor. Persze ez 
az utómunkán is múlik – ahogy a 
filmes korszakban is –, így jó, ha 
a digitális fotólabort is virtuózan 
és értő szemmel kezeljük.

A belépő szintű és komoly 
amatőr DSLR-ekről általánosság-
ban elmondhatjuk, hogy APS-C 
szenzorral vannak felszerelve, re-
dőnyzáruk időtartománya 30 és 
1/4000 s között mozog, vakuszink-
ronidejük 1/125–1/200 s között 
van. Sorozatfelvételi képessé-
gük 2–5 kép/s, általában a belé-
pő szintű gépek lassabbak. A mo-
dern korban HD videofelvételre 
és élőképes beállításra mindegyi-
kük alkalmas. Vázuk műanyag, 
melyet több ponton fémöntvény 
erősít. Ez a megoldás könnyűvé 
teszi a gépeket, így a berázásra 
érzékenyebbek, és használat köz-
ben vigyázni kell rájuk. Áruk vi-
szont kedvező, és hordozásuk 
sem megterhelő. Egy-két speciá-
lis és drága tartozékot nem képe-

sek fogadni, pél-
dául Wi-Fi vagy GPS 

kártya, de ezen túlmenően a cse-
rélhető objektív és vakupapucs 
segítségével ugyanúgy korlátla-
nul kiépíthetők, mint nagyobb 
testvéreik. Kiváló másodgépek 
profik számára, ha az elsődleges 
váz valami miatt mégis csődöt 
mond. Kiváló tanulógépek, hob-
bikamerák, és a tanulóévek után 
is hosszú ideig jó szolgálatot te-
hetnek. Mindegyikük fel van sze-
relve motívumprogramokkal, tel-
jesen automata móddal, manuális 
expozícióvezérléssel és a klasszi-
kus program-, rekesz- és időauto-
matikával. Mindegyik DSLR-nek 
létezik SLR párja, azaz megfele-
lő objektívek esetén a filmes fo-
tózással is kibővíthetjük repertoá-
runkat.

A Nikon vert iku-
m á b a n 

a D3100, D5000 és D7000 tarto-
zik ebbe a kategóriába. A D300-

as már félprofinak számít, és 
kiváló munkagép a teljes szen-
zoros D700-assal együtt. A kí-
nálatban még szerepel a D90-es 
váz, amely a korábbi, igen szép 
sikert hozó D70 és D70s, vala-
mint a D80 utódja. A 12,3 mega-
pixeles szenzor érzékenysége ISO 
6400-ig növelhető, 4,5 kép/s so-
rozatfelvételt tud, beépített iTTL 
vakuja további Nikon vakukat is 
távvezérel. Fénymérése a kiváló 
Nikon színes 3D mátrixmérés, 11 
pontos AF segíti a fotós munkáját, 
és beépített AF objektívje is van a 
régebbi, motor nélküli AF objek-
tívek használatához.

Kiváló váz, de a D7000 utód 
szinte már a profi kamerákkal egy 
csoportban van: 16,2 megapixel, 
39 pontos AF, magnéziumötvözet 
váz, Full HD felbontású videofel-
vétel, kiegészítő mikrofon hasz-
nálata és kétszeresre növelt fel-
bontású, színes 3D mátrixmérés. 
6 kép/s sorozatfelvétel, beépített 
AF motor, gyorsabb képfeldolgo-
zó processzor és nagyobb felbon-
tású kijelző.

A D90 váz alá pozicionált 
D5000 valóban kicsit keveseb-
bet tud, bár ez csak leheletnyi kü-
lönbség: nincs benne AF motor, 
szenzorja maximum ISO 3200-
ig állítható, kijelzője kihajtható. 
Egyéb tulajdonságaiban egyezik 
a D90-essel.

A D3000-es ugyancsak kifu-
tó váz, ez volt a legkisebb Nikon. 
10,2 megapixeles CCD-je és leg-
főbb jellemzői elődjével, a D40X-
szel egyeztek meg nagy vonalak-
ban. A D3100-as utód azonban 
14,2 megapixelt tud és FullHD 
videót. Maximális fényérzékeny-
sége a D3000-es ISO 1600-ával 
szemben ISO 12 800. Gyorsabb 
képfeldolgozó processzor jel-
lemzi, 3 kép/s-os sorozatfelvétel 
és gyorsnak számító, 1/250 s-os 
vakuszinkronidő. Kiváló belépő 
szintű gép, mely a D5000-et is 
maga mögé utasítja.

A Nikon vertikumában a D7000 
vagy a D3000 között döntenék, 
ha most vásárolnék.

A Canon g é p k í -
nálata 

az EOS 1000D, 500D, 550D és 
60D a tárgyalt kategóriában.

Az 1000D a Canon üzletpoliti-
kájában mindig kulcsszerepet ját-
szott: a belépő szintű gépekből 
mindig kell egy „de-specifica-
tioned”, azaz egy lecsupaszított, 
még olcsóbb verzió. Nincs az 
1000D-vel tehát semmi problé-
ma, tulajdonképpen a korábbi 
450D egyes felesleges funkcióit 



szüntették meg, illetve kisebb 
TFT-t és kisebb felbontású szen-
zort kapott a gép. Egy-két fejlesz-
tés még így is került a vázba, te-
hát – hacsak a 10,1 megapixeles 
felbontást nem tartjuk kicsinek 

– a 450D-nél jobb gép lett belőle. 
3 kép/s-os sorozatfelvételt, ISO 
1600-at, 7 pontos autofókuszt és 
1/200 s-os vakuszinkront tud a kis 
gép. Nem rossz specifikáció, mert 
dupla kitben kerül ugyanannyiba, 
mint az EOS 500D váz.

Az 500D már 15,1 megapixeles, 
ISO 12 800-at is tud, sorozatfel-
vételben valamivel gyorsabb (3,4 
kép/s), és jóval nagyobb méretű, 
nagy felbontású TFT-LCD van a 
gép hátulján. Kiváló belépő szin-
tű gép, sok hasznos funkcióval, 
Full HD videót is képes felvenni.

Az 550D felbontása valamivel 
nagyobb lett, 18 megapixeles a 
beépített CMOS szenzor. Bár az 
500D-nél is jelentős javulás volt 
a képminőségben a korábbi mo-
dellekhez képest, köszönhetően 
a mikrolencsesor fejlesztésének, 

a Canon újra a mikrolencsesor-
ra koncentrált. Ezáltal még tisz-
tábbak és élesebbek a felvéte-
lek, különösen nagylátószögnél, 
a képszéleken. Az 550D kicsit 
több RAM-mal és gyorsabb pro-
cesszorral van felszerelve, így 
sorozatfelvételi frekvenciája 
már 3,7 kép/s. Videofelvétel-
hez külön mikrofoncsatlakozó-
ja is van. Külső markolat mind-
három belépő szintű modellhez 

kapható.
Az EOS 60D némi vitát váltott 

ki szakmai körökben. A váz fel-
építése min-
d e n k é p p e n 
visszalépés-
nek tűnhet, hi-
szen kevesebb 
fém és több 
műanyag van 

benne. Szerin-
tem nem a magunkkal cipelt fém 
mennyisége határozza meg a jó 
felvételt. A 60D könnyebb váza 
könnyebb hordozhatóságot je-
lent. Ugyanakkor a Mamiya 645E 
és 645Pro is fémerősítésű mű-
anyag vázra épül, pedig azok kö-
zépméretű profi gépek, és majd 
15 éve kifogástalanul működnek. 
A 60D így valamivel olcsóbb le-
hetett, mint elődje, az 50D a be-
vezetésekor. Másfelől a fotósok 
igényei és visszajelzései alapján 
fejlesztett 7D jobb, mint a koráb-
bi 10D–50D sorozat. Egyértelmű 
volt, hogy a komoly amatőröknek 
kell pozicionálni az 50D utódját, 
mert a 7D kiváló félprofi kamera 
lett, megfelelő „fémmennyiség-
gel”, amit hajlamosak vagyunk 
túlértékelni. Egyébként a 7D árán 
is látszik mindez. A 60D kihajtha-
tó TFT-je hiányzott már a Canon 
sorozat gépeiből. Az 1/8000 s-os 
minimális záridő, illetve az 1/250 
s-os szinkronidő minden igényt 
kielégít. A gép 18 megapixeles, 
igen gyors az elektronikája, 5,3 
kép/s-ot teljesít sorozatfelvétel-
kor.

Ha tanulógépet vennék, az 
1000D, különösen dupla kit for-
májában, nagyon jó vételnek szá-
mít. Aki videózni szeretne vagy 
a riportfotó szerelmese, a 60D 
mellett döntsön. Nagy tudású, 
belépő szintű vázként pedig az 
500D-t ajánlom a Canon vertiku-
mából, mert az 550D nem annyi-
val jobb, mint amennyivel drá-
gább.

A Pentax k í n á -
l a t a 

két gépre korlátozódik: K-r és K-x.
A K-r könnyű, kisméretű modell 

igen sok funkcióval: 12,4 mega-
pixeles érzékelőjének maximá-
lis fényérzékenysége ISO 12 800. 
A gépvázba épített képstabilizá-
tor segíti a fotós munkáját. 3”-es 
TFT-je nagy felbontású. Zárjának 
legrövidebb ideje 1/6000 s, szink-
ronideje 1/180 s. 11 pontos AF, 6 
kép/s és HDTV minőségű video-
felvétel jellemzi.

A K-x a filmes korszakból jól 
ismerhető, mintegy negyedszá-
zadon át gyártott K1000-es utód-
ja, bár 1975-ben egy KX jelzésű 

márka barátainak jó hír, hogy a 
régi, manuál fókuszos objektí-
vekkel is működnek a Pentaxok, 
így hihetetlen mennyiségű és na-
gyon olcsó objektívvel bővíthe-
tő a gép. Előnye a Pentaxoknak 
az is, hogy 4 darab LR6 típusú 
elemmel vagy akkuval mű-
ködnek, így nem vagyunk 
se a gyártók speciális ak-
kuihoz kötve, se arra kár-
hoztatva, hogy a lemerülő 
akkuk miatt nem tudunk fotóz-
ni. Mert, ugye, ceruzaelemet 
bárhol lehet venni.

A Pentax kínálatából az 
újabb K-x modellt érdemes 
választani.

A Sony tőkeerejé-
nek, vala-

mint a Konica és Minolta gyártá-
si tapasztalatainak köszönhetően 
gőzerővel fejleszti DSLR gé-
peit. Az α100 kezdeti sike-
rei után teljes DSLR vertiku-
mot láthattunk az üzletek polcain. 
Mostanában pedig féligáteresztő-

híres gép is forgalomba került. A 
K-r-hez képest kisebb TFT (2,7”) 
és lassabb sorozatfelvétel (4,7 
kép/s) jellemzi. Érzékelője azon-
ban új fejlesztés, tisztább színe-
ket ad, és ISO 12 800-ig növel-
hető az érzékenysége. A Pentax 

HIRDETÉS

�
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A Dörr A4 állvány nem számít újdonságnak, már jelen-
tős számú darabot eladtak belőle. És pont ez az, ami fel-
keltette a figyelmemet. Vegyük alaposabban szemügyre!

Háromlábú, alumíniumötvözetből készült állványról 
van szó, melynek lábai három szekcióban kihúzhatók. 
A rögzítés, illetve oldás egy szorítógyűrűvel történik, 
melynek felülete gumírozott, így hidegben sincs okunk 
panaszra. A lábak végén a szokásos tekerhető végeket 
találjuk, gumi vagy tüske, tetszőlegesen választhatunk. 
A lábak három fokozatban nyithatók oldalirányba, telje-
sen kinyitva akár a talajtól pár centire is stabil támaszra 
számíthatunk. Mindhárom láb felső harmadát szivaccsal 
vonták be, ezzel kényelmes és meleg fogást biztosítva. A 
középoszlop megfordítható, ezáltal a lábak közül, a talaj-
szintről (esetleg mélyebbről) is készíthetünk felvételeket. 
A középoszlopból két méret is jár a termékhez: az egyik 
36 cm, míg a kisebb 13 cm hosszúságú. A hosszabbik 
végén súlyakasztó kampó is helyett kapott. Extra felsze-
relésként az állványt ellátták vízszintezővel és egy bé-
lelt, párnázott vállszíjú, igen praktikus hordtáskával is, 
amelybe a statív akár fejjel együtt is belefér.

A forgalmazó – hogy még kedvezőbb legyen – fejjel 
együtt (is) kínálja az állványt, mégpedig egy folyadék-
csillapításos, vízszintezős, 3D foto-videofejjel. Ennek 
előnye, hogy precízen pozicionálhatjuk fényképezéskor, 
de ugyanazzal a fejjel akadozástól mentesen svenkelhe-
tünk videózáskor. Egyszóval: egy állvány fotózásra és vi-
deózásra is. Ugyanakkor természetesen más típusú fejet 
is választhatunk, illetve használhatjuk a már meglévőt.

Az előzőkhöz párosul még az állvány + fej együttes 
igen jutányos ára: 39 990 Ft (www.fotopiac.hu). Össze-
hasonlítva más, nevesebb és drágább állványokkal, ez a 
szett ár-érték arányban nagyon kedvező.

Javasolható mindenkinek, aki könnyű, ugyanakkor 
stabil és olcsó állványt szeretne. Kiváló választás termé-
szetfotózáshoz, utazáshoz egyaránt.

– ts –

rigid tükrös gépekkel is megje-
lent a piacon a Sony, ami nem-
csak a gép előállítását teszi 
olcsóbbá, hanem a szerkeze-
tét is egyszerűbbé. A tükör 
vibrációt sem okoz, bár hát-
ránya, hogy a keresőbe irá-
nyított fény vesztesége miatt 
hosszabb záridőkre számít-
hatunk. A két új gép az SLT-
α33 és az SLT-α55.

A kisebb gép is 7 kép/s-ra képes, 
14,2 megapixeles, ISO 12 800 a 
maximális fényérzékenység. A fix 
tükörnek köszönhetően a 15 pon-
tos kontrasztérzékelő AF video-
felvétel közben is működik. Ez 
pedig pontosabb, mint a CCD-AF. 
3”-es TFT-je van, és a nagy se-
bességű sorozatfelvételt zajcsök-
kentésre is tudja a gép használ-
ni. „HandHeld Twilight” módban 
6 felvételt készít gyors egymás-
utánban, képstabilizátorral, majd 
összeírja egyetlen zajmentes fel-
vétellé a képeket. A mosolyfelis-
merés, az arcfelismerés és a kéz-
ből készített panoráma már csak 
hab a tortán.

Az SLT-α55-ös 16,2 megapi-
xellel és 10 kép/s-mal kényezte-
ti tulajdonosát. Külső mikrofon-
csatlakozás és a GPS kezelése is 
jellemzi. Jól átgondolt, koncepció-
zus fejlesztés végeredménye.

A Sony hagyományos DSLR 
vázai közül az α290, α390 és 
α450 vázak illenek az alsóbb ka-
tegóriákba.

Az α290 sem „kis” gép! 14,2 
megapixel és 2,5 kép/s jellem-
zi. ISO 3200 maximális fényér-
zékenységgel dolgozhatunk, és a 
vázban képstabilizátor is van. 9 
pontos autofókusz, 40 mezős 
fénymérés, 1/4000 s legrö-
videbb záridő és 1/160 s-os 
vakuszinkron áll rendelke-
zésünkre. A gép hátoldalán 
2,7”-es TFT-t találunk.

Az α390-es tulajdonkép-
pen csak a dönthető TFT-
LCD-je miatt és a gyors 

Így legkisebb belépő szintben – 
ha a videofelvétel nem szükséges 

– az α290-est vagy α390-est aján-
lom megvételre dupla kitben, mert 
az ár-érték arány így a legjobb. 
Ha komolyabb gépre vágyunk, a 
két SLT modell közül válasszunk. 
Az SLT-α33 szinte mindent nyújt, 
amit csak lehet, de ha a felvéte-
li sebesség vagy a picit nagyobb 
felbontás számít, akkor az SLT-
α55 minden igényt kielégít. Talán 
kategóriájának legjobbja.

élőkép-megjelenítés miatt külön-
bözik kisebb testvérétől.

Az α450 kifutó modell vi-
szont 7 kép/s-os sorozatfelvé-
tele és ISO 12 800-as érzékeny-
sége miatt emelkedik ki kisebb 
testvérei mellől. Két felvételt 
készítve egymás után azonna-
li HDR képet készít. Váza erő-
sebb, mint a kisebb modelle-
ké. Utódja az α580-as, mely 
megnövelt felbontással (16,2 
Mpixel) rendelkezik. A videofel-
vétel is felkerült a tulajdonságok 
közé (FullHD). A sorozatfelvétel 
sebessége 7 kép/s maradt. A HDR 
módot továbbfejlesztették, már 3 
felvétel adatait írja egybe a gép. 
A legmagasabb érzékenység ISO 
12 800 maradt. A hátoldali TFT 
felbontását viszont megnövelték. 
A technikai adatok alapján jól ér-
zékelhető, hogy a Sony most a fix-
féligáteresztő tükörre koncentrál, 
és annak minden előnyét ki sze-
retné használni. Van is némi igaz-
ság a gondolkodásmódjukban.

Technikai adatok
•	 Láb	átmérője:	28	mm
•	 Legnagyobb	munkamagasság	/	közép-

oszloppal	(fej	nélkül):	134	/	164	cm
•	 Legkisebb	munkamagas-

ság	(fej	nélkül):	56	cm
•	 Összecsukott	hossz:	61	cm
•	 Terhelhetőség:	7	kg
•	 Tömeg:	1980	g

Egy magára valamit is adó 
fotós – legyen bármilyen 
kezdő – legalapvetőbb fel-
szereléséhez hozzátartozik 
az állvány. Persze, ezekre is 
igaz az a mondás, hogy a jó és 
olcsó jelzőkből általában csak 
az egyik áll. Éppen ezért sze-
retném bemutatni a Dörr egyik 
kiváló állványát, amely majd-
nem olcsónak is mondható.

Stabil
statív

11
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A cserélhető objektíves digitá-
lis fényképezőgépekkel ké-

szült fotók legtöbb képhibája a 
képérzékelő (CCD vagy CMOS) 
elpiszkolódásából adódik; a kép-
érzékelő felülete a gép teljes élet-
tartama alatt gyűjti a szennye-
ződéseket. A D-SLR kamerák 
objektívének levétele után a zár 
ugyan védi a szenzort, ám a tü-
köraknába szabadon jut be a por, 
és az itt lévő levegőt a tükör min-
den egyes felcsapódása felkavar-
ja, a bejutott szennyel együtt, ami 
az exponáláskor kinyíló záron át 
a képérzékelőre jut, főképp, mivel 
ez működés közben elektrosztati-
kusan feltöltődik, így vonzza is a 

porszemcséket. A napjainkban 
megjelenő cserélhető ob-

jektíves kompaktoknak 
pedig sok esetben még 
zárjuk sincs, az objek-
tív cseréjekor a képér-
zékelő szabadon van.

Bár a mai kame-
rák szinte mindegyike 

tartalmaz automa-
tikus kép-
é r z é k e -
lő-tisztító 

rendszert , 
időnként szüksé-

gessé válhat a kézi 

szélességben kapható, függően gé-
pünk képérzékelőjének méretétől. 
Például a Type2 az APS, a Type3 a 
Full Frame szenzorokhoz használ-
ható. A tisztítás rendkívül egysze-
rű, csupán a folyadékot kell a pálcá-
ra csepegtetni, és a pálcával egyetlen 
határozott mozdulattal „lehúzni” a 
szenzort, mintha ablakot tisztítanánk. 
A megfelelő pálca azért szükséges, 
mert a keskenyebb pálca a széleinél 
csíkot hagyhat, a szélesebbel pedig 
hozzá sem férünk a szenzorhoz.

A LensPen termékei gyorsan nép-
szerűvé váltak, olyannyira, hogy 
egyes kameragyártók szervizei alap-
felszerelésként használják ezeket. A 
cég kínálatában számos eszköz kap-
ható, amelyek közül a képérzékelő 
tisztításához a SensorKlear SK-1 és 
SK-2 tisztítóceruzát használhatjuk. 
Közöttük az a különbség, hogy a 2-
es típus tisztítófeje egy gömbcsuk-
lón foglal helyet, így a számunkra 
legkényelmesebb pozícióba állítha-
tó. A flexibilis gumi tisztítófej egy 
lapos, kisméretű, kör alakú korong, 
felülete egyenes. A tökéletes ered-
mény eléréséhez a fejnek pontosan 
fel kell feküdnie a képérzékelő felü-
letére. A tisztítófej bevonata szarvas-
bőr, nem tartalmaz elemi szálakat, 
amelyek a megtisztított felületre ta-
padhatnak, így vele sokkal jobb ha-
tás érhető el, mint bármilyen tisztí-
tókendővel vagy ecsettel. Felületén 
speciális, aktív szenes vegyület ta-
lálható, amely nagy hatékonysággal 
távolít el minden szennyeződést. A 
LensPen kupakjában található tarta-
lék aktív szén újra és újra képes fel-
tölteni (kb. 500-szor) a ceruzát, így 
a tisztítófej felülete minden alka-
lommal használatra kész, akárcsak a 
szempillafesték. A LensPen az ered-
mény ellenőrzéséhez speciális világí-
tó lupét is kínál, amelynek oldalnyí-
lásán a tisztítóeszközzel hozzáférünk 
a szenzorhoz, és nagy teljesítményű 
levegőfúvó labdát is vásárolhatunk. 
A SensorKlear termékek készletben 
is kaphatók, és együtt megvásárolva 
az áruk is kedvezőbb.

Hasznos 
holmik II. Bár a professzionális rendszervakukba gyártójuk általában be-

épít egy fény- és gyakran egy nagylátószögű előtétet is, ezek 
gyakran kevésnek bizonyulnak, hiszen nem teszik lehetővé pél-
dául színes előtétek felhelyezését, amelyekkel például melegebbé 
tehetjük a megvilágítást, de sokszor egyszerűen kevés a beépített 
fénymódosító fényterítő képessége. Igaz, a fény „terítése” azzal 
is jár, hogy a vaku egy-egy villanáshoz több energiát használ fel, 
ami az akkumulátorok, elemek élettartamát lerövidíti. Ez mun-
ka közben igen bosszantó lehet, így ezeknek a kiegészítőknek a 
használatakor – ha vakunk erre alkalmas – érdemes külső tápellá-
tást (is) használni.

A diffúzorok legegyszerűbb változata a vakufejre húzható. 
Anyaga mindenhol áttetsző, előlapja pedig a vaku 
homloklapja előtt 10-15 milli-
méterrel helyezkedik el, így 
a fényt nemcsak előre, ha-
nem oldalra is szórja, ami 
egyenletesebb megvilá-
gítást eredményez. Az 
eszköz többféle színben 
is kapható, így a fény 
színét is igényeink sze-
rint módosíthatjuk vele. 
Szintén a vakufejre 
húzható az erede-
tileg Gary Fong 
által kitalált és 
gyártott, tölcsér 
formájú, ango-
lul általában „Dif-
fuser Cup”-nak 
nevezett fénytere-
lő, amely ma már több 
utángyártott változatban is létezik. Ehhez tartozékként több kü-
lönböző színű fedelet is kínálnak, velük a vaku fényének színét 
a környezeti fényéhez közelíthetjük. Ezekből a lágyító előtétek 
szinte valamennyi fotós üzletben kaphatók, több gyártótól is. Az 
egyszerű fénylágyító előtétek sorát bővíti az objektívre húzható 
egyszerű áttetsző lap, amelynek fölső része olyan magasra nyúlik, 
hogy a kamerába épített felcsapható vaku fényét lágyítsa.

A LumiQuest cég termékei a fentieknél szélesebb lehetősége-
ket kínálnak. Köztük megtalálhatók a vakufejre ragasztható tépő-
zárral rögzíthető softboxok a legváltozatosabb méretekben, akár 
40×40 centiméteres ernyővel is. A cég gyárt fényvetőket is, ame-
lyekkel indirekt vakuzás valósítható meg a legváltozatosabb mó-
dokon, de van a kínálatukban szűkítő, valamint egy sor kiegészítő 
is, velük a megvásárolt alapeszközt tehetjük még sokoldalúbbá. A 
fényt áteresztő színes fóliákkal és ezüst vagy arany visszaverők-
kel például, amelyekkel rendszervakunkat hasonlóan – de termé-
szetesen nem ugyanolyan hatásfokkal – használhatjuk, mint a stú-
dióvakukat.

Már több alkalommal mutattunk be olyan termékeket, amelyek jócs-
kán megkönnyíthetik a fotós életét munka közben. Most folytatjuk e 
hasznos kiegészítők sorát, ám ezúttal inkább a felmerülő problémák 
vagy feladatok megoldását megkönnyítő segédeszközöket vizsgálunk 
meg, inkább a funkció, mint egy meghatározott márka szempontjá-
ból, bár a márkanevek említése időnként most is szükségszerű lehet.

Újratöltve
Steiner	Gábor

Képérzékelő tisztítása házilag

tisztítás. Ehhez nem feltétlenül 
szükséges szervizbe vinnünk ka-
meránkat, ha tisztában vagyunk 
a működésével, és kellően bátrak 
vagyunk a művelet saját kezű el-
végzéséhez. Tudnunk kell azon-
ban, ha a művelettel valamilyen 
kárt okozunk gépünkben, az a ga-
rancia elvesztésével jár, a javítás 
pedig drága mulatság lehet.

A képérzékelő tisztításához 
megfelelő felszerelés szükséges. 
Előkészületként töltsük fel tel-
jesen az akkumulátort, mert ha 
tisztítás közben lemerül, a zár be-
csukódik és az útjában lévő esz-
köz kárt tehet benne. A menüből 
válasszuk ki a manuális tisztítás 
menüpontját, és ezután vehetjük 
használatba a tisztítóeszközöket. 
Elsősorban levegőfúvó pumpával 
tisztítsuk meg a tüköraknát, és a 
szenzorról is távolítsuk el, amit 
csak lehet, hiszen az így lefújható 
szemcsék tisztításkor megkarcol-
hatják az érzékelő felületét.

A kereskedelemben kapható esz-
közök közül a Photosol és a Lens-
Pen termékek a legismertebbek és 
legnépszerűbbek, így a legtöbb 
üzletben is ezekre bukkanhatunk 
rá. A Photosol készlet tartalma spe-
ciális tisztítófolyadék, valamint 
egy tisztítópálca, amely többféle 

Fényterelők rendszervakukhoz



A különleges objektívekkel 
kedvünk szerint korlátoz-

hatjuk az élességi tartományt, így 
érdekes felvételeket hozhatunk 
létre segítségükkel. A legtöbb 
géptípushoz kapható fura szer-
kezet frontlencséjét bármilyen 
irányba megdönthetjük a filmsík-
hoz képest. Mivel így a frontlen-
cse térben szinte bármilyen po-
zícióba beállítható, a különböző 
helyzetekben más és más hatás 
érhető el vele a fényképen. Kísér-
letező kedvű fotósoknak kiváló és 
hosszú ideig megunhatatlan játé-
ka lehet ez a jópofa szerkezet.

Az egyetlen lencsetagból álló 

Fénysátor

A fény- vagy tárgyfotósátrat 
kisebb tárgyak fotózásá-

hoz használhatjuk. Az eszközt te-
kinthetjük egy a tárgyat körülöle-
lő softboxnak is, amelyet kívülről 
világítunk meg. Fő eleme a váz, 
amelyre a fényáteresztő anyagot 
ráfeszítjük. Mivel a kívülről érke-
ző fény így nagy felületen terül el, 
a sátor belsejében egyenletes lesz 
a megvilágítás a tárgyon és annak 
hátterében is. Ezzel a megoldás-
sal elkerülhetők az erős árnyékok, 
sőt gondos beállítással a tárgy és 
a háttér teljesen árnyékmentessé 
tehető. Jól használható e segéd-
eszköz akkor is, ha el akarjuk ke-
rülni a fényes felületű tárgyak be-
csillanását. A korszerű fénysátrak 
rugalmas vázra épülnek, ami le-
hetővé teszi, hogy használaton kí-
vül összecsukhassuk, így egy na-
gyobb méretű eszköz is könnyen 
szállítható és tárolható.

A professzionális gyártók fény-
sátrai, főképp a nagyobb mére-
tűek ára meglehetősen borsos, de 
az egyszerű felépítés lehetővé 
teszi, hogy szükség esetén ma-
gunk is elkészíthessük. Mindösz-
sze megfelelő fehér színű fényát-
eresztő anyagra van szükségünk. 
A vázat megépíthetjük vékony 
alumíniumcsövekből vagy a kor-
szerű sátrakhoz kapható hajlítha-
tó műanyag rudakból. Ez utób-
biak előnye, hogy megfelelő 
kialakítással, rugalmasságukkal 
a burkolatot is kifeszítve tartják. 
A fényáteresztő huzat elkészíté-
séhez mindössze némi varrási tu-
dományra van szükségünk, hogy 
a kiszabott oldalakat beszegve, 
az így kialakult hólokba a me-
revítő rudazatot behelyezhessük. 
Ne feledkezzünk meg a fénysátor 
egyik oldalán akkora nyílást ki-
alakítani, hogy a fényképezendő 
tárgyat behelyezhessük, és ame-
lyen keresztül kényelmesen fény-
képezhetünk is.

Ezek az eszközök jó szolgálatot tesznek napos időben, amikor 
az erős környezeti megvilágítás mellett még a kijelző felülete 

is becsillan. Az árnyékolóknak számos változata létezik, univerzá-
lis és gépspecifikus egyaránt. A hongkongi Jenis Magyarországon 
is kapható kínálatában többféle változat is található. A legolcsóbb 
univerzális eszköz egy keretből és a hozzá kapcsolódó fedélből 
áll, amely felnyitáskor az árnyékoló szerepét tölti be. A különbö-
ző LCD méretekhez kapható eszközt egyszerűen a kijelzőre kell ra-
gasztani.

A következő kategória már igényesebb kivitelű. Ez felpattintható 
az LCD kijelzőre, és a felnyíló fedél alatt oldalra is nyíló lamellák 
találhatók, ami még jobb árnyékolást biztosít. A standard változat a 
szemkagylót is tartalmazza, míg a Pro változat szinte a fényképező-

gép teljes hátsó bal oldalát lefedi, 
és az itt elhelyezett gombok is 

az eszközön keresztül kezel-
hetők. A kivitel és az anyag-
használat természetesen itt a 
legigényesebb, és a legjobb 
árnyékolást is ezek a model-

lek biztosítják, bár ki-
csit érthetetlen, miért 
van szükség a kezelő-
gombok elfedésére, ami 

semmi extrát nem nyújt a 
fotósnak. A gépspecifikus 
napellenzők általában Ca-

nonra és Nikonra kaphatók, 
akár a megfelelő márka fel-
iratával is, de jellemzően in-
kább a régebbi modellekre.
A Jenis mellett univerzális 

napellenzőt kínál a Delkin is, az eFilm 
brand tulajdonosa.

LCD árnyékolók

szerkezet frontlencséje kihuzat-
hoz hasonló gégecsővel kapcsoló-
dik a fényképezőgéphez. Fókusz-
gyűrű híján az élességet a kihuzat 
nyújtásával, illetve összetolásával 
állíthatjuk. Azt pedig, hogy a kép 
melyik része legyen éles, az ha-
tározza meg, hogy a frontlencse 
döntésére szolgáló három csavar-
ral milyen szögben és irányban 
pozicionáljuk a filmsíkhoz ké-
pest. A fókusz így a teljes képki-
vágásban tetszőlegesen állítható. 
A rekesz középen különböző át-
mérőjű lyukakkal ellátott cserél-
hető korongok formájában jelenik 
meg, amelyeket manuálisan cse-
rélhetünk f/2 és f/8 értékek között. 
Az élesség torzulása nagyobb re-
kesznél természetesen sokkal 
jobban érzékelhető.

A teljesen manuális objektív ki-
tűnő szabadidős tevékenység a 
kreativitásukat kiélni vágyó fo-
tósoknak, akik a „lencsibabá-
val” belekóstolhatnak a múlt 

automatikáktól mentes fotós mű-
helytitkaiba is, hiszen vele min-
dent saját gondolataink alapján 
kell megoldanunk, a gondolkodás 
pedig új, kreatív ötletekre sarkall-
hat bennünket.

Lensbaby
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A	megfelelő	
nézőpont

Emberek, portrék fotózásánál 
általában akkor érjük el 
a legjobb hatást, 
ha az alany 
szemére van 
az élesség 
állítva. Ez 
állatok ese-
tében is 
igaz, töre-
kedjünk te-
hát a szemet 
élesen meg-
jeleníteni – ha-
csak nem más az 
elképzelésünk.

A	szem		
a	lényeg

A legtöbb fotó azért unalmas, 
mert ugyanabból a nézőpontból 
készül: álló ember készíti. Mer-
jünk leguggolni vagy lehasalni, 
illetve a téma fölé emelkedni, 
hogy elérjük a szokatlan néző-
pontot! Természetesen az sem 
árt, ha a témát körbejárva a leg-
alkalmasabb helyről készítjük 
el a felvételt.
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Török György

Történetünk a 19. század második felében kezdő-
dik, a Monokel, a Periszkóp és az Aplanát objektí-
vek idején. Ezeket az objektíveket hosszú réztubus-
ba szerelték, hiszen legtöbbjük arcképobjektívként 
funkcionált. Az objektívek többsége foglalatának 
eleje ebben az időben rézből készült, belül feketített 
fényellenzőt hordozott. A fényellenzőt finom me-
nettel rögzítették – azaz csak javításkor csavarták 
le –, és az objektívsapka a fényellenzőre illeszke-
dett. Már abban az időben tudták, 
hogy a fényellenző 
javítja a képraj-
zot a tükröződést 
okozó káros su-
garak kizárásával, 
valamint mechani-
kai védelmet is nyújt az 

objektív frontlencséjének. Ez ma is így van. A 150 
éves rézobjektívek szinte karc nélküliek, sok fo-
tós ma is használ ilyeneket. Jómagam például négy 
rézobjektívvel rendelkezem modern Horseman típu-
sú műszaki gépemhez.

Az időutazás következő lépése a Leica 2/50 mm-
es Summicron objektívjének megjelenése a két vi-
lágháború között. Ez volt az első objektív, melynek 
első lencséje relatíve puha üvegből készült. Ezért 
aki nyakkendőjének végével tisztogatta objektív-

jét, az frontlencséjét rommá kar-
colta. A megoldást itt 

is a fényellenző je-
lentette, amely az 
akkori tükrözés-
mentesítés nél-

küli, nagy fény-

erejű objektíveknél 
szinte nélkülözhetet-
len volt. Használatával 
a fényrekeszképek és a 
fénybeverések elkerül-
hetők voltak. És persze 
ma is azok, tehát min-
dig legyen fent a fény-
ellenző. Kivéve persze, 
ha nem fotografálunk. 
Egyes kényes esetek-
re már ajánlják a II. vi-
lágháború előestéjén is 

az UV-szűrőt, de az UV-
sugarak káros, képéletlenítő 

hatása miatt, nem az objektív 
védelme érdekében. Elterjed ugyan-

akkor a szarvasbőr, amely mikrokapillárisokat rejt 
magában. Ha zsír- vagy olajfolttal érintkezik, ma-
gába szívja és magában is tartja. Ezáltal nedvesítő 
folyadék nélkül végzi a dolgát, és tökéletesen zsír-
talanít.

Érdemes tudni, hogy a szarvasbőr egy idő után 
megtelik zsírral, azaz nem szív fel több zsírt (ujjle-
nyomat a lencsén vagy szűrőn). Ilyenkor mosogató-
szeres vízzel kétszer ki kell mosni, majd erős öblítés 
után konyhasóval bedörzsölni, a konyhasót utána 
alaposan kimosni belőle, majd a bőrt kiszárítani. A 
keményre száradt bőrt tiszta kézzel addig gyűröges-
sük, míg megint puha nem lesz. Ezután újra hasz-
nálhatjuk objektívtisztításra. Ezeket a sorokat azért 
írom, mert a mai modern, mikroszálas törlőkendő-
ket is időről időre mosni kell – persze a sózás ezek-
nél a kendőknél elmarad. A zsírral telített kendő a 
zsírt vékonyan szétteríti az objektíven és barázdá-
kat húz bele. Ezáltal úgy tűnik a gyakorlatlan szem-
nek, mintha karcos lenne az objektív, pedig nem az. 
Egyébként mindegy, hogy mikroszálas törlőkendőt 
vagy szarvasbőrt használunk, mindkettő kiváló a 
célfeladatra.

Az objektív tisztítása

Hogyan tisztítsuk tehát az objektíveket? Először a 
port kell lefújni a lencsefelületről. Ehhez ne a szá-

Óriási félreértése-
ket kell tisztáznunk! 
Fél évszázados tör-
ténelem végeredmé-
nye az a tévhit, hogy 
„az UV-szűrő védi 
az objektívet”. A véde-
lem kérdése egyéb-
ként is több szempontú 
vizsgálatot érde-
mel, hiszen nem csak 
a frontlencséről beszé-
lünk. Ugyanakkor, ha 
a lencsefelületről beszélünk, 
elengedhetetlen néhány szót 
szólni az objektívtisztításról 
és a tükrözésmentesítő 
bevonatról.

junkat használjuk, mert finom nyálcseppeket fo-
gunk ráfújni a lencsefelületre. Légpumpás fúvó-
kával dolgozzunk. Ezután a makacsul odaragadt 
porszemeket ecset segítségével seprűzzük le a len-
csefelületről. Lehet körkörösen is, lassan haladva, 
de ha csak egy-egy porszemről van szó, célzottan 
is lehúzhatjuk az objektívről. Ne féljünk, a tükrö-
zésmentesítő réteget nem tudjuk ezzel a módszerrel 
megkarcolni. Az így megtisztított lencsefelületről 
az ujjlenyomatok vagy zsírszerű szennyeződések 

– rálehelés nélkül! – eltávolíthatók a mikroszálas 
törlőkendővel. Körkörösen, belülről kifelé haladva, 
határozott, de ne gyors mozdulatokkal dolgozzunk. 
Ne csiszatoljunk! Minden lencsefelületen egyszer 
húzzuk át a kendőt. Ha nem teljesen tiszta a lencse-
felület, még egyszer töröljük át az egész felületet a 
leírt módon.

Ha beszáradt vízcsepp nyomai vannak a felületen, 
vagy egyéb nem zsírszerű anyagok tapadnak hoz-
zá, akkor azt a LensPennel polírozzuk le a felület-
ről. Csak a legmakacsabb szennyeződésekhez kell 
lencsetisztító folyadék. Ha ilyet használunk, mindig 
a mikroszálas kendőre csepegtessük, soha ne a len-
csefelületre! A lencsetisztító folyadék ugyanis kis 
felületi feszültsége folytán azonnal befolyik az ob-
jektív belsejébe a lencse és a befoglaló felület kö-
zött. A tisztítófolyadék használata után töröljük át a 
frontlencsét száraz kendővel is.

Az ecsetről
A szarvasbőrrel egy időben terjedt el az ecset 
használata is. Általában jó minőségű nyest, 
borz vagy mókusszőr ecsetet használtak koráb
ban. A mai szintetikus szálak is megfelelnek a 
célnak. A nagyobb sminkecsetek is kiválóan 
használhatók. Fontos! Az objektívtisztításra 
használt ecset szőrét soha ne érintsük az uj
junkkal! Az ecset felveszi a zsírt az ujjunkról 
és szétkeni az üvegfelületen. Egyegy véletlen 
érintés nem okoz bajt, de ha az ecset már vona
lat húz, cseréljük ki. Az ecset vegyszeres kimo
sását nem ajánlom, jobb újat venni az elhasz
nált helyett.

Fényellenző, UV-szűrő, T bevonat, LensPen és szarvasbőr
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között üvegszálból szőtt szerkezetet találunk. A bel-
ső „csontváznak” köszönhetően bárhol éri az ütés, 
azt a fényellenző a teljes felületén tudja felvenni. 
Nagyobb erő esetén is rugalmasan deformálódik, 
szemben a fém fényellenzőkkel, melyek megha-
jolva maradnak. Ha pedig az ütés óriási, a beépí-
tett törési zónák gondoskodnak arról, hogy a lehe-
tő legnagyobb erőhatást vegye fel a fényellenző, és 
úgy törjön le az objektívről, hogy az objektív eköz-
ben ne sérüljön meg. Ezért olyan drága a Canon és 

Miért nem karcol a LensPen vagy a por?

Nikon profi fényellenző, 
amelyet minden egyes 
objektívhez külön tervez-
nek meg. Két tanítványom 
2,8/70–200 mm-es objek-
tívjéről is tudok, melyek-
ről október 23-án az MTV 
székházának ostroma során 
letört a fényellenző, de az 
objektívek épségben maradtak. 
Az idegen gyártók, például a Sigma 
egyszerűbb, fekete plüssel nem borított fényellen-
zői is jó hatásfokkal védenek, de kisebb erőhatásra 
is törnek a tapasztalatok szerint. Meglepő, de zavar-
gások közben elsősorban ez a különbség a mérvadó 
és az objektívek vízálló szigetelése (eső, vízágyú) 
az F2,8-as riporter-zoomok között, nem pedig a le-
heletnyivel jobb vagy rosszabb képrajz.

Az eredeti ok

Az időutazás végén pedig eljutunk a ’60-as, ’70-es 
évek tájára, amikor egyre több színes anyagot fo-
tóznak a riporterek, ezek akkor diafilmre készül-
tek. A ’80-as évek végéig a legtöbb riporter Nikont 
használ, átlag 3,3 darab vázzal és 7,8 darab objek-
tívvel. A Nikon objektívek viszont köztudottan hi-
deg színvisszaadásúak ebben az időben, amit az is 
tetéz, hogy árnyékban (városi környezet!) min-
dig hidegebbek a színek. Emiatt a ripor-
terek rászoknak arra a ’60-as évek vé-
gére, hogy egy enyhe „melegítő” szűrőt 
mindig az objektíveken tartanak. Ez 
az Agfa CTO 1.5, vagy Kaiser KB 1.5, 
vagy Panchromar BC 1.5, vagyis a jól 
ismert, legenyhébb színhőmérséklet-
módosító, borostyánszínű szűrő. Ezt ké-
sőbb átnevezik Skylight 1B-re, amikor 
egy még enyhébb, de még mindig „szí-
neket melegítő” szűrő is forgalomba ke-
rül Skylight 1A néven. A ’90-es évek szí-
nes negatívfilmet használó korában erre a 
szűrőre ugyanúgy nincs szükség, mint a digi-
tális korszakban. Csupán a használat eredeti 
okát felejtettük el, és mítosszá tettük a hasz-
nálatot.

Egy kivétel persze igaz: aki nem tud figyel-
mesen, nyugodt lencsetisztítást végezni, és aki-
nek letörhetik a fényellenzőjét, és akkor is dol-
goznia kell, úgy, hogy védi az objektívjét, az 
használjon UV-szűrőt vagy Skylight szűrőt. Ha 
azonban ez a feltételsor nem áll fent, azaz nem 
fotóújságírás a napi feladatunk, akkor a szű-

Barátunk a fényellenző

Jegyezzük meg, hogy a fényellenző a barátunk! A 
lencsétől távol tartja a kemény tárgyakat és az ujjle-
nyomatokat. A teleobjektívek mély fényellenzői az 
esőcseppek ellen is jól védenek, de a szálló por egy 
részét is távol tartják. A profi fényellenző fémekével 
összemérhető tulajdonságokkal bíró műanyagból 
készül. Általában kevlár vagy polikarbonát. Szend-
vicsszerkezete 3 rétegből áll: a két műanyag réteg 

rő több kárt okoz, mint 
amennyit használ. Ront-
ja a kép rajzát, illetve ön-
maga is fényszóródást és 
szellemképet okoz. A leg-
gondosabb tükrözésmen-
tesítés mellett is! Ahhoz, 
hogy ezt elkerüljük – kis-

sé groteszk! –, a védőszűrőt 
is védeni kell a csellengő fé-

nyektől, mégpedig fényellenzővel. 
Végül a feketeleves… A fémfoglalatba szerelt szű-
rőt ma már nagyon gyakran műanyag szűrőmenet-
be csavarjuk, mert az objektívek szűrőmenete gyak-
ran az L-es kategóriában is műanyag. Ha ilyenkor 
nagy ütés éri a szűrőt, akkor az letöri (Letöri!? Le-
pattintja!) a szűrőfoglalatot az objektívről. Ez pe-
dig fődarabcserét jelent a szerviznek, azaz majdnem 
totálkárt, mintha csak a frontlencsénk sérült volna 
meg. Az ilyen töréskárt ismét csak úgy kerülhetjük 
el, ha magát a szűrőt is fényellenzővel védjük.

Száz szónak is egy a vége: inkább egy jó fényel-
lenző és figyelmes tisztítás, mint az UV-szűrő kép-
rontó hatása.

Ennek egyszerű az oka és kultúrtörténetileg is ér
dekes. Az anyagok keménységét a Mohsskálán 
mérjük. Ez egy nem lineáris, teljesen önkényes, 
úgynevezett ordinális skála. A 1es a talkum, más 
néven a zsírkő, a 7es a kvarc, a 10es pedig a 
gyémánt. A keménység egyszerű mérése a hang
zatos nevű szklerométerrel (karctű) történik: a ke
ményebb anyag karcolja a puhábbat, nem pedig 
fordítva. Így a skála pontjainak választott ásvá
nyokból készült tűkkel végigkarcoljuk a vizsgálan
dó anyagot. Amelyik már karcolja, annál kisebb a 
keménysége.

Számunkra itt az a fontos, hogy a puhább anyag 
nem képes karcolni a keményebbet. A szállópor 
7es a Mohsskálán, hiszen kvarcból van (homok). 
Ha az objektívek tükrözésmentesítő bevonata a 
8as keménység körül van, akkor a por, akár épít
kezésen, akár máshol keletkezett, nem tudja a fe
lületet megkarcolni. Az objektívgyártók ezzel tö
kéletesen tisztában vannak, így ezen elvek szerint 
készítik az objektívfelületek bevonatát.

Még annyit, hogy sok 7esnél keményebb ás
vány van: a drágakövek és a féldrágakö
vek. A kultúrtörténeti definíció ugyanis az, 
hogy csak olyan követ lehet ékszerként 
használni, melynek tükörfényes felülete 
a használat során nem mattul be. Va
gyis felületén nem keletkezik soksok 
mikrokarc. Ez csak úgy lehetséges a 
szállóport tartalmazó levegőben, ha a 
keménység egyező, vagy nagyobb a kvar
cénál. A meglepő az, hogy a drágakövek 
nagy része valamilyen oxid típusú vegyület, 
ahogyan 1030 igen vékony fémoxid réteg 
védi a lencsefelületeket is. Nem túlzás tehát 
azt állítani, hogy szeretett lencséink drá
gaköveket is tartalmaznak.

De akkor hogyan lehet mégis megkar
colni az objektíveket? Gondoljunk bele: 

a drágakő kemény, de jól törik. A gyémántot is 
hasítják, mielőtt csiszolják. Ha a tükrözésmen
tesítő réteget pontszerű, erős ütés éri, akkor a 
drágakőhártya bereped és szabaddá teszi a pu
hább lencsefelületet. Ha a kemény, hegyes és éles 
tárgy tovább csúszik a lencsefelületen, a berepe
dés által létrehozott résben siklik tovább, így a 
drágakőhártyát is képes tovább törni. Alapvető 
szabály tehát, hogy hegyes, kemény tárgyat nem 
engedünk a lencsefelület közelébe. Ha így járunk 
el, és védjük a tükrözésmentesítő bevonatot az 
ütésektől, akkor ha ecsettel vagy kendő
vel tisztítjuk, nem tudjuk megsérteni a 
lencsefelületet. Különösen akkor, 
ha előtte lefújtuk és ecsettel le
seprűztük a szilárd szeny
nyeződéseket az üveg
felületről.

1�
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A digitális videózás terüle-
tén jelentek meg az első 

nagyméretű, kihajtható LCD ki-
jelzők. Ezeket a digitális kom-
paktokba elég hamar beépítették. 
A PowerShot G széria korai típu-
sainak ez talán nagyobb előnye 
is volt a jó optikai és képteljesít-
mény mellett. Nem véletlen, hogy 
az ezen a területen is erősödő ver-
seny miatt a G11 óta visszakerül-
tek a tekerészhető nézőkék.

A tükörreflexes fényképező-
gépek, különösen az analógok 
esetében nagy probléma volt a 
keresőtől való „elszakadás”. A 
professzionális csúcskameráknál 
a cserélhető kereső nem igazán ol-

Volt azonban módomban hasz-
nálni LiveView keresős D-SLR-t, 
és az ezzel szerzett tapasztalataim 
talán rá is világíthatnak a gyártók 
oldaláról tapasztalható hezitálás 
okaira. A mai, korszerű digitális 
tükörreflexes kamerák minimum 
kétszer annyi képpontot rögzíte-
nek, mint a kompaktok. A 
többrétű beágyazott in-
formáció óriási adathal-

mazt jelent, aminek a képi feldol-
gozása több időt vagy izmosabb 
rendszert igényel. A gyors pro-
cesszornak azonban magasabb a 

teljesítményigénye is. Akár a 
kamera mozgatásakor, 

5 év után, immár több mint egy hónapja, újra minden irányba hajtogat-
ható kijelzőjű fényképezőgép birtokában vagyok. Mivel D-SLR fronton is 
előbb-utóbb cserére fogok kényszerülni, a bridge kamera váltása vagy 
végleges elhagyása és flexibilis keresőjű D-SLR-re való cseréje kérdé-
sét komoly dilemma előzte meg. A döntés mérlegelése talán mások szá-
mára is hasznos lehet, ezért foglalom össze tapasztalataim alapján ebben 
a cikkben a válaszokat a kérdésekre. Még akkor is, ha kénytelen vagyok 
a Canon gyártmányaira alapozni, mivel ezekkel fotózok, a típusok azon-
ban behelyettesíthetők a mások által használt gyártók termékeire.

mények között még a „félkezes” 
géptartás sem jelent problémát a 
kis súly és a képstabilizátor miatt. 
Ezzel ellentétben a nagy gépek ke-
resői, ma már a kisebb érzékelőjű 
(cropos) vázak esetében is elég 
nagy méretű, teljes vagy majd-
nem teljes nézőképet biztosíta-
nak a gondos kompozícióhoz, de 
még a manuális élességállításhoz 
is. LCD kereső többévi haszná-
lata után is idegennek éreztem az 
50D és az 5D Mark II-vel a kijel-
ző használatát. Igazán állványon 
hasznos táj- vagy közelfényképe-
zéskor, illetve esetemben, amikor 
tanítványom kompozíciós elkép-
zeléseit beszéltük meg az LCD-re 
kivetített képen. Ezekben a hely-
zetekben meg igazán nem kellett 

a kihajtható kereső. Még földkö-
zelben is jól kezelhetők a nagy 
nézési beeső szög jóvoltából, nem 
kell beásnunk magunkat a kamera 
mögé. (Ez igaz volt a G9 és G10 
esetében is.)

Amikor 2005 után visszatértem 
2007-ben a bridge kamera hasz-
nálathoz (G2-ről G9-re), a flexibi-
lis kereső elsőre nagyon hiányzott. 
A sok szögből jól látható, de főleg 
nagyméretű kijelző hamar feled-

dotta meg a problémát. A fordított 
kép nehezítette a beállítást, kü-
lönösen mozgó téma esetében. A 
fej fölé emelve, vagy a talajszínt 
közelébe helyezve messzebbről 
is lehetett beléjük nézni, így az 
eleve kisebb kép (középformá-
tumhoz mérve is) még tovább ne-
hezítette a gondos komponálást, 
de főleg az élesség beállítását. A 
szögkeresők pedig igazán makro-
fotózáskor bizonyultak csak hasz-
nos tartozéknak. A hajtogatható 
LCD kijelzők jelentették erre a 
megoldást, ezért kicsit érthetet-
len, miért kellett annyi ideig 
várni a megjelenésükre a fel-
sőbb osztályban.

akár mobilis téma esetében bizo-
nyos mértékű fázisidő-elcsúszás 
jelentkezik a valós és a megjele-
nített kép között, ami zavaró is 
lehet. Ez a kompakt gépeknél vi-
szont kezelhető, vagyis inkább 
elfogadható mértékű. A kevésbé, 
jobbára csak szükségből és tar-
tozék nélkül használható optikai 
kereső mellett az emberben ha-
mar kialakul az LCD alapú kere-
sés. A rövidebb felépítésű objek-
tívek nagy rekesznyílás mellett is 
elég mélységélességgel rendel-
keznek ahhoz, hogy az esetleges 
távolságmérési hibák egy eltartott 
helyzetű kapáslövésnél ne jelent-
kezzenek a képen. Extrém körül-

Flexibilitás
az én szememmelVajda János
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tetni tudta. Csak a nagylátószöget 
keveselltem, és hiányoltam, hogy 
a RAW nem kezelhető a Digital 
Photo Professionalban. Ezért 
váltottam aztán nagyon hamar a 
G10-re. Aztán, ahogy megjelent 
a 11-es, ettől is elment a kedvem, 
egy jó darabig nem is használtam, 
majd az év közepén meg is vál-
tam tőle. Ekkor jelentkezett a di-
lemma, hogyan tovább? Ki kelle-
ne hamarosan váltani az öregedő 
350D-t, de mivel, és mi legyen a 
kompakt oldallal? A 60D-vel, és 
akkor a hajlítgatható kereső miatt 
nem kell a kompakt? Vagy kell 
a 11-es és mellé egy a büdzsébe 
beleférő D-SLR? Mondjuk a 7D, 
vagy szerényebb esetben a három 
számjegyű sorozat utolsó tagja? 
Végül is a saját igényemnek meg-
felel a D-SLR-ek belépő szintje, 
vagy gondolni kell a szolgáltatá-
sira is? A G12 megjelenése és a 

tükörreflexes gépekkel tapasztal-
tak összevetése azonban egyértel-
művé tette a döntést, még ha egy-
előre csak az előbbi beszerzését 
illetőleg is.

A csúcskategóriájú digitális 
kompakt fényképezőgépe-

ket nem véletlenül nevezik híd 
(bridge) kameráknak: átmenetet 
képviselnek az egyszerű kompak-
tok és a DSLR-ek között. Képi 
teljesítményük bizonyos határok 
között megközelíti a tükörrefle-
xes gépekét, a RAW-ban rögzítés, 
különféle adapterekkel szűrők, 
előtétek és napellenzők haszná-
latának a lehetősége még inkább 
erre a szintre emeli őket. Kis mé-
retük (tartozékok nélkül, kikap-
csolva zsebben is elférnek), gyors 
alkalmazhatóságuk miatt azonban, 
még korlátaik ellenére is hasznos 
kiegészítői egy „komolyabb” fel-
szerelésnek. Mindezekre a tortán 
a hab az előzőekben taglalt flexi-
bilis kijelző. Ugyanakkor vannak 

olyan helyzetek, amikor nem is 
célszerű elővenni a nagygépet egy 
böhöm telével, mert azonnal el-
lenállásba ütközhetünk annak ré-
széről, akire esetleg irányítjuk. Az 
inkognitó vagy az intimitás meg-
őrzésére ideális eszköz. Egy fotós 
barátom szerint: „jó kézben halá-
los fegyver.” Legyen erre példa 
Gárdi Balázs legutóbbi világnyer-
tes sorozata, amit saját elmondása 
szerint nem is tudott volna más-
sal elkészíteni. Nem vesznek vele 
komolyan a hozzá nem értők, és 
ez óriási handicap…

Azok táborába tartozom tehát, 
akik nem tudják elképzelni fotós 
szenvedélyeik kiélését ezek nél-
kül a kicsi, de annál használha-
tóbb szerkezetek nélkül. Mind a 
kétféle típusra szükségem van, de 
a kicsi mindig nálam lehet, míg a 
nagy felszerelést örökké magam-
mal cipelni nem is mindig tudom. 
Vannak olyan események, ame-
lyeken nem illik nagy szett-tás-
kával, főleg hátizsákkal megje-
lenni, csak megbízott fotósként. A 
D-SLR-t meg ha le is csupaszítjuk 
az elemtartó leszedésével, akkor 
is rá kell tenni valami objektívet, 
úgy meg már nem fér zsebbe, kis-
táskába. De sokszor a szokványos 
utakon is egyszerűbb egy-egy 
olyan téma esetén, amelyiknek a 
korlátaiba belefér a kis kompaktot 
előkapni, mert azonnal tettre kész. 
Ugyanakkor a szélsőséges gyúj-
tótávolságokhoz, az alapos vagy 
aprólékos, illetve a megrende-
lők igényeihez mért igényességű 
munkához, a gyors egymásutáni 

felvételezéshez kell a D-SLR 
is! Ezek azonban nem a min-
dennapok. Dilemmám egyik 
része már megoldódott, a 
másik még várat magára, s 
mint olyan sokunknál, itt 
már az anyagiak is erősen 
beleszólnak a döntésbe. 
Egyet azonban biztosan 

tudok: egy flexibilis LCD-
jű gép elég, és az már megvan.

Alapítványi formában működtetett, nyitott 
formájú művészeti iskolánkban tizenha-

todik éve folyik kétszakos fotográfus- és fil-
mesképzés, egymásra épülő, de önállóan, 
egyes egységekben is elvégezhető kurzu-
sokban, alap-, közép- és felsőfokon tanítjuk 
a képi gondolkozást, a vizuális önkifejezést, 
az ehhez szükséges analóg és digitális tech-
nikákat.

A fotográfia nem pusztán egy szakma, ha-
nem kreativitásfejlesztő örömforrás. Az első 
szemeszter alapozó képzés, teljesen kezdők-
nek, felvételi nélkül. A következő két félév 
adja a középfokú elhelyezkedésre vagy önál-
ló munkára alkalmas tudást. Itt már tantár-
gyakra és egy embert ábrázoló, illetve nem 
ábrázoló tematikára bomlik a képzés. Har-
madévben havi váltásban különböző, gyak-
ran egymástól teljesen eltérő irányzatokat 
képviselő fotográfusok, fotóművészek kínál-
ják fel az utakat a hallgatóknak.

Olyan szemlélet mentén igyekszünk taní-
tani, amelynek során nem a tanár szubjektív 
véleménye a döntő. Van szakmai szempont, 
van mérhetősége egy képnek. Fontos, hogy 
a hallgatók megértsék, létezik egy alkotói 
fotográfia, egy önkifejezés, de ez mégsem 
pusztán szubjektív kérdés. Szakmailag ezek 
megtanulható és mérhető dolgok.

Oktatásunk folyamatos műhelymunkára 
épül, melyhez hallgatóinknak korlátlan ide-
jű analóg és digitális labort és bizonyos óra-
számú műteremgyakorlatot biztosítunk. Ala-
pítványunk ösztöndíjakkal, pályázatokkal is 
segíti a legtehetségesebbeket. 2011 augusz-
tusában rendezzük 17. országos alkotótábo-
runkat, ez mindig egy rendkívüli hangulatú, 
koncentrált szakmai együttlét.

Az iskolai alkotómunka eredményeit 
igyekszünk minél szélesebb körben publi-
kálni – az elmúlt években eddig 47 kiállítást 
szerveztünk hallgatóinknak –, hazai és kül-
földi filmszemlékre, fesztiválokra nevezünk.

1989 óta adjuk ki a Szellemkép kortárs vi-
zuális folyóiratot, melynek fő tematikája a 
fotográfia és a társművészetek. A lap célja a 
fiatal alkotók és pályakezdő művészek, szer-
zők számára a publikációs lehetőség megte-
remtése. Fuchs Lehel

Szellemkép  
Szabadiskola

A Szellemkép Szabadiskola egyik mot-
tója: a szép képtől eljutni a jó képig. 
Alkotói fotográfiát tanítunk. Azt pótol-
juk, ami így együtt nincs máshol.

Bővebben a www.szellemkep.hu vagy a Facebook weboldalakon, vagy személyesen az iskola címén  
(Szellemkép Szabadiskola, Budapest VII., Dob u. 20. T.: 3213637)

Simon Szilvia felvétele, Szellemkép alkotótábor, 2010, Pacsa
Aranyos Gergő felvétele, Szellemkép alkotótábor, 2010, Pacsa
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A sorrendben 18. kameraárverés 653 tételének 88%-
át sikerült értékesíteni, amely 2,2 millió eurós bevé-
telt hozott. A rendezvény sztárja egy 1958-ból való, 
ritkának számító Leica MP2 lett, amely valódi licit-
harcot váltott ki, és úgy felverték az árát, hogy egy 
ázsiai telefonos vetélkedő magángyűjtő végül 402 
ezer euróért tudta megszerezni, ezzel világviszony-
latban az eddig legdrágábban elárverezett Leica ka-
merává vált. „Ezüstérmes” lett a második világhá-
borúból való Leica Reporter, amelyet 70 ezer eurós 
kikiáltás után 180 ezerért ütöttek le. A Nikon már-
ka kategóriában is világrekordok születtek, még-
pedig két tétellel, amelyeket egyenként azonosan 
168 ezer euróért szereztek meg új tulajdonosaik: 
az 1957-es gyártmányú Nikon S2-E keresőkamera 
90 ezer euróról ért erre a magaslatra, míg a NASA 
1968-as kivitelezésű Nikon F3 kamerája 250 felvé-
telre alkalmas, és megtízszerezte 16 ezres kikiáltá-
si árát. Korunk csúcstechnikájának ellentéteként, a 
műszaki matuzsálemek közül egy szecessziós díszí-
tésű 1900-as sztereo-grafoszkóp 1800 eurós starto-
lásról – a szervezők számára is váratlanul – 38 400 
eurónál landolt.

Hasonló érdeklődés kísérte a régebbi és újabb 
fényképek licitálását is, amelyeknek kereken 200 
tételéből csak 24 maradt vissza. Osztrák viszony-
latban országos rekordot döntött 43 200 eurós le-
ütésével a történeti fotográfia kategóriájában Anton 
Josef Trcka 1914-es műtermi felvétele a félkész 
festménye előtt álló Egon Schieléről, míg híres kol-
légájáról, Gustav Klimtről Moriz Nähr klasszikus 
portréja 6000-ről indítva 15 600 euróig lépdelt. A 
modern és kortárs mesterek még ennél is magasab-
ban szárnyaltak! Itt a legdrágább Otmar Thormann 
osztrák fotós 1976-ból való zselatin ezüst vintázsa 
volt a bécsi Hősök terén padon ülve napozó ele-
gáns férfiról, saját metódusa alapján, többszörösen 
árnyalva a tónusokat, és ezzel különös végső ha-
tást érve el. Az unikátumot előzetesen 1200–1600 
euróra taksálták, 700-ról kiáltották ki és 402 eze-
rért adták tovább. Messze mögötte következett a 
második helyezett, Fulvio Roiter: Híd a Boszporu-
szon című ezüst vintázsa a hatvanas évekből, Isz-
tambul madártávlati panorámájával, amelyet elő-
zetesen 600–800 euróra saccoltak, 300-ról startolt, 
és hatszorosán landolt (180 000 €). A két élő alkotó 
mellett „bronzérmes” a két évtizede elhunyt Lotte 
Jacobi lett „az őrült zseni” Albert Einstein 1938-as 
félalakjával, amelyet íróasztala mellett kapott len-
csevégre New Jersey-ben, most pedig a hetvenes 
évekből való zselatin ezüst kópiáért 1800–2200 
eurós becsérték és 900 eurós kikiáltás után kereken 
30 ezret fizettek.

WestLicht
világrekordjai

Az öt hazai vonatkozású tételből csak 
egy maradt vissza. A magyar Wlassics 
Adorjánné Spolarics Olga berlini WOG 
periódusából (Wlassics / Olga / Gesch-
ke) egy nagyestélyi ruhás dáma álló 
ezüst vintázsa a negyvenes évekből 
1000–1200 eurós sávból 300-ról 360-ig 
araszolt, míg a bécsi Manassé Szalon-
ból az ötvenes évekből A modell című 
vintázs zsánerjelenete – a festőműte-
remben pózoló meztelen nővel és a róla 
festett aktképpel – 1500–1800 közé tak-
sálva, 800-ról kikiáltva 2160 euróig ju-
tott. Az Erdélyből előbb Európát és Af-
rikát bejárt, majd Amerikába emigrált 
és ott elhunyt André de Dienes a máso-
dik világháború végétől a modellkedő 
Norma Jeane – a későbbi filmsztár Ma-
rilyn Monroe – élettársa és pályafutá-
sának leghűségesebb fotós dokumen-
tátora volt. Egy 1946 körüli, felhőkre 
montírozott portré későbbi zselatin le-
vonata 500–700 eurós elvárás után, 
potom 300-ról 960-ig lépdelt. A negy-
venes éveiben járó Doka Béla az utób-

bi időben amerikai, angol, francia vagy 
német magazinokban publikál és külföldi 
tárlatokon szerepel rendszeresen, az Ibé-
riai-félszigettől Kínáig. Az Ikrek zselatin 
ezüst vintázsa Havannában készült 1996-

ban, míg a Parti a Rudas-fürdőben 
1999-ben Budapesten. Mindkettőt 
700–900 közé saccolták, 400-ról in-

dították, ám előbbi nem keltett érdeklő-
dést, az utóbbit viszont 1020 euróért érté-
kesítették.

Világelső lett a Nikon márka is  
a maga kategóriájábanMoriz Nähr: Gustav Klimt (Bécs, 1917), vintage

Peter Coeln árverésszervező  
a világrekorder fotoapparáttal

1900-ból egy sztereo-grafoszkóp 
meghússzorozta árátAz osztrák fővárosban 

december 4-én tartotta 
a WestLicht régebbi és újabb 
fotóapparátokkal, illetve 
klasszikus és kortárs fényké-
pekkel „menetrendszerű” téli 
aukcióját, amely a cég tör-
ténetében az eddigi legered-
ményesebbnek bizonyult.

Wagner	István
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Ami a csúcsárakat illeti, a kor-
társak sikeresebbek voltak a ré-
gebbi mestereknél. A legtöbbet 
(39 040 €) a japán Hiroshi Sugi-
moto: U. A. Rivoli, New York 
című képéért fizette egy észak-
német gyűjtő, utána a német Tho-
mas Ruff: Haus Nr. 5. III. kom-
pozíciója következett (19 032 
€), amely az észak-rajna-vesztfá-
liai kollekcióba került, akárcsak 
Dieter Blum: American Adven-
ture I. felvétele (15 860 €), míg 
ugyanennyiért Helmut Newton: 
2 Playmates kópiája áthajózott 
egy amerikai privát kollekcióba. 
Közvetve hazai vonatkozású si-
kert aratott a klasszikusok élén 
Robert Capa (Friedmann End-
re) 1938. november 7-ei datálású 
pillanata a spanyol polgárhábo-
rúból (12 200 €).

A magyarokra térve és Capánál 
maradva említhetjük még kiegé-
szítésül, hogy egyenként 1000–
1500 eurós sávban taksált to-
vábbi három tétele közül elkelt 
az 1939-es Spanyol menekültek 
francia internálótáborban (1464 
€), az 1944-es Párizs felszabadí-
tásának vintázsa (1830 €), míg a 
Menekülő spanyol anya Cordobá-
nál 1936-os negatívjának 1967-es 
ezüst zselatin levonata megma-
radt. Fordított volt a helyzet Bras-
saï (Halász Gyula) esetében: nála 
a Lulu a Montparnasse Monocle-
mulatójában 1933-as eredetijé-

nek 1970-es kópiája 2000–2500 
eurós értéksávjában elment (2196 
€), de a Café 1932–1935 közötti 
vintázsa 4000–6000 eurós becsér-
téken senkinek sem kellett. Mar-
tin Munkácsi (Marmorstein Már-
ton) hagyatékából Frida Kahlo 
és Diego Rivera 1934-es mexi-
kói páros portréjáról egy 2007-es 
posztumusz másolat 1000–1500 
eurós kínálattal 1340 eurót ért 
meg valakinek. Karin Székessy 
(Karin Wunderlich): À deux ket-
tős női aktjának 1975-ös vintázsát 
600–800 eurós elvárás után 732 
euróért adták tovább. Végül a ke-
vésbé ismert Vándor Géza (1898–
1956) mindkét tétele pártában 
maradt, noha poroszos precizitás-
sal egész oldalas életrajzot is mel-
lékeltek képeihez a vaskos kataló-
gusban.

Hasonló trendek és top leütések 
érvényesültek Kölnben is decem-
ber 3-án a Kunsthaus Lempertz 
fotóaukcióján. Itt 238 tételből 
108 kelt el, a dobogós helyezet-
tek közül a képzeletbeli legfel-
sőbb fokon végzett egyenként 
egyformán 13 200 eurós leütéssel 
a témaválasztásában és stílusában 
egyaránt szoros rokonságban álló 
két berlini kortárs. Heinz Hajek-
Halke: C. n. (1930–36) pozitív 
és negatív női torzópárját előze-
tesen 8000–10 000 euróra tak-
sálták, míg az Amerikába kiván-
dorolt Ervin Blumenfeld szintén 

Germán  
fotográfiai árverések  
magyarokkal

Szász János: A kosárlabdakapu  
alatt (1970 körül), vintage

Manassé Szalon: Reggeli napfürdő  
(1933), vintage

Események  
naptára

Rovatunkban olyan kiállításokról, eseményekről adunk hírt, amelyek lapunk megjele
nésekor még várják a látogatókat, illetve csak azt követően kezdődnek. Kérjük, ameny
nyiben tudomásuk van később rendezendő tárlatokról, rendezvényekről, lapzártánkig 
(minden hónap 10e) juttassák el az információt szerkesztőségünkbe. Lapunk következő 
megjelenése január 31én lesz, amihez legkésőbb január 13ig várjuk híreiket.

12.30.-02.28.: Tóth	József	Füles:	Legendás 
manekenek az 1970–80as évek plakátnap
tárain – Magyar Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeum (Budapest V., Szent Ist-
ván tér 15.).

12.31-ig: A Bakony Fotóklub fotókiállítása 
– a Győri Fotóklub Egyesület programja 
a győri Petőfi S. Műv. Házban (Győr, Ár-
pád u. 44.).

12.31-ig: A vadvédelemért meghirdetett fo-
tópályázat beküldési határideje (FM 146.).

12.31-ig: Fotó: Várkonyi – Magyar Állami 
Operaház, Vörös Szalon (Bp. VI., And-
rássy út 22.). A kiállítás anyagát Várkonyi 
László képeiből Keleti Éva fotóművész 
válogatta.

01.01-ig: Hemző Károly: Hemzőváros – 
Magyar Nemzeti Múzeum (Bp. VIII., Mú-
zeum krt.).

01.04-ig: Ignasi Cunill-Roca: A mögöttes – 
Kiállítás Előtt Galéria (Budapest VI., He-
gedű u. 3.).

01.06-ig: Simonyi Balázs: Plázanemzedék 
– Otthon 2.0 – Marczibányi Téri Műv. Kp. 
(Bp. II., Marczibányi tér 5/A).

01.07.-01.30.: Figyelj a részletekre! – kiállí-
tás Komlós Attila pécsi fotóiból – Walzer 
Kávéház (Pécs, Ferencesek u. 9.).

01.09-ig: Martin Munkácsi: Think While 

You Shoot – Ludwig Múzeum (Művésze-
tek Palotája, Budapest IX., Komor Mar-
cell u. 1.).

01.12-ig: Balogh Ádám: A teremtés rózsa
kertjének éneke – örmény fotókiállítás – a 
MÚOSZ székháza (Budapest VI., Vörös-
marty u. 47/A).

01.12-ig: FORETASTE–ÍZELÍTŐ – Váloga-
tás az FFS friss munkáiból – a Prágai Ma-
gyar Kulturális Központban (11000 Praha, 
Rytirska 25-27).

01.16-ig: A tipofotográfus – Lengyel La
jos munkássága – Magyar Fotográfiai Mú-
zeum (Kecskemét, Katona József tér 12.).

01.16-ig: Az ismeretlen ismerős – Escher 
Károly életmű-kiállítása a Magyar Fo-
tográfusok Házában (Bp. VI., Nagymező 
u. 20.). Kurátor: Albertini Béla fotótörté-
nész.

01.17. (18,00)-01.30.: A Duna, mely múlt, 
jelen s jövendő – a Magyar Alkotóművé-
szek Országos Egyesülete Fotóművésze-
ti Tagozatának kiállítása az Újpesti Gyer-
mek Galériában (Budapest IV., István út 
17–19.). Megnyitja Chochol Károly fotó-
művész.

01.21-ig: Przemek	 Dzienis:	 NN személyi
ség – Platán Galéria (Bp. VI., Andrássy 
út 32.).

01.23-ig: Lucien Hervé 100 – Szépművé-
szeti Múzeum.

01.28-ig: Ősz Gábor kiállítása a Vintage 
Galériában (Bp. V., Magyar u. 26.).

02.06-ig: A 44. Országos Középiskolai Fo-
tókiállítás beküldési határideje (FM 152.).

02.25-ig: Czirfusz György: Fényfestés hai
kuval – Nyitott Műterem (Bp. VII., Dózsa 
György út 46.).

02.28-ig: Az Eye of Nature Természetfotó 
Pályázat tartama (FM 144.).

12.31-ig: Korok, képek, kamerák – fotog-
ráfiatörténeti állandó kiállítás a Herman 
Ottó Múzeumban (Miskolc, Papszer 1.).

12.31-ig: Kunkovács László: Életműke
resztmetszet – Gyomaendrőd, Endrődi 
Tájház (Sugár u. 20.).

12.31-ig: Kunkovács László: Élő pásztor
kultúra a Hortobágyon – Hortobágyi Ter-
mészetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit 
Kft. székháza (Hortobágy, Czinege János 
u. 1.).

12.31-ig: Kunkovács László: Hagyomá
nyos halászat hazai vizeinken – Sáregres–
Rétimajorban (Fejér megye), az Arany-
pont Halászati Múzeumban.

12.31-ig: Kunkovács László: Pusztaiak – 
Kondorosi Csárda (Kondoros, Hősök útja 
23.).

cím nélküli felvételén egy műte-
remben ülő női hátaktot forgatott 
át negatívba 1943-ban, amelynek 
becsértéke 5000–6000 € volt, és 
innen tornázta fel magát azonos 
magasságba.

Kölnben ellentétes tendenciák 
is hatottak Berlinhez képest a ma-
gyarok táborában. Ha ismét Ca-
pát választjuk kiindulópontként, 
a Rajna partján mindkét posztu-
musz kópiája megmaradt a hatva-
nas évekből (1000–1500 € között): 
az 1943-as Itália utcán haladó fér-
fisziluettje a fali feliratok és pla-
kátok előtt avagy az 1949-es izrae-
li temetés gyászoló asszonyainak 
csoportja, zselatin ezüst másolat-
ban. Munkácsi éppúgy felemás si-
kert aratott pár évvel ezelőtti rep-
rintjeinek egyenként 800 eurós 
kikiáltásával – amelyből a für-
dőruhában síelő Leni Riefenstahl 

1931-ből alapárán ment tovább, a 
Harper’s Bazaar szélfútta fátylas 
nőalakja 1936-ból viszont nem 
kelt el –, akárcsak Lucien Hervé a 
vintázsaival – utóbbitól 1950-ből 
Le Corbusier szemüveges profil-
ja 1500-ért senkinek sem kellett, 
1955-ös ahmedabadi kútjának 
1200 eurós kikiáltási árát viszont 
felverték 2040-es leütésre. A Ma-
nassé Szalon (Wlassics Adorján 
és Olga) 1933-as vintázs Regge-
li napfürdője, a női aktra vető-
dő rácsos árnyékokkal 500 eurós 
alapárán ment tovább. Végül itt 
is akadt egy magyar „felfedezés”, 
szintén egész oldalas pályaképpel, 
ámde ezúttal mindkét esetben si-
keres értékesítéssel. A jól szituált 
famíliából való pécsi Szász János 
(1925–2005) jogot végzett ugyan, 
de 1945 után nem dolgozhatott 
szakmájában, ezért korábbi hob-

Berlinben november 25-én 
vittek kalapács alá klasz-
szikus és kortárs fényké-
peket közel kétszáz tétellel 
a Villa Grisebach aukció-
ján. Franziska Schmidt 
szakértő szerint a 451 
ezer euró előzetes becs-
értékből 512 ezres össz-
bevétel született, ami 
113 százalékos értékesí-
tési rátának felel meg.

bija vált fő foglalkozásává: 1960 
és 1976 között városi megbízásra 
készített építészeti és táji fotódo-
kumentációt. Művészeti törekvé-
seiben is innen ered az absztrahá-
lás, valamint a grafikai struktúrák 
iránti érdeklődése. Vintázsai kö-
zül az Iskolai foci (1965) bemoz-
dulásos kavalkádját 1500 helyett 
1560-ért szerezte meg valaki, míg 
A kosárlabdakapu alatt (1970 kö-
rül) felülnézeti tumultusát 1200 
eurós alapárán ütötték le. Az ala-
pos katalógus kísérőszövege ar-
ról is értesít, hogy 2011-ben a 
pár éve még ismeretlen fotográ-
fus olyan világhírű honfitársaival 
együtt fog szerepelni, mint Bras-
saï, Capa, Kertész vagy Moholy-
Nagy – mégpedig a londoni Ro-
yal Academy: Hungarian Masters 
of Photography címmel tervezett 
tárlatán.

Villa Grisebach és Kunsthaus Lempertz

Wagner	István
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Börze 
Rovatunkban a magánjellegű (pl. használt termékek, munkát keres) apróhirdetéseket – amennyiben terjedelmük nem haladja meg a 150 leütést 

– ingyen jelentetjük meg (hirdetőnként legfeljebb 5 darabot). Az ennél hosszabb hirdetéseket átszerkesztjük, illetve nem közöljük. Amennyiben 
szeretné megjelentetni a 150 leütésnél terjedelmesebb apróhirdetését, belföldi postautalványon lapzártáig (minden hónap 10-e) juttasson el cí-
münkre minden 10 leütésért 150 forintot (a 150 leütést meghaladó szövegrészért). A nem magánjellegű (pl. szolgáltatás, munkát kínál, oktatást 
vállal) apróhirdetésekkel kapcsolatban felvilágosítást szerkesztőségünkben kérhetnek. Apróhirdetést kizárólag írásban (e-mail: apro@fotomozaik.
hu, fax: 1/2670-670, levél: 1088 Bp., József krt. 19. B II/4.) fogadunk el. A szövegeket szerkesztve közöljük, az esetleges nyomdahibákért felelős-
séget nem vállalunk.

Az árak fogyasztói árak.
CAnon

Canon 90-300/4.5-5.6 USM obj. . . 42.000
Canon EoS 3000+28-80 obj.. . . . . 25.000
Canon EoS 50e váz . . . . . . . . . . . . . 12.000
Canon EoS 500n+28-80 obj . . . . . 25.000
Canon T50+50/1.8 obj. . . . . . . . . . 10.000
Canon T70+50/1.4 obj. . . . . . . . . . 17.000
Sunpak 4000AF vaku . . . . . . . . . . . 20.000
Canon-nikon átalakítógyűrű . . . . . . 6.500
Canon 90-300/4.5-5.6 USM obj. . . 42.000
Canon EoS 30+35-105USM obj. 

+Sol.400AF C vaku  . . . . . . . . . . 49.000

Cosina 100-300/5.6-6.7 obj. . . . . . 25.000
nIkon

nikon ProneaS+30-60 obj.+60-180  
obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000

nikon Pronea 600i váz+24-70  
obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

nikon D200 váz+MBD200  
markolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000

nikon D80+18-135 obj . . . . . . . . 120.000
nikon 100+markolat+Sigma  

17-70/2.8-4.5 obj..  . . . . . . . . . 145.000
nikon Coolpix 8400 digit.f.gép  

zoom 24-85 . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000

nikon FM2 váz+Vivitar 28-85obj.  
+markolat  . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.000

MD-4 motor nikon F3  . . . . . . . . . . 32.000
nikon F70+35-80obj.+SB27vaku 42.000
nikon F50+35-80/4-5.6D . . . . . . . 25.000
nikon F70+35-80 obj. . . . . . . . . . . 36.000
nikon SB-27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB-22 vaku . . . . . . . . . . . . . . 24.000
nikon SB 24 vaku . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB-80 DX vaku . . . . . . . . . . . 37.000
nikon SB 16 vaku . . . . . . . . . . . . . . 36.000
nikon F50+35-80/4-5.6D . . . . . . . 35.000
nikon F65+28-80 obj. . . . . . . . . . . 31.000

Exakta 24/2.8 Macro obj. . . . . . . . . 15.000
PEnTAX

Pentax MZ-7+28-80 obj.. . . . . . . . 30.000
Pentax Z1 váz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

MInolTA
Cosina 28-210/3.5-5.6 obj. . . . . . . 22.000
Minolta X300s+Vivitar 28-90 obj. 10.000
Minolta HI-MATIC 11 + 45/1.7  

obj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000
Minolta XG-M váz+ Soligor 35-70  

obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000
EGyÉB

Samsung Digimax A5 . . . . . . . . . . . 18.000

Fuji Finepix 610 digit.f.gép  . . . . . . 19.900
Zenit-E+50/3.5+vaku . . . . . . . . . . . 5.500
konica 50/1.8 obj.  . . . . . . . . . . . . . . 7.000
Zenit 11+58/2 obj.  . . . . . . . . . . . . . 8.000
Carena SX300+35-70 obj. . . . . . . . 10.000
Exaktar 135/2.8 obj M42 . . . . . . . . . 8.000
Exaktar 35/2.8 obj M42 . . . . . . . . . . 9.000
Praktica MTl3+50/1.8 obj. . . . . . . . 7.000
Sea&Sea búvár f.gép + vaku + 

nagylátószögü előtét  . . . . . . . . 60.000
Chinon CE-5+35-80 obj. . . . . . . . . 18.500
Hanimex távcső 20x50 . . . . . . . . . . 13.000

Tenno FoTó * Debrecen, Simonffy u. 1/A * Tel./fAx: 52/410-565 * nyiTvA: H–P 8–18, Sz 9–13

Az árak az áfát tartalmazzák!
SZolGálTATáSAInk

Fényképezőgép-javítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hívjon!
objektív javítás-tisztítás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hívjon!

Távcső javítás-tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hívjon!
konica Minolta gar. javítás  . . . . . . . . . . . . . . . . Hívjon!
Analóg és dig. fotókidolgozás . . . . . . . . . . . . . . Hívjon!

ÉRTÉkESíTÉS
Fotoelemek
Practica 4,5v (PlC, VlC 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200
yashica 5,6v  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200

Egyéb
Akkumulátortöltő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.990
950 mAh AAA akkumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . 900/db
2500 mAh akkumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100/db

Konica MinolTa * 1073 buDAPeST, AkácfA u. 59. * Tel.: 321-7131, 322-2278

Az árak az áfát nem tartalmazzák!
VAkUSZETTEk

Villanj körte szett (45Ws vaku E27-es  
foglalattal, ernyő, állvány) . . . . 10.800

Dupla Villanj körte szett . . . . . . . . . 19.120
Mikrosat Házi Stúdió  . . . . . . . . . . . 60.000
Mikrosat Basic Single  kit. . . . . . . . 63.920
Mikrosat Basic Fapados kit  . . . . . 120.000
Mikrosat Basic Prémium Utazó  

kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.000
Mikrosat Basic Big kit . . . . . . . . . . 199.920
Mikrosat Multi Bonus kit . . . . . . . 298.400
Mikrosat D600 kit . . . . . . . . . . . . . 207.200
Mikrosat Classic Basic kit . . . . . . . 255.920

Vakuszettek tetszés szerinti  
összeállításban  . . . . . . . . . . 63.920-tól

állAnDÓ FÉnyŰ láMPák
Hobby Quartz 1000 Ws  . . . . . . . . . 31.920
Mikrosat H-1000 Halogén  

lámpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.600
800 W-os  folyamatos fényű  

lámpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000
DTW1000 Fresnel lencsés lámpa  . 79.200

FÉnyFoRMálÓk
Standard reflektor  . . . . . . . . . . . . . . 9.800
Háttér reflektor . . . . . . . . . . . . . . . . 15.291
napfény reflektor 330mm . . . . . . . 26.910
Beauty Dish 55 cm . . . . . . . . . . . . . 15.000
Beauty Dish 70 cm . . . . . . . . . . . . . 22.500

SoFTBoXok
Ernyőként nyitható oktobox  

90 cm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.500
Ernyőként nyitható 80 x 140 cm . . 28.500
Hobby oktobox . . . . . . . . . . . . . . . . 18.900
Mikrosat szuperkönnyű  

30x180 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.935
Mikrosat szuperkönnyű  

90x120 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.992
Mikrosat szuperkönnyű 200 cm-es 

oktobox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.725
Softboxgyűrűk minden vakutípushoz 

(Hensel, Elinchrom, Broncolor,  
Profoto stb.) . . . . . . . . . . . . . . 4.800-tól

120-as Parabolaernyő  . . . . . . . . . . 40.000

200 cm-es parabolaernyő . . . . . . 100.440
állVányok

Újdonság! Induro 5 D  
állványfej . . . . . . . . . . . . . . . 65.688-tól

Mikrosat földi állvány. . . . . . . . . . . . 5.175
Mikrosat Vakuállvány 3,2 m  . . . . . 10.570
Háttértartó szett 3.6 m magas . . . 23.760

EGyÉB kIEGÉSZíTŐk
Papirháttér minden szinben  

2,72x11 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.200
Papírháttér 1,36 x 11 m . . . . . . . . . 10.710
Polaris fénymérő . . . . . . . . . . . . . . . 46.000
Szupercsipesz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.870
Szinkronkábel 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . 450

REnDSZERVAkU TARToZÉkok
Peri rendszervaku fényformáló  

szett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000
Godox 3 in 1 távkioldó  . . . . . . . . . . 8.792
Firefox Professzionális rádióskioldó  

adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . . 31.200
Dr Ray Professzionális rádióskioldó  

adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . . 31.200
FoTonyoMTATáS

Fotók, poszterek, bannerek 30-105 cm 
szélességben . . . . . . . . . . . . . . .900-tól

BÉRlÉS
Mamiya ZD bérlés (22 Mpixel)  . . . . 8.000
Mikrosat vakuszettek . . . . . . . . . 4.800-tól
külső akkumulátor/Flashfeeder . . . 8.000
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Áraink az áfát tartalmazzák! Az árváltozta-
tás jogát fenntartjuk.

SZínES nEGATíV HíVáS
1 napos / expressz
leica, roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930/1.130
nagy indexkép 20x30  . . . . . . . . . . . 1.000
kontakt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200

FEkETE-FEHÉR nEGATíV HíVáS
leica, roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.130
nagy indexkép 20x30  . . . . . . . . . . . 1.000
kontakt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200

PAPíRkÉP DIGITálIS ADATHoRDoZÓRÓl,
nEGATíV 1. SoRoZAT

3 nap / 1 nap / 1 óra
9x13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/65/75
10x15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55/75/85
13x18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80/100/115
15x21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180/220/260
20x30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510/625/680

DIAHíVáS
1 napos / 2 órás
leica, roll  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000/1.200

4”x5” síkfilm  . . . . . . . . . . . . . . . . .700/900
5”x7” síkfilm  . . . . . . . . . . . . . 1.000/1.200
8”x10” síkfilm . . . . . . . . . . . . 1.200/1.400
220-as roll . . . . . . . . . . . . . . . 2.000/2.400
Diakeretezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

PAPíRkÉP DIáRÓl,
nEGATíVRÓl

3 nap / 1 nap / 1 óra
9x13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90/110/130
10x15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100/130/160
13x18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150/180/210

15x21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250/300/350
20x30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650/800/990

DIGITálIS
SZolGálTATáSok

Szkennelés (leica, roll) negatívról, diá-
ról, lomo
1024x1536 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . . 80/kép
2048x3072 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . 150/kép
2048x3072 Tiff  . . . . . . . . . . . . . . . 250/kép
Teljes tekercs szkennelése cd-vel
1024x1536 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

2048x3072 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
2048x3072 Tiff  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
Akciós szkennelés . . . . . . . . . . 500/tekercs
Szkennelés papírképről . . . . . . . . . . . . 200
Memória kiírás dvd-vel  . . . . . . . 1.000/Gb
Cd/dvd-írás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Push / pull hívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Cross process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
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Az árak tartalmazzák az áfát. Az árváltoz-
tatás jogát fenntartjuk!

yonGnUo DSlR TERMÉkEk
yongnuo yn 468 Canon ETTl . . . . . 30.990
yongnuo yn 560 manual . . . . . . . . 29.990
yongnuo yn 400 II manual  . . . . . . 16.990
yongnuo ST E2. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.990
yongnuo yn 465 nikon és Canon  

TTl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.990
yongnuo yn 467 nikon és Canon  

TTl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.990
yongnuo RF 602 3/1 kioldó 100m 16.990
yongnuo GPS nikon DSlR-hez  . . . 29.990
yongnuo gyorstöltő slr vakuhoz  

8xAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.990
yongnuo 2 TTl sarus TTl kábel  

3m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.990

HUnBRIGHT STÚDIÓVAkU + REFlEkToR
+ SZ.-káBEl

Hunbright Visico 300  
távirányítható  . . . . . . . . . . . . . . 79.990

Hunbright Visico 600  
távirányítható  . . . . . . . . . . . . . 119.990

Hunbright Visico 1000  
távirányítható  . . . . . . . . . . . . . 164.990

Hunbright Visico 800 Digital . . . . 129.990
Hunbright Visico 1000 Digital . . . 149.990
HBC-300 (300 Ws)  . . . . . . . . . . . . . 64.990
HBC-600 (600 Ws)  . . . . . . . . . . . . . 77.990
Digital-600 (600 Ws) . . . . . . . . . . . 89.990

HUnBRIGHT
STÚDIÓVAkU SZETTEk

Hunbright Visico távirányítható  
egyedi kit . . . . . . . . . . . . . E-mailezzen!

Hunbright Visico lR Pro 3.3 duobox  
plus remote távirányítós kit . . 269.990

Hunbright HBC 300/300  
Ernyő kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.990

Hunbright HBC 300/300 Mobil  
Box kit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.990

Hunbright HBC 300/300 Advanced  
kit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.990

Hunbright HBC 600/300/300 Duobox  
kit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249.990

HoRDoZHATÓ VAkUk
12 V/220 V AkkUVAl

200 Ws vaku + akku kit . . . . . . . . . 69.990
AMATŐR STÚDIÓVAkU

Villanó körte állvány/ernyő kit  
Gn30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.990

Villanó körte állvány/ernyő kit  
kétvakus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.490

150×200 CM-ES HáTTEREk
Batikoltak -- kék, szürke, narancs,  

sötétkék  . . . . . . . . . . . . . . . . 12.990-től
Fekete/fehér kétoldalú  . . . . . . . . . 19.990
3 in 1 portré háttér 1 alap és két  

végtelen huzattal  . . . . . . . . . . . 38.990
6×3 M-ES TEXTIlHáTTEREk

Batikoltak -- kétféle kék, kétféle  
vörös, barna, szürke, homok  . . 30.198

SZoFTBoXok AkáR HEnSEl, MUlTIBlITZ,
BRonColoR, ElInCHRoM

ÉS BoWEnS-HEZ
Szoftboxok . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.000-től

állVányok
Háttértartó compact mobil . . . 29.456-tól

PRo Boom 290 cm hossz., 240 cm  
magas, 10 kg teherb., kerekes . 61.448

Boom kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.531
Fali Boom kar stúdióvakukhoz  . . . 14.990
Balance Boom . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.906
Összehajtható derítőlapok  . . . . 5.094-től

SlR VAkU SZoFTBoX
Magic szoftbox 60×60 cm. . . . . . . 26.031

SZŰRŐk
UV 52-82 mm . . . . . . . . . . . . 1.875-3.790
Cirkulár Polár 52–82 mm  . . 3.750-4.950

HoRDoZHATÓ TáPEGySÉG
STÚDIÓVAkUHoZ

Tronix Explorer XT 2 vakuhoz max.  
2400 Ws  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.990

Hunbright Power Pack  
1000 Ws  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.990
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oktatás
2 napos aktfotós workshop Török György akt-
portretista vezetésével. 2011. január 29–30. 
A workshop témája: aktfotó a modern szalon-
portré stílusában. A két nap programja 4 óra 
elméletet és 11 óra gyakorlati fotózást tartal-
maz. A hétvége részvételi díja: 45 000 Ft. Tel.: 
70/509-6419, www.fotosuli.hu

Fotós képzés 100 órában, 50 óra gyakorlattal. 
képzésünkre kezdők, hobbifotósok, átképzés-
re vágyók, középhaladók jelentkezését várjuk. 
Bizonyítvány megszerzésével szakmai képzést 
kapnak diákjaink. kedvezményünk január 20-
ig tart! Beiratkozás folyamatosan. Tel.: 70/509-
6419, www.fotosuli.hu
Az 1994 óta működő Szellemkép Szabadiskola 
felvételt hirdet 2011 tavaszán induló I., II. és 
III. évfolyamaira, fotográfus és film szakokon, 
analóg és digitális technika iránt érdeklődők-

nek egyaránt. Jelentkezési határidő: január 20. 
Bővebben: www.szellemkep.hu, cím: 1072 
Bp., Dob u. 20. II/25. Tel.: (1) 321-3637, (30) 
519-3588 (ef)

Canon
Használt Canon EF 500 mm f/4.0 l IS USM 
obj. eladó. Gyári tok, neoprén védő. 30/944-
5219
G9 f.-gép újszerű állapotban, tartozékaival 
hiánytalanul eladó. 78 E Ft. Csere értékegyez-
tetéssel: Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM 
esetleg Canon EF 70-200 mm f/4 l USM. 
70/265-3737, kaposvár
Canonra Sigma DG 500 ST vaku újszerű ál-
lapotban, tartozékaival, hiánytalanul eladó.  
28 E Ft. Csere értékegyeztetéssel: Canon EF-
S 60 mm f/2.8 Macro USM esetleg Canon EF  
70-200 mm f/4 l USM. 70/265-3737, kapos-
vár
1D Mark II n eladó. kb. 82 E expo. kifogásta-
lan állapotban van. kb. fél éve volt szervizelve, 
kifogástalanul működik. Camera Armorban, 
1 töltővel, 1 akkuval, nyakpánttal. 270 E Ft. 
Megtekinthető Bp.-en. 20/416-6387
30d eladó gyári dobozában. Gondosan kezelt, 
40 E expóval. 30d váz + BG-E2 markolat, Sig-
ma 18-50 mm 3.5-5.6 DC obj., Hoya UV szűrő. 
90 E Ft. 20/416-6387
EoS 300n kisfilmes f.-gép 28-80 mm 3.5-5.6 
zoom obj.-vel, új elemekkel, hibátlan álla-
potban eladó. szaszajani@gmail.com, 20/920-
9185

Eladó Canon EF 100/2.8 Macro obj. napellen-
zővel. 99 E Ft. 30/9568-574
Canon 28 mm f:1,8 obj. napellenzővel 89 E 
Ft. PocketWizard TT 1 és PocketWizard TT5 + 
rc5 98 E Ft. Canon 100 mm f:2,8 IS makroobj. 
199 E Ft. Mind hibátlan állapotban, karc-
mentes. 30/200-7987, roxsandorphoto@
gmail.com
Eladó EoS 5D, sok expóval, de jó állapotban, 
dobozban, minden eredeti tartozékkal. Hoz-
zá való gyári Canon BG-E4 markolat, 3 db 
Canon BP-511 akksi és egy Canon CA-PS400 
dupla akkumulátortöltő. 250 E Ft. Bp.-en 
megnézhető, kipróbálható. 30/9840-386, 
backlitestudio@gmail.com
1 hete vásárolt PowerShot SX 30 IS super-
zoom (24-840 mm f/2.7-5.8 USM, 14 Mp) 
minden tartozékával, 4 GB Sandisk Ultra SD-
vel, garanciával anyagi okok miatt eladó. (né-
hány kép készült vele.) 85 E Ft. 70/611-1469, 
Budaörs – Budapest
1000D, 40D, 10D, 10-22, 2.8/17-55, 24-105l, 
35-350l, 28-70l, 28-105, 2,8/24, 2,8/60, 
2,8/28, 2,8/70-200l IS, 2,8/300 l USM, 70-
300 IS, 380EX, 580EX II eladó. 30/948-2054
Canon Powershoot G10, G7, 5D, 450D, 1000D, 
16-35 l, 28-300 l IS USM, 4/24-105 l IS, 18-
200 IS, 2.8/70-200l IS II, Sigma 12-24, 50-
500 eladó. 70/315-5000
5D Mark II, 550D, 4/300 l IS, 1.4/24 l, 1.4/35 
l, 1.2/50 l, 1.2/85 l, 2.8/100 l IS, 2/135 l 
2.8/17-35 l, Tokina 2.8/300ATX PRo eladó. 
70/315-5000

Canon zoom obj. 28-90-mm kompatibilis EoS-
300-asoktól felfelé, eladó. 15 E Ft. 20/373-
7719
Eladó tökéletes állapotú Canon 400 mm F2.8II 
USM szupertele, minden tartozékával. 1,1 M 
Ft. 30/5144-583
Hibátlan Canon l optikák. Eladó 70-200 l 2.8 
IS és 24-70 l 2.8 optika dobozban, papírokkal. 
300 E és 250 E Ft. 30/945-7794, eowegesh@
t-online.hu
Canon T90 filmes váz apró külső hibával, telje-
sen működőképes, eladó. 30/925-2671
Canon EoS 5D: 249 E Ft. A1 FD 1,4/50: 36 E Ft. 
FD 5,6/100-300: 19 E Ft. FD 1,2/55 SSC: 45 E 
Ft. FT Fl 1,2/50: 39 E Ft. Mind nagyon szép, ki-
tűnő állapotban eladó. 70/282-3481

Chinon
Chinon CE-4-es f.-gép alapobj.-vel eladó. 15 E 
Ft. 20/373-7719
Chinon zoom obj. 35-100 macro zoomos, Pen-
tax k bajonettzáras eladó. 16 E Ft. 20/373-
7719

Flexaret
Flexaret 6×6 automat tokkal, 16 E Ft. Flexaret 
6×6 karos gyorsfelhúzóval tokkal, 14 E Ft. 
Mindkettő nagyon szép, hibátlan állapotban 
eladó. 70/282-3481

Gossen
Eladó Gossen Dig. X laborszámítógép és ff. la-
borfelszerelés. 77/481-482

Fotó Piac
A rovatunkban megjelentetett adatokat, árakat partnereinktől kapjuk, így azokért, valamint az esetleges nyomdai hibákért felelősséget szerkesztőségünk nem vállal. Az árak tájékoztató 
jellegűek, árajánlatnak nem minősülnek. A nyomdai átfutás miatt előfordulhat, hogy a közölt árak már eltérnek az aktuálistól, mire Önök kézhez kapják az újságot. Felhívjuk a figyelmet 
arra is, hogy néhány cégnél azonnal, míg másoknál megrendelésre kapható egy-egy, esetleg az összes termék. kérjük, mielőtt tervezne, informálódjon az üzletekben a részletekről. Az ára-
kat magyar forintban adtuk meg. 

Az árak áttekinthetőségének és a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a nettó árakat tartalmazó listákat szürke alapon tesszük közzé.

A                     jel mutatja, hogy az üzletben a Foto Mozaik havilap is megtalálható. A                    jelzésű cégek hirdetését is megtalálhatják jelen lapszámunkban.
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Foto Mozaik • Független információs havilap • kiadja: ProFo-Kiadó • Szerkesztőség: 1088 Budapest, József krt. 19. B lépcsőház II/4. Telefon: 
1/4-111-111, fax: 1/2-670-670, e-mail: info@fotomozaik.hu, http://www.fotomozaik.hu • Szerkesztő: Ifj. Takács Szabolcs, tervezőszerkesztő: 
Lőrincz Zsuzsanna • HU ISSn 1587-4818 • Terjeszti a lapker Rt. és a fent megjelölt szaküzletek. • Előfizethető a szerkesztőség címén belföldi posta-
utalványon, illetve igény esetén készpénz-átutalási csekket küldünk. Érdeklődni lehet: elofizetes@fotomozaik.hu. Az előfizetési díj egy évre 6200 
Ft. kérjük, csekkes befizetésnél vegye figyelembe a 3-4 hetes banki átfutási időt. • A fotókat, ábrákat, írásokat a szerzői jogok tiszteletben tartásával kö-
zöljük, de előfordulhat, hogy a szerző vagy a jogutódja nem ismert. Ilyen esetekben, kérjük, az illetékesek jelentkezzenek. • Az  újságban közölt árakat 

és egyéb adatokat partnereinktől kapjuk, így azokért, valamint az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
kérjük, mielőtt tervezne, tájékozódjon a részletekről! • Az újságban közölt adatokat, információkat, másolni, sokszorosíta-
ni vagy forrásként felhasználni más hír-, illetve információs anyagokban a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

Minden jog fenntartva!

Lapzárta minden hó 10-én. • Megjelenés a hónap végéig.

Budapest: Ágens Reklám és 
Kereskedelmi Kft., 1027 Fő út 73. 
• artworkphoto pest Kft., 1061 
Paulay Ede u. 22–24. • Camera Kft., 
1085 Somogyi B. u. 20. • digilab, 

1136 Hegedűs Gyula u. 30. • Fotó 
Bara, 1072 Rákóczi út 8/B • Fotó 
szerviz, 1146 Thököly út 88. • Foto
land Kft., 1073 Akácfa u. 59. • pro
image Kft., artfoto, 1024 Moszk-

va tér 10. • deBReCen: tenno 
Foto Kft., 4025 Simonffy u. 1/A • 
tenno Foto Kft., 4027 Füredi út 27. 
• VeszpRém: molnár digitális Fo
tócentrum, 8200 Szabadság tér 10.

A Foto Mozaik havilap megtalálható  
az újságosstandokon és az alábbi szaküzletekben
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Mamiya
Mamiya 645 Super (35, 45, 55, 80, 150, 210), 
RB-67 (65, 90, 150SF, 180), RZ-67 (50, 127, 
180), C-33 (55, 65, 135, 180, 250), tartozékok-
kal eladók. 30/948-2054

nikon
Totál újszerű (2 éves) hibátlan Sigma 70-
200 D 1:2.8, DG HSM EX obj. nikonhoz eladó. 
70/339-2903
Eladó nikon AF-S 12-24 f/4 G IF ED + tiffen 
uv szűrő 220 E Ft, nikon macro 60 mm f/2.8 
D 75 E Ft, nikon 85 mm f/1.8 D portréoptika 

+ tiffen uv szűrő 85 E Ft. nikon AF-S 70-300 
mm f/4.5-5.6 G VR stabilizátor + tiffen uv szű-
rő 100 E Ft. Egyéves, alig használt, megkímélt, 
obj.-ek első tul.-tól. 20/339-1346, szizsolt1@
gmail.com 
Eladó 5 hónapos D3000, 18-55 kitobj.-vel, 2 
és fél év garanciával 90 E Ft-ért!  csodaszar-
vas01@gmail.com
Eladó jó állapotú Sigma AF APo 70-210 mm 
F3.5-4.5D MACRo obj. nikon vázakhoz. Szép 
állapotban van, a lencsék sértetlenek. Első és 
hátsó sapka, napellenző van hozzá. 30/210-
7552

Eladó teljesen új nikon 55-200 mm VR obj., 1 
év garanciával, 45 E Ft. Csere és beszámítás 
nem érdekel! prdave77@yahoo.com
nikon 17-35, 28-70, 2/35, 1,4/50, 2,8/60, 12-
24, 2.8/17-55, 24-85, 24-50, 35-135, 70-210, 
75-300, 70-300VR, 2,8/80-200D, 2,8/300VR 
obj.-ek eladók. 30/948-2054
Sigma AF 2,8/50, 15-30, 70-300 APo, 2,8/70-
200, 2xEX, Tamron 17-50, 18-270 VC, Toki-
na 20-35 és egyéb obj.-ek nikonhoz eladók. 
30/948-2054
Eladó Tamron 28-200 lD IF 1:3.8-5.6 karc-
mentes obj. újszerű állapotban, napellenzővel 
nikonhoz. 28 E Ft. ricsuka@citromail.hu
D3000, D70, D200, 2.8/300 AF-I, 2/135AF 
DC, 2/105 AF DC, 18-200 VR, Sigma 2.8/70-
200 HSM, 10-20, 24-135, 50-500, 2.8/105 DC 
macro eladó. 70/315-5000
D2Xs, D300, MB-D10, 2.8/16 AFD, 2.8/24-70, 
1.4/85, 2.8/105 VR, 2.8-4/24-85, 24-120 VR, 
2.8/14-24, 2.8/70-200VR, 55-200VR, 2.8/80-
200 AF D eladó. 70/315-5000
Eladó por- és karcmentes, abszolút újszerű ál-
lapotban (full frame-re váltás miatt) Tokina AF 
16-50 mm f/2.8 AT-X Pro DX (nikon) zoom obj. 
Makulátlan állapotú! Első tul.-tól! APS-C szen-
zoros gépen 24-75 mm f2,8 fix fényerős opti-
kának felel meg! 120 E Ft. 30/9242-672
nikonhoz való Cullmann DC42 vaku, dig.-hoz 
is használható, eladó. 30/925-2671
nikon man. obj.-ek: 2,8/16: 69 E Ft. 2,8/20: 59 
E Ft. 1,4/50: 45 E Ft. 2/35: 79 E Ft. 2,8/35 PC: 
89 E Ft. 1,4/85, 2/135, Gépek: F2 1,4/50: 99 E 
Ft. FE váz: 35 E Ft, eladók. 70/282-3481
Eladó F100 garantáltan új állapotban eredeti 
tartozékokkal, rendszervakuval. 77/481-482
F90X váz + elemtartó markolat 29 E Ft. AF nik-
kor 28-105/3,5-4,5 D, normál, macro 1:2 leké-
pezés, kitűnő állapotban 62 E Ft. AF nikkor 24-
120/3,5-5,6 D kitűnő állapotban 61 E Ft. F75 
váz 16 E Ft. 30/466-8730

olympus
olympus adaptergyűrű, Canon FD obj.-eket 
tehetünk a dig. vázra, makróban használható. 
30/925-2671

Eladó 100% új, AF visszajelzős olympus 
oM-4/3 olympus átalakító adapter. Se-
gítségével régebbi olympus oM obj.-eket 
használhatunk, 4/3 olympus dig. f.-gépün-
kön, AF visszajelzéssel a keresőben. Anyaga 
100% masszív réz, krómbevonattal. 10 E Ft. 
30/9242-672

Pentacon
Pentacon Six Tl Biometar 2,8/80 obj.-vel, szép, 
kitűnően működő állapotban, tokkal (a felvé-
tel előtt külön felcsapható a tükör a gép berez-
dülése ellen). 35 E Ft. 2,8/180 Sonnar szép ál-
lapotban eladó. 35 E Ft. 70/282-3481

Pentax
Eladó Pentax k200d + Pentax 18-55 mm obj., 
1,5 éves (2009. ápr.), 5000 expó, kitűnő álla-
pot. 89 900 Ft. drivingwithmydarling@gmail.
com

Praktica
Praktica nagylátószögű zoom 2.8/35 mm. 
6000 Ft. lautnermark@gmail.com
Praktica 2.0/58 mm obj. 4000 Ft. 
lautnermark@gmail.com
Praktica MTl-3 filmes f.-gép. 1.8/50 mm 
optikával, tokkal, napellenzővel. 8000 Ft. 
lautnermark@gmail.com
kétszerező optika Prakticához. 5000 Ft. 
lautnermark@gmail.com

Rollei
Rolleiflex automat 6×6 3,5/75 Tessar, nagyon 
szép, hibátlan állapotban, tokkal 65 E Ft. Szép 
Rolleiflex 35 Sl Planar 1,8/50, tokkal: 26 E Ft, 
eladó. 70/282-3481

Samsung
D70 kompakt dig. f.-gép, 7,1 Mpixel, kár-
tyával, tokkal, alig használtan eladó. 30/925-
2671

Zenit
Zenit 80 6×6 (kiev 88: Hasselblad kopi) el-
adó: 2-féle kereső, 2 obj., 2 magazin. 45 E Ft. 
70/224-4652, Hatvan

Eladó Zenit 80 6×6 magazinos gép, 2 db 
6×6 magazin, fénymérős pentaprizmás ke-
reső, fényaknás kereső, alapobj. Industar 
2,8/80, nagylátószögű obj. Mir-3 3,5/65. 65 
E Ft. 70/224-4652, Hatvan, sjkalman4x4@
gmail.com

Egyéb
FD 3.5-4.5/28-80 mm optika, macro, tolózoom. 
10 E Ft. lautnermark@gmail.com
FD 4-5.6/70-200 mm optika, tolózoom, nap-
ellenző. 10 E Ft. lautnermark@gmail.com
Bogen 3156 folding autodolly eladó, ezüst szí-
nű, sosem használt. Tegrek, 20/318-3536
Eladó f.-gépek: lTl 2, lTl 3 (fénymérő hibás), 
Zorki 4 obj.: Pentacon 4/200, Mikar 4,5/55 na-
gyítóobj., polarszűrő (58-as), UV és színszűrők, 
Praktica szögkereső, harmonika + sín. 30/225-
8254, Pécs, mgpz@freemail.hu
Eladó obj.-ek: Canon 17-85 is usm 62 E Ft, Sig-
ma 20 mm f: 1.8 105 E Ft, Voitlander 100-400 
mm f: 4.5-6.3 55 E Ft. meier@freemail.hu, 
30/9011-053
Természetfotós lessátor, tereptarka, impreg-
nált anyagból, több kamera- és kémlelőnyílás-
sal, postai utánvéttel is eladó. 20/9237-532
Eladó új M42–Contax/yashica adapter. Se-
gítségével M42-es obj.-eket csatlakoztatha-
tunk Contax, ill. yashica f.-gépünkhöz. 5000 
Ft. 30/9242-672
Eladó új M42–Canon EoS adapter. Segítsé-
gével régebbi M42-es obj.-eket használha-
tunk dig. és filmes EoS f.-gépünkön. Anyaga 
100% masszív réz, krómbevonattal. 2700 Ft. 
30/9242-672
Hasselblad, Mamiya és Pentax 6×7 vázak, 
obj.-ek, kazetták, harmonikakihuzat, közgyű-
rűk és egyéb kiegészítők eladók. 30/948-2054
Globica műtermi, Seagull 6×6 kétaknás, EoS 
33, Mamiya 645, Zenit TTl, Voigtlander Bessa 
l, 4.5/15 mm Heliar, Hasselblad 500C/M el-
adó. 70/315-5000
Wimberley állványfej, indiai utángyártott, 
talppal 300–800 teléig, eladó. 30/925-2671
Cosina Macro Zoom 35-200/4-5,6 M42x1 me-
nettel. 19 E Ft. 30/466-8730

Az 1840-es évek elején valóságos 
dagerrotípia-láz tört ki, a korabe-
li tudósítások szerint mindenki 
mindenről képet akart készíteni. 
A kezdeti időszak bonyolult ké-
miai eljárásai azonban költség- és 
időigényesek voltak, és termé-
szettudományos ismereteket felté-
teleztek. Daguerre és Talbot első 
követői között számos kémikust, 
gyógyszerészt, nyomdászt, gra-
fikus- és festőművészt találunk. 
Utóbbiak korábbi működésük 
kapcsán nemcsak a sokszorosító 
eljárások terén, hanem a model-
lekkel való foglalatosságok köré-
ben is jártasságot szereztek.

A fényképek készítői eljutottak 
a Föld legtávolabbi zugába, min-
denütt megjelentek, majd tájakat, 
városokat, műtárgyakat és épü-
leteket örökítettek meg. Miután 
Petzval objektívje lehetővé tette a 
személyek lefényképezését, csak-
hamar kiderült: egy embert sem-
mi sem érdekel jobban, mint egy 
másik ember… A 19. században 
a portréfényképezés meghatározó 
jelentőségű műfajjá vált.

A fényképek készítői vagy ván-
doroltak a különböző települé-
sek között, vagy állandó atelier-t, 
műtermet tartottak fenn. A fény-
képészeti műintézetek festőké-

hez hasonlatos, észak felé forduló, 
nagy üvegablakos műterme nem-
csak használóit, hanem tervezőit 
és kivitelezőit (az építészeket) is 
feladatok elé állította. Egy-egy 
nagyváros ismert fényképésze 
műtermének formája másolha-
tó típussá vált. Egy 1869-ben ki-
adott könyv már három széles 
körben elterjedt változatot ismer-
tet, nevekkel és helyszínekkel.

A tojásfehérjés-ezüstnitrátos al-
bumin (másoló)papírra készített 
pozitív képek a vékony hordo-
zó miatt száradás után vékony te-
kercsbe pöndörödtek (volna), ezért 
egy vastagabb papírra vagy in-
kább kartonra ragasztották őket. A 
francia E. A. Disdéri 1854-ben be-
vezette a többobjektíves fényképe-
zőgéppel egyszerre fényképezett 
(vagy másolt), a korábbinál kisebb 
méretű, névjegy nagyságú fényké-
peket. Természetesen a nagyobb 
képméretű kamerák helyét is ki le-
hetett úgy jelölni egy műteremben, 
hogy a lefényképezendő személy 
feje vagy egész álló (esetleg ülő) 
alakja a másoláshoz kellő méret-

JeGyzetLAPoK A FototeCHniKA történetébőL
Fejér	Zoltán	György	sorozata

● Egy sokak által ismert 20. századi  
fényképezőgép korai változata

● Osztrák állványos  
műtermi fényképezőgép 
a 20. század első éveiből

A meghatározó jelentőségű feltalálók mun-
káit az érdeklődők hada lelkesen fogadta; 
követőik anyagi boldogulást kereső része 
pedig a képrögzítésben új foglalkozást (szak-
mát) keresett és talált…

Szakma született



Vizitkép: A francia Disdéri által kitalált, majd követői által het
ven évig készített, névjegy nagyságú (kb. 5,5×9,5 centiméteres) 
fénykép, melyet kb. 6,6×10,6 centiméteres kartonra ragasztottak.

● Szúnyog Etelka albumin papírra  
másolt vizitképe,  
hátoldalán 1863-as dátummal

● Károlyi Sándor egyenruhában egy vizitképen,  
amelyet Canzi Ágoston és Heller József készítettek az 1860-as években

ben töltse ki a negatívot. Ilyenkor 
gondot csak a többalakos csoport-
képek kellően kis méretre történő 
felvételezése okozott.

A névjegy használata a 19. szá-
zadban jóval bonyolultabb és szer-
tartásosabb volt, mint napjaink-
ban. Találkozáskor, látogatáskor 
(vizit), sőt a helyett is használták; 
olykor a ráírt rövid üdvözlőszöve-
get egy-egy sarok meghatározott 
formájú behajlítása is helyettesít-
hette… Disdéri szabadalmaztatta 
is a kisméretű – vizitkártyának is 
nevezett – fényképet, kartonjának 
hátoldalára pedig nevét, műter-
mének címét nyomtatta.

A 19. század végére kialakult 
gyakorlattá vált a negatív retu-
sálása és a barnított fekete-fehér 
másolatok többé-kevésbé vissza-
fogott, iparszerűen végzett színe-
zése.

Verzó: a vizitkép kartonjának 
nyomdai úton (rézmetszettel, 
acélmetszettel vagy más sok
szorosító eljárással) elkészített 
hátoldala, mely tartalmazta a 
fénykép készítőjének nevét, cí
mét, olykor a készítés évét, a 
fényképész műtermének és az 
általa elnyert díjaknak, plaket
teknek a képét. Ezen adatok és 
a képoldalon található képi in
formációk segítségével a fel
vétel időpontja viszonylag jól behatárolható. A kép hátoldalára 
utólag, kézzel írt szövegeket (neveket, dátumokat, ajánlásokat) 
tiszteletteljes kritikával érdemes szemlélnünk.

● Tizenöt felvételt egyszerre  
készítő angol fényképezőgép  
a 20. század első éveiből

● Retusállvány üvegnegatívval

● Felvidéki család, az 1870-es években  
a Divald Műteremben készült üvegnegatív mai másolata

A műteremben történő fényké-
pezésnek idővel kialakult az esz-
közrendszere. Miután a fából ké-
szült kamerát nem csukták olyan 
gyakran össze, mint a külső fel-
vételezéshez használt utazógé-
pet, az masszívabb kialakítású 
és kevésbé helytakarékos kivite-
lű is lehetett. A viszonylag nagy 
méretű, üveglemezre fényképe-
ző, kazettás, nehéz szalongépek 
stabilabb és több helyet elfogla-
ló állványt igényeltek. A cserélhe-
tő objektívek mögé, olykor a gép-
vázba beépítették a zárszerkezetet 
is. Ezeknek a gépeknek a matt-
üveges képbeállítása a viszony-
lag alacsony fényerő miatt – még 
kellő gyakorlat birtokában – sem 
volt egyszerű feladat. Ezért a ko-
rabeli mesterek a műterem meg-
felelően megvilágított részére 
helyezett bútordarabokhoz (posz-
tamens, fotel, szék, asztal) állí-
tották be a kamerát, majd oda ve-
zényelték a modellt. Ez után már 
nem mozdították el a fényképező-
gépet az állvánnyal együtt; maxi-
mum a megfelelő pózba mereví-
tett személy élességét ellenőrizték 
a felvétel előtt.

A fényképezést eleinte nem 
a művészetek és a mesterségek 
közé sorolták, hanem a szabad 
ipar kategóriájába. Csak az első 
találmányi bejelentés utáni évszá-
zad hozta meg e foglalkozási ág 
hivatalos elismertségét.

album: Bőrkötéses, vaskos, 
kb. 24×30 centiméteres fotó
album, melynek belsejét úgy 
képezték ki, hogy a szokásos 
méretű fényképeket a lapok 
kivágott ablakaiba bele lehe
tett csúsztatni. Nem kizárólag 
a családtagok képeit gyűjtöt
ték, olykor elhelyezték benne 
vendégek, barátok, esetleg is
mert személyiségek (uralko
dók, politikusok, írók, színé
szek) arcképeit is.

● Műterembelső az 1909-ben át-
épített pozsonyi Mindszenty Műte-

rem kabinetképének hátoldalán

● A Nagymező utcai Mai Manó Műterem  
egy 1900-as évek elején készült kép hátoldalán

Kabinetkép: Az 1860as évek végétől, de inkább az 1870es évek 
elejétől elterjedt, kb. 10,5×17 centiméteres fénykép, melyet álta
lában albumokba helyeztek, de méretük miatt keretben már szoba
díszként is használhatták.
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Előkészületek,  
alapvetések

Sötétben történő fotózás alkal-
mával csak közeli témák eseté-
ben használunk vakut, egyébként 
a hosszú záridő, a nagy rekesz-
nyílás és a magas érzékenység 
az, ami lehetővé teszi, hogy a ké-
pek részletgazdagok legyenek. 
Ugyanakkor ez problémákat is 
felvet.

A hosszú záridő alkalmazása 
mellett jelentősen megnő a be-
mozdulás veszélye, így az egy-, 
de inkább háromlábú állvány al-
kalmazása a legtöbb esetben el-
engedhetetlen. Ha nincs kéznél 
állvány, támasszuk gépünket vala-
milyen szilárd felületnek (falnak, 
párkánynak). Egy több másodper-

lamennyi képünkön megjelenik. 
A digitális fényképezőgépek kép-
érzékelő pixeleinek szüksége van 
egy minimális fénymennyiségre, 
hogy az adott képpontot színhe-
lyesen és megfelelő fényerővel 
rajzolhassák meg, ellenkező eset-
ben képzaj keletkezik, amely-
nek mértéke a szenzor minősé-
gétől, a jelfeldolgozó szoftvertől 
és az alkalmazott zajcsökkentő 
eljárástól függ. A technika fejlő-
désével ezek folyamatosan fino-
modnak, ám egy átlagos kamera 
esetén, főképp a kép nagyítása-
kor zavaró lehet. Igyekezzünk te-
hát az érzékenységet a lehető leg-
alacsonyabb értéken tartani, és 
ha tehetjük, inkább hosszabb zár-
időt vagy nagyobb rekeszt hasz-
náljunk.

Megjegyzem, hogy a hosszú 
záridő is okozhat képzajosodást, 
aminek csökkentésére a legtöbb 
digitális kamera külön zajcsök-
kentő eljárást tartalmaz.

A záridő és a rekesznyílás 
csökkentésére használhatunk 
nagy fényerejű (f2,8, f1,4) ob-
jektíveket, amelyekkel akár egy-
két fényértéknyi előnyre is szert 
tehetünk a blende szűkítésével 
vagy a zársebesség növelésével. 
Ezek az objektívek általában a 
gyártók professzionális termék-
kínálatából kerülnek ki. Kiváló 
a képminőségük, áruk azonban 
a felhasználói körből adódóan 
meglehetősen borsos, viszont a 
legjobb eredményt velük érhet-
jük el.

A fehéregyensúly beállítása 
is fontos feladat a kép elkészíté-
se előtt. Az automatikus beállítás 
nem mindig vezet a legjobb ered-
ményre, főképp, ha a képen több 
különböző színű fényforrás is ta-
lálható. Ha van módunk a manuá-
lis beállításra, a kép megtervezé-
se után válasszuk ezt, egyébként 
pedig jó eredményre vezet, ha gé-
pünk menüjében a halogénvilágí-
tást választjuk ki.

Fénytelenkép

ces expozíció enélkül szinte bizo-
nyosan életlen lesz.

Jó szolgálatot tehet egy kül-
ső fénymérő is, különösen akkor, 
ha a kép egyes felületein erős fé-
nyű objektum, például utcai lám-
pa található, és nem akarjuk, hogy 
ezek a területek beégjenek, vagy 
miattuk a sötét képfelületekről el-
tűnjenek a részletek.

Fényszegény környezetben na-
gyobb rekesszel is dolgozhatunk, 
ez azonban nem mindig lehetsé-
ges, hiszen a rekesz növelésével 
csökken a mélységélesség, ami 
tájképek, városok fotózásakor 
hátrányos lehet.

A magas érzékenység film ese-
tében szemcsésedést okozhat a 
képen, ami bizonyos esetekben 
még jól is jöhet művészi elem-
ként, ám nem szerencsés, ha va-

Bár a jó fotó 
legfőbb feltéte-
leként szinte min-
denki első helyen 
említi a fényt, mégis 
a fényképezés talán 
legizgalmasabb területe, 
amikor e fontos feltétel hiá-
nyában kell kiváló minőségű 
felvételeket készítenünk. 
Sőt, a szegényes fényviszo-
nyok közötti fotózás kínál 
olyan lehetőségeket is 
számunkra, amit nappal 
nem használhatnánk ki.

Számos alkalom kínálkozik, hogy 
fényszegény viszonyok között 
is próbára tegyük fotós képessé-

geinket. A legegyszerűbb lehető-
ség erre az esti fotózás a szabad-
ban, de egy színházi előadás, egy 

koncert vagy divatbemu-
tató és kiváló lehetőség 
készségeink kipróbálá-
sára, fejlesztésére. Sőt, 
szándékosan is teremt-

hetünk olyan helyzetet, 
ahol a kevés fény által kí-

nált különleges 
képi hatásokat 
alkalmazhatjuk, 

amelyet kombi-
nálhatunk a képfelület 
egyes részeinek megvi-
lágításával is, éles el-
lentétet alkotva a sötét 
és a világos között.

Steiner Gábor

Ha épp a legfontosabb  
hiányzik
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Tervezzünk  
és gondolkodjunk!

Bár először a legtöbben arra 
gondolnak, hogy éjszakai felvé-
tel készítéséhez a legjobb idő-
szak a teljes sötétség, ez a leg-
több esetben nem így van, mivel 
ekkor választanunk kell, hogy a 
környezet vagy a mesterséges vi-
lágítás fényeit kívánjuk-e meg-
örökíteni, a kettő együtt ugyanis 

– az erős megvilágításkülönbség 
miatt – lehetetlen. Meg kell talál-
nunk tehát a középutat, amikor a 
környező fények (pl. az ég színe) 
és az éjszakai fények viszonylag 
egyensúlyban vannak. A legjobb, 
ha a teljes besötétedés előtti idő-
re tervezzük a fotózást, amikor a 
város fényei már kigyúltak, de a 
természetes megvilágítás meny-
nyisége még elegendő ahhoz, 
hogy az égbolt ne fekete tömb-
ként jelenjen meg a képen, azon-
ban ne is legyen domináns a mes-
terséges fények felett („kék óra”). 
A halogén fehéregyensúly ekkor 
segít abban is, hogy az ég mély-

kék színe a sötétség benyomását 
keltse.

Emberek fotózásakor is prob-
lémát jelent az előtér és a háttér 
egyensúlya. Ezt annak ellenére ne-
héz megteremteni, hogy ilyen ese-
tekben szükségünk van a vakura, 
mivel nem kívánhatjuk alanyunk-
tól, hogy percekig mozdulatlanul 
pózoljon. Gyakran láthatunk tu-
ristákat, akik automata gépükkel 
fényképezik egymást egy-egy mö-
göttük lévő nevezetesség előtt. Ám 
a legnagyobb teljesítményű vaku 
is kevés ahhoz, hogy a több tíz mé-
terre lévő hátteret is kivilágítsa, mi-
közben az automatika az előtérben 
lévő személyre számítja ki az ex-
pozíciót. Az ilyen fotó eredménye 
tökéletes feketeség a lefényképe-
zett személy mögött. A vaku hasz-
nálata tehát igényel némi agytornát, 
hogy megtaláljuk a kellő egyen-
súlyt a vakuval kivilágított terü-
let és a fényszegényen megvilágí-
tott háttér között. Amikor sötétben 
vakuval fényképezünk embereket, 
ügyeljünk a vörösszem-effektusra 
is, hiszen az nem nyújt vonzó lát-
ványt a fényképen.

Ennél is bonyolultabb a feladat, 
ha nem használhatjuk vakunkat. 
Színházban, koncerteken ez álta-
lános elvárás. A megoldás azért is 
nehéz, mert hiába használunk áll-
ványt, nem dolgozhatunk hosszú 
záridővel, hiszen a szereplők moz-
gásából adódó bemozdulást ezzel 
nem kerülhetjük el. Marad tehát a 
nagy blendenyílás és a magas ér-
zékenység. A zársebesség növelé-
se érdekében a képeket némileg 
alul is exponálhatjuk, ám ezeket 
érdemes nyers (RAW, NEF) for-
mátumban rögzíteni. A nyers ké-
pekből ugyanis több részlet hoz-
ható elő utólagos feldolgozással, 
mint a JPEG formátum tömörített 
képeiből, és a képzaj utólagos ki-
szűrése is egyszerűbb a megfele-
lő szoftverrel. A RAW formátum 

használata egyébként minden (sö-
tétben készült) fénykép esetében 
ajánlott, ám gondoskodjunk meg-
felelő mennyiségű memóriakár-
tyáról, mivel a nyers formátumú 
kép tárhelyigénye jócskán meg-
haladja a tömörített képét.

Különleges lehetőségek

Az „amerikai éjszaka” technikával 
nappal is készíthetünk éjszakai 
hatású képet. Ekkor először a hát-
térre – például az égboltra – mé-
rünk fényt, és ezt 1-2 fényértékkel 
(Fé, EV) alulexponálva állítjuk be 
kameránkat, majd vakut haszná-
lunk az előtér kivilágításához. A 
kívánt eredmény – azaz a kívánt 
előtér-háttér fényegyensúly – el-
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– záridővel. Ehhez az érzékeny-
séget állítsuk a lehető legalacso-
nyabbra, és válasszuk a legkisebb 
rekesznyílást. Ha szükséges, a 
záridő növelése érdekében hasz-
náljunk semleges szürke szűrőt is. 
A korszerű digitális kamerák már 
alkalmasak rendkívül hosszú ex-
pozíció beállítására, de ha ez nem 
lehetséges, számítsuk ki, hogy B 
(bulb) állásban meddig kell a zárt 
nyitva tartanunk. Ilyen hosszú ex-

pozíciónál nagyot nem tévedhe-
tünk, ha a zár néhány másodperc-
cel hosszabb ideig marad nyitva 
a számítottnál. Az eredmény az 
üres tér, hiszen a rajta keresztül-

haladók megvilágítása a moz-
gásuk következtében olyan 
csekély, hogy a képérzékelő 
„észre sem veszi” őket.

A mesterséges világí-
tás fényeit trükkszűrővel 

emelhetjük ki, amely a 
fényforrás körül csil-
lagszerű kévét hoz lét-
re. Ez egyes esetekben 

rendkívül látványos 
hatást kölcsönöz a 

képünknek, ám 
gyakran alkal-

mazva unal-

massá, sablonossá válik, így jól 
gondoljuk meg, mikor használjuk, 
mert utólag igen nehéz hatásu-
kat eltávolítani a fotókról. Egyes 
szoftverekkel viszont utólag is 
létrehozható ilyen látvány.

A hídról történő éjszakai fény-
képezés még állvány használata 
esetén is speciális figyelmet igé-
nyel. Az elhaladó járművek ál-
tal keltett rezgések hosszú záridő 
használatakor biztosan bemozdu-

lásos életlenséget eredményeznek. 
Ennek elkerülésére képstabilizá-
torral felszerelt objektíveket hasz-
nálhatunk, ha pedig ilyen nem áll 
rendelkezésünkre, igyekezzünk 
megfelelő helyet keresni a fény-
képezéshez a híd pilléreinél, mi-
vel itt a legkisebb a híd kilengé-
se, és ha van rá mód, várjuk meg, 
míg elhaladnak a járművek.

Szintén a bonyolultabb fotós 
feladatok közé tartozik az éjsza-
kai égbolt megörökítése. A kevés 
fény miatt ekkor rendkívül hosszú 
záridőt kell alkalmaznunk, miköz-
ben a Föld már elfordulhat annyit, 
hogy az égbolt csillagai a képen 
vonalakként jelenjenek meg. Igaz, 
ez egyes esetekben igen látványos 
fényképeket eredményezhet.

az előtérben álló 
téma kontúrjainak 
legapróbb finomságait 
megmutató, ellenfényes 
felvételek, amelyek hát-

tere a naplemente gyönyörű 
színeiben pompázik.

Tárgyfotózáskor is kihasz-
nálhatjuk a jótékony sötétsé-
get, amely lehetőséget ad arra, 

hogy a legfontosabb részletet 
egy-egy finom fénysugárral ki-
emeljük, miközben a többi részlet 
fokozatosan a feketeségbe vész.

Néptelennek tűnő tereket fény-
képezhetünk hosszú – többperces 

éréséhez érdemes több beállítás-
sal is próbafelvételeket készíteni.

Sötétedéskor a háttér még vilá-
gos, de az előtér már kevés fényt 
kap. Ilyenkor készülhetnek csak 

(Takács Szabolcs felvételei)

Az itthon is jól ismert Tamron márka nemrégiben je-
lentette be legújabb objektívét.

A legkompaktabb jelzővel illetett lencse 15-szörös 
átfogásra képes, és 62 mm-es szűrőmenettel rendelke-
zik. A biztos és éles képek érdekében egy VC (Vibra
tion Compensation = rázkódáskompenzáló) rendszer-
rel, valamint a Tamron újdonsült ultraszonikus motor 
rendszerével (PZD = Piezo Drive) is ellátták. A 18–
270 mm F:3,5–6,3 Di II VC PZD objektívet kezdetben 
Canon és Nikon, majd Sony kompatibilis csatlakozóval 
is gyártani fogják.

Őszintén megvallom, 
sokszor előfordult már 

velem (kivel nem?), hogy 
olyan öltözékre vágytam, 
amely tele van akasztókkal. 
Így minden apróságot (mo-
biltelefont, lámpát, fénymé-
rőt stb.) magamra tudnék 

aggatni, s ha szükséges 

egyből kéznél lenne. Több gyár-
tó is kínál hasonlót fotósmellény 
formájában, de ezeknek vannak 
hátrányai is, például a mellényt 
téli nagykabátomra felvéve, a 
szembejövők könnyedén Miche-
lin babának nézhetnek.

Kihúzható akasztók
Most azonban találtam egy 

megoldást, amely már a 21. szá-
zadot idézi. A Key-Bak által gyár-
tott különféle kulcstartó-teke-
rentyűk (jobb szót hirtelen nem 
találok) érdekes lehetőségeket 
hordoznak. A különféle modellek 
közös jellegzetessége, hogy ruhá-
ra, zsebre vagy övre akaszthatók, 

és egy auto-
m a t i k u s a n 
visszacsévé-
lődő, erős 
madzagon ke-
resztül kapcso-
lódnak a kulcskarikához, amely-

hez bármilyen könnyebb tárgyat 
rögzíthetünk. Így nem kell ag-
gódnunk, mondjuk, a mobiltele-
fonunkért, hiszen az állandóan a 
visszacsévélt madzag végén lóg, 
de ha szükséges, bármikor köny-
nyedén a fülünkhöz emelhetjük.

A Key-Bak kulcstartókkal el-
érhető, hogy minden a kezünk 
ügyében legyen. Segítségükkel a 
nyakunk helyett a terhelést átad-
hatjuk a vállunknak vagy a dere-
kunknak. Az igazán nagy előny 
azonban mégiscsak az, hogy nem 
kell zsebeinkben kotorászni, még-
is biztosak lehetünk abban, hogy 
nem hagyjuk el kedvelt felszere-
lésünket.

A Key-Bak termékek igazán 
jó minőségű, amerikai gyártmá-
nyok, nem a távol-keleti gyártók 
olcsó szintjét tükrözik.

További információ: www.
fotopiac.hu

A legkisebb nagy
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Az alábbiakban azokat az eseteket 
szemrevételezzük, amikor a fény-
képezés nem csupán az idő egy 
törtrészének állít emléket, hanem 
hosszabb folyamatot mutat be. 
Az ilyen típusú fényképek célja 
legtöbbször a mozgás vagy az idő 
képi ábrázolása, akár rövid, akár 
hosszabb idejű expozícióval tör-
ténjen is a kivitelezése. Egyaránt 
ábrázolhatunk fizikailag megfog-
ható és filozofikusabb témákat. 
Megmutathatjuk konkrét tárgyak 
mozgását, de az idő megjeleníté-
sével fogalmakat is ábrázolhatunk. 
Egy elmosódó utcai forgataghoz 

– példának okáért – a képet néző 
már nem csupán magát a mozgást, 
de a rohanó világot is könnyedén 
társíthatja. Ebben a cikkben meg-
vizsgáljuk, hogy a különböző ex-
pozíciós idők, valamint követő 
technikák mi módon és milyen 
mértékben képesek megjeleníteni 
az időt és sebességet.

■ Néhány ok,  
 amiért érdemes
A mozgást számos módon kife-
jezhetjük a fotográfia nyelvén, és 
bár a végeredmény hasonló, a kü-
lönböző eljárások – helyzettől füg-
gően – eltérő hatásfokkal működ-
nek. Néha szükséges bizonyos 
elemek eléletlenítése, és csak a 
képmező egy része marad éles te-
rület. Máskor szeretnénk, ha min-
den bemozdulna, vagy ellenkező-
leg, minden éles maradna.

Néhányan csupán azért mozdít-
ják be a témát, hogy megmutassák 
mozgásukat. Kezdetnek persze ez 
sem rossz, és főleg akkor, ha is-
merjük és helyesen használjuk a 
technika adta különböző lehető-
ségeket. A fotográfia azonban – és 
különösen igaz ez a másodperc 
törtrészénél hosszabb expozíciós 
idővel készülő felvételekre – nem 
csupán a mozgást mutatja be ön-

kalmazható nem csupán a mozgás 
ábrázolására, de akkor is, ha cé-
lunk, hogy egy letisztultabb képi 
világot hozzunk létre, kihegyez-
ve a képet néző figyelmét egyet-
len témára.

■ Két alapvető technika

A mozgásábrázolás mértékének 
kulcsa az expozíciós idő hossza. 
Minél gyorsabban csukódik a zár, 
annál kisebb a bemozdulás mér-
téke. Fordított esetben természe-
tesen a hatás is ellenkező: a hosz-
szabb záridő „életlenebb” képet 
eredményez. Bármilyen értéket 
mutasson is gépünk kijelzője, két 
alapvető ábrázolási módszer kö-
zül választhatunk.

1. Bemozdult téma, fókusz
ban a háttérrel

Példának okáért induljunk ki 
egy mozgó járműből, fix tereptár-
gyakkal a háttérben. A hosszabb 
expozíciós idő okozta bemozdu-
lás segítségével úgy moshatjuk el 

A mozgás ábrázolása magában. Képes különleges han-
gulatokat, érzelmeket kifejezni, 
melyeket ki-ki saját maga társíthat 
a fényképekhez. Ahogy már ko-
rábban említettem, az utcákat járó, 
bemozdult embertömeg a városi 
nyüzsgésre utalhat, míg a szélben 
hajló fák akár a magányra.

A mozgásábrázoláson túl – le-
gyen szó direkt felhasználásról 
vagy hangulati elemről – a hosz-
szabb expozíciós idővel szelektál-
hatunk is a képhatárokon belül. A 
bemozdulás mértékével arányo-
san konkrétból elvonttá, látható-
ból láthatatlanná varázsolhatunk 
képelemeket. Képünk főszerep-
lője mögött elmoshatjuk a töb-
bi embert, az utcai forgalmat, de 
még a növényzetet is, bármit, ami 
az expozíció pillanatában mozdu-
latlan témával ellentétben mozog, 
elmozdul. Minél nagyobb a se-
bességbeli különbség, annál rövi-
debb expozíciós idő hoz létre ará-
nyaiban ugyanakkora különbséget 
a képen. A módszer kitűnően al-

Sokan vallják, 
a fényképezés 
a pillanat művé-
szete. Ezzel a kije-
lentéssel éppúgy 
találkozhatunk 
fotográfusok 
önvallomásában, 
mint fotográfiáról 
szóló írásokban és 
elmélkedésekben. 
Való igaz: sem-
milyen más ábrá-
zolási mód sem 
tudja a pillanatot 
úgy megragadni, 
mint a fényképe-
zés. A fényképen 
egy adott pillana-
tot látunk, annak 
előzménye és 
következménye 

– legalábbis fizi-
kai értelemben 

– már rejtve marad 
a szemlélő elől. 
Annak ellenére 
azonban, hogy 
a megállapítás 
a végeredményt 
tekintve helyes-
nek tűnik, érdemes 
mégis átgondolni 
ezt a kijelentést. 
Vajon valóban 
rejtve marad?

Húzzunk 
csíkot! Sulyok László

(Vajda János felvétele)
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a járművet, hogy magát a hátteret 
élesen tartjuk. Ezáltal azonnal és 
egyértelműen kommunikálhatunk 
a képet szemlélővel: a jármű moz-
gott a felvétel készítésének pil-
lanatában. Technikai háttereként 
csupán annyit, ehhez hosszabb 
expozíciós időre és állványra van 
szükségünk. Hasonló módszerrel 
készülnek a mindenki által ismert, 
éjszakai autólámpacsíkot ábrázo-
ló felvételek.

2. Bemozdult háttér, fókusz
ban a főtémával

Az előzőkhöz képest ebben az 
esetben nem a háttéren, hanem 
magán a főtémán marad a fókusz, 
az elmosódás lényegében a hát-
teret érinti. Az előző példát foly-
tatva: a jármű éles marad, a moz-
gást a háttér elmosódása mutatja. 
Technikailag minden változatlan, 
lassú expozíciós időre lesz szük-
ség. Állvány helyett azonban, ha-
sonlóan a videokamera svenkelé-
séhez, az expozíció pillanatában 

(előtte és kismértékben utána is) 
a téma mozgásirányával párhu-
zamosan el kell mozdítanunk a 
fényképezőgépet.

A fentiek kivitelezése leginkább 
a kezdőknél okozhat nehézséget, 
hiszen számukra az egyik legfon-
tosabb betartandó szabály, hogy 
az expozíció pillanatában tartsuk 
mozdulatlanul a kamerát. Jelen 
esetben pontosan ezt kell meg-
szegnünk, igaz, a svenkelés nem 
feltétlenül jár együtt a fényképe-
zőgép stabilitásának elvesztésé-
vel. Éppen ellenkezőleg! Rend-
kívül fontos a mozgás irányának 
pontos leképezése. Le kell szö-
geznünk azt is, hogy a be- vagy 
elmozdulás következménye nem 
egyenlő az életlenséggel. A titok: 
ahhoz, hogy megfelelő eredményt 
kapjunk, a lehető legpontosabban 
kell igazodnunk a tárgy mozgásá-
nak irányához és sebességéhez.

A követés pedig korántsem 
könnyű, érdemes gyakorolni. Mi 

módon? Keressünk mozgó témá-
kat. A legkézenfekvőbb megoldás 
a forgalom résztvevőinek megörö-
kítése, de ha lehetőségünk van rá, 
próbálkozhatunk sporteseménye-
ken is, például egy kosárlabda-
meccsen. A cél a mozgástípushoz 
és annak sebességéhez társítan-
dó legideálisabb expozíciós idő 
megtalálása, amikor az elmosó-
dás mértéke növeli, és nem pedig 
rontja a kép kifejezőerejét.

■ További lehetőségek

A fent ismertetett alaptechnikákon 
túl természetesen további módsze-
rek is léteznek a mozgás megörö-
kítésére. Elmoshatunk mindent, 
de ugyanígy ki is merevíthetjük 
az egész jelenetet. Mindkettővel 
érdekes hatást érhetünk el, hiszen 
a szemünk által közvetített, meg-
szokott látványtól jelentősen elté-
rő képeket kapunk.

A kimerevítés eszköze a meg- felelően rövid expozíciós idő, 
amely képes megfagyasztani a 
mozgást. Míg például a profi 
sportfotósok tudják, hogy adott 
sportág szereplőit adott megvilá-
gítási helyzetben mekkora záridő-
vel kell fényképezni, hogy az ne-
hogy kismértékben vagy teljesen 
bemozduljon, számunkra marad 
a kísérletezés, és a tapasztalatok 
elemzése.

Ha a felvétel készítése során 
mindent elmosunk, színkavalká-
dot kapunk, amely érdekes hatást 
kelthet. Az ilyen típusú képekre 
ráfoghatjuk, hogy művésziek, de 
azt is, hogy szerzőjük bizony el-
rontotta őket. Ne essünk túlzá-
sokba, és bármennyire is hatásos 
a megjelenítés ilyen módja, néha 
igyekezzünk egy-egy éles képet 
is készíteni.

A mozgásábrázolás egy újabb 
módszere lehet a multiexpozíció-
val kombinált sorozatfelvétel. A 
tükörreflexes fényképezőgépek 

– típustól függően – lehetővé te-
szik sorozatfelvételek elkészítését. 

Némi számítógépes utómunka se-
gítségével, akár eltérő átlátszó-
sággal, egymásra illeszthetjük az 
így készült képeket, így érdekes, 
szokatlan, a mozgás fázisait ábrá-
zoló képsorozatot kaphatunk. Áll-
vány használata szinte kötelező, 
hiszen fontos, hogy az egymásra 
illesztett felvételeknél a háttér ne, 
csak a téma mozduljon meg.

■ A megfelelő expozíciós idő

A fényképezéssel csupán ismerke-
dők számára tapasztalat hiányá-
ban jogos lehet a kérdés, vajon 
mekkora is a mindenkori helyes 
expozíciós idő. Természetesen 
minden felvételi helyzet egyedi, 
egy adott expozíciós idő már nem 
biztos, hogy a következő pillanat-
ban is megfelelő. Ahhoz, hogy a 
leggyorsabban megtaláljuk a he-
lyes beállításokat, érdemes felten-
nünk a következő kérdéseket:
❚ Milyen gyorsan mozog a téma?
❚ Mekkora a fényképezőgép és a 

téma közötti távolság?

❚ Mekkora mértékben szeretnénk 
megjeleníteni a mozgást a ké-
pen?

❚ Milyenek a felvétel megvilágí-
tási körülményei?
Minél rövidebb az expozíciós 

idő, annál kisebb mértékben je-
lenik meg a mozgás a képen. Tü-
körreflexes gépeknél az expozí-
ciós határ általában 30–1/8000 
másodperc, amely lefelé a B idő 
segítségével tovább is kiterjeszt-
hető.

Az expozíciós idő megállapítá-
sakor vegyük figyelembe, hogy a 
hosszabb záridő, amellett, hogy 
elmossa a mozgó tárgyakat a ké-
pen, világosítja is a felvételt. En-
nek mértéke akár túlzó is lehet, 
kiégett felületeket eredményez-
ve. Léteznek azonban ellensze-
rek. Ilyen lehet a blende szűkítése, 
amely csupán a mélységélességre, 
de nem a bemozdulás mértéké-
re van hatással. Ha ez valamiért 
nem vezet megoldásra, módosít-
hatjuk a fényképezőgép érzékeny-
ségét is.(Benkő Sándor felvétele)

(Zsila Sándor felvétele)



Másképp	gondolkodók Kilincsek, ajtók, ablakok. Lehet ez másnak nádbuga, pókháló, váza-
forma, KRESZ-tábla, cserépkályha, bármi statikus fixáció. Olyan, ami 
mellett fényképezőgéppel a kezében képtelen elmenni tétlenül, ha 
valamilyennek látja. És fotókészítés közben ott kísért a fotózás mint 
kanonizált művész-professzió által megfogalmazott alapkövetel-
mény: Alkoss!
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De a kilincseknél, ablakoknál maradva, könnyen 
meg tudok különböztetni valamit az ilyen krea-

tív, eredményközpontú fotózás és a fotókészítés-
valamiről között: egyáltalán nem kell, nem akarok 
alkotni. Eszem ágában sincs eltérni a totál merőle-
ges nézőponttól és a lehetőség szerint párhuzamos 
élekről. Semmi kedvem valami eredetiséget vinni a 
képbe. Régi ajtó, mozaikosra száradt festékkel, rajta 
egykorú kilincs. Ablakoknál ugyanezt az objek-
tívmerevedést a körben málló vakolat alól előbújó 
vegyes építőelemek, a szintén mozaikosra szikkadt 
keret és redőny, a repkény, és főként az átlátszatlan-
ság idézi elő, illetve egy-két meghökkentő minta a 
keret körül, amilyet, mondjuk, Gyomaendrőd egy 
sátortetős házán láttam. De kérem, egy csomóan 
vagyunk ezzel vagy mással így vagy másképp. Az 
meg ott önmagában szép. Esztétikai szempontból 
csak plagizálok, eszembe sem jut forrásként fel-
tűnni. Még csak azt se mondhatom, hogy valaha 
elindultam volna kilincset keresni. Köszönöm a 
jó sorsnak, ha útközben valahol láthatok egy szép 
kilincset egy szép ajtón, és „magammal vihetem”: 
ha épp van nálam gép, és a non plusz ultra, ha áll-
vány is akad. Nem szalad el, nem lesz homályos, 

időzített kioldás, ISO 100, f8 messziről, totál merő-
leges felvétel, később „előhívás” a RAW-ból, végül 
a döntés: megtartom-e. Ennyi. Ilyenkor az alkotás-
tól igen távol eső pillanatokról beszélünk.

Bármiféle hozzáadott tartalom csupán utólag 
juthat egy ilyen képbe, ami viszont azt jelenti, hogy 
a kép ilyenkor egy gondolatot illusztrál – ennek 
viszont semmi köze a fotó elkészítéséhez. Teszem 
azt, idézem Ulric Neisser (Gondolat, 1984) Megis-
merés és valóság című, talán idejétmúlt, de szerin-
tem ragyogó könyvét. Itt a szerző a látás fogalmát 
a retinára vetülő kép helyett az optikai mező válto-
zásainak letapogatásában véli meglelni (szép, hogy 
ő is csak idéz); illetve a távol-keleti tanokat Euró-
pába beemelő Schopenhauer főművének egyik kez-
dőmondata: „A világ a képzetem”. Mármost mind 
az ablak, mind a kilincs alkalmas lenne arra, hogy 
az idézett és idézetlen gondolatok metaforájaként 
szerepeljen. Sőt a szemlélőt a valóságtól elválasztó, 
történésmentességében lelepleződő optikai mező 
átlépésére váró küszöb allegóriájaként kifejezze 
valami mélyről fakadó témaválasztásunkat a kilincs 
felé; annál inkább, ha hozzávesszük, hogy egy, a 
kilincs fotózására legalkalmasabb erős telébe bele-

pillantva az optikai mező változatlan változásával 
szembesülünk, ami rögtön rá is mutat a világnak 
tartott valami képzet mivoltára.

Na hagyjuk ezt, az ott csak egy szép kilincs, 
ez meg nem több, mint karika-túra. Aligha 

alkalmasabb ezt az eszembe vésni, mint valami 
kihalt vagy nyüzsgő utca túloldalán. Hogy a torzí-
tást kizáró tele nyújtotta relatíve kis, de centikben 
mérve elegendő mélységélesség közben elége-
dettséggel és a külvilág kizárásával töltsön el. 
Bármi ilyen, alkotástól (amennyire lehet) mentes 
fotókészítést végzünk, az ép észre vall. Ahogy 
tudom, a fotózás a legnépszerűbb hobbi (bár talán 
a televíziózás és a főzés megelőzi). Eszembe jut 
itt a képernyőn gyakran feltűnő Jamie Oliver Egy-
szerűen csak főzz! című kiadványa, ami a kortárs, 
dekadens gasztrotéboly egyik ínyencfalatja. Nem 
véletlenül, címében leszámol a fakanálverseny-
nyel. Másoljunk hát stílusosan tőle: egyszerűen 
csak fotózz! És ne a cinikus oldalt fogjuk itt meg. 
Az egyszerűség alatt a magunknak fotózást értem, 
a gép eredetileg természetes másként használá-
sát. Nem feltétlenül alkotó-, hanem tükröző-rög-
zítő eszköz. De ettől nem szegényebb. A magunk 
gondolatai önmagunk számára fenntartott nyel-
vének egy emlékkönyve. Virtuális farzseb. Az én 
lapos zsebem például tele van gondolati és képi 
kilincsekkel (bilincsekkel) – át nem lépett küszö-
bökkel. De ismerek olyat, aki állatszemeket fotóz: 
félelmetes. Arra gondolok, hogy egyesek merev 
ufóvárásban múlatják az időt, ő meg fotózza 
más, tényleg látható fajok lelkét. Meg olvastam 
olyan hirdetést, ahol azért árulta a jóember azt a 
széleslátót, mert ő csak felhőkre megy, és abban 
az a lencse nem jó. Szívből irigylem! Aztán a 
megvilágosodás közeli állapotba egy hallott 
vélemény juttatott, ami szerint a sokat használt 
cementes misungpadlózatnak bizonyos szögben 
selyemfénye van, és hát meg kéne fotózni, ugye. 
Másik ismerősöm olyan gonddal küzd, hogy a 
siklóernyő kezelőfogantyúi és a túlélés érde-
kében kihasznált szempár nem engedik, hogy 
érdemben zoomoljon, miközben lebeg… Persze, 
biztosan járulhat mindehhez tehetség, képzettség, 
technika, szerencse, na meg jó kapcsolat – exhi-
bicionizmusban és/vagy anyagi tekintetben ala-
pozott sikerélmény. De ettől még, énszerintem, a 
legértékesebb, mindenki által elérhető eredmény 
a fotós, a téma és a kép rajzolta háromszög tör-
ténéseinek élményszerű megélése, belülről. És 
nem a fotó mittoménkikmik által meghatározott 
milyensége. Igaz, ez utóbbi talán egyből a máso-
dik szempont.
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többi a reflexeken, a ritmusérzé-
ken, az állóképességen, a tanulá-
son s legfőképpen a szorgalmon 
múlott. A Képes Sport régebbi 
számaiban ott sorjáznak a köte-
lező szenzációk: gólok, K. O.-k, 
nagy fejesek a startkőről, szaltó 
a gerendán, a győztesek öröme, 
a vesztesek könnyei. Nem egy 
ezek közül mai szemmel nézve 
is bravúrkép, hát még akkoriban. 
Ám az idő könyörtelen rostája 
újra és újra átszitálja az életmű-
veket, s ha tetszik, ha nem, bár-
mennyire bezzegezik az idősebb 
korosztály, a negyven évvel ez-
előtti bravúrra a mai ártatlan sze-
mek közönyösen néznek. Nem 
lehet minden régi sportfotó mel-

Fejtsük meg a jó fénykép titkát! Ezúttal 
almási László egyik klasszikus sportképét, 
a Futbalett című felvételt elemezzük. Almási 
László 1957-ben került a Képes Sport szer-
kesztőségébe, s 34 éven keresztül, nyugdíjba 
vonulásáig dolgozott ott. A mai sportfény-
képezés és Almási munkájának körülmé-
nyei úgy viszonyulnak egymáshoz, mintha 
valaki a távoli hegycsúcsot a francia Alpok 
egyik kényelmes síliftjében ülve érné el, vagy 
oxigénpalack nélkül a Himalája tetejét.

ezelőtt. Ha ötvenen jelentkez-
tek, akkor kiküldte őket a futó-
versenyre. Az ötvenből kettőnek 
megvolt a győztes, amint átha-
lad a célvonalon, s onnantól már 
csak azt a két embert kellett to-
vább tesztelni. Manapság ez már 
nem megy: ötvenből csak kettő-
nek nem szokott sikerülni a dön-
tő pillanat megörökítése. Olyan 
jók ugyanis a kamerák.

Amikor 1957-ben Almási egyik 
sporteseményről a másikra loholt, 
hogy a hetente megjelenő ké-
pes sportlapot ellássa töméntelen 
mennyiségű anyaggal, akkor jó-
formán csak magára számíthatott. 
Autodidakta létére elleste az idő-
sebb mesterektől, amit lehetett, a 

Mitől
jó?

Szarka	Klára		
sorozata

Az idősebbek joggal bezzegez-
nek, a fiatalok meg hümmögnek 
csak unottan: ja, ja, a régi tech-
nikával minden más volt. De 
tényleg más volt. A digitális, sőt 
a motoros, automata gépcsodák 
előtt is fényképeztek az emberek, 
s némelyek nem is rosszul. Így 
aztán régebben egy kicsit egy-
szerűbb volt kiszűrni a rátermett 
riportert a sok kattogtató közül. 
Ki kellett küldeni a sportpályá-
ra. Ha ott helytállt, akkor bármi-
lyen feladatot rá lehetett bízni. 
Néhány éve mondta el egy inter-
júban a világ egyik legnagyobb 
képügynökségének vezetője, ho-
gyan ment a felvételiztetés a 
sportfényképészi állásra 15 évvel 

�9
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lé fotótörténeti tankönyvet mel-
lékelni!

Ezért is lenyűgöző, ha olyan 
témában csinál valaki maradan-
dót, amelyikben amúgy roppant 
gyorsan oda a dicsőség. Sport-
ban. Mi kell hozzá? Szerencse is, 
persze, mint mindenhez az élet-
ben, de legfőként szakmai kul-
túra. Hiszen a sportról mint fo-
tótémáról mindenki felmondja a 
kötelező közhelyeket: nagy em-
beri drámákról, a felfokozott erő-
feszítések expresszív látványáról, 
a gyakran önsanyargatássá váló 
küzdelemről, az önfeledtség szül-
te groteszk, humoros látványról 
s a többiről. Készült és készül 
is sok-sok remek fotó ezekről a 
helyzetekről a pályán s az edzé-
seken is. Viszont Almási Lász-
ló most kiválasztott fotográfiája 
korántsem a kézenfekvő fényké-
pészi megközelítésből született. 
Ebben az esetben a fotográfus 
nemcsak hűséges dokumentátor-
ként leste a kötelező pillanatot, 
nemcsak a pályázatokra és kiál-
lításokra való „emberi momen-
tumokra” volt kihegyezve a fi-
gyelme, hanem a szó legteljesebb 
és legegyszerűbb értelmében a 

szépre is. Csak zárójelben mon-
dom: a legnagyobb bravúr talán 
éppen ez volt. A figyelemnek ez 
az elképesztő megosztása. Úgy, 
hogy a sokféleségre koncentrálás 
egy csöppet sem csökkentette az 
összpontosítás intenzitását.

Tehát ott gubbaszt hősünk a 
futballpálya szélén – a jó szélén, 
persze, ennyi a szerencséje –, s 
felugrik két játékos. Mind a ket-
ten akrobatikus erőfeszítést tesz-
nek a labda megszerzéséért. Úgy 
úsznak a levegőben, mintha nem 
volna gravitáció. S ez még semmi. 
Almási éppen azt a pillanatot volt 
képes a filmre rögzíteni, amikor 
az egyébként egymás ellen küzdő 
ellenfelek a tánckar balerináihoz 
hasonló módon mintha millimé-
terre összehangolnák a mozdula-
taikat, harmonikusan egymásra 
rímeltetnék kezük, lábuk tartását. 
Szinte hallani véljük a kísérőze-
nét a háttérből, vagy eszünkbe 
juthatnak a szinkronúszók hason-
ló mutatványai. Ám mindez nem 
a medencében, hanem a Népsta-

dion füvén, helyesebben füve fö-
lött történt a másodperc törtrésze 
alatt.

A karok és vállak szabta egye-
nes enyhén emelkedik jobbra, 
ahogyan a háttérül szolgáló tö-
mött lelátó vonala is. A háttér tó-
nusainak ritmusa: a fű világosabb, 
a nézőtér sötétebb s az ég egész 
világos szürkéjének váltakozá-
sa csak fokozza az összhatást. A 
motívum képkivágása tökéle-
tes, hiszen alul és fölül kell a tér, 
hogy az alakok lebegését hangsú-
lyozza, ám oldalt nincs szükség 
fölösleges luftra. Koncentráljon 
csak a néző a témára. A bal ol-
dali focista mögött futó apró alak 
körvonala csöppet sem zavarja 
meg a látvány báját – manapság 
talán sokan kikapnák onnan szá-
mítógéppel –, sőt szinte kell is 
oda, hogy a jelenet evilágiságát 
hangsúlyozza. Azt, ahogyan a fo-
cimeccs szokásos küzdelmében 
az olyan nagyszerű fotográfusok, 
mint Almási László, néhanapján 
nekünk is megmutatják az átla-
gos tekintettel láthatatlant. Azt, 
hogy a szép olyankor is megszü-
lethet, amikor senki nem is szá-
mít rá.

Proimage | Artfoto Kft.
1024 Budapest, Moszkva tér 10.
T: +36 1 209 9261
info@proimage.hu | www.proimage.hu

Megalkotva a tökéletes pillanatok rögzítésére.
A Sinar arTec kamera rendszer.
Eddigi hátfaladaptációk: Sinar. Új adaptációk: Phase One, Leaf, Hasselblad
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tüzelve
A fotósmellény vagy a 
Sun-sniper sokaknak 
nem jön be. Nekik ta-
lálták ki a b-gripet, ezt 
a gyorscseretalppal el-
látott fotós övet. Érde-
kessége, hogy az övre 
bármikor – a vadnyu-
gati pisztolyokhoz ha-
sonlóan – felcsattinthat-
juk a fényképezőgépet 
az objektívvel. Aztán, 
mint egy „fotó-cow-
boy”, bármikor előránt-
hatjuk és lőhetünk a géppel. Akár párbajt is vívhatunk; kinek sikerül 
hamarabb lefényképeznie a másikat. A viccet félretéve, az öv a ne-
héz váz és objektív súlyát a nyakunkból vagy kezünkből a csípőnk-
re terheli, ráadásul mindig kéznél van. Kialakításának köszönhetően 
a rögzítés után a fényképezőgép nem vagy nagyon nehezen tud oldal-
irányban elfordulni. A talp ugyanakkor támasztékként és távtartóként 
is szolgálhat, mondjuk, makrofelvételeknél, míg a gyorscseretalp a 
legtöbb állvánnyal kompatibilis. A tartó akár az objektívcsere idejére 
is biztos lehetőséget kínál, így nem a kezünkben kell egyensúlyozni. A 
b-grip övhöz egy esővédő is jár, így igazán hasznos lehet városnézés-
kor vagy túrázás alkalmával is.

További információ: www.fotopiac.hu, ahol a termék aktuális ára 
15 900 Ft.



A képet egy magazin megbízásá-
ból készítettem. A brief főként a 
hangulatra vonatkozott, ez eset-
ben a megkötés csupán annyi volt, 
hogy a kapott exkluzív parfümök-
nek előnyösen és jól felismerhe-
tően kell szerepelniük a fotón. Le-
hetőleg az újság világos, letisztult 
világába illeszkedjen a kép, illet-
ve a hangulata legyen dinamikus 
és friss.

Az alapkoncepció egy fehér 
háttér előtti csobbanós-vizes, di-
namikus kép elkészítése volt, 
ahol a különböző üvegek a ha-
gyományos pozíciótól eltérően 
nem egy alapra kerülnek, hanem 

„a levegőben lógnak”. A kézi rajz-
ban elkészített vázlatok után, ahol 

nagyjából kitaláltam a tömegek 
elhelyezését, és a tipográfiának 
helyet hagyva elhelyeztem a kü-
lönböző képelemeket, nekikezd-
tünk a kivitelezésnek.

A kép alapját képező koncentri-
kus csobbanásokat egy külön erre 
a célra kivágott fotókarton lappal 
készítettük, többféle formát, már-
togatási mozdulatot kipróbálva. 
Itt fontos volt, hogy a hullámfor-
mák ütközéséből, interferenciájá-
ból egy megfelelően dinamikus, 
látványos felület jöjjön létre, de 

A  H ó n A P  r e K l á M F o t ó j A

Szinte minden parfüm-ház kifejezetten nyárra szánt
kreációkat hoz ki erre az időszakra, illetve elkészítik
legkelendőbb illataik nyári változatát. A nyári illatok il-
latanyag-koncentrációja rendszerint alacsonyabb, a ki-
sebb töménység pedig kevésbé tartós hatást eredmé-
nyez - végeredményben viszonylag többet kell használ-
nunk belőlük. A nyár illatait a frissességet adó jegyek
jellemzik, mint az érett, lédús citrusok, reggeli harma-

tos mező vagy hűs erdő illata, tengervíz, zöld levelek,
egzotikus növények illatjegyei. 

Napozáskor és szoláriumban ne használjunk parfümöt,
mert fényérzékenyítő anyagokat tartalmazhat, melyek az
UV sugárzás hatására allergiás reakciókat válthatnak ki,
sőt, maradandó barna foltokat okozhatnak a bőrön. Aki
strandoláskor sem szeretne lemondani kedvenc parfümjé-
ről, válasszon alkoholmentes változatot, vagy testpermetet. 

Beauté La femme
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A NAPFÉNY 
ILLATA

A
parfüm illatát befolyásolja a környezeté-
nek páratartalma és hőmérséklete ezért
nyáron a tömény, nehéz illatok túl inten-
zíven érvényesülnek. A fűszeres illatkom-
pozíciók emellett a melegérzetet is fo-

kozzák, ezért viseletük kényelmetlen a hőségben –
ilyenkor jobb közérzetet eredményeznek a könnyed és
friss aromájú parfümök. 

Zavarba ejtő választékot kínálnak a parfümériák csábos
csomagolású, friss, gyümölcsös vagy éppen könnyű virágos
nyári illatokból – összeállításunk segít a választásban.

Horváth Dániel
Gimnázium után kezdett komolyabban fo-
tózással foglalkozni, majd 1993–95-ig az 
Iparművészeti Főiskolán dolgozott műte-
rem- és laborasszisztensként. 1995-ben 
felvették, és 2000-ben diplomázott a köz-
ben egyetemmé vált Magyar Iparművészeti 
Egyetem (azóta MOME) Vizuális Kommu-

nikáció Tanszékén. Diploma után még egy évet dolgozott ugyan-
ott tanársegédként, azóta saját vállalkozásában dolgozik szabad-
úszó reklámfotósként.

Az alkalmazott fotográfia területén főként a tárgy-, étel- és ital-
fotózásra, illetve az építészeti fotózásra koncentrál, de a fényké-
pek utómunkáit is saját maga végzi.

Referenciái között ismert hazai és multinacionális cégek, ügy-
nökségek, külföldi és magyar vállalatok találhatók.

A cikksorozat 
ismert magyar 
divat- és reklám-
fotográfusok mun-
káiból merít. Ki 
készítette a fotót, 
milyen céllal és 
hogyan készült 
el egy-egy jelleg-
zetes felvétel?

Benkő	Sándor	sorozata

 Horváth Daniel: A napfény illata

http://www.danielhorvath.com
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semmiképpen ne legyen túl zava-
ros.

A parfümös üvegek külön ké-
szültek el, áttetsző damillal 
felfüggesztve. Itt a nehézséget a 
problémásan kontrollálható fel-
függesztés és öntés jelentette, il-
letve szükség volt a műtermi ge-
nerátor villanási idejét a lehető 
legrövidebbre állítani, hogy a 
fröccsenő vízcseppek nagyon ne 
mozduljanak be. Mivel a telje-
sítmény és a villanás ideje egye-
nesen arányos egymással – tehát 
nagy teljesítményt csak lassabban, 
kis teljesítményt viszont gyorsan 
képes leadni a generátor –, így 
meg kellett keresni az optimális 
beállítást, hogy a mélységélesség 
is meglegyen, és a vízcseppek se 
mosódjanak el. A gyors villanás 
esetén előforduló színtorzulás 
miatt nem kellett aggódnom, mert 
a Broncolor Grafit A generátorok 
vezérlése képes a villanási idő 
változtatására elég széles határok 
között (1/250–1/8000 s) anélkül, 
hogy a színhőmérséklete módo-
sulna.

Ezután még külön elkészültek 
az egyéb képelemek, a trópusi vi-
rág és a levél, ezek az utómunka 
során kerültek a képre.

A végső látvány összerakása a 
parfümfotók maszkolásával kez-
dődött – ami a vízcseppek miatt 
eléggé időigényes feladat volt –, 
majd a háttér fehérbe kifuttatásá-
val folytatódott. Miután nagyjá-
ból összeállt a kompozíció, azért 
hogy a végső kép valósághűnek 
hasson, rákerültek a parfümök, 
a virág és a levél tükröződései a 
vízre és a képelemek egymásra 
hatása.

A képek egy Horseman LE mű-
szaki kamerán használt Sinarback 
digitális hátfallal és Rodenstock 
Apo-Sironar Digital HR 4/100 
objektívvel készültek. A világí-
táshoz Broncolor Grafit A generá-
tort, Pulso G és Unilite vakufeje-
ket használtam.

A háromdimenziós fénykép már rég-
óta foglalkoztatja a fotósokat és filmeseket, 
de igazán csak mostanában került előtérbe. Úgy látszik, 
a Fujifilm után a Rollei, ez a patinás nagy múltú cég sem akar lema-
radni. Piacra dobta új háromdimenziós kompakt fényképezőgépét 
és a hozzátartozó képmegjelenítő képkeretet is. Végre valaki gondol 
arra is, hogy a 3D-s képeket kényelmesen megtekinthessük.

Az új Rollei Powerflex 3D két 1/2,5” CMOS szenzorral rendel-
kezik és maximálisan 2592×1944 felbontásban készíti a felvétele-
ket. Ugyanakkor HD minőségű videókat is rögzíthetünk. A képek 
egy 2,8 hüvelykes LCD kijelzőn jeleníthetők meg, 640×480-as  
felbontásban oly módon, hogy a használó egy kissé elmozdult 
képet lát, és ezt vonja össze automatikusan egy háromdimenziós 
képpé. Ez a hatás nyújt 3D-s élményt speciális szemüveg haszná-
lata nélkül.

A Rollei 7 inches Designline 3D digitális képkeretének köszön-
hetően a 3D-s képeket 800×400-as felbontásban csodálhatjuk meg. 
Igen praktikus, hogy a csomagban helyet kapott a Blaze Video 
Magic 3.0 szoftver is, amelynek segítségével a számítógépén né-
hány kattintással tudunk 
2D-s képekből és videókból 
3D-st konvertálni. A képke-
ret AV kimenetén keresztül 
csatlakoztatható a tv-hez.

Kilépünk		
a	képből
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Sokan azt hiszik, hogy a profi 
gép garancia arra, hogy a fel-

vételük „profi” legyen. Pedig nem 
a gép készíti a felvételt, hanem a 
fotós! A technikai tudás hiányát 
nem helyettesítheti a legmoder-
nebb elektronika, különösen nem 
helyettesítheti a világítástechnika 
és a kompozíció területén. Más-
felől mégsem a gép, hanem az 
objektív számít elsősorban a fel-
vételkészítésben. Azaz: a pro-
fi gép–olcsó objektív párosával 
szemben inkább a belépő szintű 
gép–kiváló objektívet részesítem 
előnyben. Adott pénzmennyiség 
esetén mindenkinek azt javaslom, 
hogy az objektívjeit válassza meg, 
és csak másodlagos kérdés legyen 
a gépváz. Általános esetben ez ki-
elégítő, de persze vannak szakmai-
lag indokolható kivételek. Ezek 
azok a pontok, melyekért való-
ban lelkesednünk kell, ha félprofi 
vagy profi gépet választunk.

■ Miért a profi?

A profi gépnél megfizetjük az 
egész gép sebességét és nagyobb 
pontosságát. A legtöbb profi gép-
ben többmagos vagy több pro-
cesszor dolgozik. Az autofókuszt 
általában segédprocesszorral is 
gyorsítják. A profi gépek ezért 

Félprofi  
és profi

gyorsabban és biztosabban éles-
re állnak. Gyorsabban kiértéke-
lik a sokmezős fénymérőcellákat, 
és a mozgó tárgyak sebességét is 
kiszámolják az autofókusz korri-
gálásához. Általában sorozatfelvé-
teli sebességük is jóval nagyobb 
az amatőr gépekhez viszonyítva, 
akár 10 kép/s-ot is teljesítenek. 
A vakus szinkronidő is rövidebb 
a gyorsabb zármozgatásnak kö-
szönhetően. A zárak legrövidebb 
ideje általában 1/8000 s, azaz a 
legrövidebb zársebesség tekinte-
tében régóta nincs továbbfejlődés. 
Bár igaz: ritkán van ilyen rövid 
záridőre szükség.

■ Jó szigetelés

A profi gépnél megfizetjük a szi-
getelést. A gyors és bonyolult 
elektronikát érdemes védeni. Saj-
nos a mágneses tér nem árnyékol-
ható. Az elektromos viszont igen. 
Ezért Faraday-kalitka védi a pro-
fi gépek elektronikáját – persze, 
ahol lehet. Védeni kell a vázat 
portól és esőtől is. A csatlakozó-
pontok szigetelésén túl vízleper-
gető bevonatot is kapnak a gépek, 
mely a karcoknak is ellenáll. Be-
lül egy darabból, nagy nyomáson 
öntött, magnéziumötvözet váz tart 
mindent szilárdan, kívül pedig 

polikarbonát lemezek képeznek 
héjat. A jó profi gépnek így belső 
és külső váza is van, azaz elektro-
mechanikus szerkezetét a legma-
gasabb szinten védik a sérüléstől. 
A profi kisfilmes vázak elsősor-
ban a riporterek napi munkaesz-
közei, így ezzel a védelemmel fel 
kell ruházni őket. A félprofi gépek 
erősítése és védelme kisebb fokú, 
de kifejezett az alsóbb kategó-
riákhoz képest. Akinek szüksége 
van a gépe maximális védelmé-
re, mert olyan körülmények kö-
zött fotóz, hogy nem tud a gépére 
vigyázni, az mindenképpen profi 
vázat vegyen. A félprofi csak fél-
megoldás lesz.

■ Jó CCD

A profi gépnél megfizetjük a CCD 
minőségét. Lehet, hogy egy adott 
CCD az alsóbb osztályokban is 
előfordul, de a profi és félprofi 
gépekbe épített példányok min-
denképpen válogatottak. Tehát 
kevesebb dead-pixel (kiégett/be-
égett pixel) van rajtuk és kisebb a 
zajuk. Ezen túl a CCD vezérlő és 
kiszolgáló áramkörei is jobb mi-
nőségűek, azaz ugyanaz a fizikai 
specifikáció jobb minőségű ké-
pet ad a félprofi és profi vázakban. 
Ezzel kapcsolatban azonban túl-

Török	György

Kamerakörkép

Sokak által vágyott, 
egyben nehezen elérhető 
kategória. Mások szerint 
csak ezzel a kategóriá-
val lehet igazán jó képet 
csinálni. A középméretű 
csúcs hátfalakkal dolgozó 
fotósok pedig nem is értik, 
miért van ekkora zson-
gás a profi DSLR-ek körül.

DSLR-ek
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ságosan sok illúziónk ne legyen: 
ha az objektív nem csúcsminősé-
gű, a kép a belépő szint minősé-
gével fog megegyezni. Töreked-
jünk arra, hogy a CCD felbontását 
szolgálja ki az objektívsorunk, 
különben feleslegesen, vagy csak 
a gyorsaságért és szigetelésért fi-
zetjük ki a sok pénzt.

■ Hosszú élettartam

A profi gépnél megfizetjük az 
élettartamot. Ma már a 200-300 
ezer expozíció is megszokott egy 
gépváz élettartama szempontjá-
ból. Régen ennek a fele volt spe-
cifikálva. A digitális korszakban 
sok képet készítünk, így a profi 
gépek amúgy is hosszú élettarta-
mát meg kellett növelniük a gyár-
tóknak. A belépő szintnél 15 ezer 
expozíció van specifikálva, míg 
az amatőr gépeknél kb. 30-50 
ezer expozíció.

■ DX vagy FX

A profi gépnél el kell döntenünk: 
APS-C (DX) vagy Full-Frame 
(FX). Általában véve a teljes szen-
zor képi hatása megegyezik a kis-
film képi hatásával, ha a mélység-
élesség eloszlását nézzük. Ha 
valakinek ez fontos, a teljes szen-

zort kell választania. A teljes szen-
zorral jóval nagyobb látószög is 
használható. A 12 mm-től indu-
ló, teljes szenzorra is alkalmas 
zoomok (nem mindegyik alkal-
mas!) megfelelője az APS-C kate-
góriában a 8 mm körüli lenne. Ha 
Tilt-Shift vagy PC objektívet hasz-
nálunk, ugyancsak a teljes szenzort 
részesítsük előnyben. Az APS-C 
szenzor 1,5-1,6-es szorzótényező-
je viszont előny, ha teleobjektíve-
ket kell vásárolnunk. A nagy telék 
nagyok és drágák, és a fényerejük 
is kisebb. A 2,8/200 mm-es, relatí-
ve olcsó objektív például 2,8/300 
mm-esként viselkedik az APS-C 
szenzoron. Makrofelvételnél ha-
sonlóan jó a helyzet. Makrózásra, 
sport-, nagyvad- és madárfotóra 
az APS-C szenzor a jobb. Általá-
ban sorozatfelvételben is jobbak 
az APS-C szenzoros vázak, így a 
Canon 5D Mark II helyett például 
jobb választás a 7D a magasabb 
felvételi frekvencia miatt.

■ Világos kereső

Profi gépnél megfizetjük a kere-
ső tiszta és fényes képét. A profi 
gépben ugyanis nem olcsó tükör-
rendszer, hanem valódi üvegpriz-
ma van a keresőben (például 
Sony α900). Ez megdrágítja és 

nehezebbé teszi a gépet. Ugyan-
akkor a keresőkép tiszta, világos 
és nagy felbontású, azaz kevés 
fényben is könnyű kezelni, és jó-
val nagyobb esélyünk van manuá-
lisan élesre állítani.

■ Dinamikus fejlesztés

A profi gépek és objektívek fej-
lesztésénél a gyárak adnak a fo-
tósok visszajelzésére. A Nikon 
mindig híres volt erről a gesztu-
sáról. Sőt arról is, hogy egyes, a 
profi gépeibe kerülő fejlesztése-
ket (AF modul, fénymérő modul 
stb.) amatőr vázakban tesztelte, 
mielőtt a profi gépekbe kerültek 
volna. A Canon is csatlakozott az 
utóbbi időben a Nikon által elin-
dított mozgalomhoz.

■ Kiváló ergonómia

A profi gép ergonómiája fontos 
tervezési szempont. A fogható-
ságot, a gombok elérhetőségét és 

a rigiditást kiemelten kezelik az 
ipari formatervezők. Pontosan 
tervezik a csúszásgátlók alakját 
és helyét. A kis méret ebben a ka-
tegóriában nem szempont. Egyes 
vázakba a vertikális fogantyút is 
beépítik. A felszerelhető fogan-
tyúk pedig több ponton és rigi-
debben csatlakoznak a vázhoz az 
alsóbb kategóriák hasonló megol-
dásaival összevetve.

És végül ne feledjük, hogy a 
profi gépnél megfizetjük a presz-
tízst. Profi vagy félprofi vázat 
csak illusztris gyártó tervez és 
gyárt. Nekik ez szakmai presztízs. 
Nemhiába „kepesztett” a Sony is 
ezért a „babérkoszorúért”.

A Nikon v e r t i k u -
mában a 

D300s, D700, D3s és D3x fény-
képezőgépek alkotják a profi és 
félprofi gépek csoportját.

A D300s jellemzője a 100%-os 
keresőkép és a gyors, 8 kép/s-os 
felvételi frekvencia. 12,3 megapi-
xeles APS-C CCD-vel rendelke-
zik (Nikon DX formátum), mely-
nek kiterjesztett érzékenységi 
tartománya ISO 100/21°–ISO 
6400/39°. 51 pontos AF rendszer-
rel szerelték fel a konstruktőrök, 
valamint színes fényméréssel és 
150 ezer ciklusra méretezett zár-
szerkezettel. Magnéziumötvözet 
vázat kapott, kiegészítő markola-
tával kézbe véve igen impresszív 
versenytársa a hasonló paraméte-
rekkel rendelkező EOS 7D-nek. A 

Nikon szószólója a riportereket se-
gítő alacsony zajkibocsátású gép-
működésnek, így ez a rendszer is 
helyet kapott a fényképezőgépben. 
A D300s külső mikrofont is képes 
használni videofelvételezéskor.

A három nagyobb testvér mind-
egyike teljes szenzoros, azaz Ni-
kon FX formátumú. A D700-as 
12,1 megapixel felbontású szen-
zort kapott, melynek maximális 
fényérzékenysége ISO 25 600/45° 
lehet. 3D színes mátrix fénymé-
rés, 5 kép/s sorozatfelvételi sebes-
ség, nagyméretű, nagy felbontású 
hátoldali LCD jellemzik. Képfel-
dolgozásának sebességére külön 
gondot fordítottak a Nikon konst-
ruktőrei.
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a Canon. 18 megapixeles CCD, 
akár ISO 12 800/42°-os fényér-
zékenység és FullHD videofel-
vétel jellemzik. 8 kép/s-os soro-
zatfelvételre képes. Keresője az 
első olyan kereső az APS-C gé-
pek világában, mely 100%-os ke-
resőképet ad, ugyanakkor nagyí-
tása 1-szeres. Emiatt a 35 mm-es 
alapobjektívvel teljesen mérethe-
lyes képet ad, abszolút úgy látunk, 
mint szabad szemmel. Másfelől 
a nagyobb keresőkép miatt pon-
tosabban lehet manuálisan élesre 
állítani, ami komoly előny a ver-
senytársakkal szemben. Az EOS 
7D-nek színes, 63 zónás fénymé-
rése van, mely összeköttetésben 
áll a 19 mezős, keresztszenzo-
ros autofókusszal. Először épült 
be Canon vázba a vezeték nélkü-
li vakuvezérlés, illetve a beépített 
vaku már 15 mm-es gyújtótávol-
ságtól használható. Erős szigete-
lés egészíti ki a magnéziumötvö-
zet vázat.

Valamivel nagyobb CCD-je 
van az EOS 1D Mark IV-nek. Az 

APS-H szenzor 16,1 megapixeles, 
10 kép/s sorozatfelvételre alkal-
mas elektronika. FullHD video-
felvétel bővíti lehetőségeinket. 
AF rendszere a régen bevált 45 

pontos típus. A 45 szenzorból 39 
db kereszt típusú, mindenféle vo-
nalra érzékeny. Fényérzékeny-
sége ugyancsak ISO 12 800/42°, 
és ugyancsak kétmagos képfel-
dolgozó processzorral dolgozik 
(Digic 4). Érzékenysége azonban 

A D3s felbontásban nem ígér rá 
kisebb testvérére, de 9 kép/s-os 
sorozatfelvétele már igen gyors-
nak mondható. Különösen ak-
kor, ha a DX-Crop funkcióval 
dolgozunk, azaz csak a szenzor 
APS-C felületét használjuk. Ez 
az 1,5-szeres telekonverternek 
is megfelelő funkció nagyon jól 
jön a sportfotózásban, csakúgy, 
mint a megnövekedett, 11 kép/s-
os képfrekvencia. A D3s nagyon 
gyorsan üzemkész és nagyon rö-
vid a kioldási késedelme. Meg-
erősített váza és szigetelései miatt 
igazi riportergépet ismerhetünk 
meg benne.

A D3x óriási felbontással ren-
delkezik: 24,5 megapixeles. Ér-
telemszerűen maximális fényér-
zékenysége csak ISO 1600/33°-ig 
terjed. Sorozatfelvétele is lassabb 
a D3s-nél, hiszen 5 kép/s jellem-
zi FX és 7 kép/s a DX-Crop mód-
ban. Az élőkép, az erős, szigetelt 
váz, a gyors elektronika, a pici ki-
oldási késedelem, az 51 pontos 
autofókusz, valamint az ebben a 
kategóriában szokásos beépített 
portisztító rendszer valóban zász-

lóshajóvá teszi ezt a gépet. Sok ri-
porter is használja napi gyakorla-
tában, mert a gép felbontása miatt 
jobban nagyítható a nyomdai utó-
munkálatok alatt. A Nikon első-
sorban a stúdióba szánja ugyan-
akkor ezt a vázat, csakúgy, mint 
a Canon az 1Ds mindig aktuális 
verzióját, vagy a Sony az α900-as 
csúcsgépet. Valóban jó szolgála-
tot tesznek ezek a gépek a stúdió-
ban is, de ne felejtsük el, hogy 
ezek „csak” kisfilmesek. A stú-
dióban 50, 64 és 80 megapixelnél 
tartunk, és sokkal jobb rajzú ob-
jektívekkel is dolgozunk.

A Canon gyár tá -
si prog-

ramjában az EOS 7D, EOS 5D 
Mark II, EOS 1D Mark IV és 
EOS 1Ds Mark III vázak szere-
pelnek.

Az EOS 7D-t a fotósok vissza-
jelzései alapján tervezték, és több 
innovációt is bevezetett a Canon 
kínálatában. Mintha csak a zász-
lóshajóját tervezte volna meg 

ISO 102 400/51°-ig kiterjeszthető, 
mely legfeljebb megfigyelési fel-
adatokra elegendő, az így készült 
képek zaját figyelembe véve. Az 
EOS 1-es váz minden védelmé-
vel, robusztus belső szerkezetével 
és kiemelkedő élettartamával ren-
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•	 ne .	100	000	Ft	feletti	vásárlás	esetén	érvényes;
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•	 2011 .	február	1–13-ig	vagy	visszavonásig	tart;
•	 más	kedvezménnyel	nem	vonható	össze .

200	000	Ft	feletti	stúdiószettekre	10%	kedvezmény!
Üzletünk	2011 .	február	1–4-ig	zárva	tart .
Az	akciós	rendeléseket	február	7-től	szállítjuk .



delkezik ez az ízig-vérig riporter-
gép.

A teljes szenzoros verzió az 
EOS 1Ds Mark III, mely megérett 
a továbbfejlesztésre. Utódja min-
den bizonnyal tartalmazza majd 
az eddig felsorolt Canon fejlesz-
téseket. Ebben a vázban két Digic 
3-as processzort találunk. Ezek 
szolgálják ki a 21 megapixeles, 5 
kép/s sorozatfelvételre alkalmas 
CCD-t. 45 mezős autofókuszát 19 
keresztszenzor jellemzi, a 26 db 
további szenzor csak egyirányú 
vonalakat érzékel. A CCD fény-
érzékenysége ISO 50/18°–ISO 
3200/36° között változhat.

A teljes szenzoros váz félprofi 
változata az EOS 5D Mark II, 
mely 21,1 megapixeles CCD-t 
kapott, FullHD videofelvételre 
képes, sorozatfelvételi sebessége 
viszont csak 3,9 kép/s, mely a leg-
több sportfelvételre már nem ele-
gendő. Ebben a félprofi gépben is 
magnéziumötvözet vázat találunk, 
valamint teljes szigetelést, csak-
úgy, mint a 7D-ben. A CCD fény-
érzékenysége ISO 25 600/45°-ig 
állítható be. A képfeldolgozásról 
egymagú Digic 4 processzor gon-
doskodik. 9 db autofókusz pont-
ja mellé további 6 db segédpont 
kapcsolható be. A nagy felbontást 
és a teljes szenzort versenyképes 
árral ötvözi. Mindegyik Canon 
profi és félprofi gép integrált 
CCD tisztítórendszert tartalmaz.

A Sony g é p v á z a i 
közül az 

α900-as a csúcsgép. Régebbi mo-
dell, de ma is megállja a helyét. 
24,6 megapixeles teljes szenzor-
ral van felszerelve. 5 kép/s-os 
sorozatfelvételi sebessége meg-
szokott ebben a kategóriában. Ke-
resője nagyméretű üvegprizmát 
használ, lefedettsége 100%-os. A 
képek feldolgozását kétmagos 

Bionz processzor végzi. A gép-
vázba van építve a 4 fényértékes 
képstabilizátor. Autofókusza 9 
pontos, melyet további 10 segéd-
pont egészít ki. Teljes szigetelés, 
magnéziumötvözet váz és kettős 
pormentesítő rendszer egészíti ki 
a fényképezőgépet. A CCD ér-
zékenysége ISO 6400/39°-ig bő-
víthető ki. Az α850-es kistestvér 
csak a sorozatfelvételi frekvenciá-
ban marad el nagyobb testvére 
mögött. Mindössze 3 kép/s-ra ké-
pes, ami azért sok mindenre nem 
elég. Ebben a két gépben nincs 
videofelvételi üzemmód. A kisebb 
testvérek váza viszont nem eny-
nyire precízen védett vagy rigid 
konstrukció.

Az újonnan piacra dobott α580-
as váz APS-C szenzort kapott 16,2 
megapixeles felbontással. 7 kép/
s-os sorozatfelvétele igen jónak 
számít, melyet kiegészít a FullHD 
videofelvétel lehetősége. Képke-
resője csak 95%-os lefedettséget 
biztosít, ugyanakkor a fényérzé-
kenység ISO 12 800/42°-ig növel-
hető, az autofókusz pontok száma 
pedig 15-re nőtt. Arc- és mosoly-
felismerés jellemzi az új vázat, 
valamint többfelvételes zajcsök-
kentő és Twilight mód. Utóbbi-
ban a több felvétel adatai alapján 
a berázást a képstabilizátor hatás-
fokán túl is képes csökkenteni a 

gép, míg az előbbi módot a zajcsökkentésre hasz-
nálja fel. Ez a váz már érezhetően egy új fejlesztési 
munka eredménye. Felszerelték a SweepPanorama 
üzemmóddal is, így állvány nélkül fotózhatunk 
igen széles panorámaképeket. Tulajdonképpen en-
nek a váznak a testvére a féligáteresztő tükörrel el-
látott SLT-α55-ös, mely a rigid tükör miatt nagyobb, 
10 képes sorozatfelvételi sebességgel is képes üze-
melni, és videofelvétel közben is használhatjuk a 
tükörreflex keresőjét. Erről a fényképezőgépről elő-
ző cikkünkben bővebben beszámoltunk.
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A fényképész számára nem kizáró-
lag a felvétel elkészítése számított 
bevételi forrásnak. A másolatok 
kivitelezésekor a megrendelőnek 
már nem kellett jelen lennie és 
ezen a munkafázison már a mes-
ternél kevésbé fontos személy is 
dolgozhatott. A 19. század végére 
kialakult gyakorlattá vált a nega-
tív retusálása és a barnított feke-
te-fehér másolatok többé-kevésbé 
visszafogott, iparszerűen végzett 
színezése. Előfordult, hogy egy 
fényképész ifjú színezője később 
festőművészként vívott ki magá-
nak országos ismertséget…

Az 1860-as évek közepétől in-
tenzív munkába kezdtek a Voigt-
länder vetélytársai és Petzval 
József követői. Egymás után je-
lentek meg a különböző összeté-
telű és különféle felvételezési cél-
ra kifejlesztett objektívtípusok. 
Fontos, hogy leszögezzük: ez 
alatt nem különböző gyártók és 
gyártmányok eltérő fantázianéven 
forgalmazott termékeit értjük! A 
tervezők felismerték: a lencse-
rendszer összetétele, az alkalma-
zott lencsetagok száma, formája, 
mérete, elhelyezkedése egymással 
szorosan összefügg, és emiatt kü-
lönböző alaptípusok alakultak ki. 
Jelentős állomás volt Petzval és 
Voigtländer viszonylag kis fény-
erejű tájképobjektívjének meg-
jelenése, amit Steinheil hasonló 
terméke követett. A 19. század 
végére kialakultak a ma is hasz-
nálatos főbb objektívtípusok, így 
például a nagylátószögűek, a táv-, 
illetve teleobjektívek, az akár vo-
nalas reprodukcióra használható 
éles rajzú és az ezzel éppen ellen-
kező, lágy rajzú objektívek is. A 
fényképezőgépek formája és fel-

jeGyzetlAPoK A FototeCHniKA történetéből
Fejér	Zoltán	György	sorozata

Hivatásosok és műkedvelők

W. H. Fox Talbot 1844 és 1846 
között megjelentetett kiadvány-
sorozatában, a The Pencil of 
Nature-ben a fénykép következő 

alkalmazási területeit javasolta: bűnügyi fényképezés; leltár-ar-
chívum, azaz műtárgyfényképezés például múzeumokban, az em-
beri szem számára láthatatlan fénysugarakkal történő fényképe-
zés, irat- és rajzmásolás fotográfiai eljárással. Talbot saját maga 
is próbálkozott a felsoroltakkal, ezen túlmenően pedig sztereo-fel-
vételeket, panorámafotókat és nagyon rövid megvilágítási ide-
jű felvételeket (1851) készített. 1853-tól a fényképeknek nyomdai 
célra történő, tónusos képátvitelével is kísérletezett.

A műkedvelők, akik nem az 
anyagiak megszerzése miatt 
készítettek képeket, legalább 
a fényképezés terén elérhe-
tő erkölcsi sikerből szerettek 
volna részesülni. Hazai fény-
képészeink 1870-től vettek 
részt külföldi fotókiállításo-
kon, szalonokon. Rupprecht 
Mihály például Londonban 
(1870) díszoklevelet kapott, 
Bécsben (1873) érdemérmet, 
Philadelphiában (1875) és 
Párizsban (1878) ezüstérmet 
nyert. A jelentős érdeklődés 
hatására 1890-ben Budapes-
ten megrendezték a műked-
velő fényképészek kiállítását, 
amelyen már négy hölgyfo-
tográfust is díjaztak. Véget 
ért a fotográfia történetének 
első öt évtizede, amelyet a hi-
vatásosok uraltak. Színre lép-
tek a műkedvelők.

1870-es angol  
sztereo-fényképezőgép

Amerikai gyártmányú panoráma- 
fényképezőgép

Sztereo- 
néző  

1865-ből

Petzval-objektívek  
az 1860-as évekből

A magyar Gothard Jenő 1886-ban 
fotográfiai módszerrel felfedezte 
a líra gyűrűsköd központi csillagát

építése is alkalmazkodott a fel-
merült igényekhez. Megjelentek 
a kétobjektíves sztereo-fényké-
pezőgépek (és képnézők), a pa-
norámagépek, és a teleobjektívvel 
egybeépített kamerák.

Eleinte azoknak, akik csak 
kedvtelésből, tehát nem anyagi 

ellenszolgáltatás ellenében kíván-
tak fényképezni, nem álltak egy-
szerűbb eszközök és anyagok a 
rendelkezésükre. Ismerniük kel-
lett a felvételezés és a másolatké-
szítés munkamenetét, az ezekhez 
szükséges anyagokat és eszközö-
ket. Például a felvételezés széles 
körben elterjedt anyaga az egyen-
ként kidolgozható, nagyméretű 
üveglemez volt.

A fényképfelvételek 
elkészítésének, a máso-
latok, esetleg a nagyítá-
sok kidolgozásának és 
az utómunkáknak (retus, 
színezés, kasírozás, kere-
tezés) szakmai titokza-
tosságát az abból élők 
évtizedekig féltékenyen 
őrizték. A 19. század 
végére mindezek ellenére 
megjelentek a csak kedv-
telésből fényképezők is.

(a szerző felvétele)

Egy fényképező  
úriember 
1890-ből



M ű H e l y t i t K A i M Hamarosan itt a tavasz, és egyre több 
fotós tolong az erdőkben, a vízpartokon 
vagy a mezőkön, hogy lencsevégre kap-
hassa a természet csodálatos pillanatait. 
Sokan pontosan tudják, hogy mit, mikor 
és mivel, ugyanakkor nem árt megismerni 
mások módszereit sem, hátha elcsenhe-
tünk néhány ötletet. Sándorfalvi László több 
mint egy évtizede foglalkozik természet-
fotózással. Az ő módszereit mutatjuk be.

Hogy a természetfotó
még jobb legyen

Sándorfalvi	László



1. kép 2. kép Elsősorban vad- és madárfo-
tósnak tartom magam, de na-

gyon szívesen foglalkozom nö-
vények, gombák vagy tájképek 
megörökítésével is.

Fogjuk a szelet!

Nehéz megmondani, hogy mit 
a legkönnyebb lefotózni. Én azt 
mondom, hogy minden téma meg-
örökítésének van könnyebb és ne-
hezebb része. Mikor elkezdtem 
a természetfotózással foglalkoz-
ni, nagyon sok időt töltöttem pél-
dául növények fényképezésével. 
Az ilyen típusú makrofelvételek 
legnagyobb ellensége a szél; bár-
milyen kis légmozgás megnehe-

zítheti a dolgunkat. Alacsonyabb 
virág esetében a fotóstáskámat 
hívom segítségül: a növény mel-
lé téve már megfoghatjuk a szelet. 
Ugyanakkor a makrofelvételek el-
engedhetetlen kelléke az állvány 
is. Az állványhoz csatlakoztatott 
flexibilis cső és a végére erősí-
tett csipesz segítségével a legtöbb 
kisméretű témát stabilizálhatjuk 
(1. kép).

Elegendő fény

Nagyon fontos a megfelelő vilá-
gítás is. Hasznosak a különböző 
színű derítőlapok, melyek segí-
tenek a fényt a kívánatos helyre 
irányítani. Nem tiltott a zseblám-

pa használata sem, ha az erdő mé-
lyén szeretnénk megörökíteni egy 
gombát. Alkalmazhatunk rend-
szervakukat is: deríthetünk vagy 
ellenfényes kompozíciókat ké-
szíthetünk.

Madarak közelében

A legbiztosabb madárles egy fi-
xen telepített leskunyhó. A ma-
darak viszonylag rövid időn be-
lül megszokják. Máté Bence 
ötletét, a reflexiós üveget már 
én is sikeresen alkalmaztam 
leskunyhómnál. Óriási előnye, 
hogy az ember bátran mozoghat 
bent, a madarak erről mit sem 
sejtenek. Persze, nem telepíthe-
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tünk mindenhova fix sátrat. Na-
gyon szeretem az alig két perc 
alatt felállítható mobil sátramat 
is (2. kép). Ősszel mindig ezt 
használom a halastavaknál.

Lessátor használatakor fon-

tos, hogy leshelyünket napfelkel-
te előtt legalább egy órával elfog-
laljuk. Így a madarak viszonylag 
bizalmasan fogadják, amikor haj-
nalban észreveszik. Tapasztalat-
ból mondom, egy napközben el-

foglalt leshellyel annak ellenére 
bizalmatlanok, hogy nem látnak 
bennünket. Ellenben mivel a ma-
darak nem tudnak számolni, jó 
megoldás lehet, ha megkérjük ba-
rátunkat, hogy jöjjön el velünk a 

3. kép 4. kép

leshelyhez, és míg mi ott mara-
dunk, ő továbbsétál. Így a mada-
rak azt hiszik, hogy elhagytuk a 
területet.

A lessátor nyílásán kidugott op-
tikát óvatosan mozgassuk, mert 
az éles szemű nagy kócsagok, 
szürke gémek nagyon érzékenyek 
bármilyen kis mozgásra.

Jól bevált pár éve épített úszó 
lessátram is (3. kép). Az ember 
magára ölti mellcsizmáját, és 
irány a tó. Itt is fontos, hogy ami-
kor a vízben vagyunk, óvatosan, 
finom mozdulatokkal, a hirtelen 
irányváltásokat kerülve közelít-
sük meg a madarakat. Nem egy-
szerű az iszapos, hínaras, sokszor 
hideg vízben a mozgás, de ami-
kor három méterről fotózhatunk 
egy búbos vöcsök párt, amint csí-
kos fiókáikat etetik, akkor az átélt 
élmény minden nehézségért kár-
pótol bennünket.

A gímszarvas  
és a többiek

Nagyvad fotózásánál nem elég, 
hogy a rejtőzködést meg kell ol-
danunk, de a legfontosabb, amire 
oda kell figyelnünk, a szélirány. 
Bármennyire ügyesen rejtőz-

ködhetünk vagy cserkelhetünk, 
mit sem ér, ha a szél pont a vad 
felé fúj. A szaglásuk kitűnő, több 
száz méterről megérzik „szagun-
kat”. Ezért, amikor a területre 
érkezünk, első, hogy ellenőriz-
zük a szélirányt. Megteszi egy 
földön heverő tollpihe is. A zse-
bemben mindig van egy doboz 
gyufa, hidegebb időben pedig a 
leheletünk is megmutatja a szél-
irányt. Megjegyzem, hogy keres-
kedelmi forgalomban kapható 
már olyan ruha, amelyik nem en-
gedi át testszagunkat, de sprayt 
is lehet kapni, amellyel ruhánkat 
befújva közömbösíthetjük sza-
gunkat.

Tavasztól őszig öltözzünk terep-
színű öltözetbe (4. kép). Testünk 
lehető legnagyobb részét fedjük 
be. Fejünkre húzzunk csuklyát, 
épphogy csak a szemünk látszód-
jon ki. Kezünkre még a nyári me-
legben is húzzunk kesztyűt, hogy 
minél jobban beleolvadjunk kör-
nyezetünkbe. Nagyon praktiku-
sak a 3D-s álcaruhák is, míg télen 
a fehér alapú terepruha a legjobb 
választás (5. kép).

Vadfotózásnál ritkán használok 
leshelyet, inkább a cserkelést ré-
szesítem előnyben. Nyílt helye-
ken fotózási esélyeinket növelhet-
jük egy álcaháló segítségével is 
(6. kép).

Békaperspektíva

Minden témára általánosan el-
mondható, hogy minél alacso-
nyabb perspektívából fotózunk, 
annál előnyösebb. Nemegyszer 
előfordul, hogy fekvő helyzetben 
készítem fotóimat, de általában 
kb. 1 méter magasra állítom be 
az állványt. Nem javaslom, hogy 
egy 4-5 méteres magaslesről fo-
tózzunk lefelé. Kezdő zöldfülű-

ként sokszor estem ebbe a hibába, 
azokat a képeket ma már nem tu-
dom értékelni.

Segít a tanulás

Gyakorlati ismereteken túl én 
nagyon fontosnak és hasznos-
nak tartom, hogy a fotózás előtt 
szerezzünk be egy kis elméleti 
tudást is. Nem a fényképezőgép 
működésére gondolok. Tudjunk 
meg minél többet a növények vi-
rágzási időszakáról, fellelhetősé-
géről, a madarak tavaszi és őszi 
vonulásáról, költési időszakáról, 
életmódjáról vagy a nagyvadak 
párzási időszakáról. Ezen isme-
retek birtokában sokkal könnyeb-
ben érhetjük el célunkat. Augusz-
tusban például egy suta- vagy 
gidahangot utánzó síppal behív-
hatunk egy szép őzbakot, míg 
szeptemberben és októberben a 
szerelmi láztól égő gím- és dám-
bikákat könnyebb lencsevégre 
kapnunk.

Sok sikert és jó fényeket kívá-
nok!

5. kép6. kép

www.sandorfalvilaszlo.hupont.hu
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Fejtsük meg a jó fénykép titkát! Ezút-
tal Molnár Edit egyik szép felvételét ele-
mezzük. Tavaly szerepelt a művész Kolta 
Galériában rendezett kiállításán ez a fény-
kép, s a nemrég megjelent memoárjában 

– Egy fotóriporter feljegyzései – úgyszin-
tén kinyomtatták. Nyugodtan mondhatom, 
Molnár Edit afféle ritka tünemény a magyar 
fotográfiában, ugyanis legalább olyan jól 
ír, ahogyan fotografál. Legújabb visszaem-
lékezése nemcsak tisztességes, őszinte és 
fontos írás, de roppant szórakoztató is.

Mitől
jó?

Szarka	Klára		
sorozata

A harmóniát árasztó, álló formátumú felvételről első 
pillantásra érzékelhető, hogy kivételes történést áb-
rázol. Van benne valami csöndes kibontakozás – el-
sősorban a türelmes odaadással várakozó álló alak 
sugallja ezt –, az epikus történés érzetét kelti. Úgy 
állókép mégis, hogy nem pusztán a lepergő idő 
egyik pillanatának megragadásaként értelmezzük, 
hanem olyan pillanatot kapunk néznivalóként, ame-
lyikről tévedhetetlenül érezzük, magába sűrítette az 
egykori esemény minden lényeges elemét. Ilyesmi-
re mondhatta Cartier-Bresson, hogy termékeny pil-
lanat.

A fenségesen sötét terem díszes, elegáns háttér-

ként szolgál, s a szabályos ritmus szerint sorjázó 
függőleges vonalak (oszlopok és faldíszek) olyan 
nyugalmat árasztanak az egész kompozícióra, amely 
a két összetartó horizontálist (a karzat és a zongo-
rafedél vonalait) szinte „megszelídíti”. A mélység 
érzékelése a kép bal oldalán (a két összetartó hori-
zontális elemnek köszönhetően) csak a látvány lép-
tékét növeli. S abban is segít, hogy első pillantás-
ra világossá váljon, a fényképnek két fő motívuma 
van, s ezek nagyjából aranymetszésben találkoznak. 
A nagyobb képfelületet kitöltő terem a külön-kü-
lön ki nem vehető arcú közönséggel s a fotó jobb 
szélén látható két férfialak felelgetnek egymásra 
kompozicionálisan. Hagyományosan a képek bal 
szélén elhelyezkedő motívum a hangsúlyosabb, ám 
ez esetben a két ember éppen a fotó másik, nem 
domináns, jobb oldalára kerül. Amott pedig, a na-
gyobb térben jószerivel alárendelt elemek láthatók: 
lámpák, hangsúlyosan elhelyezve egy mikrofon, va-
lamint a közönség, vagyis egy arctalan embercso-
port. Az elemzés után megfejtést kapunk erre a lát-
szólagos ellentmondásra is, amelyikről most elég 
csak annyit megjegyezni, hogy a túlzott ünnepé-
lyességet, statikusságot éppen hogy jól, bár a nézők 
számára öntudatlan módon ellensúlyozza.

A két alak már ettől is roppant érdekes lesz, s an-
nak ellenére, hogy rá se néznek egymásra, nem kom-
munikálnak, nem érintik meg a másikat, azonnal ér-
zékelhető, ők ketten nemcsak tökéletes egységben s 
harmóniában állnak, hanem az is, hogy az ő kettő-
sük kiadhatná a teljességet. Olyan közös – bár sza-
bad szemmel nem látható – világban történik velük 
és általuk valami fenséges, amelyikhez nem kellene 

Piac, verkli (1957)
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a kép nagyobbik, bal oldali része. S hogy az még-
is ott van, valamilyen módon nekik köszönhető, hi-
szen bár ők a főszereplők, mégis szerényen megfér-
nek a szűkebb, alárendeltebb képmezőben. A súrló 
fény lírai gyengédséggel rajzolja ki az alakjuk kör-
vonalát, arcuk megnyerő karakterét. Komolyak, de 
nem komorak, s minden figyelmük a hangszerre és 
a kottára, vagyis a zenére irányul. A zene az ő uni-
verzumuk, a fotón láthatóvá tett muzsika kapcsolja 
őket össze, de nemcsak egymással, hanem valami-
lyen másik, szemmel szintén nem látható világgal. 
Az ülő figura professzori alakja s a szép arcú álló 
alak fesztelen odaadása egyenrangú és nagyszerű 
kooperációt sejtet.

S ha valaki nem ismerné fel őket, idézzük Molnár 
Edit könyvéből a kép körülményeit ismertető né-
hány sort: „Szabolcsi Bence zenetörténész Haydnról 
tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémia 
Dísztermében. Előadását olykor zenei részletekkel 
illusztrálta. A zongorán díszes, többkarú gyertya-
tartóban égtek a gyertyák, a teremben tompán vilá-
gítottak a csillárok. Szabolcsi Bence mellett Kodály 
Zoltán állt, ő lapozta a kottát. Olyan volt a hangu-
lat, mintha Eszterházán vagy Kismartonban lettünk 
volna a herceg egykori házi hangversenyén.” Vagy-
is három nagyság volt egyszerre a teremben: Sza-
bolcsi és Kodály mellett Haydn, s a szerencsés ki-
választottak tanúi lehettek annak, ahogyan a zene 
láthatatlan univerzumában ezek a nagy elmék talál-
kozót adtak egymásnak. Hogy profán legyek, a ra-
gyogó gyertyák láttán: megvilágosodhattak, ha volt 
bennük fogékonyság.

S bár a fény balról árad jobbra, a mélységbe ve-
zető vonalak szinte hallhatóvá teszik, ahogy a zene 
hangjai jobbról balra áradnak a nagyobb tér, a kö-
zönség felé. Áthatják egymást fény- és hanghul-
lámok, a kép két része nem a szokványos módon 
föltételezi a másikát. Ahogyan nagyon nem szokvá-
nyos egyébként, de mondhatni, példaadó a két alak 
pillanatnyi viselkedése is: a zenetörténész zongorá-
zik, s egyik legnagyobb zeneszerzőnk és tudósunk, 
Kodály Zoltán kottalapozóként asszisztál egy másik 
zeneszerző, Haydn „népszerűsítéséhez”.

Akiben van fogékonyság, képnézőként is megvi-
lágosodhat, mitől kivételes a megörökített pillanat, 
s mitől olyan különlegesek ezek a férfiak. S mit is 
jelent a gondolkozó fotográfus számára az a bizo-
nyos termékeny pillanat.

PályázatokA pályázati kiírások kivonatosak. Kérjük, a 
részletekért érdeklődjön a kiíróknál, illetve 
a megadott elérhetőségeken.

Események  
naptára

Rovatunkban olyan kiállításokról, eseményekről adunk hírt, amelyek lapunk megjele-
nésekor még várják a látogatókat, illetve csak azt követően kezdődnek. Kérjük, ameny-
nyiben tudomásuk van később rendezendő tárlatokról, rendezvényekről, lapzártánkig 
(minden hónap 10-e) juttassák el az információt szerkesztőségünkbe. Lapunk következő 
megjelenése március 1-jén lesz, amihez legkésőbb február 11-ig várjuk híreiket.

01.30-ig: A Duna, mely múlt, jelen s jöven-
dő – a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának 
kiállítása az Újpesti Gyermek Galériában 
(Budapest IV., István út 17–19.).

01.30-ig: Figyelj a részletekre! – kiállítás 
Komlós	 Attila	 pécsi fotóiból – Walzer 
Kávéház (Pécs, Ferencesek u. 9.).

02.04-ig: Kecskés	 Péter:	 NEMTEIS-doku-
mentumok – Magyar Műhely Galéria (Bu-
dapest VII., Akácfa u. 20.).

02.04-ig: Kéri	Gáspár:	Pajtás – Kolta Galéria 
(Bp. V., Ferenciek tere 7–8. III. lh. II. em.).

02.06-ig: A 44. Országos Középiskolai Fo-
tókiállítás beküldési határideje (FM 152.).

02.11-ig: A XI. Ifjúsági Művészeti Feszti-
vál határideje (FM 154.).

02.12-ig: Magyarósi	 Péter:	 Hölgyválasz – 
Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakkö-
zépiskola és Általános Művelődési Köz-
pont (Győr, Ikva u. 70.).

02.14-ig: Román és Magyar Fotóművészek 
V. Nemzetközi Szalonja: Népi hagyomá-
nyok – Budapesti Román Kulturális Inté-
zet (Bp. XIV., Izsó u. 5.).

02.15-ig: Az NKA Fotóművészeti Szakmai 
Kollégiuma által meghirdetett pályázatok 
határideje (www.fotomozaik.hu).

02.15-ig: Mesterek és tanítványok III. – 
Klauzál 13 Galéria (Bp. VII., Klauzál tér 
13.). Kiállítók: Csernok Gyula, Déri Mik-
lós, Drégely Imre, Kovács Tamás Sándor.

02.17-ig: Fénnyel írt pillanatok – a Kanizsa 
Fotóklub kiállítása – HSMK Ősze András 
Galéria (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5–9.).

02.21. (17,00): Ál-arc vagy igazi – Baricz	
Kati	 KÉP-s délutánja a Mai Manó Ház 
Napfényműtermében (Bp. VI., Nagyme-
ző u. 20.).

02.22-ig: Mindennapjaink – a pályázatra be-
érkezett legjobb művekből rendezett kiállí-
tás – HEMO, Veszprém (Zalka M. tér 1.).

02.25-ig: Czirfusz	György:	Fényfestés hai-
kuval – Nyitott Műterem (Bp. VII., Dózsa 
György út 46.).

02.26. (10,00): A 44. Országos Középiskolai 
Fotókiállítás nyilvános zsűrizése (FM 152.).

02.27-ig: Jelentkezési határidő a Bátor Tábor 
fotós önkénteseinek (www.fotomozaik.hu).

02.28-ig: Az Eye of Nature Természetfotó 
Pályázat tartama (FM 144.).

02.28-ig: Szín-képek – a Teátrumfotó kiál-
lítása a Pinceszínházban (Bp. IX., Török 
Pál u. 3.).

02.28-ig: Tóth	 József	 Füles:	 Legendás 
manekenek az 1970–80-as évek plakát-
naptárain – Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum (Budapest V., 
Szent István tér 15.) (FM 154.).

03.13-ig: Július	Gyula:	Fényfogás / Light-
fishing – Raiffeisen Galéria (Budapest V., 
Akadémia u. 6.).

03.20-ig: Balla	 András:	 Illatos Kert – a 
Magyar Fotográfia Nagydíj 2009 nyerte-

se – Mai Manó Ház (Bp. VI., Nagyme-
ző u. 20., I. emeleti kiállítótér). Kurátor: 
Kincses Károly fotómuzeológus.

03.20-ig: Ed	Templeton:	The Cemetery of 
Reason – Ernst Múzeum (Bp. VI., Nagy-
mező u. 8.).

03.20-ig: Kasza	 Gábor:	 Y – Mai Manó 
Ház (Bp. VI., Nagymező u. 20., I. emeleti 
kiállítótér). Kurátor: Stenczer Sári.

03.20-ig: Szami:	Máz – Mai Manó Ház (Bp. 
VI., Nagymező u. 20., Mai Manó Galéria 
és Könyvesbolt). Kurátor: Kincses Károly 
fotómuzeológus.

12.31-ig: A Tótkomlós záridőben c. pályá-
zat határideje (FM 154.).

12.31-ig: Korok, képek, kamerák – fotog-
ráfiatörténeti állandó kiállítás a Herman 
Ottó Múzeumban (Miskolc, Papszer 1.).

12.31-ig: Kunkovács	 László:	 Életmű-ke-
resztmetszet – Gyomaendrőd, Endrődi 
Tájház (Sugár u. 20.).

12.31-ig: Kunkovács	 László:	 Élő pásztor-
kultúra a Hortobágyon – Hortobágyi Ter-
mészetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit 
Kft. székháza (Hortobágy, Czinege J. u. 1.).

12.31-ig: Kunkovács	 László:	 Hagyomá-
nyos halászat hazai vizeinken – Sáregres–
Rétimajorban (Fejér megye), az Arany-
pont Halászati Múzeumban.

12.31-ig: Kunkovács	 László:	 Pusztaiak – 
Kondorosi Csárda (Kondoros, Hősök útja 
23.).

XI. Ifjúsági Művé-
szeti Fesztivál

Budapest XVIII. kerülete, a Kondor Béla 
Közösségi Ház és a Mérei Ferenc Főváro-
si Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó 
Intézet pályázatot hirdet képző-, ipar- és fo-
tóművészeti alkotások kiállítására.

Pályázati feltételek: A pályázaton részt 
vehet 14 éves kortól minden középiskolás 
tanuló. A művek témáját, műfaját és tech-
nikáját a pályázó tetszése szerint választhat-
ja meg. Fotóművészet témakörben színes 
vagy fekete-fehér technikával készült fotók, 
digitális fényképek adhatók be. (Fotópapír-
ra nyomtatott jó minőségű nyomatot is elfo-
gadnak.) Egy pályázó max. 5 művel pályáz-
hat vagy egy képsorozattal (a sorozat max. 
5 képből állhat).

A beérkezett pályaművek a szakértő zsű-
ri döntése alapján kerülnek kiállításra, és a 
legjobbakat kategóriánként díjazásban ré-
szesítik. Valamennyi díjazott alkotást meg-
jelentetik egy katalógusban.

Beküldési cím: Kondor Béla Közösségi 
Ház, 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. 
Tel.: 291-6564, 290-2863

Beérkezési határidő: 2011. február 11. 

Jelentkezési lap a czinczky@kondorkh.hu 
vagy a kondorkh@kondorkh.hu címen  igé-
nyelhető, valamint a www.kondorkh.hu web-
oldalról letölthető.

A fotóművészeti kiállítás megnyitó és díj-
kiosztó ünnepségének várható időpontja: 
2011. március 3., 17 óra. Helye: Kondor 
Béla Közösségi Ház.

Tótkomlós záridőben
A Tótkomlósi Városvédő Egyesület és a 
Hódmezővásárhely–Szegedi Kép-Szöveg 
Testvérület fotópályázatot hirdet a Helyi ér-
tékeink – Tótkomlós 2001 fotópályázat és 
kiállítás 10. évfordulójára.

A pályázat célja: Tótkomlós felfedezése, 
fénnyel írott szellemtárának megalkotása.

A pályázat témája: Minden megörökíthe-
tő, ami „a Kárpát-medence kellős közepén” 
fekvő kisváros örökségét, értékeit jelení-
ti meg. A helyszín kötöttsége és a temati-
ka kötetlenségének kettőssége jelenti a ki-
hívást.

Részvételi feltételek: A fotópályáza-
ton bárki részt vehet Tótkomlóson készült 
képeivel, sorozataival. Egy pályázó leg-
feljebb 11 db felvételt küldhet be digitális 
adathordozón (cd). Egy sorozat min. 3, leg-
feljebb 11 képből állhat, és egy képnek mi-
nősül. A sorozatok megbonthatók. A digi-
tálisan beküldött fotók legalább 5 Mpixel 
(2562×1936) felbontásúak és jpeg formátu-
múak legyenek. Nevezési díj nincs.

A zsűri tagjai: Korniss Péter fotóművész, 
Szarka Klára fotótörténész, Dezső Tamás 
fotóművész.

Díjazás: l. díj: 120 000 Ft. II. díj: 90 000 
Ft. III. díj: 60 000 Ft. Támogatók különdí-
jai, tárgyjutalmak.

A fotók beküldési határideje: 2011. de-
cember 31. Zsűrizés: 2012. január. A pálya-
műveket cd-n, kitöltött nevezési lap kísé-
retében az alábbi címre várják: Dr. Kancsó 
János, 5940 Tótkomlós, Fő u. 12.

Információ, nevezési lap: www. 
varosvedo.totkomlos.hu; csonakos12@
qmail.com; (30) 9670-279.

Látogatás Stahl Ferenc zongorakészítőnél  (1957)
Felvonulás 1957. május elsején
Gina és Liz Moszkvában (1961)
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Börze 
Rovatunkban a magánjellegű (pl. használt termékek, munkát keres) apróhirdetéseket – amennyiben terjedelmük nem haladja meg a 150 leütést 

– ingyen jelentetjük meg (hirdetőnként legfeljebb 5 darabot). Az ennél hosszabb hirdetéseket átszerkesztjük, illetve nem közöljük. Amennyiben 
szeretné megjelentetni a 150 leütésnél terjedelmesebb apróhirdetését, belföldi postautalványon lapzártáig (minden hónap 10-e) juttasson el cí-
münkre minden 10 leütésért 150 forintot (a 150 leütést meghaladó szövegrészért). A nem magánjellegű (pl. szolgáltatás, munkát kínál, oktatást 
vállal) apróhirdetésekkel kapcsolatban felvilágosítást szerkesztőségünkben kérhetnek. Apróhirdetést kizárólag írásban (e-mail: apro@fotomozaik.
hu, fax: 1/2670-670, levél: 1088 Bp., József krt. 19. B II/4.) fogadunk el. A szövegeket szerkesztve közöljük, az esetleges nyomdahibákért felelős-
séget nem vállalunk.

Az árak fogyasztói árak.
CAnon

Canon 90-300/4.5-5.6 USM obj. . . 42.000
Canon EoS 3000+28-80 obj.. . . . . 25.000
Canon EoS 50e váz . . . . . . . . . . . . . 12.000
Canon EoS 500n+28-80 obj . . . . . 25.000
Canon T50+50/1.8 obj. . . . . . . . . . 10.000
Canon T70+50/1.4 obj. . . . . . . . . . 17.000
Sunpak 4000AF vaku . . . . . . . . . . . 20.000
Canon-nikon átalakítógyűrű . . . . . . 6.500
Canon 90-300/4.5-5.6 USM obj. . . 42.000
Canon EoS 30+35-105USM obj. + 

Sol.400AF C vaku . . . . . . . . . . . . 49.000

Cosina 100-300/5.6-6.7 obj. . . . . . 25.000
nIkon

nikon ProneaS+30-60 obj.+ 
60-180 obj. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000

nikon Pronea 600i váz+ 
24-70 obj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

nikon D200 váz+MBD200  
markolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000

nikon D50+18-55 obj. . . . . . . . . . 115.000
nikon D80+18-135 obj . . . . . . . . 120.000
nikon 100+markolat+Sigma  

17-70/2.8-4.5 obj..  . . . . . . . . . 145.000
MD-4 motor nikon F3  . . . . . . . . . . 32.000

 nikon Coolpix 8400 digit.f.gép  
zoom 24-85 . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000

nikon FM2 váz+Vivitar 28-85obj. 
+markolat  . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.000

nikon F70+35-80obj.+SB27vaku 42.000
nikon F50+35-80/4-5.6D . . . . . . . 25.000
nikon F70+35-80 obj. . . . . . . . . . . 36.000
nikon SB-27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB-22 vaku . . . . . . . . . . . . . . 24.000
nikon SB 24 vaku . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB-80 DX vaku . . . . . . . . . . . 37.000
nikon SB 16 vaku . . . . . . . . . . . . . . 36.000
nikon F50+35-80/4-5.6D . . . . . . . 35.000

nikon F65+28-80 obj. . . . . . . . . . . 31.000
Exakta 24/2.8 Macro obj. . . . . . . . . 15.000

PEnTAX
Pentax MZ-7+28-80 obj.. . . . . . . . 30.000
Pentax Z1 váz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

MInolTA
Cosina 28-210/3.5-5.6 obj. . . . . . . 22.000
Minolta X300s+Vivitar 28-90 obj. 10.000
Minolta HI-MATIC 11 + 45/1.7 obj . 9.000
Minolta XG-M váz+ Soligor  

35-70 obj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000
EGyÉB

Sony DSC-F717 digit.f.gép . . . . . . . 66.000

Fuji Finepix 610 digit.f.gép  . . . . . . 19.900
Zenit-E+50/3.5+vaku . . . . . . . . . . . 5.500
konica 50/1.8 obj.  . . . . . . . . . . . . . . 7.000
Zenit 11+58/2 obj.  . . . . . . . . . . . . . 8.000
Carena SX300+35-70 obj. . . . . . . . 10.000
Exaktar 135/2.8 obj M42 . . . . . . . . . 8.000
Exaktar 35/2.8 obj M42 . . . . . . . . . . 9.000
Praktica MTl3+50/1.8 obj.   . . . . . . 7.000
Sea&Sea Búvár f.gép+vaku+ 

nagylátószögű előtét  . . . . . . . . 60.000
Chinon CE-5+35-80 obj. . . . . . . . . 18.500
Hanimex távcső 20x50 . . . . . . . . . . 13.000

Tenno FoTó * Debrecen, Simonffy u. 1/A * Tel./fAx: 52/410-565 * nyiTvA: H–P 8–18, Sz 9–13

Az árak az áfát tartalmazzák!
SZolGálTATáSAInk

Fényképezőgép-javítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hívjon!
objektív javítás-tisztítás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hívjon!

Távcső javítás-tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hívjon!
konica Minolta gar. javítás  . . . . . . . . . . . . . . . . Hívjon!
Analóg és dig. fotókidolgozás . . . . . . . . . . . . . . Hívjon!

ÉRTÉkESíTÉS
Fotoelemek
Practica 4,5v (PlC, VlC 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200
yashica 5,6v  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200

Egyéb
Akkumulátortöltő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.990
950 mAh AAA akkumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . 900/db
2500 mAh akkumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100/db

Konica MinolTa * 1073 buDAPeST, AkácfA u. 59. * Tel.: 321-7131, 322-2278

Az árak az áfát nem tartalmazzák!
VAkUSZETTEk

Villanj körte szett (45Ws vaku E27-es  
foglalattal, ernyő, állvány) . . . . 10.800

Dupla Villanj körte szett . . . . . . . . . 19.120
Mikrosat Házi Stúdió  . . . . . . . . . . . 60.000
Mikrosat Basic Single  kit. . . . . . . . 63.920
Mikrosat Basic Fapados kit  . . . . . 120.000
Mikrosat Basic Prémium Utazó  

kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.000
Mikrosat Basic Big kit . . . . . . . . . . 199.920
Mikrosat Multi Bonus kit . . . . . . . 298.400
Mikrosat D600 kit . . . . . . . . . . . . . 207.200
Mikrosat Classic Basic kit . . . . . . . 255.920

Vakuszettek tetszés szerinti  
összeállításban  . . . . . . . . . . 63.920-tól

állAnDÓ FÉnyŰ láMPák
Hobby Quartz 1000 Ws  . . . . . . . . . 31.920
Mikrosat H-1000 Halogén  

lámpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.600
800 W-os  folyamatos fényű  

lámpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000
DTW1000 Fresnel lencsés lámpa  . 79.200

FÉnyFoRMálÓk
Standard reflektor  . . . . . . . . . . . . . . 9.800
Háttér reflektor . . . . . . . . . . . . . . . . 15.291
napfény reflektor 330mm . . . . . . . 26.910
Beauty Dish 55 cm . . . . . . . . . . . . . 15.000
Beauty Dish 70 cm . . . . . . . . . . . . . 22.500

SoFTBoXok
Ernyőként nyitható oktobox  

90 cm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.500
Ernyőként nyitható 80 x 140 cm . . 28.500
Hobby oktobox . . . . . . . . . . . . . . . . 18.900
Mikrosat szuperkönnyű  

30x180 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.935
Mikrosat szuperkönnyű  

90x120 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.992
Mikrosat szuperkönnyű 200 cm-es 

oktobox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.725
Softboxgyűrűk minden vakutípushoz 

(Hensel, Elinchrom, Broncolor,  
Profoto stb.) . . . . . . . . . . . . . . 4.800-tól

120-as Parabolaernyő  . . . . . . . . . . 40.000

200 cm-es parabolaernyő . . . . . . 100.440
állVányok

Újdonság! Induro 5 D  
állványfej . . . . . . . . . . . . . . . 65.688-tól

Mikrosat földi állvány. . . . . . . . . . . . 5.175
Mikrosat Vakuállvány 3,2 m  . . . . . 10.570
Háttértartó szett 3.6 m magas . . . 23.760

EGyÉB kIEGÉSZíTŐk
Papirháttér minden szinben  

2,72x11 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.200
Papírháttér 1,36 x 11 m . . . . . . . . . 10.710
Polaris fénymérő . . . . . . . . . . . . . . . 46.000
Szupercsipesz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.870
Szinkronkábel 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . 450

REnDSZERVAkU TARToZÉkok
Peri rendszervaku fényformáló  

szett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000
Godox 3 in 1 távkioldó  . . . . . . . . . . 8.792
Firefox Professzionális rádióskioldó  

adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . . 31.200
Dr Ray Professzionális rádióskioldó  

adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . . 31.200
FoTonyoMTATáS

Fotók, poszterek, bannerek 30-105 cm 
szélességben . . . . . . . . . . . . . . .900-tól

BÉRlÉS
Mamiya ZD bérlés (22 Mpixel)  . . . . 8.000
Mikrosat vakuszettek . . . . . . . . . 4.800-tól
külső akkumulátor/Flashfeeder . . . 8.000

MiKrosaT KFT. * 1146 buDAPeST, THököly úT 88. * Tel.: 460-9424 * fAx: 460-9423 * HTTP://www.mAmiyA.Hu * info@mAmiyA.Hu * HivATAloS mAmiyA kéPviSeleT

Fotós cuccot ad el? Írja m
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Ha apróhirdetést adna fel: apro@fotomozaik.hu

Áraink az áfát tartalmazzák! Az árváltozta-
tás jogát fenntartjuk.

SZínES nEGATíV HíVáS
1 napos / expressz
leica, roll . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000/1.200
nagy indexkép 20x30  . . . . . . . . . . . 1.000
kontakt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200

FEkETE-FEHÉR nEGATíV HíVáS
leica, roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.130
nagy indexkép 20x30  . . . . . . . . . . . 1.000
kontakt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200

PAPíRkÉP DIGITálIS ADATHoRDoZÓRÓl,
nEGATíV 1. SoRoZAT

3 nap / 1 nap / 1 óra
9x13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/65/85
10x15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55/75/95
13x18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80/100/130
15x21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180/220/280
20x30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510/625/750

DIAHíVáS
1 napos / 2 órás
leica, roll  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200/1.500

4”x5” síkfilm  . . . . . . . . . . . . . . . 900/1.100
5”x7” síkfilm  . . . . . . . . . . . . . 1.200/1.400
8”x10” síkfilm . . . . . . . . . . . . 1.400/1.600
220-as roll . . . . . . . . . . . . . . . 2.400/3.000
Diakeretezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100

PAPíRkÉP DIáRÓl, nEGATíVRÓl
3 nap / 1 nap / 1 óra
9x13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90/110/150
10x15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100/130/170
13x18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150/180/250
15x21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250/300/450

20x30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650/800/990
DIGITálIS SZolGálTATáSok

Szkennelés (leica, roll) negatívról, diá-
ról, lomo

1024x1536 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . . 80/kép
2048x3072 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . 150/kép
2048x3072 Tiff  . . . . . . . . . . . . . . . 250/kép

TElJES TEkERCS SZkEnnElÉSE CD-VEl
1024x1536 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
2048x3072 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
2048x3072 Tiff  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000

Akciós szkennelés . . . . . . . . . . 500/tekercs
Szkennelés papírképről . . . . . . . . . . . . 200
Memória kiírás dvd-vel  . . . . . . . 1.000/Gb
Cd/dvd-írás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Push / pull hívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Cross process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

DiGilaB * 1136 buDAPeST, HegeDűS gyulA u. 30. * Tel.: 331-0531 * e-mAil: info@DigilAbfoTo.Hu * nyiTvA TArTáS: H–P 9–17 óráig * www.DigilAbfoTo.Hu

Az árak tartalmazzák az áfát. Az árváltoz-
tatás jogát fenntartjuk!

yonGnUo DSlR TERMÉkEk
yongnuo yn 468 Canon ETTl . . . . . 30.990
yongnuo yn 560 manual . . . . . . . . 29.990
yongnuo yn 400 II manual  . . . . . . 16.990
yongnuo ST E2. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.990
yongnuo yn 465 nikon és Canon  

TTl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.990
yongnuo yn 467 nikon és Canon  

TTl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.990
yongnuo RF 602 3/1 kioldó 100m 16.990
yongnuo GPS nikon  DSlR hez  . . . 29.990
yongnuo gyorstöltő slr vakuhoz  

8xAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.990
yongnuo 2 TTl sarus TTl kábel 3m. 8.990

HUnBRIGHT STÚDIÓVAkU+REFlEkToR
+ SZ.káBEl

Hunbright Visico 300  
távirányítható  . . . . . . . . . . . . . . 79.990

Hunbright Visico 600  
távirányítható  . . . . . . . . . . . . . 119.990

Hunbright Visico 1000  
távirányítható  . . . . . . . . . . . . . 164.990

Hunbright Visico 800 Digital . . . . 129.990
Hunbright Visico 1000 Digital . . . 149.990
HBC-600 (600 Ws)  . . . . . . . . . . . . . 77.990

HUnBRIGHT STÚDIÓVAkU SZETTEk
Hunbright Visico távirányítható egyedi  

kit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mailezzen!
Hunbright Visico lR Pro 3.3 duobox  

plus remote távirányítós kit . . 269.990

Hunbright HBC 300/300 Ernyő  
kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.990

Hunbright HBC 300/300 Mobil Box  
kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.990

Hunbright HBC 300/300 Advanced  
kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.990

Hunbright HBC 600/300/300 Duobox  
kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249.990

HoRDoZHATÓ VAkUk
12V/220V AkkUVAl

200 Ws vaku + akku kit . . . . . . . . . 69.990
AMATŐR STÚDIÓVAkU

Villanó körte állvány/ernyő kit  
Gn30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.990

Villanó körte állvány/ernyő kit  
kétvakus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.490

150X200CM-ES HáTTEREk
Batikoltak kék és szürke  

színben . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.990-től
3 in 1 portré háttér 1 alap és két  

végtelen huzattal  . . . . . . . . . . . 38.990
6X3M-ES TEXTIlHáTTEREk

Batikoltak- létféle kék, kétféle vörös,  
barna, szürke, homok . . . . . . . . 30.198

SZoFTBoXok AkáR HEnSEl,
MUlTIBlITZ, BRonColoR, ElInCHRoM

ÉS BoWEnS-HEZ
Szoftboxok . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.000-től

állVányok
Háttértartó compact mobil . . . 29.456-tól
PRo Boom 290 cm hossz. 240 cm  

magas 10 kg teherb. kerekes . . 61.448

Boom kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.531
Fali Boom kar stúdióvakukhoz  . . . 14.990
Balance Boom . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.906
Összehajtható derítőlapok  . . . . 5.094-től

SlR VAkUSZoFTBoX
Magic szoftbox 60 x 60 cm  . . . . . . 26.031

SZŰRŐk
UV 52 -82 mm . . . . . . . . . . . . 1.875-3.790
Cirkulár Polár 52 – 82 mm  . 3.750-4.950

HoRDoZHATÓ TáPEGySÉG
STÚDIÓVAkUHoZ

Tronix Explorer XT 2 vakuhoz max  
2400 Ws  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.990

Hunbright Power Pack 1000 Ws . 119.990

cFoTo weBáruház * www.cfoTo.Hu * www.HunbrigHT.Hu * PécS, JuriSicS m. u. 17. * Tel.: 20/243-4133 * nyiTvA: H–P 10–17
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Fotó Piac
A rovatunkban megjelentetett adatokat, árakat partnereinktől kapjuk, így azokért, valamint az esetleges nyomdai hibákért felelősséget szerkesztőségünk nem vállal. Az árak tájékoztató 
jellegűek, árajánlatnak nem minősülnek. A nyomdai átfutás miatt előfordulhat, hogy a közölt árak már eltérnek az aktuálistól, mire Önök kézhez kapják az újságot. Felhívjuk a figyelmet 
arra is, hogy néhány cégnél azonnal, míg másoknál megrendelésre kapható egy-egy, esetleg az összes termék. kérjük, mielőtt tervezne, informálódjon az üzletekben a részletekről. Az ára-
kat magyar forintban adtuk meg. 

Az árak áttekinthetőségének és a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a nettó árakat tartalmazó listákat szürke alapon tesszük közzé.

A                     jel mutatja, hogy az üzletben a Foto Mozaik havilap is megtalálható. A                    jelzésű cégek hirdetését is megtalálhatják jelen lapszámunkban.

oktatás
Fotós képzés 100 órában, 50 óra gyakor-
lattal. képzésünkre kezdők, hobbifotó-
sok, átképzésre vágyók, középhaladók 
jelentkezését várjuk. Bizonyítvány meg-
szerzésével szakmai képzést kapnak di-
ákjaink. Beiratkozás folyamatosan. Tel.: 
70/509-6419, www.fotosuli.hu

Canon
Eladó Powershot sx20 IS, vadonatúj 
(nincs 2 hetes). karcmentes, dobozban, 
minden gyári tartozékkal (napellenző, 
magyar használati, kábelek stb.). 75 E Ft, 
alkuképes vagyok. 20/8242-173
Eladó nagyon szép megkímélt álla-
potban Canon FD 50 mm f1,4 alapobj. 
Adapterrel használható EoS, nikon, 4/3 
olympus, valamint micro 4/3 szabvá-
nyú dig. f.-gépeken. 20 E Ft. 30/9242-
672
Eladó új Pentax 6×7–EoS adapter! Se-
gítségével legendás 6×7 Pentax obj.-ek 
csatlakoztathatók filmes és dig. EoS f.-
gépünkhöz. 14 E Ft. 30/9242-672
Dobozában és az összes gyári tartozé-
kával eladó hibátlan állapotú EoS 400D 
váz. Az árban: 18-55 mm obj., gyári Ca-
non BG-E3 markolat, akksi, távkioldó. 95 
E Ft. 30/875-3960

Eladó kifogástalan újszerű állapotban Ca-
non FD 70-210 mm f4 zoom obj. 19 E Ft. 
30/9242-672
Eladó újszerű 4/300 Canon IS, 40D (13 
E expó), 350D (elemtartóval, kitobj.-
vel) és teflonhibás, de amúgy hibátlan 
3.5/180 Sigma makró. 20/341-3838
Eladó Sigma 50-500 4/6,3 APo DG 
HSM nagytele, Canon véggel. 220 E 
Ft. takibafoto@citromail.hu, 20/401-
6427
Powershoot G7, 5D, 500D, 1000D, 16-35 
l, 28-300 l IS USM, 4/24-105 l IS, 18-
200 IS, 2.8/70-200l IS, Sigma 12-24, 50-
500 eladó. 70/315-5000
5D Mark II, 550D, 4/300 l IS, 1.4/24 l, 
1.4/35 l, 1.2/50 l, 1.2/85 l, 2.8/100 l IS, 
2/135 l 2.8/17-35 l, Tokina 2.8/300ATX 
PRo eladó. 70/315-5000
Canon 1000D, 40D, 10D, 10-22, 2.8/17-
55, 24-105l, 35-350l, 28-70l, 28-105, 
2,8/24, 2,8/60, 2,8/28, 2,8/70-200l IS, 
2,8/300 l USM, 70-300 IS, 380EX, 550EX, 
580EX eladó. 30/948-2054

Case logic
Eladó profi fotóhátizsák. Mérete: 
43×31×18 cm (külső). Típus: SlRC 4. El-
fér benne: nagyobb DlSR, 4 db profi obj., 
vaku, oldalrészben tartozékok, hátolda-
lán 15”-os laptop. Masszív esőálló kivitel. 
kétéves, minimális használati nyomok-
kal. 15 E Ft. 30/552-7251

Fujifilm
FinePix IS-1 gépet vennék. 30/9423-136
Fuji Hunt C41-es vegyszerek FP 230B 
hívógéphez fél áron. Bónusz: a hívógép. 
30/384-2856

Gossen
Digipro F fénymérő, alig használt, kitű-
nő állapot. Tépőzáras tokban, eredeti do-
bozában. 70/776-4495

Mamiya
645super (35, 45, 55, 80, 150, 210), RB-
67 (65, 90, 150SF, 180), RZ-67 (50, 127, 
180), C-33 (55, 65, 135, 180, 250), tarto-
zékokkal eladók. 30/948-2054

nikon
D40 SlR kiegészítőkkel eladó v. elcserél-
hető! Teljesen hibátlan, megkímélt, do-
bozában, papírjaival! Hozzá: akku, töl-
tő, nikon pánt, telepítő cd, eredeti doboz, 
magyar használati, 2 obj.: nikon AF-S18-
55 és nikon 55-200 VR dobozában, tokkal, 
lencsevédőkkel. formula2@freemail.hu
D-200 váz kifogástalan állapotban (86 
E expó) 65 E Ft. MB-D200 gyári vertiká-
lis markolat 30 E Ft. nikon DX 18-70 AF 
1:3,5-4,5 ED 37 E Ft. 70/382-9257
Teljesen új Tokina 12-24 mm f/4 at-x pro 
dx II obj. (nikon), 1 év garanciával, 140 
E Ft. Ez az ultrahangmotoros 2-es válto-
zat! prdave77@yahoo.com
Eladó M42–nikon adapter korrekciós 
lencsével (van végtelen) 4500 Ft. Sima, 
korrekciós lencse nélküli (makrofotózás-
hoz) alkalmas 2700 Ft. 30/9242-672
MB D-200 gyári nikon vertikális marko-
lat D-200-hoz kifogástalan állapotban, 
minden tartozékával dobozban eladó. 
35 E Ft. 70/382-9257
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Foto Kft., 4025 Simonffy u. 1/A • 
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nikon DX 18-70 AF 1.3,5-4,5 ED obj. el-
adó. 37 E Ft. 70/382-9257
AF nikkor 24-85 mm 1:2,8-4D időhiány 
miatt eladó. kifogástalan állapotban 
van, kipróbálás megegyezés szerint. 110 
E Ft. 30/767-1310
D300, D80, D200, 2.8/300 AF-I, 2/135AF 
DC, 2/105 AF DC, 18-200 VR, Sigma 
2.8/70-200 HSM, 10-20, 24-135, 50-500, 
2.8/105 DC macro eladó. 70/315-5000
D2Xs, D300, MB-D10, 1.4/50, 2.8/24-70, 
1.4/85, 2.8/105 VR, 2.8-4/24-85, 24-120 
VR, 2.8/14-24, 2.8/70-200VR, 2.8/28-70, 
2.8/80-200 AF D eladó. 70/315-5000
17-35, 28-70, 2/35, 1,4/50, 2,8/60, 12-
24, 2.8/17-55, 24-85, 24-50, 35-135, 70-
210, 75-300, 70-300VR, 2,8/80-200D, 
2,8/300VR obj.-ek eladók. 30/948-2054

Sürgősen keresek Tokina 11-16/2.8-as 
nikon végű obj.-et! 70/319-3766
Sigma AF 2,8/50, 15-30, 50-150, 70-300 
APo, 2,8/70-200, 4/300, 2xEX, Tamron 
17-50, 18-270 VC, Tokina 20-35 és egyéb 
obj.-ek nikonhoz eladók. 30/948-2054

Pentacon
Eladó Pentacon six Tl váz, TTl prizma, 
4/80-as Flektogon, 2.8/80-as alapobj., 
2,8/180-as Sonnar, 4/300-as Sonnar. MC 
bevonat. Sonnarok eredeti bőrtokban. 
110 E Ft. fenykep@altavizsla.hu

Pentax
Eladó k200d + Pentax 18-55 mm obj. 
1,5 éves. drivingwithmydarling@gmail.
com
Mz-30, AF 28-80, 2,8/28, 1,7/50, 4,5/80-
205, AF200T vaku, 0,7× és 0,42× előtét 
eladó. 30/420-9557

Praktica
Praktica-M42×1 2,8/24, 1,9/50, 2,8/135, 
3,5/200, 5/100-300 eladó. 30/420-9557

Rolleiflex
keresek Rolleiflex 2.8D kétaknás gépet. 
70/776-4495

Sigma
kiváló obj. eladó első tulajdonostól: 20 
mm f/1.8 EX Aspherical DG AF (82 mm 
szűrőméret) + EX keskeny UV szűrő, 79 
E Ft. 30/932-4133

Sony
M42×1 adapter, 0,7× és 0,42× eladó. 
30/420-9557

Tokina
kiváló obj.-ek eladók 1. tul.-tól: AT-X 
270 AF PRo II 28-70 mm f/2.6-2.8 (77 
mm szűrőméret), 116 E Ft. AT-X 828 AF 
PRo 80-200 mm f/2.8 (77 mm szűrőmé-
ret) + B+W UV szűrő, 136 E Ft. 30/932-
4133

Walimex
Új Walimex octagon softbox 140 cm 
átmérőjű k&DS, ill. VC szériás vakuk-
hoz (Boovens bajonett) eladó. 34 E Ft. 
20/9349-433, info@kunwebshop.hu
Új Walimex FT 1502 Pro egylábú állvány. 
Robusztus alustatív. Magasság: 177 cm. 
Szállítási hossz: 51,5 cm. Súly: 660 g. Te-
herbírás: 5 kg. átmérő: 33 mm. Csatlako-
zás: 1/4”. Ajándék szállítótáska. 8900 Ft. 
20/9349-433, info@kunwebshop.hu
Új Walimex fotós hátizsák és táska 3 az 
1-ben (Manhattan). Praktikusan átala-
kítható hátizsákból oldaltáskává. kül. tá-
rolási rekeszek külső és belső zsebek. Tá-
rolási kapacitás: 1 SlR, 2 obj., 1 vaku, és 
rengeteg tartozék. 15 900 Ft. 20/9349-
433, info@kunwebshop.hu

Egyéb
Mamiya RZ67, fénymérős prizmával 
(AE Prism Finder), két optikával: 90 és 
180-as, 2 db kazettával, fémtáskával. To-

vábbá Multibitz vaku szett (3 lámpás) 
+ fémtáska. külön is megvásárolhatók. 
20/438-0462, pomaztv@pomaztv.hu
Eladó új, nem használt M42 adapter mic-
ro 4/3-os dig. olympus, ill. Panasonic f.-
gépekhez. 7200 Ft. 30/9242-672
Eladó f.-gépek: F 70+ 35-80 nikkor, lTl 
2, lTl 3 (fénymérő hibás), Zorki 4 obj.: 
Pentacon 4/200, Mikar 4,5/55 nagyító-
obj., polárszűrő (58), UV és színszűrők, 
Praktica szögkereső, harmonika + sín. 
30/225-8254, Pécs, mgpz@freemail.hu
Természetfotós lessátor, egy perc alatt 
felállítható, impregnált, tereptarka 
anyagból, több kamera- és kémlelő-
nyílással, postai utánvéttel is eladó. 
20/9237-532
Új Bilora Foto Geo-Tagger Foto GPS el-
adó. Bármilyen standard vakupapucs-
csal bíró gépre egyszerűen felkattintható. 
Energiafelvétele minimális és a fotózás 
megszokott folyamatát sem akadályozza. 
Minden exponálást követően eltárolja az 
adott kép GPS idejét és koordinátáit. 29 900 
Ft. 20/9349-433, info@kunwebshop.hu
keresek leicina, Elmo vagy Canon film-
felvevőt! bolexfilm@gmail.com
Globica műtermi, Seagull 6×6 kétaknás, 
EoS 33, Mamiya 645, Zenit TTl, Voigt-
lander Bessa l, 4.5/15 mm Heliar, Has-
selblad 500C/M eladó. 70/315-5000
Hasselblad, Mamiya és Pentax 6×7 vá-
zak, obj.-ek, kazetták, harmonikakihuzat, 
közgyűrűk és egyéb kiegészítők eladók. 
30/948-2054

E sorok szerzője 
számos fotóstáskát 
kipróbált már, vállon, 
háton, övön, mell-
kason. Olcsóbbat, 
drágábbat, de nem 
igazán sikerült olyan 
holmit találni, amelyik 
maximálisan megfe-
lelne az elvárásainak.

Nagy	a	választék,		
mégsem	egyszerű		
a	választás

A jó fotóstáska
csak vágyálom?
Steiner	Gábor

Ha előfizetésről érdeklődik: elofizetes@fotomozaik.hu
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A fotóstáskát sokan csak valamiféle kiegészí-
tőnek tekintik, és ennek megfelelően nem is 

fektetnek hangsúlyt a megfelelő kiválasztására. Ez 
az állítás legtöbbször csak addig marad igaz, amíg 
egyszer nem kell hajnaltól éjszakáig cipelni a fel-
szerelést, és mindjárt kiderül, hogy a táska fontossá-
ga majdnem egyenértékű a kameráéval.

A ma Magyarországon kapható választék szin-
te ugyanaz, mint bárhol a világon. Rengeteg gyárt-
mányból válogathatunk, a néhány ezer forintos 
távol-keleti táskáktól a legnagyobb gyártók termé-
keiig – mint a Tamrac, a Kata, a Lowepro vagy a 
Domke –, amelyek korábban profi termékek gyár-
tójaként voltak számon tartva, a hozzájuk igazodó 
magas árral, de az idők változásával nyitottak az 
amatőr szegmens felé is, és számos új termékkel 
bővítették kínálatukat.

■ Követelmények

Elsősorban azt kell tisztáznunk, mekkora az a fel-
szerelés, amit be szeretnénk pakolni. Érdemes a 
felszerelés minimalizálására törekednünk, hiszen 
a legjobb táska is kényelmetlenné válik, ha hosszú 
távon cipeljük magunkkal. A méret kiválasztásakor 
legyünk arra is figyelemmel, hogy a felszerelés be-
pakolása után maradjon némi üres hely esetleges to-
vábbi eszközök, személyes holmi számára. A mo-
dulrendszer itt is hasznos találmány, hiszen egy-egy 
kiegészítő táska olykor igen jó szolgálatot tehet. A 
helykínálat mellett az elrendezés is fontos. A leg-
több táska belseje tépőzáras elválasztókkal átren-
dezhető, így akár naponta az épp aktuális igényeink-
hez alakítható. Egyre gyakoribb elvárás az is, hogy 
a táska helyet biztosítson a notebook számára is, 
mivel digitális felvételeinket így azonnal fel is dol-
gozhatjuk, mi több, az interneten továbbíthatjuk is. 
Sokan nem is gondolnák, hogy a táska bélése színé-
nek is jelentősége lehet, mindaddig, amíg nem kell 
sötétben dolgozniuk. A Kata volt az első, aki ezt fel-
ismerte, és a táskáit sárga anyaggal bélelte, így a ke-
resett eszköz megtalálása sötétben sem okoz gondot.

A térkínálat mellett fontos, hogy a fenéklemez és 
az oldalfalak kellően védjék a felszerelést. Ezek má-
sik feladata, hogy a táskát mereven tartsák, ne „es-
sen össze”, mert így az eszközöket nehezebb munka 
közben kivenni, betenni, cserélgetni. A mai táskák 
jó része nem felel meg ennek az elvárásnak, a súly-
csökkentés jegyében vékonyabbak és hajlékonyab-
bak lettek a válaszfalak, ez pedig a védelem rová-
sára megy, például ha a táskát egy határozottabb 
mozdulattal tesszük le.

A legjobb táska sem ér semmit, ha nem tudjuk 

megfelelően viselni. A vállszíjjal szemben igen sok-
rétű az elvárás, hiszen hosszú távon kényelmesnek 
kell lennie, miközben biztosítania kell a táska köny-
nyű mozgathatóságát, hogy szükség esetén gyorsan 
juthassunk felszerelésünkhöz. Válltáska esetén pél-
dául általában a hátunkra tolva szállítjuk a felszere-
lést, használat közben viszont magunk elé kell húz-
nunk. Ha hátizsákot használunk, gyorsan levehetőnek 
kell lennie, míg az egyre népszerűbb testtáskáktól 
ugyanazt várjuk el, mint vállra akasztható társaiktól.

■ Válltáskák

Vitathatatlan, hogy a válltáska még ma is a legnép-
szerűbb típus, hiszen ebből a legegyszerűbb menet 
közben kivenni a felszerelést. Pedig számos hátrá-
nyuk van, melyek közül talán legfontosabb, hogy 
egyoldalúan terhelik a gerincet, ami hosszú távon 
tartós nyaki, gerinc- és vállfájdalmakhoz vezethet. 
Ha válltáskát használunk, válasszunk olyant, amely-
nek szíja elég hosszú ahhoz, hogy a nyakunkon át-
vetve hordozzuk. Vásárlás előtt mindenképpen ér-
demes néhány próbát tenni, hiszen mind a vállszíjak, 
mind testünk méretei különbözőek, és a legmegfe-
lelőbb szíj kiválasztása csak próbával lehetséges. 
Sok esetben szállításkor a nyakunkon átvetve, mun-
ka közben viszont egyik vállunkon viseljük a táskát, 
ekkor azonban a vállszíj hosszát minduntalan át kell 
állítanunk, így a gyors hosszállítás egy vállszíjnak 
nem elhanyagolható tulajdonsága.

A vállszíj tartozéka a vállpárna is, amelynek mi-
nősége, kialakítása sokat számít a kényelem szem-
pontjából. A jól tapadó vállpárna segít a táska 
stabilan tartásában, ám ugyanez megakadályoz-
hatja, hogy a táskát könnyen a hátunk mögé 
tolhassuk. Ritka az olyan vállpárna, amely 
úgy enged szabad mozgást a vállszíjnak, 
hogy közben maga nem mozdul el a helyé-
ről. A táska stabilan tartásában jó szolgála-
tot tehet a derékpánt is. Egyes válltáskák-
hoz gyártójuk hátizsákszerű vállpántokat is 
kínál, így a szállítás kényelmesebbé tehető.

A válltáskák belső elrendezése minden 
gyártmány esetében hasonló. Bennük az esz-
közök általában egy rétegben helyezkednek 
el, ami lehetővé teszi, hogy gyorsan hozzá-
juk férjünk. A kisebb és ritkábban használa-
tos kiegészítőket – például a közgyűrűsort 

– akár két rétegben is elhelyezhetjük, termé-
szetesen elválasztó párnával. Válasszunk 
olyan táskát, amelynek elején és oldalain 
zsebek találhatók a kisebb holmik számá-
ra. Jó, ha ezek a zsebek is tartalmaznak vala-

milyen elválasztót, vagy több rekeszre vannak oszt-
va, mert így tartalmuk kevésbé sérülhet. A válltáska 
hátsó zsebe elegendő helyet kínálhat akár A/4 mére-
tű dokumentumok számára is, míg a vállszíjon tépő-
zárral kisebb tokokat helyezhetünk el. A komolyabb 
táskáknak tartozéka a kétoldalú esőkabát, amely-
nek ezüstös oldala erős napsütésben segít a felszere-
lés hő elleni védelmében. Néhány táska használatát 
megkönnyíti a fedélen elhelyezett cipzár, amelyen 
át a táska kinyitása nélkül cserélhetünk objektívet.

■ Hátizsák

A hátizsákok sok tekintetben megegyeznek a válltás-
kákkal, kapacitásuk azonban mérettől függően na-
gyobb felszerelés szállítására teszi alkalmassá őket. 
Hátrányuk, hogy a felszereléshez csak a hátunkról 
történő levétel után férhetünk hozzá, így akciófotó-
zásra nem igazán alkalmasak. Viselésük azonban – 
főképp hosszú távon – határozottan kényelmesebb és 
egészségesebb is, hiszen a gerincoszlopot egyenlete-
sen terheli, ha megfelelő vállpántokkal és vállpárnák-
kal látták el, amelyek egyenletesen osztják el a súlyt 
a vállcsontokon. A széles derékpánt a hátizsákon is 
jó szolgálatot tesz, egyrészt a kényelem miatt, ráadá-
sul a rajta kialakított fülekre tokokat rögzíthetünk, 
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amelyekbe munka közben átkerülhetnek a szükséges 
eszközök, például objektívek. Más hátizsákok egyes 
rekeszei oldalra is nyithatók, így például a teleobjek-
tívhez a zsák levétele nélkül is hozzáférhetünk.

A fotós hátizsákoknak alapvetően két típusa van. 
Az egyik kizárólag a felszerelésnek biztosít helyet, 
míg a kettéosztott másik típusban a hagyományos 
hátizsák funkció is megtalálható. Az ilyen hátizsá-
kok között olyan is akad, amelynek fotós része levá-
lasztható, és válltáskaként külön is használható.

■ Testtáska

A testtáska mint fogalom sem létezik túl régen. A 
divatcégek találták ki a fiatalok számára a lényegé-
ben egyetlen vállpánttal ellátott hátizsákot, amelyet 
a testen keresztben átvetve lehet viselni, ami ma-
gas fokú kényelmet biztosít még akkor is, ha a tás-
kát megpakoljuk. A fotóstáskák gyártói gyorsan ma-
gukévá tették az ötletet, sőt tovább is fejlesztették. 
Így alakult ki az a táskatípus, amelyet a hátunkon 
függőlegesen viselünk, és szükség esetén egyetlen 
mozdulattal magunk elé húzhatjuk, vízszintes hely-
zetbe. Így a nyílás felülre kerül, és a felszereléshez 
úgy férünk hozzá, mint egy válltáska esetén.

Sokoldalúságban talán a Kata 3N1 táskáját érdemes 
a választékból kiemelni, ami viselhető hagyományos 
hátizsákként, valamint jobb és bal oldalas testtás-
kaként. Ez utóbbi fontos tulajdonság, hiszen a leg-
több gyártó csak a jobbkezes ügyfelekre koncentrál.

■ Kofferek

A fotóskofferek leginkább a felszerelés hosszú távú 
szállításához használhatók. Felépítésük robusztus, 

kívül ütésálló, törhetetlen műanyagból vagy fém-
ből, belül vastag szivacs elválasztókkal, amelyek 
különösen nagy erőhatásokkal szemben is megvé-
dik eszközeinket. A belső rendszerint szinte telje-
sen szabadon átalakítható. Ennek egyik megoldása 
a sínekbe csúsztatható, átrendezhető válaszfalak al-
kalmazása. A másik típus tömör szivacsbéléssel ér-
kezik, amely úgy van perforálva, hogy a felszerelés 
egyes darabjai méretének megfelelő nyílások legye-
nek benne kialakíthatók. Ennek természetes hátrá-
nya, hogy egy idő után a szivacsbélést cserélnünk 
kell, ha változik a felszerelésünk.

■ Övek, mellények

A fotósövek modulrendszerük miatt tettek szert nép-
szerűségre. Ennek a tulajdonságnak köszönhetően 
mindig olyan számú és méretű tokot szerelhetünk 
rájuk, amilyeneket az adott felszerelés megkíván. Ez 
beruházás szempontjából sem elhanyagolható tulaj-
donság, mivel a táskák számát folyamatosan bővít-
hetjük azután, hogy elindultunk egy alapkészlettel, 
amelyben maga az öv, a gépváz- és egy-két objek-
tívtok található. A Lowepro nagyobbik öve kompa-
tibilis egyes táskákkal is, mi több, a későbbiekben 
mellénnyé is bővíthető, ami további lehetőségeket 
kínál, ráadásul így a felszerelés súlya egyenletesen 
oszlik el a testünkön.

A mellények a modulrendszerű övekhez hason-
lóan teszik lehetővé, hogy táska nélkül is a kezünk 
ügyében legyen felszerelésünk, bár korlátozottabb 
funkcionalitással, hiszen legtöbbször nem bővíthe-
tők, bár erre is akad példa. A mellények általában 

Oldalt nyílik

Igazán praktikus fotós testtáska 
a Cullmann Como Crosspack 
300. Praktikus, több szempont-
ból is. Testtáska, így a terhet 
nem a váll, hanem a törzs vi-
seli, és egy mozdulattal előre-
húzhatjuk vagy éppen hátra-
tolhatjuk. Két fő rekeszének 
köszönhetően külön pakolhat-
juk a felszerelésünket. Ráadásul 
a fényképezőgép és tartozékai-
nak tárolására szolgáló rekesz 
oldalról nyílik, így a táska le-

vétele nélkül, egyszerűen elő-
rehúzva teljes mértékben hoz-
záférünk a tartalmához. Eső-, 
illetve napvédő huzat jár hozzá! 
Elsősorban kis felszereléshez 
ajánlott, egy DSLR váz, egy-
két kisebb objektív és 
egy vaku, valamint ki-
egészítők számára.

További információ:  
www.fotopiac.hu – 
22 990 Ft.

jól szellőző anyagból, több helyütt hálós megoldás-
sal készülnek, így a legnagyobb melegben is gond 
nélkül viselhetők.

A mellények és testtáskák átmenetének tekinthe-
tő a profi fotósok által egyre kedveltebb amerikai 
NewsWear termékeinek egyike, a Chestvest, amely 
egyesíti az öv, a mellény és a válltáska előnyeit. 
Szállításkor válltáskaként funkcionál, míg mun-
ka közben mellény-övként használhatjuk. Egyetlen 
hátránya – ami a súlyát tekintve előny is lehetne –, 
hogy az egyes tokokban semmiféle bélés nincs, ami 
védené tartalmukat az egymáshoz koccanástól, ütő-
déstől.

■ Kompakttokok

A fentiek mellett egyre nagyobb szerepe van a kom-
pakt fényképezőgépek tokjainak is, annak ellenére, 
hogy sokan cserélik le zsebgépeiket tükörreflexesre. 
A kompakttokok számos méretben és változatban 
készülnek, így velük akár a divathoz is alkalmaz-
kodhatunk. Kaphatók övre és nyakba akasztható 
változatban, különböző kivitelben, amelyek között 
olyan is található, amely a napközben szükséges ap-
róságoknak (térkép stb.) és helyet biztosít.
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Török	György

Sok fotós egész életét leéli anél-
kül, hogy valaha kezébe venne 

egy kézi fénymérőt, míg mások egyet-
len felvételt sem készítenek nélküle. A fény-

képezőgépek általában a tárgyról visszavert 
fényt mérik, így bizonyos esetekben (például vakító 

fehér vagy koromfekete felületeknél) a beépített fény-
mérő hibás értékeket mutat. A kézi fénymérő ellenben képes 

a beeső fényt, illetve a kép egyes apró részleteinek a visszavert 
fényét is megmérni. Gyakorlott és hozzáértő kézben ezért a kézi 

fénymérő sokkal pontosabb értékeket biztosít. Ennek helyes beál-
lításáról, használatáról és gyakorlati lehetőségeiről szól ez a cikk.

A megvilágításmérő  
használata

A fény számokban
(Takács Szabolcs felvétele)



Kezdésnek legyen elem a műszerben, állítsuk 
be a fényérzékenységet (ISO, ASA, DIN), és 

ha szűrőt használunk (UV és Skylight kivétel), ál-
lítsuk be a szűrőfaktort is. Ez a szűrő expozíciónö-
velő tényezője, hiszen a szűrő fényt nyel el, fényt 
tart vissza. A modern, digitális műszereken erre kü-
lön beállítási lehetőség van. Ha szűrőt cserélünk, 
vagy levesszük a szűrőt az objektívről, az új faktort 
ne felejtsük el beállítani. Be kell még állítanunk az 
üzemmódokat: vakufény szinkronzsinórral, vaku-
fény szinkronzsinór nélkül, folyamatos fény záridő-
előválasztással, folyamatos fény fényrekesz-elő-
választással, folyamatos fény fényértékben (EV = 
Exposure Value). A záridők általában egész érték-
ben állíthatók be a digitális műszereken, míg a fény-
rekeszt tört fényértékben 0,1-nyi fokozatban írják ki 
a műszerek. Kezdjünk folyamatos fénnyel, és állít-
sunk be egy záridőt a záridő-előválasztáshoz.

Beeső vagy visszavert fény

A klasszikus fénymérő mérőcellája önmagában is 
használható. Ilyenkor nem borítja a cella felületét fe-
hér műanyagból készült diffúzor. A mérési módszer 
egyszerű: a fényképezőgép mellől mérünk, és a fel-
vételünk tárgyát megcélozzuk a fénymérővel (visz-
szavert fény mérése). A „mérés” gombot lenyomva 
a műszer kijelzi a záridő és fényrekesz párokat, me-
lyek közül szabadon választhatunk a témának meg-
felelően. Vigyázat! Ez a mérésmódszer az esetek kb. 
85%-ában megbízható. A túl sötét témákat világo-
sabbra, a túl világos témákat sötétebbre fogjuk így 
exponálni. Némi gyakorlattal korrigálhatjuk a mű-
szer által kiírt értékeket. A világos témáknál (meny-

asszony fehér háttér előtt) többet kell exponálni, te-
hát vagy a fényrekeszen nyissunk, vagy a záridő 
legyen hosszabb. A sötét témáknál viszont (szén-
poros bányász az alagútban) kevesebbet kell expo-
nálni, azaz rövidebb záridővel vagy kisebb fényre-
kesszel fényképezzünk. Az eltérés, azaz a korrekció 
mértéke kérdéses. A gyakorlatban ±2 fényértéknyi 
korrekciót lehet beállítani az automata fényképező-
gépeken. Ez nagyjából irányadó a menyasszony és 
a bányász esetén. Ha nem ennyire extrém világos 
vagy sötét a téma, akkor kevesebbet kell korrigál-
ni. A digitális Gossen megvilágításmérők nagyobb 
része képes arra, hogy a „mérés” gomb hosszan tar-
tó lenyomásával és a műszer mozgatásával a kont-
rasztot megmérje. A kontraszt kijelzése csak az ana-
lóg skálán történik. Ehhez a méréshez jól körbe kell 
mozgatni a műszert a képtérben. De megéri így dol-
gozni, mert a szélső értékek átlagát exponálva a ké-
pek kb. 95%-a helyesen lesz exponálva. A maradék 
5% is kisebb szórást fog mutatni, ha az egyszerűbb 
mérésmóddal hasonlítjuk össze.

A mérőcellát diffúzorral is lefedhetjük. A diffúzor 
fehér műanyag idom, mely a fény egy részét elnyeli. 
Alakja nagyon fontos! Létezik sík diffúzor, kicsi és 
nagy félgömb diffúzor. Mindegyik más mérésmód-
ra alkalmas, abban azonban megegyeznek, hogy a 
mérésmódszert megváltoztatják. A diffúzorral sze-
relt fénymérővel a tárgy mellől a fényforrás felé for-

dulva mérünk, ritkábban a tárgy mellől a fényképe-
zőgép felé (beeső fény mérése).

A diffúzor feje

A sík diffúzor volt a legelső diffúzortípus történe-
tileg. A folyamatos fény korában, a vakutechnika 
előtt használták sokat. Mára már alárendeltebb a 
szerepe, de igen hasznos még mindig! Ez annyira 
így van, hogy a Sekonic fénymérők nagy félgömb 
diffúzorát a foglalatukba be lehet süllyeszteni, és 
így átalakulnak – hatásukat tekintve – sík diffúzorrá. 
A sík diffúzor tájékoztat legpontosabban arról, hogy 
az expozíciót meghatározó főfényhez milyen expo-
zíció tartozik, illetve a többi lámpánk mennyi fényt 
ad. A használat módja a következő: a sík diffúzoros 
mérőcellát a fényforrás irányába fordítjuk, a „mé-
rés” gombot lenyomjuk és folyamatosan nyomva 
tartjuk. Majd a fénymérőt finoman addig mozgatjuk 
és forgatjuk, míg a legnagyobb kitérést, azaz a leg-
kisebb fényrekeszt mutatja. Az így kapott legkisebb 
fényrekesz az, amely az előre választott záridőhöz 
tartozik. Természetesen a főfényt mérjük így, mert a 
főfényhez kell az expozíciót meghatározni. A derítő- 
és díszítőfényeket is így mérjük sík diffúzorral, és 
a főfénynél mért értékekhez hasonlítva változtatha-
tunk, ha nem vagyunk elégedettek a mért értékekkel, 
illetve a szervesen hozzájuk tartozó látvánnyal.

Megvilágításmérő – fénymérő

Megvilágításmérő – azaz elterjedtebb néven 
fénymérő – sokféle létezik. Érdemes tudni, hogy 
a fénymérő a luxmétert jelenti, mely a beeső 
megvilágítottságot méri és jelzi ki luxban. A 
megvilágításmérő gyűjtőnév. Az olyan műsze-
reket hívjuk így, melyek fotográfiai vagy filmfel-
vételi értékekben jelzik ki a megvilágítottságot. 
Tehát fényértékben vagy fényrekesz–záridő pá-
rosban, vagy fényrekesz–képfrekvencia páros-
ban. A gyakorlatban azonban a kétféle műszer 
mérési metodikájában alig van különbség, illet-
ve a megvilágításmérők egy részét vakufénymé-
rőnek, profi verzióit pedig spotméternek nevez-
zük. Ennek okán magam sem gondolom, hogy a 
fénymérő elnevezés hibásságán érdemes vitat-
kozni. Tudni, persze, érdemes a fentebb leírtakat.
��	 FOTO	MOZAIK	•	2011	február
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Hozd be üzletünkbe ezt a kupont 
és 20% kedvezményt kapsz  
a Polaris II fénymérő árából!

www.mikrosat.hu
1146 Budapest, Thököly út 88.
Telefon: 06 1 460 94 24



A sík diffúzort kiterjedten alkalmazzák a video- és 
filmtechnikában, a tv-stúdiókban és a színházi vilá-
gosítók munkájában. Nagyon jó szolgálatot tesz ak-
kor, ha tájkép-felvételezésnél, makrofotónál a nap a 
főfény, azaz a napra mérve állapítjuk meg az expo-
zíciót. Reprodukciós világítás homogenitását is sík 
diffúzorral illik kimérni. Sajnos a villanófény-tech-
nikában használhatatlan a mérésmódszer, mert „igen 
sokat kell villogni” a műszer maximális kitérésének 
megállapításához. Ez nem életszerű, így kutatás in-
dult arra, hogy milyen alakú diffúzorral lehet egy 
méréssel összegezni a tér nagy részéből érkező fény-
sugarakat. Sokféle, még kúp vagy csonka gúla alakú 
idommal is próbálkoztak. A gyakorlatban leginkább 
a félgömb forma vált be. A kutatások arra is rávilá-
gítottak, hogy a 30 mm-es átmérő jelentősen más ka-
rakterisztikával mér, mint a kisebb, 12 mm-es.

A 30 mm-es félgömb diffúzorra jellemző a cosi-
nus-korrigáltság. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
a nagy félgömb diffúzor a tér teljes félgömbjéből ér-
kező fénysugarakat összegzi. A mérés vele egyszerű, 
mert a tárgy mellől, a fényképezőgép felé fordított 
diffúzorral kell mérni. A cosinus-korrigáltság miatt 
a nagy félgömb diffúzor a főfényt és a derítőfényt is 
egyszerre méri ilyenkor, de a gyakorlatban ez nem 
baj, hiszen például makrofényképezésnél az eget is 
beleméri az expozícióba, ami persze szintén világít. 
Műteremben pedig a fehér vagy a fekete háttérből 
és padlóból adódó különbségeket is figyelembe ve-
szi. Kényelmes így dolgozni, de tudjunk róla, hogy 
ha a világítás kontrasztja túl nagy, nem ad pontos 
adatot a nagy félgömb diffúzor. Ha pedig a főfény 
felé mérünk vele, a hajfényt is beleméri az expozí-

cióba, ami alulexpozícióhoz vezet. Ilyenkor a fen-
tebb említett sík diffúzort kell használnunk.

Láttuk, hogy a nagy félgömb diffúzor sem alkal-
mas mindenre. Inkább az átlagos világítások gyors 
expozíciómeghatározó műszere, illetve a vakufény-
mérés kiváló eszköze a műteremben. Ha azonban 
vakufény mérésére vagyunk kárhoztatva, de a cosi-
nus-korrigáltság, azaz a nagy félgömb diffúzor ösz-
szegző hatása problémákat okoz, akkor jó, ha van 
kis félgömb diffúzorunk. A 12 mm-es félgömb kicsi, 
nagyjából 25°-os mérőkúppal bír. Ezért nem annyira 
irányérzékeny, mint a sík diffúzor. Esetleg nem mér 
pontosan, maximálisan 1/3 fényértéknyivel keve-
sebb fényt mér, ha sík diffúzor helyett alkalmazzuk. 
Ugyanakkor nem összegzi a tér majd minden irá-
nyából érkező sugarakat, így a vakulámpák is egye-
sével, lámpánként 3-4 villantással kimérhetők. A sík 
diffúzorhoz hasonlóan a maximális kitérést–legki-
sebb fényrekeszt kell az expozíció megállapításához 
alapul venni. Folyamatos fénynél és vakufénynél 
egyaránt. A maximálisan 1/3 fényértéknyi eltérést 
arra használhatjuk, hogy tudatosan 1/3 fényértéket 
zárunk a fényrekeszen a műteremben (folyamatos 
fénynél és vakufénynél is) a főfényre mért értékhez 
képest. A színes dia és a digitális szenzor ugyanis a 
csúcsfények kiégésére érzékeny. Ezzel a trükkel biz-
tosítjuk azt, hogy ne csússzanak ki a világos felüle-
tek. A softboxok és ernyők lágy világítása mellett az 
árnyékok átrajzoltsága nem fog gondot okozni. Ke-
mény, foltszerű vagy foltos világításhoz viszont min-
denképpen tanuljuk meg a spotméter használatát.

Hisztogram kontroll

A hisztogramos kontrollról soha ne feledkezzünk 
meg! Jó labor esetén a filmanyagokkal nincs baj, 
mert azokhoz kalibrálják a megvilágításmérőket. A 
digitális technika azonban trükkös! Nem a sötét rész-
letek átrajzoltságából állapítják meg a fényérzékeny-
séget, mint a filmeknél, hanem a csúcsfényekből. Azt 
fogjuk tehát tapasztalni, hogy a digitális gépet ISO 
100/21°-ra állítva folyamatos fényben sem lesz pon-
tosan ISO 100/21° a fényérzékenység, és villanófény-
nél sem. Nem kell méregdrága kalibráló kütyüket 
venni. A helyzet egyszerű: úgy korrigáljuk az expozí-
ciót, hogy a hisztogram jobbra ne csússzon ki, illetve 
a kijelzőn ne jelezze villogás a kiégést! Így a világos 
képrészletekkel nem lesz bajunk, az árnyékok pedig 
jól kezelhetők maradnak. Különösen akkor, ha RAW-
ban dolgozunk. Az árnyékok kezelése pedig egyéb-
ként sem nehéz, mert a derítőlapot pontosan erre 
találták ki. A derítőlap vakuműteremben is jó szolgá-
latot tesz, és további fényforrásként funkcionál.

Spotmérő
A kifejezetten profi mérésmódnak számító spot-
mérés csak gyakorlott fotós kezében ad pontos 
eredményt, és csak komoly gyakorlattal lehet 
gyorsan dolgozni az ilyen műszerrel. Manapság 
egyre divatosabb ugyan kombinált műszert venni 
(spotméter + beesőfény-mérő), de a spotmétert 
nagyon kevesen használják. Használatáról már 
írtunk. E helyütt csak annyit említek meg a tel-
jesség kedvéért, hogy az árnyalatátvitel megter-
vezésére szolgáló műszer, mely a legpontosabb 
mérési eredményt szolgáltatja. A spotmérésnél 
azonban pontosan kell ismerni a digitális rend-
szert vagy a film és hívó párosát, egyébként nem 
működik megbízhatóan a mérés. Az átlag ama-
tőr így jobban jár egy olcsóbb, beeső fény mé-
résére való műszerrel. A hisztogramos kontrollal 
együtt pedig alig lehet tévedni.

kicsit a helyzetet. Ezeknél a fényforrásoknál elég 
a színhőmérsékletet megadni, és a színhelyes szín-
visszaadás automatikusan létrejön.

A kisebb színhőmérsékletek gazdagabbak a me-
leg színekben: vörös, narancs, sárga. A napfény – 
napközben – kiegyenlítetten tartalmazza a meleg és 
hideg sugarakat, míg reggel és este besárgul. Borult 
időben vagy a kék órában a hideg színek uralkod-
nak a megvilágító fényben: kék, viola, türkiz, cián-
kék.

Két fotográfiai fényforrás úgy viselkedik, mintha 

Drága műszer, amely újra kezd divatba jön-
ni. Ennek az az oka, hogy sok DSLR-ben be-

állítható a fehéregyensúly kelvinben, általában a 
K jelzi a kijelzőkön. Nagyon jó, hogy ez a lehe-
tőség rendelkezésünkre áll, legalábbis első pillan-
tásra. Azután, némi gondolkodással rácsodálko-
zunk, hogy mi értelme az egésznek, ha nem tudom 
még csak megbecsülni sem a beállítandó értéket? 
Azután következik az internet, és meglepve látjuk 
a Gossen Colormaster IIIF árát. A Minolta Color 
Meter III sem marad le mögötte, illetve új reinkar-
nációja, a Kenko KCM-3100 is drágább jóval, mint 
egy spotméter. Van-e értelme hát ennek a műszer-
nek? 

Szokás szerint: van és nincs. Bármely régebbi fo-
tográfiai könyvben találunk színhőmérsékleti táb-
lázatot. Ezek nagyon jó támpontok! A 15-20 soros 
táblázat fontosabb adatait könnyű megtanulni, ha 
alkalmazzuk is az adatokat. Nincs ebben semmi ör-
döngösség. Ha RAW-ban fotózunk, a fehéregyen-
súly (WB = WhiteBalance) érték egyébként sem 
módosítja a leexponált RAW képet. A fehéregyen-
súlynak megfelelő színkorrekció ugyanis csak a 
RAW-konverzió idején játszik szerepet, a színszá-
mító algoritmusok csak akkor törődnek vele. Így 
RAW kép esetén bármikor „újrafotózhatjuk” a fel-
vételt másféle fehéregyensúllyal gyakorlatilag mi-
nőségromlás nélkül.

A divatba jövő műszer ellen szól az is, hogy szür-
ke lapra, fehér lapra, meszelt falra vagy fehér mű-
anyag zacskóra is beállíthatjuk minden további nél-
kül a fehéregyensúlyt. Léteznek fehér műanyag 
betéttel szerelt objektívsapkák és az objektívek elé 
tartható prizmás szerkezetek, melyek homogeni-
zálják a képtér fénysugarait. Ezáltal szürke lapként 
viselkednek, és a segítségükkel készült felvételre a 
DSLR-ek képesek beállítani a fehéregyensúlyt. Egy 
ilyen objektívsapka, illetve az ExpoDisc vagy a 
ZeroWhiteBalance filter elengedhetetlen tartozéka a 
DSLR-eknek már komoly amatőr esetében is. Áruk 
tizede-huszada a színhőmérséklet-mérő műszerek-
nek, így mindig a szett-táskában lehetnek.

Tud azonban a műszer valami olyat, amit nem tud-
nak a megvilágítási táblázatok, pedig nagyon hasz-
nos lehet. A modern műszerek nemcsak kelvinben 
adják meg a színhőmérsékletet, hanem azt is jelzik, 
hogy az adott fényforrás színe eltér-e a színhő-
mérsékleti sugárzástól. Pontosabban megnevez-
ve a Planck-féle feketetest-sugárzástól. Planck-
sugárzó például a gyertya, mécses, tábortűz, 
olajlámpa, egyesvaku, volfrámszálas izzó és a 
halogénlámpa. Gyakorlatilag Planck-sugárzónak 
számít a Nap maga is, bár a légkör árnyalja egy 

A	szín-	
hőmérséklet-	
mérő	használata
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Planck-sugárzó lenne, de még-
sem az. Ez a fémhalogén lámpa 
(HMI vagy HgMI) és a xenon-
lámpa két típusa, az XBO és a 
mindenki által ismert villanó-
cső a vakuban. Ez a két fényfor-
rástípus jól közelíti az elméle-
ti függvényeket, de egy icipicit 
már eltérhet a színük az ideális-
tól. Az eltérés zöld vagy bíbor 
lehet. Ha lámpáinkra ernyőt 
vagy softboxot szerelünk, az 
eltérés tovább nőhet! Egyrészt 
a fényszórásra használt textí-
liák öregednek, másrészt ere-
detileg is van valamilyen saját 
színük. A vakuk fényteljesít-
mény-változtatása is megvál-
toztatja a lámpa színét.

Nos, ilyenkor jön jól a drá-
ga színhőmérséklet-mérő mű-
szer! A műszer ugyanis nem-
csak a színhőmérsékletet méri 
meg, de az ideálistól való elté-
rést is kijelzi, vagyis azt, hogy 
lámpáink zöldülnek vagy lilul-
nak-rózsaszínesednek.

A műszerrel való mérés so-
rán két adatot fog a műszer kiírni szá-
munkra:

1. A beállított színhőmérséklethez kiírja a 
szükséges színhőmérséklet-módosító szűrőt. 
Ha filmre fotózunk, ezt a szűrőt kell az objek-
tívre felhelyezni. Digitális gépnél természete-
sen nem szűrünk, hanem a mért kelvin értéket 
állítjuk be.

2. Ha a fényforrás színe nem tökéletes, azaz 
a színvisszaadás csorbát fog szenvedni, akkor a 
CC (Colour-Compensation) felirat melletti szám 
0-tól eltérő. Ha az M betű világít, akkor a bíbor 
CC szűrősorozatból kell választani, mert a fény-
forrás zöldül. Ha G betű van a CC szűrőszám 
mellett, akkor zöld színkorrekciós szűrőt kell 
használnunk, mert a fényforrás a lila felé csúszik. 
A modern DSLR-eken – még a belépő szintűeken 
is! – van a custom-WB vagy a WB-bracket menü-
pontban lehetőségünk arra, hogy a beállított kelvi-
nen túl további korrekciót tegyünk. Ilyenkor színes 
koordináta-rendszert látunk, ahol bal oldalon kék 
vonal van (B = Blue), jobb oldalon pedig narancsvö-
rös (A = Amber). Ez a színhőmérsékleti skála. Erre 
merőlegesen találjuk a felül zöld (G = Green), alul 
bíbor (M = Magenta) tengelyt. A műszer által mért 

zöld–bíbor eltérést itt állíthatjuk be 
a megfelelő irányba elmozdítva a 
beállítópontot. Egyes gépeken, kü-
lönböző lépésekkel, expozícióso-
rozatot is készíthetünk – különbö-
ző korrekciókkal.

A RAW-konvertereknél ugyan-
ezekkel találkozunk. Az Adobe 

Photoshopban a legfelső két 
csúszka egyike a színhőmérsék-
let, az alatta levő Tint feliratú 
pedig a zöld–magenta eltérést 
hivatott korrigálni. Ugyanazt 
látjuk tehát a színhőmérséklet-
mérő műszeren, a custom-WB 
vagy a WB-bracket menüpont-
ban és a Photoshopban is. Rá-
adásul a műszaki, épület- és 
tárgyfotósok két szűrősora (LB 
és CC) is megfelel az elektro-

nikus retus színszűrési metódu-
sának.

Az elmondottakon túl érde-
mes a műszer kijelzéseit is 
figyelni. Ha a CC szűrő-
szám 20-nál nagyobb, le-
gyen erős gyanúnk, hogy a 
fényforrásunk színes fény-
képezésre alkalmatlan. 
A neonok, fénycsövek, 
kompaktfénycsövek és 
az utcák közvilágítása 
(nátrium- és higanygőz-
lámpa) mind ilyenek. 
Közel színhelyesre – 
esetleg nagy munká-
val – ki lehet szűrni az 
ilyen felvételeket, de a 

színvisszaadás mindig 
csorbát fog szenved-
ni. Hollywoodban ma 
is halogénlámpával dol-
goznak és kerülik például 

a fémhalogén lámpákat. A 
Planck-sugárzók fényében mutatnak 

ugyanis legszebben a színek, az ilyen fényforrások 
CRI-je (Colour Rendering Index) 100% . A fémha-
logén lámpa, a xenonlámpa és a vaku CRI-je 95–
98% között mozog, tehát nem teljesen tökéletes. 
Ez a magyarázata annak, hogy egyes étel-, kelme- 
és divatfotóknál nem érünk célt vakuval, csak ha-
logénlámpás világítással lehet megoldani a reklám-
fotós házifeladatot.

A hetvenes és nyolcvanas 
évekből a címben idézett csi-

nos nők – mint például Pataki Ági, 
Sütő Enikő, Bálint Ági vagy Bíró 
Ica – mostanára részben sikeres 
üzletasszonyok lettek, és manap-
ság inkább modell elnevezéssel 
illetnék őket. Éppúgy gyökeresen 
megváltoztak azóta a kereskedel-
mi reklámok tartalmával és formá-
jával szemben támasztott elvárá-
sok egyaránt. Akkoriban magától 
értetődő természetességgel ren-
delték év végére – akár több száz-
ezres példányban – a méteres fali 
kalendáriumokat éppúgy, mint az 
íróasztali határidőnaplókat vagy a 
tenyérnyi kártyanaptárakat.

Amennyire „amatőrök” voltak 
még a megrendelő cégek, annyi-
ra aranykornak számíthatott ez 
a kötetlenség a profi fotográfu-
sok számára, mivel szinte szaba-
don kiélhették szárnyaló művé-
szi fantáziájukat. Legalábbis ez 
derül ki Tóth József Füles mos-
tani folyosókiállításán a Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum előcsarnokában. A frap-
pánsan dekoratív „óriás portrék” 
vagy elegánsan domborító „szin-
te-aktok” mellett még a hónapok 
napjai is másodlagosak lettek, az 
emblémákat pedig nagyítóval kell 
keresni, a szó szoros és átvitt ér-
telmében egyaránt. Így például 
a lamellás lámpaernyőt kalap-
ként viselő szépség portréjának 
peremén még közelebb lépve is 
alig silabizálható ki, hogy ez a 
Metalloglobus 1982-es falinaptá-
ra volt, így aztán a továbbiakban 
már csak távolabbról szemlélve 
feltételezhetjük, hogy a hason-
ló jellegű csipke főkötős arckép 
valamelyik függönygyár, a gya-
luforgács föveges esetleg bútor-
üzem, a gyümölcskoszorús netán 
konzervkészítő eléggé áttételes 
népszerűsítője lehetett. Ott már a 

megrendelő és a rábízott feladatot 
teljesítő fotográfus is haladt a kor-
ral, amikor az Ágker Kft. 1985-ös 
falinaptárán a rúzsos ajkak közé 
helyezett fehér műanyag szívószál 
vége és a közelében a szintén fe-
hér betűs Róna üdítőitalok felirat 
egymást erősítik kölcsönösen, de 
eléggé eltereli a lényegről a szem-
lélő figyelmét a dicséretesen fe-
hér keretű napszemüveg lencséin 
megkettőzve visszatükröződő mé-

Tóth	József	Füles	plakátnaptártárlata

Legendás manekenek

nes, amint a zöld rónán legel vagy 
a távoli gémeskútnál delel…

A szebbnél szebb modellekről 
készült műtermi felvételek mű-
vészi kvalitásúak, és ezeknek ní-
vójából semmit sem vonhatnak le 
az időközben tovatűnt évtizedek. 
A közelmúltba pillantó válogatás 
néhai kortársaknak és mai fiata-
loknak egyaránt nosztalgikus, él-
vezetes időutazást kínál.

Wagner István

MKVM, 1051 Budapest, Szent István tér 15. Megtekinthető 2011. feb-
ruár 28-ig, kedd kivételével naponta 11–19 óráig.
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A hatvanas évek végén ame-
rikai képzőművészek egy 

csoportja fényképfelvételeket 
festett a vászonra, a lehető leg-
nagyobb valósághűséggel. Té-
máikat hétköznapi jelenetekből 
merítették, az utcai forgalom-
tól a bevásárló központokon át a 
kertvárosok privát szférájáig. Az 
amerikai életforma így került a 
képfelületre, az elidegenítési ef-
fektus legfeljebb abban rejlett, 
hogy monumentális méretűre na-
gyították a pillanatképeket, vagy 
felfokozták a fények és az árnyé-
kok kontrasztját. Miközben az ih-
lető banális témák azonosak vagy 
legalábbis hasonlóak maradtak, a 
fotósok erre úgy reagáltak, hogy 
szintén többméteresre nagyítot-
ták kópiáikat, ám a megtévesztés 
kedvéért festői hatásokat utánzó 
elmosódottságot vagy raszteres 
szemcsésséget produkáltak a vég-
leges változat előállítása folya-
mán. A hiperrealizmusnak vagy 
újrealizmusnak is nevezett stílus-
irányzat ismertetésére most Aa-
chenből, Bécsből, Budapestről, 
Koblenzből és Kölnből öt Ludwig 
Alapítvány fogott össze, hogy 250 
válogatott alkotással szembesít-
sen festményeket fényképekkel, 
és az így egyesített gyűjteményt 
három európai metropolisban sor-
ra bemutassa. Lapunk profiljához 

illően mi a fotórészleggel foglal-
kozunk részletesebben.

Az ötvenes évek derekán Saul 
Leitner erkélyen napozó nőt, ta-
xisofőrt, buszutast vagy esőverte 
telefonfülkében beszélőt kapott 
lencsevégre az üvegfelületeken 
át, 2006-os előhívású színes di-
gitális képein. Lewis Baltz het-
venes datálású fekete-fehér ezüst 
zselatin kópiáin járdaszélen ve-
getáló roncsautó és bedeszkázott 
ablakú kioszk sivár kilátástalan-
sága ásít statikusan. Éles ellenté-
te ennek William Christenberry 
tarkabarka egzotikus termékekkel 
zsúfolt gyümölcsös standja, árut 
válogató vásárlókkal, avagy rek-
lámmal telepingált kirakat üveg-
lapján visszatükröződő járművek 
és a szemközti üzletsor cégtáb-
láinak sora (tintasugaras nyomat 
1966/2009). Joel Meyerowitz a 
hetvenes évek derekán színes dye-
transfer printeken örökítette meg 
New York-i utcaképeit, a csator-
nák kigőzölgésében félig-meddig 
eltűnő sétálókkal, a járdán fekvő 
alak mellett közömbösen elhaladó 
emberekkel, vagy a lefüggönyö-
zötten tovasuhanó limuzinnal. Az 
eddigi „zsánerjelenetekkel” meg 
az urbánus „vedutákkal” szemben 
William Eggleston 1981-ből kizá-
rólag arasznyi közelképek hetero-
gén sorozatával képviselteti magát, 

szándékoltan „amatőr” esetlenség-
gel: járdaszéli szemét és drótkerí-
tésen átkandikáló virág, ételhulla-
dék a felnyitott fedelű kukában és 
koszos-rongyos derékalj a deszka-
fal tövében, utcanévtábla és kézzel 
rótt üzenetek alatta, műanyag baba 
a madáretetőben és fóliával bera-
gasztott szélvédő, berácsozott átjá-
ró sikátor és bedeszkázott boltajtó, 
elmosódott gitáros a képernyőn és 
betűhiányos képreklám stb.

Jelenleg Hyper Real – A való-
ság szenvedélye piktúrában és fo-
tográfiában címmel az osztrák fő-
város új múzeumi negyedében, a 
Museum Moderner Kunst (köz-
ismertebb rövidítéssel MuMoK) 
épületében látható három szin-
ten a nemzetközi képzőművészet-
nek ez a jelentős fejezete február 
13-ig. Azután a császárvárosból 
Aachenbe költözik, itt március 
13. és június 19. között kereshe-
tik fel az érdeklődők, majd Bu-
dapest lesz a következő színhely. 
Itt a Ludwig Múzeum – Kortárs 
Művészeti Múzeum termeiben jú-
lius 28-tól október 23-ig nézheti 
meg a hazai közönség ezt a rep-
rezentatív seregszemlét. A kölni 
Walther König kiadó gondozásá-
ban valamennyi kiállított mű szí-
nes reprodukciója megtalálható a 
350 oldalas katalógusban, mag-
vas tanulmányok kíséretében.

William Christenberry: Sidwalk Friut Stand, Memphis, Tennessee (1966/2009). Foto: Albertina, Wien

Joel Meyerowitz: Cím nélkül (Rosewille Cottages), 1975–1976. Foto: Albertina, Wien

Hiperrealista fotográfiák  
a császárvárosban Wagner	István



2006 -os, fekete-fehér 
természetfotóim-

ból válogatott kiállításom felveze-
tő gondolataiból idéztem fentebb, 
de a sorok alapgondolatai a fotó-
zás minden területére érvényesek. 
Mindezek az évek során szerzett 
tapasztalatokból születtek, misze-
rint a színek nem igazán alkalma-
sak bizonyos esetekben a kép való-
di tartalmára irányítani a figyelmet. 
Nem a tarkabarka turistaképekre 
gondolok, hiszen ezeknél esztéti-
kai szempontból még képről sem 

beszélhetünk. Inkább azokra, ame-
lyeknél még a tudatosan nagy és 
hatásos, elsősorban komplemen-
terekből vagy egy színből kompo-
nált felületek mögött is elveszhet a 
képi elemek formavilága. Az átla-
gos szemlélő ugyanis hajlamos le-
ragadni az első benyomásnál, a ha-
tásos színek pedig annyira rabul 
ejthetik, hogy igazán nem is kíván 
már továbbtekinteni a kép mélyére, 
az esetleges gondolati tartalomra 
vagy formai játékra. Leszögezhet-
jük, hogy a természetes látvány-

Színek nélkül
A	forma	lényege

„Rátaláltam 
a színek illuzórikus 
brillírozása mögött 
egy fényekre-árnyé-
kokra, formákra 
és térre letisztult 
világra, amely erő-
teljesebben és 
lényegre törőb-
ben volt képes kife-
jezni számomra 
a természet lát-
szólagos bonyo-
lultsága mögött 
létező valósá-
gos egyszerűsé-
get. A kromatikus 
skála mindenna-
possága helyett 
a feketék árnyala-
taiban vagy mély-
ségeiben, a fehérek 
részleteiben vagy 
vakításában és 
a szürkék ezerfé-
leségében igye-
keztem felfedezni 
a természet rám 
vetülő hatását.”

tól való elszakadás első és egyik 
legfontosabb lépése a természetes 
színektől, színösszhatásoktól való 
elfordulás. Sokszor pedig azok tel-
jes száműzése és a semleges tó-
nusokra való leegyszerűsítés. Szí-
nekkel elsősorban hangulatokat 
lehet visszaadni, a tónusokkal pe-
dig a fényekre és a formákra lehet 
a hangsúlyt helyezni. Tisztában 
vagyok azzal, hogy ezek az elvek 
sok vitára adhatnak okot, egy egy-
szerű példával igyekszem vélemé-
nyemet alátámasztani.

Ha az eget mély, kékes beütésű szürke, vihar utáni felhők töltették 
volna ki, és az előtér repceföldjét a lemenő nap világította volna meg, 
eszembe sem jut a fekete-fehér ábrázolás. A teljesen borult időben vi-
szont csak ez volt a megfelelő mód a kívánt drámai hatás elérésére.

Vajda	János
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Az egyik legerőteljesebben el-
váló színpár a mélykék és a sár-
ga (általában a kiegészítő színek). 
Halovány nem lehet, csak valami 
telített sárga, mert azonnal bele-
süpped a legerősebb színbe is. Az 
ábrán szemléletesen elkülönül a 
denzitás értékben nem is annyira 
erőteljes különbségű első színpár 
a másodiktól, pedig azok megvi-
lágítási értékben jóval messzebb 
állnak egymástól. Csak éppen 
nem hatásosak, sem a színdina-
mika, sem a mellette jobbra lévő 
maximális megvilágítási terjedel-
met jelentő, két szélső értékű fe-
kete-fehér ábra kontrasztjának 
szempontjából. Ha a körre kí-
vánjuk a hangsúlyt terelni, a két 
szélső ábra valamelyikét kell vá-
lasztanunk, de ha nincs a színek 
jelenlétének szerepe valamilyen 
egyéb pszichikai szempontból, 
nyilvánvalóvá válik, hogy a feke-
te-fehér változat ebből az aspek-
tusból lényegretörőbb.

Ebben rejlik a képlet lényege: a 
színdinamika nem azonos a szín-
telen tónusok kontrasztjával.

A telített, briliáns színekből fel-
épülő kép leginkább ezek harmó-
niájával vagy diszharmóniájával 
hat ránk, sokszor formai elemei-
től vagy gondolatiságától függet-
lenül. A kontrasztos fekete-fehér 
képen azonban rögtön felfedez-
hető, ha nincs mögötte képi tar-
talom. Csak a tónusok erőteljes-
ségéből még nem áll össze a fotó. 
Ha viszont akár a formák és a 
fény – hiszen egyik nem lehet a 
másik nélkül – együtthatása, vagy 
az erőteljes tartalmi mondaniva-
ló a lényeges, a színek nélküli, le-
tisztult képi világ sokszor lehet 
kifejezőbb.

Legjellemzőbb erre az akt- és 
az erotikus fotók megoldásainak 
sarkos elkülönülése egymástól. 
Az erotikától mentes, csak a test 
szépségét ábrázoló aktképek szin-
te minden esetben a fekete-fehér 
fotón tudnak elszakadni a szextől, 
míg az erotikus fotók, sok eset-
ben buja színezetű környezetük-
kel kifejezetten a szexualitás irá-
nyába terelik a figyelmünket, még 

akkor is, ha a képen szereplő em-
ber nem teljesen meztelen. (Vagy 
éppen azért!) A színek természe-
tessége szabadjára engedi érzéki 
fantáziánkat, hiszen mi is így lát-
juk saját vágyaink célpontjait. Ez-
zel szemben a tónusokra redukált 
testábrázolás, a formákat kiemelő 
fényhatásokkal együtt egész más 
jellegű képi hatást kelt, ami men-
tes minden erotikus utalástól.

Az alkalmazott fotográfia ter-
mészetesen nem engedi meg a fe-
kete-fehér ábrázolást, hiszen a cél 
valaminek vagy valakinek a va-
lós láttatása. Egy színes terméket 
nem lehet színtelenül bemutatva 
eladni. Ennek ellenére – és ebben 
biztos szerepet játszik az egy ide-
je divatos trenddé vált fekete-fe-
hér fényképezés – bizonyos rek-
lámanyagokban újra felbukkan a 
hagyományosnak mondható szín-
telen ábrázolás, vagy az a megol-

dás, amikor egy képen belül szí-
nes motívumok is megjelennek a 
nagyobb részt fekete-fehér képen. 
Kétségtelen, hogy egy szürkeská-
lás portrén valós színében megje-
lenő, rúzsozott száj kifejezetten 
erre irányítja a figyelmet, és ezen 
keresztül a terméket gyártó koz-
metikai cégre. Ez a fajta képi ha-
tás a fotográfia alkotó területein 
is fellelhető, azonban érzéssel 
kell ezekkel is bánni, mint min-
den egyéb más „hatásvadász” el-
járással. Ha nem a képet szolgál-
ja, nem lesz egyéb, mint technikai 
öncélúság.

A tájfényképezés örökös nagy-
mestere, Ansel Adams életművé-
nek egyik legnagyobb tanulsága 
a mi generációink számára, hogy 
a megszokottan színes táj meny-
nyivel hatásosabban képes olyan 
érzéseket, kötődéseket közvetíte-
ni a fekete-fehér ábrázoláson ke-

resztül, amely csak a fotós sze-
mélyiségére vezethető vissza. 
Különleges ábrázolásmódja a róla 
elnevezett zónarendszernek kö-
szönhetően nagyon érzékletesen 
domborítja ki egy-egy természe-
ti táj önmagában rejlő, színektől 
független szépségét, amely for-
máiban, építő elemeinek össz-
hangjában vagy éppen kuszaságá-
ban fedezhető fel. És ehhez nem 

A nyári, kora esti fények még nem voltak elég meleg színűek ah-
hoz, hogy színekben elég érdekessé lehessen tenni a képet. A cé-
lom egyébként is a nyitott ablak és az öreg hölgy haján megcsil-

lanó fény hangsúlyozása volt. Ehhez meg a fekete-fehér technika 
volt a kézenfekvő. Az alak mögött súrló fényeken kirajzolódó tex-
túra megfelelően kiegyenlíti a nélküle túlsúlyossá váló bal oldalt.

A függőleges építészeti díszítő 
elem szerencsésen osztja meg 
a képet. A bal oldalon jól érzé-

kelhető, hogy mi veti az árnyé-
kát a jobb oldalra, ugyanakkor 
az azon lévő fények és erőteljes 
árnyékok hiánya miatt szinte el-
veszne a majdnem ugyanolyan 

színű háttérben. Ez a tónuskü-
lönbségeken is látható. Ezzel 

azonban a lényeg az ellenkező 
oldalon, erős kontrasztban meg-

jelenő árnyképre helyeződik.

��



volt elég Adams egyedülálló foto-
technikája, kellett mellé az érzé-
keny szem a tökéletes, lényegre 
törő kompozíciókhoz. Való igaz, 
hogy egy különleges időjárási kö-
rülmény következtében szokatlan 

színekben pompázó tájkép önma-
gában lenyűgöző hatású tud lenni. 
A színek varázsa azonban elhomá-
lyosíthatja a szemünket, és sok-
szor nem is vesszük észre, hogy 
tulajdonképpen semmitmondó 
kompozícióval állunk szemben, 
és a kép egyedüli erénye a szí-
nessége. Valljuk be önmagunknak 
azt is, hogy mi is hajlamosak va-
gyunk ezeknek a színhatásoknak 
a fogságába esni.

A tudatos fekete-fehér fotó-
zás azonban megtaníthat bennün-
ket a színeken túl látni, hiszen rá 
vagyunk kényszerítve arra, hogy 
az előttünk lévő világ színeit tó-
nusokra redukáljuk. Húsz-egy-

néhány évvel ezelőtt még kézen-
fekvő volt, ha fekete-fehér film 
volt a gépünkben, nem volt mese, 
csak abban lehetett gondolkodni, 
akármilyen színorgia is vett körül 
bennünket, kivéve, ha két vagy 
több vázzal dolgoztunk. A digi-
tális képrögzítés térnyerésével 
azonban ez a kényszer megszűnt. 
Nem feltétlenül kell a helyszínen 
átgondolni, milyennek is kell len-
nie majd a képnek. Pedig a ha-
tásos fekete-fehér végeredmény 
szempontjából egyáltalán nem 
mindegy, hogyan vezéreljük az 
expozíció előtt a színbeállításokat. 
Ezért fontos már a felvétel hely-
színén a kép színei mögé látni, és 
felfedezni azt, melyik az a motí-
vum, amelyik fekete-fehérben ha-
tásosabban közvetítheti pillanat-
nyi benyomásainkat, amelyikből 
a későbbi képi mondanivalót ala-
kíthatjuk az utómunka során. Ta-
lán nem véletlen, hogy sokan for-
dulnak vissza a régebbi analóg 
technikákhoz, és fűzögetnek bele 
fekete-fehér filmeket. A mai na-
pig bizton állítom, tudatos fotog-
ráfussá válni leginkább a hagyo-
mányos fekete-fehér technikán 
keresztül lehet. Ez korábban is 
választás volt: diázok, és rábízom 
magam a hívólaborok precízségé-
re, netán gondatlanságára, vagy 
magam viszem végig az egész 
folyamatot saját fekete-fehér la-
boromban? Választás ma is. Kat-
tintok, amire csak lehet a digitá-
lis géppel, aztán majd meglátom 
otthon a számítógépben, melyik-
kel mit lehet kezdeni; vagy igyek-
szem elsajátítani a színtelen látást 
is, hogy minden helyzetben meg-
találjam a képnek legmegfelelőbb 
ábrázolási módot? A képzeletbe-
li tónusredukció elsajátítása mel-
lett teszem le a voksot, nemcsak 
a tartalmas fekete-fehér képek 
érdekében, hanem mert ez visz-
szacsatolódik, és a tökéletes szín-
érzék kifejlesztésére is pozitív ha-
tással van!

A formák kiemelését nemcsak 
a fekete-fehér technika segí-
ti elő, hanem a szobor mögötti 
homogén és a kép másik felén 
lévő összetett építészeti felüle-
tek szembeállítása. Bár az elő-
tér fala érdekes bordós színeze-
tű volt, a másik oldalon semmi 
olyan ellentétes színű elem nem 
volt található, amely indokol-
ta volna a színes képet. A szo-
bor semleges szürkéje is bele-
veszett volna a fal színébe.

Proimage | Artfoto Kft.
1024 Budapest, Moszkva tér 10.
T: +36 1 209 9261
info@proimage.hu | www.proimage.hu

Megalkotva a tökéletes pillanatok rögzítésére.
A Sinar arTec kamera rendszer.
Eddigi hátfaladaptációk: Sinar. Új adaptációk: Phase One, Leaf, Hasselblad
Promóciós ajánlatunk: 10% kedvezmény 2011. április végéig az alapgépre
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Az új modellek az EF-S 18–55 mm f/3,5–5,6 IS modellt váltó, új EF-S 
18–55 mm f/3,5–5,6 IS II objektívvel együtt kaphatók.

Tavaszi	frissítés	a	Canonnál
A Canon új digitális tükörreflexes fényképező-
gépekkel, professzionális objektívekkel és EX 
Speedlite vakukkal bővítette EOS családját.

A legújabb kezdő

A könnyű használatot és kiemelkedő teljesítményt egye-
sítő Canon EOS 1100D modell ideális a kezdő fo-

tósok számára. A 12,2 megapixeles érzékelő 
segítségével a fény-
képezőgép tulajdo-
nosai akár A/3 mé-
retű felvételeket is 
készíthetnek. Az 
EOS 1100D az 
EOS 7D modellhez 
kifejlesztett iFCL 

fénymérő rendszert 
használja a 9 pontos AF rendszerrel együtt. A 

nagyobb rugalmasság érdekében az EOS 1100D 
fényképezőgéppel az állóképeken kívül 720p felbon-

tású HD videók is rögzíthetők.

18 megás belépő

A belépő szintű EOS kategóriájának új mo-
dellje az EOS 600D, 18 megapixeles APS-C 
CMOS érzékelővel, és DIGIC 4 képfeldol-
gozó processzorral rendelkezik. A fény-
képezőgép Full HD videók rögzítésére is 
alkalmas. A 7,7 cm (3,0”) képátlójú, ki-
hajtható és elforgatható Clear View LCD 
képernyőnek köszönhetően a fényképek 
bármilyen szögből elkészíthetők. A 9 pon-
tos autofókusz rendszer pedig garantálja, 
hogy a felvételek mindig élesek legyenek, 
függetlenül attól, hogy a felhasználó mit 

fényképez.
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ÉLET – KÉPEK
2010-ből

A Magyar Újságírók Orszá-
gos Szövetsége által meg-

hirdetett Magyar Sajtófotó Pályá-
zat 2010-re 323 regisztrált szerző 
8548 felvételt küldött be. A ne-
vezési díj bevezetésével számíta-
ni lehetett arra, hogy valamelyest 
változni fog a pályázaton indulók 
száma, de az érdeklődés így is je-
lentős volt. A 2011. január 5-én zá-
rult nyílt pályázatra 13 kategóriá-
ban a 2010. január 1. és december 
31. között készült képeket lehetett 
beküldeni. A társadalomábrázolás–
dokumentarista fotográfia kategó-
riába beadható volt olyan pálya-
mű is, amely több éven keresztül 
készült. A legtöbb felvétel – 550 
darab – az emberábrázolás–port-
ré (egyedi), 538 darab a természet 
és tudomány (egyedi), 322 a hír–
eseményfotó és 379 a művészet 
(egyedi) kategóriában érkezett.

A Sajtófotó Pályázat 2010 zsű-
rizésére január 14–16. között ke-
rült sor a MÚOSZ székházában, 
ahol az elmúlt évekhez hasonlóan 
a zsűrizés nyilvános volt, és bár-
ki figyelemmel kísérhette a Foto-
Klikk internetes portálon is.

A héttagú zsűri elnöke Thomas 
Szlukovenyi volt, külföldi tag-
jai Filip Horvat, Jan Sibik, Sam 
Stewart, magyar tagjai Barakonyi 
Szabolcs, Ifj. Vitray Tamás és Ko-
vács Bence voltak.

■ Huszti István (Index): Túlélők ■ Kállai Márton (Szabad Föld): 
Fapados konditerem (részlet)

■ Kovács Tamás (MTI):  
Vöröslő fájdalom

■ Hír–eseményfotó (egyedi),  
III. díj – Máté Péter  
(Magyar Nemzet):  Poldva, árvíz

■ Képriport (sorozat), III. díj –  
Kurucz Árpád (Népszabadság):  
Árvíz (részlet)

�
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A zsűri szerint a legkiemelke-
dőbb teljesítményért járó MÚOSZ 
Nagydíjat Huszti István, az In-
dex fotóriportere érdemelte ki 
Túlélők című fotójával.

A legjobb emberközpontú doku-
mentarista fotográfiáért járó André 
Kertész Nagydíjat Kállai Márton, 
a Szabad Föld fotóriportere nyerte 
el a Fapados konditerem című so-
rozatával, amellyel a Sport (soro-
zat) kategória I. díját is megkapta.

A legjobb hírképért járó Escher 
Károly Különdíjban Kovács Ta-
más, MTI-s fotóriporter részesült 
a Vöröslő fájdalom című fotójáért. 
Ezzel a képpel elnyerte még a hír–
eseményfotó kategória I. díját is.

A legjobb kollekcióért járó 
Munkácsi Márton Díjat Kurucz 
Árpád, a Népszabadság fotóri-
portere érdemelte ki, aki egyben 
elnyerte a képriport kategória I. 
díját Vörösiszap című sorozatá-
val, a képriport kategória III. díját 
Árvíz című sorozatával és a termé-
szet és tudomány (egyedi) kategó-
ria III. díját Hőség című fotójával.

A vidéken dolgozó, legjobb tel-
jesítményt nyújtó fotóriporternek 
járó díjat, a természet és tudo-
mány (egyedi) kategória II. díját 
Sárga című képével és az ember-
ábrázolás–portré (egyedi) kategó-
ria III. díját Sors című fotójával 
Kerekes M. István szabadfoglal-
kozású fotóriporter, a XXVII. és 
a XXVIII. Magyar Sajtó Kiállítás 
közönségdíjasa nyerte.

A 30 év alatti, legjobb teljesít-
ményt nyújtó fotóriporternek járó 
elismerést Stiller Ákos, a hvg.hu 
fotóriportere kapta, aki egyben el-
nyerte a képriport kategória II. dí-
ját a Vörösiszap Tragédia című 
sorozatával és az emberábrázolás–
portré (egyedi) kategória II. díját 
Remény című képével.

A díjak átadására a XXIX. Ma-
gyar Sajtófotó Kiállítás és a Ma-
gyar fotósok a világ élvonalában 
című kísérőkiállítás ünnepélyes 
megnyitásának napján, 2011. már-
cius 25-én kerül sor a Magyar 
Nemzeti Múzeumban. A kiállítás 
a nagyközönség számára március 
26.–május 8. között látogatható.

■ Emberábrázolás–portré  
(egyedi), II. díj –  
Stiller Ákos (hvg.hu): Remény

■ Sport (egyedi), I. díj –  
Reviczky Zsolt (Népszabadság):  
Egy csomóban

■ Természet és tudomány  
(sorozat) III. díj –  
Gáti György (Gáti Fotó Fényiroda):  
Hát újra itt a fenyvesek közt...  
(részlet)

■ Társadalomábrázolás–
dokumentarista fotográfia  
(sorozat), II. díj –  
Sánta István Csaba (szabadúszó):  
Tél Erdélyben (részlet)



Az extrém nagy látószögű objektí-
veknek két fajtája létezik: a rekti-

lineáris és a halszemobjektív. A rek-
tilineáris a megszokott rendszer: az 
egyenes vonalakat egyenesen ábrá-
zolja. A rektilineáris objektíveket 
tekintve az extrém nagy látószöget 
a 20 mm alatti tartomány képviseli 
teljes szenzornál, ami pillanatnyi-
lag 12 mm-ig terjed. Átlós irányban 
számolva a látószögeket 93° és 121° 
között mozgó képtérről beszélünk. 
Megdöbbentően nagy ez a szám, ha 
az 50 mm-es normál objektív 45°-
os látószögéhez hasonlítjuk, vagy 
megemlítjük az 5°-os látószögű 
500 mm-es telét. Ha APS-C szen-
zorméretről beszélünk, a 14–10 
mm közötti tartomány áll rendel-
kezésünkre 87,5–106,5° közötti 
látószögtartománnyal. A 4/3-os 
rendszerben 14–7 mm között 
mozog a kínálat a gyártók ré-
széről, ami 75–114° közöt-
ti látószöget ad. A látószöge-
ket végignézve kiderül, hogy 
a teljes szenzor tulajdonosai 
vannak leginkább elkényez-
tetve.

Szuper nagy látószög

A szuper nagy látószögű objek-
tívek nem torzítanak, mint a hal-

szemek. Mégsem ritka az olyan 
eset, amikor természetesebbnek 

hat a halszemobjektív képe. En-

Különleges len-
csék különleges 
fotósoknak. Azok-
nak, akik vállal-
ják a kihívásokat, és 
dinamikus vonalak-
kal vagy telített színek-
kel szeretnek komponálni. 
Azoknak, akik szemü-
ket, látásukat folyamatosan 
kondicionálják, akár a legszo-
katlanabb perspektívával és 
képkivágással is. Nem könnyű 
extrém nagy látószögű objek-
tívekkel fotózni, de megéri 
megtanulni használatukat.

Török	György

Mire képes
az extrém
nagy
látószög?
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(a szerző felvétele)
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nek oka az, hogy az igen nagy 
látószögű objektívek túlhangsú-
lyozzák a perspektívát, és a kép 
szélein megnyújtják a formákat, 
alakokat. A kép szélén látható „el-
húzás” jellemzője az extrém nagy 
látószögnek, és ez nem az objek-
tív lencsehibája, hanem a rövid 
gyújtótávolság tulajdonsága. Ál-
talában enyhe hordós torzítást fe-
dezhetünk fel ezeken az objektí-
veken, különösen, ha extrém nagy 
látószögű objektívünk zoom.

Az extrém nagy látószögű ob-
jektívek használatához nagy ta-
pasztalatra van szükség, de nem-
csak a képszéleken látható elhúzás 

– angolosan „stretching” – miatt. 
Igen érzékenyek a gép megbillen-
tésére és a pontos vízszintes tar-
tásra is. Általánosságban a kreatív 
fotográfia az igazi fotóterületük: a 
világot erősen megváltoztatva mu-
tatják. Ami közel van, az nagyon 
nagy a képen, ami távol, az pedig 
nagyon kicsi. Épületfotózásnál, 
tájfotózásnál és éjszakai felvéte-
leknél igazán látványos képeket 
készíthetünk velük. A halszemek-
hez hasonlóan szürreális képek 
készítéséhez kifejezetten alkalma-
sak, hiszen nem úgy látunk sza-
bad szemmel, mint ahogyan ezek 
az objektívek rajzolnak.

Érdekes tulajdonságuk, hogy a 
színeket mélyebben, telítettebben 
ábrázolják. Fizikailag ez oda ve-
zethető vissza, hogy a CCD fe-
lületének ugyanakkora terüle-
tén sokkal nagyobb felületű eget 
vagy zöld gyepmezőt ábrázolunk. 
Ez a kifejezetten élénk színekre 
épülő ábrázolás általában üdéb-
bé, frissebbé, illetve dinamiku-
sabbá teszi felvételeinket. A di-
namikát persze nem kell egyedül 
a színekre hagynunk. Az objektí-
vek döntése – felfelé vagy lefelé 

– dinamikusan összefutó vonala-
kat rajzol a képünkre. Ugyanez a 
helyzet akkor, ha ferde horizont-
tal dolgozunk. Ez az igazi „va-
dászterülete” ezeknek az objek-

tíveknek városi környezetben. 
Vigyázzunk arra, hogy centrális 
kompozícióval dolgozzunk, de a 
tükörszimmetrikus terek függő-
leges tükörsíkjába illesszük bele 
az objektív optikai tengelyét. Így 
elkerülhetjük a kicsit dőlő, suta-
ságot sugalló képi hatást. Ha va-
lami dől, az legalább 15°-kal dől-
jön! Ha pedig vízszintes vagy 
függőleges, akkor tényleg legyen 
az! A természetben kissé más a 
helyzet, bár az erdő fáival is le-
het kreatívan dolgozni. A legtöbb 
extrém nagy látószögű objektív 
makrózásra is alkalmas, és óriá-
si teret mutat a makrofotó főté-
mája mögött. Nagyobb tájrészle-
tekhez vagy nagyobb mélységet 
mutató tájfotóhoz pedig gyakran 
elengedhetetlen az ilyen objek-
tív használata. A hangsúlyozott 
perspektíva és a tömeghatás ele-
gye a főtémát kiemeli, hérosznak, 
nagynak mutatja, míg a háttérből 
nagy területet vesz a képre a szu-
per nagy látószög. Ilyen szerkesz-
téssel készültek a munkásmozgal-
mi témájú műalkotások. Hasonló 
szerkesztési elvvel fájdalmat és 
nyomort is ábrázolhatunk, ha az 
előtérben menekültet, a háttér-
ben menekülttábort fotózunk. A 
szociofotóban gyakran láthatunk 
ilyen optikai megközelítést.

Az extrém nagy látószögű ob-
jektíveknek – különösen igaz ez 
a zoomobjektívekre – hátránya, 
hogy bonyolult felépítésűek, na-

gyon nagy átmérőjű lencsékből 
állnak, ezért borsos az áruk. Ma 
már nagy fényerővel is készítik 
őket, így kevés fényben sem va-
gyunk állványhoz kötve velük. 
Digitális fényképezőgépeken nem 
mindegyik típusuk alkot éles ké-
pet a képsarkoknál, ezért keressük 
kimondottan digitális fényképe-
zéshez kifejlesztett változataikat. 
Az újabb digitális vázak fejlettebb 
mikrolencsesora viszont nagyrészt 
kiküszöböli ezt a korábban kike-
rülhetetlen problémát. Az ilyen 
objektívek frontlencséje még ível-
tebb, mint a halszemobjektíve-
ké, ezért fokozottan kell ügyelni, 
hogy meg ne karcolódjanak. Az 
ellenfényt is kevésbé bírják, mint 
más objektívek. Az erősen gör-
bült frontlencse megakadályozza 
a normál szűrőhasználatot, így a 
halszemekhez hasonlóan az ob-
jektívek hátoldalán szűrőtartó fió-
kot találunk. Ebbe méretre vá-
gott zselatinszűrőt kell csúsztatni, 
melyhez sablont is ad a gyár. Le-
hetőleg ne veszítsük el a sablont! 
Az autofókusz pontatlanul működ-
het a nagy mélységélesség miatt. 
Probléma az ilyen objektíveken 
a képdomborúsági hiba, mely a 
többmezős autofókusz működé-
sét nehezíti. Ha azt tapasztaljuk, 
hogy az AF pontatlanul dolgozik, 
csak a középső mezőt kapcsoljuk 
be. Fókuszálás után, félig lenyo-
mott exponálógombbal komponál-
juk újra a képet, vagy használjunk 
manuális fókuszt, és élőképpel ál-
lítsunk élesre.

Halszem

A halszemobjektívet régóta isme-
ri a fotográfia. Wood amerikai fi-
zikus fotózott először „halszem 
rajzú” képet. Lyukkamerája víz-
zel volt színültig töltve, a kamera 
homloklapján a lyuk síktükör kö-
zepén volt elhelyezve. Ezzel a hal-
szem felépítését modellezte bio-
lógiai kísérlethez. W. N. Bond a 

tükröt domború lencsével helyet-
tesítette, és elhagyta a vízzel töltött 
sötét teret. Ezt fejlesztette tovább 
Robin Hill, és 1923-ban szabadal-
maztatta a róla elnevezett Hill-fel-
hőobjektívet, mely az első igazi 
cirkuláris halszem volt. Tudomá-
nyos célra szolgált, a felhőzetet 
fotózták vele, ugyanis a teljes ég-
bolt egyetlen felvételre ráfért. Az 
objektív egyre sikeresebb lett, las-
san a művészek is elkezdték hasz-
nálni. Kétféle típusa alakult ki.

A cirkuláris halszem kör alakú 
képet rajzol, a kör átmérője men-
tén 180° a látószöge. A halszemek 
rajza mindig torz, másképpen 
nem is lehetne síkban ábrázolni 
180°-os látószögüket. A torzulás 
azonban kreatívan kezelhető tu-
lajdonság, amit kis gyakorlattal 
és türelemmel könnyen kihasz-
nálhatunk. Reklámfotóban és ri-
portban nagyon sokat használják 
a halszemeket üdítően friss képi 
hatásuk miatt: más objektív nem 
rajzol így. Az épületfotó és a vá-
rosképek is nagyon sok kihasz-
nálható lehetőséget nyújtanak. A 
halszemobjektív használatának 
egyetlen trükkje az, hogy a hor-
dós torzítást megfelelően építsük 
bele fotóinkba. Figyeljük meg azt, 
hogy a kép középpontján átme-
nő egyenesek torzítatlanok ma-
radnak. Minél messzebb kerülnek 
azonban a középponttól, annál 
íveltebbek lesznek. Figyeljünk 
arra is, hogy a kép közepén meg-
jelenő tárgyak és alakok jóval na-

(Takács Szabolcs felvételei)
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gyobbak, mint a kép szélére esők. 
A főtémát tehát középre kell kom-
ponálni, és nagyon fontos, hogy 
színes, érdekes környezete legyen. 
Érdemes olyan témákat is keresni, 
melyek kifejezetten sugárirányú 
szimmetriát mutatnak. Az is ér-
dekes játék, ha az óriási látószö-
get szűk térben használjuk ki: így 
kerülhet egyetlen képre egy tárna 
a bányászlifttel, vagy egy kupo-
la az oltárral. Kreatív és művészi 
fotóban a szürreális hatás ugyan-
csak elnyomja a torzítást.

Teljes szenzorhoz a Sigma 
8 mm F3,5 EX halszemet vásárol-
hatjuk meg jelenleg. Ez a koráb-
bi F4-es verzió továbbfejlesztése, 
mely egyébként is kiváló rajzú 
volt. 22 mm átmérőjű kört raj-
zol a teljes szenzorra. Általános-
ságban elmondhatjuk egyébként, 
hogy a halszemobjektívek kevés-
bé érzékenyek a mikrolencsesor 
felépítésére, mint az extrém nagy 
látószögek. APS-C szenzorhoz 
HSM motorral szerelve a Sigma 
4,5 mm F2,8 EX-et vehetjük meg. 

A Canon rendszerében kapható a 
8–15 mm-es zoom halszem, mely 
8 mm-es állásában cirkuláris hal-
szemnek felel meg teljes szenzo-
ron. 15 mm-es állásában viszont 
diagonális halszem a teljes szen-
zoron, ugyanakkor 10 mm-es ál-
lásában az APS-C szenzoron lesz 
diagonális halszem. A Canon ezt 
az objektívet pont a vázak közötti 
univerzalitása miatt tervezte meg, 
korábbi halszemobjektívjeinek 
gyártását pedig beszüntette. 4/3-
os rendszerhez nincs cirkuláris 
halszem, míg az APS-C szenzor-
hoz 4,5 mm-es halszemet vásárol-
hatunk a Sigmától.

A kör alakú képnek megvan a 
maga varázsa, de gyakran nehéz 
bánni vele. A nemzetközi kép-
ügynökségek riporterei sem hasz-
nálhatják a cirkuláris halszem-
objektíveket, mert a nemzetközi 
újságíró-szervezetek álláspontja 
szerint az ilyen képek már megha-
misítják a valóságot. Ezek miatt 
tervezték a „full-frame” vagy más 
néven diagonális halszemet. Ez 

az objektív a kör alakú képet na-
gyobb átmérőben rajzolja, és eb-
ből a körből vágjuk ki a téglalap 
alakú képet. A diagonális halszem 
tehát teljesen kitölti a képme-
zőt, de a látószöge csak a képát-
ló mentén 180°. Más irányokban 
természetszerűleg kevesebb. A 
téglalap alakú fotó általában job-
ban integrálható az elektronikus 
és hagyományos kiadványok-
ba. A Nikon sem gyárt már cirku-
láris halszemet, pedig korábban 
220°-os csúcs látószöget is sike-
rült elérniük. Jelenleg azonban 
F2,8 fényerővel 16 mm-es diago-
nális halszemet gyártanak teljes 
szenzorhoz, illetve 10,5 mm-est 
APS-C szenzorhoz. A régóta gyár-
tott, kiváló rajzú Sigma 15 mm 
F2,8 EX objektívet a 10 mm F2,8 
EX DC HSM változat egészíti ki, 
így az APS-C szenzoros gépek tu-
lajdonosai is szabadon választhat-
nak a Sigma halszemek között. A 
4/3-os rendszerhez pedig csak dia-
gonális halszem kapható jelenleg.

A keresőbe nézve meghökkentő, 
újszerű képet mutat elsőre a hal-
szem, ezért érdemes végigtekinte-
ni lehetőségeinket az első fotóséta 
előtt. Az alapszabály: mindig kö-
zéppontos (centrális) kompozíciót 
fotózzunk! Imitálhatunk szuper 
nagy látószögű objektívet: pre-
cíz komponálás szükséges hozzá. 
A kép közepén áthaladó vonalak 
nem torzulnak, a kép széliek el-
hajlanak. Ha a kép szélére kerülő 
vonalak íve nem jellemző, vagy 
eleve szabályosan ívelt, akkor a 
szemünk a torzítást nem érzékeli. 
Eljárhatunk úgy is, hogy a közép-
ső, torzításmentes képet radiális, 
azaz sugárirányú rajzolattal ren-
delkező keretbe foglaljuk, ezen 
a szemünk ugyancsak nem lát-
ja a torzítást. Emlékképeink kör 
alakban is jól mutatnak, akár író-
asztalunkon is. A panorámahatást 
ilyenkor mindig aknázzuk ki, és 
helyezzük modelljeinket a kép kö-
zepéhez közel, hogy testük és kü-

lönösen arcuk ne torzuljon el. Az 
optika humorát is kiaknázhatjuk: 
a sík felületek domborodnak, a 
centrális kompozíció hangsúlyoz-
za a geometriát, újszerű perspek-
tívát így teremthetünk fotóinkon. 
Ugyanez a „vizuális frissesség” 
az, amit rendezvényfotókon is 
felhasználhatunk. Ne csak a szín-
padképeket fotózzuk le, hanem a 
színes fényeket adó lámpasort, a 
laser-show-t és a készülődéshez 
kapcsolódó tevékenységeket is.

Geometria: az urbanizált tér-
ben (mesterséges környezet) van 
igazán otthon a halszem! Minden 
középpontosan vagy sugarasan 
szimmetrikus tér hívogat a fotó-
zásra. Bizonyos képeket cirkuláris 
halszem nélkül létrehozni egysze-
rűen lehetetlen. Divatot, szépséget 
és modelleket is fényképezhetünk 
halszemmel vagy szuper nagy lá-
tószögű objektívvel, de nagyon 
óvatosan kell komponálnunk. Ha 
ennek ellenére kissé zavaró marad 
a torzítás, a digitális képfeldolgo-
zás segíthet rajtunk. Az ívelt hori-

zont gyakran alkalmazott fogás a 
panoráma és a Föld görbületének 
hangsúlyozására. Nem kell emiatt 
légi fotót csinálni. Kilátókból, tor-
nyokból ezt a hatást elérhetjük a 
halszemmel. Az ívelt vonalak is 
olyan fotográfiai kategória, ahol 
a halszemmel érdekes játéko-
kat folytathatunk. Meseszerű ha-
tást is elérhetünk a halszemmel, 
hiszen az ívelt vonalak, a felfe-
lé irányzott objektív által létreho-
zott, fölénk tornyosuló képelemek 
a törpeség és a rajzfilmek világát 
idézik. Panorámázni is különösen 
érdemes, lévén 180° a látószö-
günk. Érdemes olyan helyről fo-
tózni, ahol a szabadba nyíló szűk 
tér mintegy bekeretezi a horizon-
tot. Riportképek esetén is gyak-
rabban használhatjuk a halszemet 
a szokásosnál. Szinte mindent egy 
képre lehet segítségükkel sűríteni. 
Ezt a hatást az utca életének fo-
tografálásakor is kihasználhatjuk. 
A „street-photography” kicsit ri-
port, kicsit városkép, kicsit doku-
mentum, kicsit zsánerkép.

A nagyformátumú műszaki fo-
tográfiában az ultra nagy látószög 
és a halszem is előfordul. Néha 
még reklámfotós felkérés alapján 
is. Mindig ügyelünk a már sok-
szor említett centrális kompozíció-
ra, illetve az egyes építészeti terek 
szimmetriaelemeinek helyes áb-
rázolására. A kereskedelmi forga-
lomban egyébként nem kapható 
cirkuláris halszemet kisipari átala-
kítással hoztuk létre a kitűnő raj-
zú, orosz gyártmányú 3,5/30 mm-
es Zodiak 8-as halszemből, mely 
eredetileg diagonális halszem a 
6×6 cm-es középméretű vázakon. 
Átépítéssel a 4×5”-es síkfilmre 87 
mm átmérőjű képet rajzol.

Eme cikkel és az illusztráló ké-
pekkel még korántsem értünk a 
halszemobjektívekben és az ultra 
nagy látószögű objektívekben rej-
lő lehetőségek végére. Az alapsza-
bály – amit tapasztalatom is alátá-
maszt – az, hogy ezeket a lencséket 
ugyan ritkábban lehet használni, 
de azokban az esetekben más ob-
jektívekkel nem érnénk célt.

(a szerző felvételei)
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Sulyok	László

A borotvaéles felvétel minden fo-
tós álma. A fényképezőgép helyes 
tartásáról, az állványok és egyéb 
támasztékok használatáról külön 
fejezetek szólnak szinte minden 
fotós szakkönyvben. Életlen kép 
nem jelenhet meg sajtótermékek-
ben, reklámokban sem. Mindazon-
által, lehetnek kivételek. Néha a 
részben vagy akár teljes egészé-
ben az élesség síkján kívül ha-
gyott téma különös képi világot, 
álomszerűen egyedi hangulatot 
teremthet. Haladjunk sorban! El-
sőként ismerkedjünk meg az éles 
és az életlen határaival!

Az életlenség ismérvei:
• A teljes képre kiterjedő élet-

lenség: amikor az életlenséget a 
fényképezőgép berázása okozza, 

Az élesség határán

A szabályokat azért érdemes megtanulni, 
hogy a későbbiekben áthághassuk őket, 
fotográfusi pályafutásunk kezdetén mégsem 
árt figyelembe venni őket. Akad közöttük 
kettő, amelyek a köztudatban alapvetően 
meghatározzák egy felvétel sikerességét, 
ezek pedig az általános élesség-életlenség, 
valamint a bemozdulásos életlenség. Két 
olyan jelenség, amelyek különösen érintik 
a mozgást ábrázoló fényképeket. De vajon 
mi okozza őket, és hogyan kerülhetők el? 
A következőkben ennek járunk utána, miköz-
ben megismerkedünk az éles és életlen hatá-
rával, a multiexpozícióval és a fényfestéssel.

(Vizúr János felvétele)

(Zsila Sándor felvétele)
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majdnem biztosak lehetünk benne, 
hogy az életlenség a kép egészére 
kiterjed, legyen szó az élesre ál-
lított főtémáról, annak előteréről 
vagy a háttérről. Ha közelebbről 
is megszemlélünk egy ilyen képet, 
láthatjuk, hogy egyetlen éles pont 
sincs a fotón.

• Duplikált hatás: a berázás 

másik ismérve, amely hatásában 
olyan, mintha két expozícióval 
készült volna a felvétel. A jelen-
ség különösen a téma határainál 
érzékelhető, azt is mondhatnánk, 
a felvétel szellemképes lett.

• Bemozdulásos életlenség: 
akkor jelentkezik, ha a fényképe-
zőgépet – akár a témával együtt 
vagy attól függetlenül – elmozdít-
juk. Ebben az esetben, hatását il-
letően, a képen megmozdíthatunk 
akár egy álló tárgyat is.

• Helytelen élességállítás: 
bár a képen vannak éles terüle-
tek, azok mégsem az elvárt rész-

letekre vonatkoznak (például 
élesebb a háttér, mint maga a fő-
téma stb.).

Az exponálógomb lenyomása-
kor alapvető célunk egy legalább 
területeiben éles fénykép elkészí-
tése. Vannak azonban helyzetek, 
amikor az életlenség mégis elő-
nyös lehet:

• Szelekció: a kis mélység-
élesség segítségével egyszerűen 
megszabadulhatunk a képmező 
olyan elemeitől, amelyek zava-
róak, vagy egyszerűen nincs rájuk 
szükségünk. A kivitelezés eszkö-
ze a kis blende.

• Hangulati elem: néha egy kis 
életlenség, bemozdulás, az élet-
len képi elemek becsillanása a 
háttérben különösen jó képet te-
remthet.

• A mozgás érzete: míg bi-
zonyos esetekben megállítjuk a 
mozgást, máskor éppen azt sze-
retnénk hangsúlyozni. Eszközünk 

lehet az elhúzás, a téma követése, 
a rövidebb expozíciós idők vagy 
ezek párhuzamos alkalmazása.

• Absztrakció: az életlenség 
és/vagy a bemozdulás megfele-
lő alkalmazása már önmagában 
is művészi hatást eredményezhet. 
Ez nem mindig a tapasztalat és 
a technikai eszközök uralásának 

kérdése, éppúgy múlhat a szeren-
csén is.

A szándékosan életlen felvéte-
lek elkészítésének alapvető módja, 
ha az élességet a kép egy látszó-
lag értéktelen, kevésbé fontos ele-
mére állítjuk be. A teljes mérték-
ben használhatatlan fotó, illetve 
a hangulatos kép közötti különb-
séget két apróság eredményezheti. 
Válasszunk kis mélységélességet, 
az élességet pedig állítsuk a főté-
ma elő- vagy hátterében található 
témarészletre.

Létezik azonban egy továb-
bi megoldás is, amelynek tökéle-

tes elsajátítása az előzőnél is több 
kísérletezést igényel. A titok az 
élesség főtémához képesti elto-
lásában rejlik, azonban csupán 
olyan mértékben, amikor is a fő-
téma még éppen felismerhető. Ezt 
a mélységélesség megfelelő alkal-
mazásával érhetjük el. Sok múlik 
a téma pozicionálásán is.

Elmondhatjuk tehát, hogy az 
életlenséget okozhatja a fényké-
pezőgép bemozdulása, de akár az 
élesség szándékos vagy véletlenül 
pontatlan beállítása is. A legfon-
tosabb, hogy ne gépünk uralkod-
jon elképzeléseinken. Tanuljunk 
meg dönteni. Ha szükséges, hasz-
náljunk állványt, ha kell, bátran 
merjük bemozdítani a gépet vagy 
akár magát a témát. A rekeszérték 
helyes megválasztásával mi ma-
gunk befolyásolhatjuk az élesség-
életlenség határát.

A fotográfia eszköztára azon-
ban korántsem ilyen szegényes. 

Számos további lehetőség van 
a kezünkben, ha kísérletezni tá-
mad kedvünk. Ezek egyike az 
ún. zoom hatás létrehozása, ami-
hez gyakorlatilag nincs is más-
ra szükségünk, mint egy zoom 
objektívre (vagy annak hiányá-
ban multiexpozícióval is hason-
ló eredményt érhetünk el). Az így 

téma hozzánk képest előre vagy 
hátra mozogna; mindez a zoom 
gyűrű elforgatási irányától függ. 
A mozgás érzetét a téma körvona-
lainak elhúzása okozza, amelyek 
a képmező középpontjából su-
gárirányban kiindulnak. Mindezt 
legegyszerűbben a fénykép elké-
szítése közben érhetjük el, de az 
utólagos képfeldolgozási eljárá-
sok is lehetőséget adnak rá.

Amire érdemes figyelni:
• Tartsuk mozdulatlanul a fény-

képezőgépet. Minél hosszabb 
expozíciós idővel dolgozunk, a 
kéretlen bemozdulás veszélye hat-
ványozottan nő. A zoom effekt ve-
lejárójaként fellépő, sugárirány-
ban kifutó vonalak egységét 
bármilyen ettől az iránytól eltérő 
mozgás tönkreteheti.

• A kevesebb néha több, és fő-
leg igaz ez a rendelkezésre álló 
fényre, ha zoomos képekben gon-
dolkozunk. Ismert tény, miszerint 
a hosszabb expozíciós idő hatá-
sára több fény jut el a hordozó-
ig, legyen szó digitális szenzor-
ról vagy filmről. A zoom effekt 
létrehozásának alapfeltétele már-
pedig a hosszabb expozíciós idő, 
egészen egyszerűen azért, hogy 
legyen elegendő időnk megmoz-
dítani a zoom gyűrűt. Ha túl erős 
a megvilágítás, nem tudjuk any-
nyira csökkenteni az érzékenysé-
get és szűkíteni a blendét, hogy 
elkészíthessük a kívánt felvételt. 
A tanulság: ilyen típusú felvételt 
könnyebb elkészíteni kevesebb 
fényben, esetleg éjszaka.

• Az ilyen típusú képek leg-
szebb éke a fényjáték. A zoom 
gyűrű elhúzásából adódóan meg-
mozdíthatjuk akár a legapróbb 
fényforrást is, kiterjesztve fényjá-
tékát a kép egészére. Legyen szó 
utcai lámpáról, karácsonyfaizzó-
ról, egy gyertya fényéről, koncer-
tek diszkófényeiről, a zoom hatás 
felerősítő szerepe egyértelmű és 
előnyös.

• A legkönnyebben és egyúttal a 

elkészített fényképek valahol át-
menetet képeznek az éles és az 
életlen fotó között, így érdemes 
foglalkozni vele.

A zoom effektet felhasználó 
képek egyetlen veszélye talán az 
lehet, hogy eltúlzásuk komoly-
talanná teheti a felvételt. Bár-
mennyire is mókás lenne tehát 
a végeredmény, korlátozzuk tu-
datosan a felhasználását, és csak 
akkor, csak annyira éljünk vele, 
amennyire igazán szükséges. Az 
ily módon készült felvételeket a 
következő módon jellemezhetjük. 
A kép hatása olyan, mintha a fő-

(Benkő Sándor felvétele)



legváltozatosabb módon akkor fo-
tózhatunk, ha manuálisan változ-
tatható gyújtótávolságú optikával 
fényképezünk. Ha erre nincs lehe-
tőség – például egy kompakt ese-
tében –, még mindig megmozdít-
hatjuk magát a fényképezőgépet. 
Természetesen ilyenkor megnő a 
nem kívánt bemozdulás veszélye, 
de kis szerencsével így is jó vég-
eredmény születhet.

• Az expozíciós idő megfele-
lő kiválasztása különösen fon-
tos, ahogy a hozzá társított zoom 
gyűrű elmozdításának mértéke is. 
E kettő együttesen lehet záloga 
a jól vagy rosszul sikerült felvé-
telnek. Általános recept nincsen, 
az optimális mérték függ a téma 

megvilágításától, a fényforrások 
elhelyezkedésétől és számától, és 
így tovább. A kezdetekben érde-
mes egy másodperc körüli idővel 
próbálkozni, ami elegendő idő az 
elhúzásra, de még kevés a túlzott 
bemozdulásra. Kísérletezzünk a 
számunkra legkedvezőbb ered-
mény elérése érdekében!

• Kezeljük finoman a zoom gyű-
rűt. Az sem jó, ha túl korán, és az 
sem, ha túl későn kezdjük el meg-
mozdítani, de nem árt ügyelni az 
egyenletes sebességre sem. A kap-
kodás eredménye nem kívánt be-
mozdulás lehet, a gyűrűvel együtt 
ugyanis magát a fényképezőgépet 
is elmozdíthatjuk.

• Érdekes és még változatosabb 

képeket eredményezhet, ha az ex-
pozíciós idő folyamán valamelyik 
ponton megállítjuk és kis ideig 
megtartjuk a gyújtótávolság ér-
tékét, mielőtt továbblépnénk. Az 
ekkor a hordozóra kerülő kép-
részletek erőteljesebben, éleseb-
ben exponálódnak majd be.

• A kiemelés és megállítás al-
ternatív módszere lehet a vaku-
zás. Virtuálisan bármilyen extra 
fényforrás hozzátehet a képhez, 
legyen szó akár egy zseblámpá-
ról vagy autó reflektoráról, de a 
legegyszerűbb mégis a vaku. A 
villanó fénye megfagyasztja az 
adott pillanatot, míg a zoom gyű-
rű elhúzásával megmozdíthatjuk 
magát a kép egészét. Gyakorla-

tilag végtelenek a lehetőségeink, 
kiemelhetünk és elfolyathatunk 
részleteket, sőt, akár a legapróbb 
fénypontból is reflektort vará-
zsolhatunk. A második redőny-
re történő szinkronizáció, vagyis 
amikor a vaku a zár lefutásakor, 
az expozíció utolsó pillanatában 
villan, tovább bolondíthat a dol-
gon.

• A gyújtótávolság kezdő- és 
végpontja közötti elmozdítás irá-
nya más-más eredményt szül. A 
hatás szempontjából nem mind-
egy, hogy az expozíció alatt ép-
pen növeljük vagy csökkentjük a 
gyújtótávolságot a kiinduláshoz 
képest. Különösen akkor szem-
betűnő a különbség, ha maga a 
téma is elmozdul a zár nyitva tar-
tása alatt.

• Bizonyos objektívek rendkívü-
li átfogással rendelkeznek, ezek 
teljes mértékű kihasználása már 
túlzóan sok lehet. Egy 18–200-
as zoom átfogása akkora, hogy 
egyetlen expozíció alatt a teljes 
tartomány végigjárása rendkívüli 
kuszaságot eredményezne. Gon-
dolkozzunk részletekben, próbál-
juk ki a 18–100, 100–200-as tar-
tományokat, de semmiképpen 
sem az egészet.

Biztonsági	
másolat

A fotóstás-
ka is fon-
tos alap-
t a r tozéka 
a felszere-
lésnek. El 
kell hogy 
férjen ben-
ne minden, sőt 
egy kis tartalék hely 
sem árt, és mindenkép-
pen kényelmesnek kell lennie. 
Választhatunk oldaltáskát, há-
tizsákot, fotósmellényt, övtás-
kát vagy testtáskát, a lényeg, 
hogy kényelmesen tudjuk vi-
selni akár egy egész napon át, 
jól védje a felszerelést, de köny-
nyen hozzá is férhessünk. A vá-
laszték nagy, válasszuk a szá-
munkra legjobbat!

A	táska	is	
fontos

A filmes korszakban nem vagy 
csak körülményesen adatott 
meg a fotósoknak, hogy felvé-
teleikről másolatot készítsenek. 
Sok fotó el is veszett. A digitá-
lis kor egyik vívmánya (és átka), 
hogy annyi – eredetivel teljesen 
egyező – másolatot készítünk, 
amennyit akarunk. Érdemes te-
hát felvételeinkről biztonsági 
másolatot készíteni és földraj-
zilag különböző helyeken tárol-
ni ezeket. Így unokáink is látni 
fogják munkánkat.
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(a szerző felvételei)
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Fejér	Zoltán	György	sorozata

Az amerikai George Eastman 
(1854–1932) apja korai halála 
miatt már tizennégy éves korában 
dolgozni kényszerült. 1877-ben 
vásárolta első fotófelszerelését, 
majd a műfajban fantáziát látva, a 
következő évben elkezdett a zse-
latinos szárazlemezzel foglalkoz-
ni, és módszerét szabadalmaztatta 
is. 1881-ben saját üzemet alapított 
Rochesterben. 1885-ben Warner-
ke metódusát olajjal való átitatás-
sal továbbfejlesztette; üzlettársa, 

Walker találmánya (és Edwards 
ötlete) alapján pedig filmkazet-
tát gyártott. A lehúzható ’strip fil-
met’ hármas réteggel állította elő 
és American Film néven árusítot-
ta. Ma is létező cége tehát joggal 
reklámozza úgy termékeit, hogy 
ők 125 éve gyártanak filmet!

Eastman üzemében a hordo-
zóról lehúzott „filmet” üveglap-
ra préselték és ezután másolták. 
A 19. század végén széles kör-
ben elterjedt kimásolópapírra 

napfényen, előhívás nélkül lehe-
tett negatívról pozitív képet ké-
szíteni. Ez a módszer inkább kis-
üzemi; az előállítható mennyiség 
nem túl nagy. Eastman viszont 
az ezüstbromid-zselatinos, előhí-
vást igénylő másolást tette nagy-
üzemivé. Ő műfénynél bármikor, 
akár éjjeli műszakban is készíttet-
hetett rengeteg másolatot, sőt, att-
raktív méretű nagyításokat is.

Eastmannél az 1880-as évek 
végére a felvételezés és a kidol-

JeGyzetlAPoK A FototeCHniKA történetéből

gozás szükséges eszközei együtt 
voltak tehát; a gondot a képkészí-
tés körül kialakult „mítosz” jelen-
tette. Anyagi és presztízsokokból 
a szűk körben érintett hivatásos 
fényképészek a teendők körét el-
ködösítették, az elvégzendő mű-
veleteket a valósnál bonyolul-
tabbként állították be, a szükséges 
anyagokat drágának és életveszé-
lyesnek mondták. A műkedvelők 
számára tehát a fényképezés idő-
igényes, drága és sok nehezen el-

A törékeny és nehéz üveg-
lemez-negatív használói 
némi nosztalgiával gondol-
tak az angolszász kezdetekre: 
Talbot könnyű, nem töré-
keny és kicsire összetekerhető 
papírnegatívjára. Az orosz 
származású angol Warnerke 
tekercsfilmkazettája 1875-ben 
már papírcsíkkal működött. A 
kazettába töltött papírról az 
expozíció után, a kidolgo-
zás előtt az érzékeny réteget 
lehúzták (angolul strip).

sajátítható tudást igénylő elfog-
laltságként jelentkezett.

Eastman érzékelte az ambiva-
lenciát: a vonzó végeredmény-
hez (érdekes fénykép) taszítóan 
ellenszenves módon lehetett hoz-
zájutni. A megoldás és Eastman 
reklámmondata mára a reklám-
szakma egyik leghíresebb, leg-
többet emlegetett szlogenje lett. 
Mit jelentett a gyakorlatban: Ön 
csak megnyomja a gombot, a töb-
bit mi elvégezzük! Egy 20. száza-

di szakkönyv a nagy képméretű 
fényképezőgép felvételi mozza-
natait (beállítását) 26 pontban írja 
le! És akkor még nem beszéltünk 
a kazetták betöltéséről, a film ki-
dolgozásáról, valamint a máso-

■ Pályázati díj az 1930-as évekből
(a szerző felvétele)

■ Utazási emlékkép  
az 1890-es évek végéről

■ Családi fotó egy New York-i  
műteremből az 1920-as évekből

■ Fából készült Kodak  
fényképezőgép, 1892 Hannibal Goodwin feltalál-

ta és szabadalmaztatta az át-
látszó celluloidra készített 
filmnyersanyagot. Eastman 
és munkatársa, Reichenbach 
hasonló gondolatra jutot-
tak, és a nagy mennyiségű tö-
meggyártást is megvalósítot-
ták. Ebből hosszú, évtizedes 
pereskedés alakult ki, amit 
ugyan Goodwin nyert, de el-
hunyta miatt a jogi eljárás 
cége többségi részvényesei-
nek jelentett anyagi elégtételt. 
Eastman megfontoltabban 
járt el Turner ötletének kivi-
telezéséhez; a ma is kapha-
tó védőpapíros (tekercs)film 
szabadalmát megvette a fel-
találótól. Így jelentős össze-
gért ugyan, de licencdíjak fi-
zetése nélkül jutott hozzá a 
találmány gyártási jogához.

Köszönjük,   
miszter 
Eastman!
Eastman feltalálta a tömeges 
amatőr fényképezést, és a kedvün-
kért még gyárat is alapított Vácott…
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lat (nagyítás) kivitelezése körüli 
teendőkről! Eastman cége 1888 
júniusában jelentette meg a Frank 
Brownell által tervezett dobozos 
fényképezőgépet, melybe 100 
felvételre elegendő nyersanyagot 
töltöttek. A 9-es fényerejű, 57 mm 
gyújtótávolságú objektív 2,5 inch 
átmérőjű, kör alakú képet készí-
tett. Eastman beírta jegyzetfüzeté-
be: az előállítás költsége darabon-
ként 6,35 dollárra rúgott. A gépbe 
nem építettek számlálót, ezért 
mellékeltek egy pontosan olyan 
jegyzettömböt, amilyet Eastman 
is használt, hogy abba a felvé-
tel adatait az amatőr beírhassa. A 
bőrtáskába helyezett kamerát 25 
dollárért (!) árusították. A gépet 
csak rá kellett irányítani a témá-
ra, majd a kioldógomb megnyo-
mása után tovább kellett tekerni 
a filmet. A kidolgozáshoz a kame-
rát postán küldték el Rochesterbe, 
ahonnan a kész képekkel együtt 
újratöltve érkezett vissza.

Eastman az amatőrök táborá-
ba bevonta az egész családot, elő-
ször a hölgyeket, majd a gyereke-
ket is. Belőlük lettek a 20. század 
mindent – gondolkodás nélkül – 
lefényképező, lelkes filmfogyasz-
tói…

A fényképezőgép zárszerkeze-
tének kétszeri kattanásakor, nyi-
táskor és záráskor kiadott hangja: 
KO-DAK 1892-től beépült a cég 
nevébe. A védőpapíros tekercs-
filmre, a papír- és eszközelőállí-
tásra Eastman cég-világbirodal-
mat épített fel, amelynek csak kis, 
de számunkra fontos része volt a 
váci Kodak gyár. Ennek létreho-
zását 99 évvel ezelőtt határozták 
el; az első papírok pedig 89 esz-
tendeje készültek a gyárban, mely 
a II. világháború után Forte né-
ven működött tovább.

■ Francia nyelvű  
Kodak reklám

■ Kodak filmek
(a szerző felvétele)

■ Tekercsfilmes Kodak 
fényképezőgép  
az 1890-es évekből

(a szerző felvétele)

Fényes nagytelék
A 2010 szeptemberében a Photokina 
kiállításon bemutatott Canon EF 500 
mm f/4L IS II USM és EF 600 mm 
f/4L IS II USM modellek hatalmas 
előrelépést jelentenek a Canon pro-
fesszionális L családjában, valamint 
egyedülálló teljesítményt és mobili-
tást biztosítanak a felhasználók szá-
mára, például sportesemények 
vagy akár vadállatok fényké-
pezéséhez. A becsillanásokat 
és szellemképeket kiküszöbö-
lő, legjobb minőségű lencse-
tagokkal, és fejlett bevona-
tokkal rendelkező objektívek 
erős magnéziumötvözet házat 
kaptak, ennek köszönhetően 
jóval könnyebbek elődeiknél. 
Az autofókusz (AF) működé-
se a gyűrűs USM AF motorral 
gyors és csendes, a profik pedig a mindig elérhető 
manuális fókuszálásnak köszönhetően minden je-
lenetet pontosan beállíthatnak.

A Canon legújabb képstabilizátor technoló-
giája kimagasló minőséget garantál akkor is, 
ha a felhasználó a gépet kézben tartva fényké-
pez, valamint akár négyszer hosszabb záridők 

használatát teszi lehetővé, mint más objektívek 
esetében. Az új algoritmusoknak köszönhetően a 
fényképezőgép mozgatása közben is nőtt a telje-
sítmény, az új, 3-as képstabilizátor módban pedig 
a képstabilizátor egység csak exponálás közben 
kapcsol be, így egyszerűvé teszi a véletlensze-
rűen mozgó témák követését.

Tavaszi	frissítés	a	Canonnál	2

Cirka 400-as tele

A Canon az új EF 200–400 mm f/4L IS USM ob-
jektívjébe egy 1,4× telekonvertert is beleintegrál. 
A megnövelt, 280–560 mm-ig terjedő fókusztar-
tományt biztosító, beépített 1,4× konverternek 
köszönhetően az objektív kivételes rugalmassá-
got biztosít.

A nagy átfogási tartománynak köszönhe-
tően a felhasználók igen széles körben 
használhatják az objektívet. Az EF 200–
400 mm f/4L IS USM EXTENDER 1,4× 
a Canon L sorozatú professzionális ob-
jektívcsaládjának új tagjaként valószínű-
leg kiváló optikai teljesítményt nyújt, bár 
a rekeszérték csökkenéséről nem szól a 
sajtóbejelentés. Mindezek mellett bizako-
dásra ad okot, hogy a lencsesor és a beépített 

konverter együttesen lett kifejlesztve, egymáshoz 
lettek optimalizálva, így valószínűsíthetően együt-
tesen is kiválóan teszik a dolgukat. A teleobjektív 
forgalmazása várhatóan még ebben az 
évben elkezdődik.
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Fejtsük meg a jó fény-
kép titkát! Ezúttal 
S. Faragó Gyöngyi 
Tükörkép című fel-
vételét elemezzük. 
S. Faragó aktfelvé-
tele azon a kiállítá-
son szerepelt, amelyet 
az idén száz éve szü-
letett Németh József 
előtt tisztelegve ren-
dezett a Magyar Alko-
tóművészek Országos 
Szövetségének Fotó-
művészeti Tago-
zata. S milyen jól tette 
a MAOE, hogy fejet 
hajtott a magyar fotog-
ráfia egyik klasszi-
kusa előtt. Manapság 
annyit hallani gyöke-
rekről, tradíciókról és 
értékekről, miközben 
lépten-nyomon csak 
elbutultan magabiz-
tos felejtőkbe és silány 
szemfényvesztésbe 
botlik a nagyérdemű.

Mitől
jó?

Szarka	Klára		
sorozata

Lehet-e az emberi testre minden elfogódottság nélkül tekinteni 2011-
ben? Gyermeki ártatlansággal, ha van olyan. Hihetjük-e azt, hogy vala-
mit is megértünk abból a magától értetődő gesztusból, ahogyan az ókori 
olimpiák bajnokai ledobva szép tunikájukat, fényesre olajozott mezíte-
len testtel feszültek a versenyhez? S az európai középkor koedukált für-
dőinek közönsége helyébe el bírjuk-e képzelni magunkat? De még olyan 
régi múltra sem kell gondolnunk: Jancsó Miklós mondta el többször is 
interjúkban, hogy mennyire természetes volt számára gyerekként és ifjú-
korában a mezítelenség. Hiszen a romániai faluban, ahol felnőtt, a meleg 
napokon a község apraja-nagyja pucéran fürdött a hűs patakban.

Kár volna azt lódítanunk, hogy képesek vagyunk átélni a mezítelen-
ség mint természetes emberi állapot lényegét. A pucér férfi, nő, sőt még 
a gyermek képe is súlyos és komplikált konnotációkat ébreszt a szemlé-
lőben a világnak azon a felén, ahol élünk. A meztelenségtől a 21. századi 
polgár Kelet-Európában – ha bevallja magának, ha nem – zavarba jön. A 
meztelenség nálunk deviancia, a normalitástól (megszokottól, elfogadot-
tól, bevallottól) eltérő megmutatkozás. Vagyis önmagában véve is erős 
látvány. Olyasmi tolakszik előtérbe a meztelenséggel, ami a közmeg-
egyezés szerint az intim szférába való, mint az erotika, vagy ami drámai 
és felkavaró, mint a kiszolgáltatottság, megalázottság és szenvedés.

Az embert ábrázoló fénykép valóságközelisége, valósághoz tapadt-
sága az akt esetében még inkább súlyosbítja a látványt. Sem a mezte-
len embert megörökítő fotográfus, sem az elkészült kép nézője nem a 
kórboncnok tárgyilagos szemével – ha van olyan egyáltalán – nézi, amit 
lát. Hanem mindazzal a korábban emlegetett s neveltetése során szükség-
szerűen örökbe kapott világnézettel a fejében, amelyikről az előbb be-
széltünk. Nincs is ezzel mit tenni. Nem sopánkodni akarunk rajta, nem 
a paradicsomi együgyűséget sírjuk vissza – azt a bizonyos almát régen 
megették már. Csak azért fontos beszélni róla, mert a legrosszabb, amit 
(akt)fotós tehet, ha nem őszintén viszonyul a témájához. Az ön- és köz-
becsapás ugyanis könyörtelenül kibukik a fényképeken. S nemcsak le-
lepleződik, de még azokat az értékeket is idézőjelbe teszi, amelyek más 
alkotói alapállás esetén fényesen kiragyognának a műből. A nyers érzé-
kiség durva keserűségét a giccs mázával eltakarni szánalmas és émelyítő 
próbálkozás.

Képünkön kép a képben. Helyesebben tükörkép a képben. Finom idé-
zőjel, amelyik máris árulkodik: a téma nem szokványos. Nem csinálunk 
úgy, mintha erről nem kellene „szót ejteni” mindjárt az elején. Tükör-
kép: maga a testi való, az igaz, de mégsem kézzelfogható, hanem vizuá-
lis másolat. Ahogyan a fotó is. Mindjárt kevésbé kényelmetlen a néző-
pont: inkább leskelődünk. Csak véletlenül, csak a tükörben pillantjuk 
meg a kecses tonettszéken oly természetességgel üldögélő harmonikus 
női testet. Ráfoghatnánk a tükörképre, hogy igazából valódi kép, ame-
lyik csak arra vár ebben a csöndes, nyugalmas ürességben, hogy a fal-
ra akasszák. S tényleg, a puritánul egyszerű akt, minél tovább nézzük a 
tükörben, talán éppen a nagyon is valóságos enteriőrtől transzponálódik 
egyre természetesebb látvánnyá. Az apró torzulások a széleken s a mo-
dell nyakánál – és persze az evidens kompozíció, vagyis a fej elhagyása 

– végképp elemelik a képet a mezítelen test földhöz ragadt értelmezésé-
től. Így S. Faragó Gyöngyi képe képes áttörni a primer érzeteken, ame-
lyeket a képmutató civilizáció kódolt belénk. S már tényleg a képelemek 
egyensúlyára, fények és árnyékok dinamikájára, az eleven és holt anyag 
izgalmas vonalaira, a geometria és anatómia törvényszerűségeinek esz-
tétikai megjelenítésére figyelünk. A meztelen ember látványából mű szü-
letett. Aktkép.
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PályázatokA pályázati kiírások kivonatosak. Kérjük, a 
részletekért érdeklődjön a kiíróknál, illetve 
a megadott elérhetőségeken.

Események  
naptára

Rovatunkban olyan kiállításokról, eseményekről adunk hírt, amelyek lapunk megjele-
nésekor még várják a látogatókat, illetve csak azt követően kezdődnek. Kérjük, ameny-
nyiben tudomásuk van később rendezendő tárlatokról, rendezvényekről, lapzártánkig 
(minden hónap 10-e) juttassák el az információt szerkesztőségünkbe. Lapunk következő 
megjelenése március 31-én lesz, amihez legkésőbb március 16-ig várjuk híreiket.Pécsi József  

fotóművészeti ösztöndíj
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium meg-
bízásából a Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hir-
det fiatal, alkotó fotográfusok részére a Pé-
csi József fotóművészeti ösztöndíj elnyeré-
sére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önál-
ló művészi tevékenységet folytató, tehet-
séges fotográfusok pályakezdését, alkotó-
munkáját, művészi fejlődését, és kedvező 
feltételeket teremtsen a formanyelvében és 
tartalmában korszerű, színvonalas művek 
létrehozásához.

Pályázhatnak: 1976. január 1. után szü-
letett fotográfusok, akik önálló művészi te-
vékenységet tudnak felmutatni. Ösztöndíj-
ban részesülhet évente: maximum 12 fő. Az 
ösztöndíj időtartama: 12 hónap. Az ösztön-
díj összege: br. 80 000 Ft/hó.

Az ösztöndíj önálló fotóművészeti prog-
rammal pályázható meg. Az ösztöndíjat a 
kuratórium az elnyert ösztöndíjas időszak 
elteltével bemutatott beszámoló anyag elbí-
rálása alapján további két alkalommal, ösz-
szesen három ösztöndíjas intervallumra 
meghosszabbíthatja.

Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosz-
szabbításáról vagy visszavonásáról a ku-
ratórium dönt. Tagjai: Csizek Gabriella 
művészettörténész, kurátor, Gyenis Tibor 
képzőművész, Horányi Attila művészet-
történész, egyetemi adjunktus, MOME, Pa-
taky Zsolt fotóriporter, Pettendi Szabó Pé-
ter fotográfus.

A pályázatok és a művek beadásának idő-
pontja: 2011. március 21–22. 9,30 és 15 óra 
között. Helye: Magyar Fotográfusok Háza 
(1065 Budapest, Nagymező u. 20.).

A pályázati adatlap és nyilatkozat letölt-
hető a www.lektoratus.hu honlapról.

Információ: Virág Mária művészeti ta-
nácsadó, MMIKL Képző- és Iparművésze-
ti Lektorátus, Alkalmazott Művészeti Osz-
tály (tel.: 356-7444/121 mellék, e-mail: 
lektoratus@lektoratus.hu), és a Magyar Fo-
tográfusok Háza (1065 Budapest, Nagyme-
ző u. 20.) titkárságán, a 473-2666 telefon-
számon.

 Állatorvosok  
a mindennapjainkban

Fotópályázat a 2011-es Állat-egészségügyi 
Világév alkalmából. A pályázat célja, hogy 
felhívja a világ figyelmét arra, hogy milyen 
fontos szerepet töltenek be az állatorvosok 
a mindennapi életünkben.

Az Európai Bizottság a versenyre élet-
kortól és nemzetiségtől függetlenül 2011. 
március 31-ig várja a hivatásos és amatőr 
fotósok jelentkezését. A résztvevők legfel-

jebb 3, a témához kapcsolódó fotót tölthet-
nek fel a pályázat weboldalára. A beérke-
zett képek közül szakértői zsűri választja 
ki a világ öt régiójának (Európa, Ameri-
ka, Közel-Kelet, Ázsia és a Csendes-óceá-
ni térség, Afrika) legeredetibb és legizgal-
masabb felvételeit. Az értékelés kreativitás, 
eredetiség, személyes stílus, művészi szín-
vonal alapján történik. További szempont, 
hogy a kép mennyire érdekes és figyelem-
felkeltő, illetve az, hogy mennyire egyér-
telmű a kép készítője által megfogalmazott 
üzenet.

A zsűri minden régióból egy győztes al-
kotást választ ki, melyek készítői egyen-
ként 1000 euró értékű fotós felszerelést 
kapnak. Közülük kerül ki a pályázat fődíja-
sa, akit 2000 euró értékű felszereléssel dí-
jaznak.

További információ: Nagy Gabriella, Da-
lanics Bella dialog@prime-time.hu, 1/336-
0840; www.vetsinyourdailylife.org

XVI. Szentesi Aktfotó  
Biennále

Ez a kiállítás folytatása az 1982-ben Szen-
tesen elindított Aktfotó Kiállításnak. 

A fotókiállítás célja állandó fórumot biz-
tosítani a fotográfusok színvonalas, művé-
szi aktfelvételeinek.

Pályázati feltételek: A pályázaton részt 
vehet minden fotós 2007 után készült és 
Szentesen, az Aktfotó Kiállításon még nem 
szerepelt képekkel. Beküldhető összesen 8 
db kép, ezekből max. 5 db lehet színes fo-
tográfia. A nevezési lapon meg kell jelölni 
a képkészítés technikáját. A nevezési lap 
letölthető a www.szentesinfo.hu oldalról, 
vagy kérhető a kultura@szentes.hu címen. 
Csak 30×40 cm méretű, vagy erre a méret-
re kasírozott, illetve paszpartuzott alkotá-
sokat fogadnak el. A kép mérete ezen belül 
tetszőleges.

A sorozatok megbonthatók, amennyiben 
a szerző ez ellen írásban nem tiltakozik. A 
sorozatokban lévő képek sem léphetik át a 
kategóriánkénti (színes, fekete-fehér) maxi-
mális darabszámot.

A kiállítási anyag a szentesi kiállítás után 
a művelődési intézmények, galériák és fo-
tóklubok rendelkezésére áll.

Nevezési díj: 1000 Ft.
Zsűri tagjai: Baricz Katalin, Jung Zseni, 

Vékás Magdolna fotóművészek.
Díjak: I., II., III. díj (bronzplakett), to-

vábbá 5 különdíj (tárgyjutalommal és okle-
véllel).

Beérkezési határidő: 2011. április 30. 
Zsűrizés: 2011. május 4–12. között. Kiállí-
tásmegnyitó: 2011. június 5. 15 óra (június 
25-ig.)

Beküldési cím: Szentesi Művelődési 

Központ, Szentesi Fotókör, 6600 Szentes, 
Tóth József u. 10–14. Információ: Rácz An-
géla, kultura@szentes.hu, (63) 314-211

2011 –  
az Erdők Nemzetközi Éve

Az ENSZ 2011-et az Erdők Nemzetközi 
Évének nyilvánította, különös tekintettel az 
erdők globális szerepének fontosságára a 
Föld élhető légkörének biztosítása és a ter-
mészetes környezetek megóvása szempont-
jából. Ebben a szellemben ír ki az Újpesti 
Gyermek- és Ifjúsági Ház a Turista Maga-
zin szerkesztőségével közösen fotópályáza-
tot három kategóriában, magyar állampol-
gárok részére. A pályázat nyílt, amatőrök és 
professzionális, illetve művész fotográfu-
sok is nevezhetnek.

Kategóriák: I. Az erdő szépsége; II. Az 
erdő és az ember; III. Élet az erdőben (A 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület a széncinegét választotta az év 
madarának, ezért ebben a kategóriában kü-
lön díjazzák azokat a képeket, amelyek a 
széncinege erdőben betöltött helyét és sze-
repét fogalmazzák meg az ökológiai együtt-
hatást, illetve a védelemre irányuló törekvé-
seket is szem előtt tartva.).

Nevezési kategóriák: 1. Ifjúsági (2011-
ben betöltött 25 éves korig); 2. Felnőtt 
(2010-ben betöltött 25 éven felül).

Pályázati feltételek: A kategóriáknak 
megfelelő tematikájú képek bárhol készül-
hetnek, tekintettel a mozgalom nemzetközi-
ségére, de előnyben részesítik a Magyaror-
szágon készülteket. Csak 2011-ben készült 
képeket fogadnak el! A szerzők max. 15 db 
képpel pályázhatnak, kategóriák szerinti 
tetszőleges elosztásban. A képeket fotópa-
pírra levilágítva vagy fotóminőségű nyom-
tatáson kérik beküldeni. A képek rövidebb 
oldala nem lehet 20 cm-nél kisebb, hosz-
szabb oldala 40 cm-nél nagyobb. Digitális 
képjavító eljárásokat csak az egész kép fe-
lületére alkalmazott módokon engedélyezik, 
kivéve az érzékelőpiszok vagy a filmkarc 
és -szennyeződések eltávolítását, valamint 
a panorámaképek összeillesztését. Montázs 
és egyéb részfelületű digitális képmódosí-
tás nem engedélyezett.

Csak pontosan kitöltött nevezési lap-
pal lehet jelentkezni! A részletes kiírás 
és a nevezési lap letölthető (http://ugyih.
hu/erdo) vagy e-mailben kérhető (web@
ugyih.hu).

Nevezési határidő: november 15. (A pá-
lyamunkák postai feladása.) A képeket sze-
mélyesen vagy postán lehet eljuttatni az 
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házba (1042 
Budapest, István út 17–19.). Személyesen 
minden nap 8–20 óráig lehet leadni az in-
tézmény információs pultjánál. A képek 
csomagolásán fel kell tüntetni az „Erdők 
éve 2011 – Fotópályázat” megjelölést!

Kiállításmegnyitó és díjátadó: december 
5., Újpesti Gyermek Galéria.

Információ: 231-7050, web@ugyih.hu

03.02. (10,00): Beíratkozás Az Óbudai Fo-
tóklub A fotózás alapjaitól a digitális fény-
képezés technikájáig c. fotótanfolyamára. 
Az első foglalkozás ugyanezen a napon 
17 órától. Információ: (1) 2500-288.

03.03-ig: Tavaszi tárlat – a Réti Pál Fotó-
klub kiállítása a Galéria 21.-ben (Csepeli 
Munkásotthon, Bp. XXI., Árpád u. 1.).

03.04-ig: Németh	 József:	 Hó, jég, hábo-
rú – Hegyvidéki Önkormányzat, Polgár-
mesteri Hivatal (Bp. XII., Böszörményi 
út 23–25.).

03.04-ig: Robitz	 Anikó	 fotográfus kiállí-
tása – Magyar Műhely Galéria – MMG 
(Budapest VII., Akácfa u. 20.).

03.04-ig: Szabó Dezső: Postcards – Vin-
tage Galéria (Bp. V., Magyar u. 26.).

03.05. (16,00)-04.05.: Elcsíptem: árnyékok, 
hangulatok, pillanatok... – Horniák	Dóra	
kiállítása – Virányosi Közösségi Ház (Bp. 
XII., Szarvas Gábor út 8/C). Megnyitja 
Fóti Péter fotográfus.

03.07-ig: Dr.	Elkán	Károly:	Katonaorvos-
ként Afganisztánban – MÚOSZ-székház 
(Bp. VI., Vörösmarty u. 47/A, I. em.).

03.10-ig: Dömölky	 Dániel:	 MOVEIN’ – 
Bethlen Galéria (Bp. VII., Bethlen Gábor 
tér 3.).

03.10-ig: Figyelem – az FFS új tagjainak 
kiállítása az ArtBázison (Bp. VIII., Ho-
ránszky u. 25.).

03.10-ig: Hegedűs 2 László kiállítása – Mű-
vészetek Háza (Miskolc, Rákóczi u. 5.).

03.13-ig: Július	Gyula:	Fényfogás / Light-

fishing – Raiffeisen Galéria (Budapest V., 
Akadémia u. 6.).

03.20-ig: Balla	 András:	 Illatos Kert – a 
Magyar Fotográfiai Nagydíj 2009 nyerte-
se – Mai Manó Ház (Bp. VI., Nagymező 
u. 20., I. emeleti kiállítótér). Kurátor: Kin-
cses Károly fotómuzeológus (FM 155.).

03.20-ig: Ed	Templeton:	The Cemetery of 
Reason – Ernst Múzeum (Bp. VI., Nagy-
mező u. 8.).

03.20-ig: Kasza	Gábor:	Y – Mai Manó Ház 
(Bp. VI., Nagymező u. 20., I. emeleti kiál-
lítótér). Kurátor: Stenczer Sári (FM 155.).

03.20-ig: Szami:	Máz – Mai Manó Ház (Bp. 
VI., Nagymező u. 20., Mai Manó Galéria 
és Könyvesbolt). Kurátor: Kincses Károly 
fotómuzeológus (FM 155.).

03.21. (09,30)-03.22.: A Pécsi József fotog-
ráfiai ösztöndíj pályázati határideje (FM 
155.).

03.21. (17,00): Ész és az ösztön – Baricz 
Kati KÉP-s délutánja a Mai Manó Ház 
Napfényműtermében (Bp. VI., Nagyme-
ző u. 20.).

03.24-ig: Somogyi	Márk:	Szépségek a bo-
rászat körül – a Badacsony-régió brüsszeli 
bemutatkozásának keretében – Hungarian 
Culture Brussels (10 Treurenberg, 1000 
Brussels).

03.26.-05.08.: XXIX. Magyar Sajtófotó Ki-
állítás és a Magyar fotósok a világ élvo-
nalában c. kísérő kiállítás – Magyar Nem-
zeti Múzeum (FM 155.).

03.31-ig: Az Állatorvosok a mindennap-

jainkban c. pályázat beküldési határideje 
(FM 155.).

04.01-ig: A Nagyatádi Fotósok Baráti Köre 
kiállítása a nagyatádi Városi Múzeumban 
(Széchenyi tér 2.).

04.01. (11,00)-04.26.: A 44. Országos Kö-
zépiskolai Fotókiállítás Pécsett (Pécs, Ma-
lomvölgyi út 1/B).

04.30-ig: A XVI. Szentesi Aktfotó Biennále 
beküldési határideje (FM 155.).

04.30-ig: Lucien Hervé 100 – Szépművé-
szeti Múzeum.

11.15-ig: A 2011 – az Erdők Nemzetközi 
Éve alkalmából meghirdetett fotópályázat 
nevezési határideje (FM 155.).

12.31-ig: A Tótkomlós záridőben c. pályá-
zat beküldési határideje (FM 154.).

12.31-ig: Korok, képek, kamerák – fotog-
ráfiatörténeti állandó kiállítás a Herman 
Ottó Múzeumban (Miskolc, Papszer 1.).

12.31-ig: Kunkovács László: Életmű-ke-
resztmetszet – Gyomaendrőd, Endrődi Táj-
ház (Sugár u. 20.).

12.31-ig: Kunkovács László: Élő pásztorkul-
túra a Hortobágyon – Hortobágyi Termé-
szetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. 
székháza (Hortobágy, Czinege János u. 1.).

12.31-ig: Kunkovács László: Hagyomá-
nyos halászat hazai vizeinken – Sáregres–
Rétimajorban (Fejér megye), az Arany-
pont Halászati Múzeumban.

12.31-ig: Kunkovács László: Pusztaiak – 
Kondorosi Csárda (Kondoros, Hősök útja 
23.).

Kreatív villanók
Az új Canon Speedlite 320EX és 
Speedlite 270EX II vakuk a krea-
tív megvilágítás lehetőségét ad-
ják a fotós kezébe. A 32-es, illet-
ve 27-es kulcsszámú Speedlite 
vakuk kompatibilisek a távol-
sági információkat figyelembe 
vevő Canon E-TTL II rendszer-
rel, valamint fényképezőgépre 
helyezve vagy vezeték nélkü-
li kapcsolaton keresztül segéd-
vaku üzemmódban is használ-
hatók. Mindkét vaku kioldja 
az EOS DSLR fényképezőgé-
pek zárját, ezért a felhasználók 

gyorsan és egyszerűen beállít-
hatják a vakut és kioldhatják a 
zárat. A Speedlite 320EX állan-
dó videolámpa móddal is rendel-
kezik, így az EOS videofelvételi 
funkciónak köszönhetően egész 
este és még éjszaka is készíthe-
tők felvételek.

Tavaszi	frissítés	a	Canonnál	3
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Börze 
Rovatunkban a magánjellegű (pl. használt termékek, munkát keres) apróhirdetéseket – amennyiben terjedelmük nem haladja meg a 150 leütést 

– ingyen jelentetjük meg (hirdetőnként legfeljebb 5 darabot). Az ennél hosszabb hirdetéseket átszerkesztjük, illetve nem közöljük. Amennyiben 
szeretné megjelentetni a 150 leütésnél terjedelmesebb apróhirdetését, belföldi postautalványon lapzártáig (minden hónap 10-e) juttasson el cí-
münkre minden 10 leütésért 150 forintot (a 150 leütést meghaladó szövegrészért). A nem magánjellegű (pl. szolgáltatás, munkát kínál, oktatást 
vállal) apróhirdetésekkel kapcsolatban felvilágosítást szerkesztőségünkben kérhetnek. Apróhirdetést kizárólag írásban (e-mail: apro@fotomozaik.
hu, fax: 1/2670-670, levél: 1088 Bp., József krt. 19. B II/4.) fogadunk el. A szövegeket szerkesztve közöljük, az esetleges nyomdahibákért felelős-
séget nem vállalunk.

Az árak fogyasztói árak.
CAnon

Canon EoS 5 váz+ markolat . . . . . 48.000
Canon EoS 3000+28-80 obj.. . . . . 25.000
Canon EoS 50e váz . . . . . . . . . . . . . 12.000
Canon EoS 500n+28-80 obj . . . . . 25.000
Canon T50+50/1.8 obj. . . . . . . . . . 10.000
Canon T70+50/1.4 obj. . . . . . . . . . 17.000
Sunpak 4000AF vaku . . . . . . . . . . . 20.000
Canon VG10 markolat  . . . . . . . . . . 12.000
Canon 90-300/4.5-5.6 USM obj. . . 42.000
Canon EoS 30+35-105USM obj. 

+Sol.400AF C vaku  . . . . . . . . . . 49.000
Canon PS A520 digit.f.gép . . . . . . . 15.000

Cosina 100-300/5.6-6.7 obj. . . . . . 25.000
nIkon

nikon ProneaS+30-60 obj.+60-180  
obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000

nikon Pronea 600i váz+24-70  
obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

nikon D200 váz+MBD200  
markolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000

nikon D50+18-55 obj. . . . . . . . . . 115.000
Sigma 170-500/5-6.3 D APo  

obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000
nikon D100+markolat+Sigma  

17-70/2.8-4.5 obj..  . . . . . . . . . 145.000

nikon Coolpix 8400 digit.f.gép zoom  
24-85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000

nikon FM2 váz+Vivitar 28-85obj.+  
markolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.000

MD-4 motor nikon F3  . . . . . . . . . . 32.000
nikon F70+35-80obj.+SB27vaku 42.000
nikon F50+35-80/4-5.6D . . . . . . . 25.000
nikon F70+35-80 obj. . . . . . . . . . . 36.000
nikon SB-27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB-22 vaku . . . . . . . . . . . . . . 24.000
nikon SB 24 vaku . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB 16 vaku . . . . . . . . . . . . . . 36.000
nikon F65+28-80 obj. . . . . . . . . . . 31.000
Exakta 24/2.8 Macro obj. . . . . . . . . 15.000

PEnTAx
Pentax MZ-7+28-80 obj.. . . . . . . . 30.000
Pentax Z1 váz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

MInolTA
Minolta x300s+Vivitar 28-90 obj. 10.000
Minolta HI-MATIC 11 + 45/1.7  

obj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000
Minolta xG-M váz+ Soligor 35-70  

obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000
EGyÉB

Sony DSC-F717 digit. f.-gép  . . . . . 66.000
Fuji Finepix 610 digit. f.-gép  . . . . 19.900
Zenit-E+50/3.5+vaku . . . . . . . . . . . 5.500
konica 50/1.8 obj.  Pk  . . . . . . . . . . . 7.000

Zenit 11+58/2 obj.  . . . . . . . . . . . . . 8.000
Carena Sx300+35-70 obj. . . . . . . . 10.000
Exaktar 135/2.8 obj M42 . . . . . . . . . 8.000
Exaktar 35/2.8 obj M42 . . . . . . . . . . 9.000
Praktica MTl3+50/1.8 obj.   . . . . . . 7.000
Sea&Sea Búvár f.gép+ vaku+ 

nagylátószögű előtét  . . . . . . . . 60.000
Chinon CE-5+35-80 obj. . . . . . . . . 18.500
Hanimex távcső 20x50 . . . . . . . . . . 13.000
Mamiya RB 67+50/4.5+90/3.5 obj. 

+fényakna  . . . . . . . . . . . . . . . . 145.000
Voigtlander Tessa f.gép  . . . . . . . . . 10.000
Macro körlámpa . . . . . . . . . . . . . . . 17.000
Fuji Finepix S7000  . . . . . . . . . . . . . 25.000

Tenno FoTó * Debrecen, Simonffy u. 1/A * Tel./fAx: 52/410-565 * nyiTvA: H–P 8–18, Sz 9–13

Az árak az áfát nem tartalmazzák!
VAkU, VAkUSZETT

Villanj körte szett (45Ws vaku E27-es  
foglalattal, ernyő, állvány) . . . . 10.800

Dupla Villanj körte szett . . . . . . . . . 19.120
Rendszervakuszett . . . . . . . . . . . . . 15.552
Softboxos rendszervakuszett  . . . . 25.760
Mikrosat Basic vakuszettek . . . 63.920-tól
MoBIl VAkU, HoRDoZHATÓ TÁPEGySÉG

Hipergyors mobilvaku táp- 
egységgel . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.200

leadpower generátor  
3000Ws-ig . . . . . . . . . . . . . . . . 118.400

ÁllAnDÓ FÉnyŰ lÁMPÁk
Hobby Quartz 1000 Ws  . . . . . . . . . 31.920
Mikrosat H-1000 Halogén lámpa . 48.600
n-light Energiatakarékos  

videósoknak . . . . . . . . . . . . . . . 107.200
FÉnyFoRMÁlÓk

Standard reflektor  . . . . . . . . . . . . . . 9.800
Háttér reflektor . . . . . . . . . . . . . . . . 15.291
napfény reflektor 330mm . . . . . . . 26.910
Beauty Dish 55 cm . . . . . . . . . . . . . 15.000
Beauty Dish 70 cm . . . . . . . . . . . . . 22.500

SoFTBoxok
Ernyőként nyitható oktobox  

90 cm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.500

Ernyőként nyitható 30 x 140 cm . . 20.500
Basic softbox 60x90 . . . . . . . . . . . . 14.400
Mikrosat szuperkönnyű  

30x180 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.935
Mikrosat szuperkönnyű  

90x120 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.992
Mikrosat szuperkönnyű 200 cm-es 

oktobox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.725
120-as Parabolaernyő  . . . . . . . . . . 40.000
200 cm-es parabolaernyő . . . . . . 100.440
Softboxgyűrűk minden vaku- 

típushoz (Hensel, Elinchrom,  
Broncolor, Profoto stb.). . . . . 4.800-tól

ÁllVÁnyok
ÚJDonSÁG! InDURo 5 D  

ÁllVÁnyFEJ . . . . . . . . . . . . . 65.688-tól
Mikrosat földi állvány. . . . . . . . . . . . 5.175
Mikrosat Vakuállvány 3,2 m  . . . . . 10.570
Háttértartó szett 3.6 m magas . . . 23.760

EGyÉB kIEGÉSZÍTŐk
Papír háttér minden színben  

2,72x11 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.200
Papír háttér 1,36x11 m  . . . . . . . . . 10.710
Polaris fénymérő . . . . . . . . . . . . . . . 46.000
Szupercsipesz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.870
Szinkronkábel 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . 450

REnDSZERVAkU TARToZÉkok
Peri fényformáló szett . . . . . . . . . . . 6.000
Godox 3 in 1 távkioldó  . . . . . . . . . . 8.792
Firefox Professzionális rádióskioldó  

adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . . 31.200
Dr Ray Professzionális rádióskioldó  

adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . . 31.200
FoTonyoMTATÁS

Fotók, poszterek, bannerek  
30-105 cm szélességben  . . . . .900-tól

BÉRlÉS
Mamiya ZD bérlés (22 Mpixel)  . . . . 8.000
Mikrosat vakuszettek . . . . . . . . . 4.800-tól
külső akkumulátor/Flashfeeder . . . 8.000

MikrosaT kFT. * 1146 buDAPeST, THököly úT 88. * Tel.: 460-9424 * fAx: 460-9423 * HTTP://www.mAmiyA.Hu * info@mAmiyA.Hu * HivATAloS mAmiyA kéPviSeleT
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Ha apróhirdetést adna fel: apro@fotomozaik.hu

Áraink az áfát tartalmazzák! Az árváltozta-
tás jogát fenntartjuk.

SZÍnES nEGATÍV HÍVÁS
1 napos / expressz
leica, roll . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000/1.200
nagy indexkép 20x30  . . . . . . . . . . . 1.000
kontakt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200

FEkETE-FEHÉR nEGATÍV HÍVÁS
leica, roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.130
nagy indexkép 20x30  . . . . . . . . . . . 1.000
kontakt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200

PAPÍRkÉP DIGITÁlIS ADATHoRDoZÓRÓl,
nEGATÍV 1. SoRoZAT

3 nap / 1 nap / 1 óra
9x13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/65/85
10x15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55/75/95
13x18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80/100/130
15x21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180/220/280
20x30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510/625/750

DIAHÍVÁS
1 napos / 2 órás
leica, roll  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200/1.500

4”x5” síkfilm  . . . . . . . . . . . . . . . 900/1.100
5”x7” síkfilm  . . . . . . . . . . . . . 1.200/1.400
8”x10” síkfilm . . . . . . . . . . . . 1.400/1.600
220-as roll . . . . . . . . . . . . . . . 2.400/3.000
Diakeretezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100

PAPÍRkÉP DIÁRÓl,
nEGATÍVRÓl

3 nap / 1 nap / 1 óra
9x13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90/110/150
10x15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100/130/170
13x18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150/180/250

15x21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250/300/450
20x30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650/800/990

DIGITÁlIS SZolGÁlTATÁSok
Szkennelés (leica, roll) negatívról, diá-

ról, lomo
1024x1536 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . . 80/kép
2048x3072 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . 150/kép
2048x3072 Tiff  . . . . . . . . . . . . . . . 250/kép

TElJES TEkERCS SZkEnnElÉSE
CD-VEl

1024x1536 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

2048x3072 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
2048x3072 Tiff  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
Akciós szkennelés . . . . . . . . . . 500/tekercs
Szkennelés papírképről . . . . . . . . . . . . 200
Memória kiírás dvd-vel  . . . . . . . 1.000/Gb
Cd/dvd-írás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Push / pull hívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Cross process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

DiGiLaB * 1136 buDAPeST, HegeDűS gyulA u. 30. * Tel.: 331-0531 * e-mAil: info@DigilAbfoTo.Hu * nyiTvA TArTáS: H–P 9–17 óráig * www.DigilAbfoTo.Hu

Az árak tartalmazzák az áfát. Az árváltoz-
tatás jogát fenntartjuk!

yonGnUo DSlR TERMÉkEk
yongnuo yn 468 Canon ETTl . . . . . 30.990
yongnuo yn 560 manual . . . . . . . . 29.990
yongnuo yn 400 II manual  . . . . . . 16.990
yongnuo ST E2. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.990
yongnuo yn 465 nikon és Canon  

TTl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.990
yongnuo yn 467 nikon és Canon  

TTl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.990
yongnuo RF 602 3/1 kioldó 100m 16.990
yongnuo GPS nikon  DSlR hez  . . . 29.990
yongnuo gyorstöltő slr vakuhoz  

8xAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.990
yongnuo 2 TTl sarus TTl kábel 3m. 8.990

HUnBRIGHT STÚDIÓVAkU+REFlEkToR
+ SZ.kÁBEl

Hunbright Visico 300  
távirányítható  . . . . . . . . . . . . . . 79.990

Hunbright Visico 600  
távirányítható  . . . . . . . . . . . . . 119.990

Hunbright Visico 1000  
távirányítható  . . . . . . . . . . . . . 164.990

Hunbright Visico 800 Digital . . . . 129.990
Hunbright Visico 1000 Digital . . . 149.990
HBC-600 (600 Ws)  . . . . . . . . . . . . . 77.990

HUnBRIGHT STÚDIÓVAkU SZETTEk
Hunbright Visico távirányítható egyedi  

kit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mailezzen!
Hunbright Visico lR Pro 3.3 duobox  

plus remote távirányítós kit . . 269.990

Hunbright HBC 300/300 Ernyő  
kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.990

Hunbright HBC 300/300 Mobil Box  
kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.990

Hunbright HBC 300/300 Advanced  
kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.990

Hunbright HBC 600/300/300 Duobox  
kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249.990

HoRDoZHATÓ VAkUk
12V/220V AkkUVAl

200 Ws vaku + akku kit . . . . . . . . . 69.990
AMATŐR STÚDIÓVAkU

Villanó körte állvány/ernyő kit  
Gn30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.990

Villanó körte állvány/ernyő kit  
kétvakus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.490

150x200CM-ES HÁTTEREk
Batikoltak kék és szürke  

színben . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.990-től
3 in 1 portré háttér 1 alap és két  

végtelen huzattal  . . . . . . . . . . . 38.990
6x3M-ES TExTIlHÁTTEREk

Batikoltak- létféle kék, kétféle vörös,  
barna, szürke, homok . . . . . . . . 30.198

SZoFTBoxok AkÁR HEnSEl,
MUlTIBlITZ, BRonColoR, ElInCHRoM

ÉS BoWEnS-HEZ
Szoftboxok . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.000-től

ÁllVÁnyok
Háttértartó compact mobil . . . 29.456-tól
PRo Boom 290 cm hossz. 240 cm  

magas 10 kg teherb. kerekes . . 61.448

Boom kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.531
Fali Boom kar stúdióvakukhoz  . . . 14.990
Balance Boom . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.906
Összehajtható derítőlapok  . . . . 5.094-től

SlR VAkUSZoFTBox
Magic szoftbox 60 x 60 cm  . . . . . . 26.031

SZŰRŐk
UV 52 -82 mm . . . . . . . . . . . . 1.875-3.790
Cirkulár Polár 52 – 82 mm  . 3.750-4.950

HoRDoZHATÓ TÁPEGySÉG
STÚDIÓVAkUHoZ

Tronix Explorer xT 2 vakuhoz max  
2400 Ws  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.990

Hunbright Power Pack 1000 Ws . 119.990

CFoTo weBáruház * www.cfoTo.Hu * www.HunbrigHT.Hu * PécS, JuriSicS m. u. 17. * Tel.: 20/243-4133 * nyiTvA: H–P 10–17
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Fotó Piac
A rovatunkban megjelentetett adatokat, árakat partnereinktől kapjuk, így azokért, valamint az esetleges nyomdai hibákért felelősséget szerkesztőségünk nem vállal. Az árak tájékoztató 
jellegűek, árajánlatnak nem minősülnek. A nyomdai átfutás miatt előfordulhat, hogy a közölt árak már eltérnek az aktuálistól, mire Önök kézhez kapják az újságot. Felhívjuk a figyelmet 
arra is, hogy néhány cégnél azonnal, míg másoknál megrendelésre kapható egy-egy, esetleg az összes termék. kérjük, mielőtt tervezne, informálódjon az üzletekben a részletekről. Az ára-
kat magyar forintban adtuk meg. 

Az árak áttekinthetőségének és a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a nettó árakat tartalmazó listákat szürke alapon tesszük közzé.

A                     jel mutatja, hogy az üzletben a Foto Mozaik havilap is megtalálható. A                    jelzésű cégek hirdetését is megtalálhatják jelen lapszámunkban.

Braun
Braun F900 komputer, 35 E Ft. Elgapress, 
15 E Ft. 2 lámpás nagy fényerejű örök-
vakuk, hibátlan, komplett állapot-
ban eladók. 70/282-3481, pontos2@
freemail.hu

Canon
Eladó Sigma 50-500 4/6,3 APo DG 
HSM nagytele, Canon véggel. 185 E Ft. 
takibafoto@citromail.hu, 20/401-6427
Eladó megkímélt állapotban Canon EF 
50 mm f1,8 alapobj. első-hátsó sapká-
val. Bp.-en megtekinthető, kipróbálható. 
15 E Ft. 30/9242-672
Eladó újszerű, kifogástalan állapotban 
Canon EF 70-200 f 4.0l USM zoom obj., 
dig. és analóg f.-géphez. Bp.-en kipró-
bálható. 124 E Ft. 30/9242-672
Eladó 100% újszerű állapotban Sigma 
1,4× konv. Ex DG, Canon dig. és filmes 
f.-gépekhez. Bp.-en kipróbálható. 35 E 
Ft. 30/9242-672
Sigma 4.5 mm F2.8 Ex DC Circular Fish-
eye HSM canonos hibátlan állapotban 
eladó. skm@c2.hu, 30/631-7823
EoS 5D (mk I) vagy EF 17-40/4 vagy 
EF 4/24-105 esetleg Sigma 2,8/150 
Ex makró csere/beszámítás lehetséges. 
fitisz@freemail.hu, 30/3838-637

Eladó abszolút újszerű, karcmentes ál-
lapotban Tamron SP AF 10-24 mm F/3.5-
4.5 Di II lD Asph. obj. EoS dig. F.-géphez. 
Első-hátsó sapkával + 77 mm szűrővel! 
85 E Ft. 30/9242-672
40D, újszerű, alig hasznalt: 105 E Ft. 
350D, grip + 18-55 kit obj, kioldózsinór: 
65 E. 4/300 IS: 250 E. 2× Canon exten-
der: 65 E. gelists7@freemail.hu
Canon EFS 55-250 mm 4-5.6 IS eladó. 
Teljesen új, dobozában, angol haszná-
lati utasítással, nemzetközi garancialap-
pal! Hozzá 58 mm Massa MC UV aján-
dékba. 55 E Ft. 30/511-6138
1000D, 40D, 10D, 10-22, 2.8/17-55, 24-
105l, 35-350l, 28-70l, 28-105, 2,8/24, 
2,8/60, 2,8/28, 2,8/70-200l IS, 70-300 
IS, 380Ex, 550Ex, 580Ex eladó. 30/948-
2054
Powershoot G7, 5D, 500D, 1000D, 16-35 
l, 28-300 l IS USM, 4/24-105 l IS, 18-
200 IS, 2.8/70-200l IS, Sigma 12-24, 50-
500 eladó. 70/315-5000
5D Mark II, 550D, 4/300 l IS, 1.4/50, 
1.4/35 l, 1.2/50 l, 1.2/85 l, 2.8/100 l IS, 
2/135 l 2.8/17-35 l, Tokina 2.8/300ATx 
PRo eladó. 70/315-5000
Canon A1 1,4/50 35 E Ft, FD 100-300 19 
E Ft, új FD TS 2,8/35 190 E Ft, FD 1,2/85 
190 E Ft, eladók. 70/282-3481, pon-
tos2@freemai.hu

Epson
Eladó vadonatúj, kicsomagolatlan Sty-
lus Photo 1400 – A/3-as fotónyomtató. 
65 E Ft. (Bolti ára 79 E Ft körül lenne!) 
20/924-7311

Mamiya
Eladó tökéletes állapotban lévő 4/65 
mm-es nagylátószögű lencse, dobozá-
val, Mamiya 7 távmérős f.-géphez. 220 
E Ft. 20/311-6823
Mamiya 645super (35, 45, 55, 80, 150, 
210), RB-67 (65, 90, 150SF, 180), RZ-67 
(50, 127, 180), C-33 (55, 65, 135, 180, 
250), tartozékokkal eladók. 30/948-
2054

Minolta
Minolta SRT 202, x 300s, x700, xDs, MD 
1,8/35 – 15, 35 E Ft. nagyon szép mind, 
tokkal eladók. 70/282-3481, pontos2@
freemail.hu

Mitsubishi
Mitsubishi kiosk hőpapíros nyomtató-
val SoS eladó! nagyon szép minőség-
ben dolgozik! 20/9131-652

nikon
Sunpak MZ440AF-nE vaku eladó nikon-
hoz. 8000 Ft. h.tam@freemail.hu

Sigma 28-200 (F3,5-5,6) Asph. újszerű 
obj. nikon AF f.-gépekhez eladó. Hibát-
lan állapotban, karcmentes lencsékkel, 
első-hátsó sapkával, napellenzővel. 30 
E Ft. 20/4433-810
F90x. Eladó jó állapotban lévő profi gép. 
Analóg. Teljes felszereléssel. Gyönyörű 
képeket készít. MB10 és 4 optika van 
hozzá. nikon 28-105 mm, nikon 35-70 
mm, Sigma 70-300 mm, Sigma 28-135 
mm. bodor.moni@gmail.com, 20/457-
1446
F55 ezüst filmes váz 15 E Ft, F65 ezüst 
filmes váz 15 E Ft. Tudok adni hozzá 
kisméretű fotóstáskát is! szekelyfoto@
freemail.hu
nikon 17-35, 28-70, 2/35, 1,4/50, 
2,8/60, 12-24, 2.8/17-55, 24-85, 24-
50, 35-135, 70-210, 75-300, 70-300VR, 
2,8/80-200D, 4/300 obj.-ek eladók. 
30/948-2054
D90, D80, D200, 2.8/300 AF-I, 2/135AF 
DC, 2/105 AF VR, 18-200 VR, Sigma 
2.8/70-200 HSM, 10-20, 24-135, 50-
500, 2.8/105 DC macro eladó. 70/315-
5000
D2xs, D300, MB-D10, 1.4/50, 2.8/24-
70, 2.8/105 AFD, 2.8-4/24-85, 24-120 
VR, 2.8/14-24, 2.8/70-200VR, 2.8/28-
70, 2.8/80-200 AF D eladó. 70/315-
5000
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nikonhoz AF Sigma Macro 105/2,8 D 
obj. kitűnő állapotban: 79 E Ft. Sigma 
Macros AF 28-200/3,5-5,6 D kompakt 
superzoom: 35 E Ft. 30/466-8730

olympus
Eladó E410, Zuiko 17,5-45 mm obj.-vel, 
dobozában tartozékokkal, gar. lejárt, 
22 E expo, karc nélkül. 60 E Ft. 70/542-
8606

Panasonic
2 hetes, alig használt FZ-45 eladó. Min-
den gyári tartozékkal, napellenző, sap-
ka, szíj, garancia. 30/684-1959

Pentacon
nagyon szép, hibátlan Pentacon Six 
Tl MC 2,8/80 prizmával, tüköraknával, 
tokkal, 39 E Ft, szép 4/50 Flektogon 29 
E Ft és egyéb hasznos tartozékok eladók. 
70/282-3481, pontos2@freemail.hu

Pentax
Szép, hibátlan Pentax ME Super 1,7/50 
SMC Takumar 25 E Ft. Pentax k2 DMD 
motorral hibátlan, 79 E Ft, eladók. 
70/282-3481, pontos2@freemail.hu
MZ-30, AF 28-80, 2,8/28, 1,7/50, 4,5/80-
205, AF200T vaku, 0,7×, 042× előtét 
eladó. 30/420-9557

Praktica
Praktica-M42×1, 2,8/24, 1,9/50, 
2,8/135, 3,5/200, 5/100-300 eladó. 
30/420-9557

Samsung
Vadonatúj, bontatlan csomagolású, ga-
ranciás nx10. obj.: 18-55 mm 1:3.5-5.6, 
14,6 MP, 3\” kijelző, HD videó. 20/545-
8602, anoxiaaa@hotmail.com

Sony
M42×1 adapter, 0,7×, 0,42× előtét el-
adó. 30/420-9557

Újság
Fotó Piac / Foto Mozaik évfolyamai: I–
VII. minden száma és a VIII/1–6. számai 
egyben eladók. h.tam@freemail.hu

Walimex
Új fotós hátizsák és táska, praktikusan 
átalakítható hátizsákból oldaltáskává. 
Tárolási rekeszek, külső és belső zsebek. 
Esővédő, 6 elválasztó, variálható rekesz. 
kitűnő minőség Tárolási kapacitás: 1 SlR, 
2 obj., 1 vaku és rengeteg tartozék. 15 E 
Ft. 20/9349-433, info@kunwebshop.hu
Új FT 1502 Pro egylábú állvány. Mag.: 
177 cm, szállítási hossz: 51,5 cm, súly: 
660 g, teherbírás: 5 kg, átmérő: 33 mm, 
csatlakozás: 1/4”. Ajándék táska. 9000 Ft. 
20/9349-433,  info@kunwebshop.hu
Új octagon softbox 140 cm átmérőjű 
k&DS, ill. VC szériás vakukhoz (Boovens 
bajonett) eladó. 34 E Ft. 20/9349-433, 
info@kunwebshop.hu

Egyéb
Sonnar 4/300 mechanikus blendés is 
megfelel, és Flektogon 4/20 obj.-et vá-

sárolnék megkímélt állapotban M42-es 
menettel. 30/9754-054

TERMÉSZETFoTÓS lESSÁTRAk. Egy 
perc alatt felállítható, impregnált 
tereptarka anyagból, több kamera- 
és kémlelőnyílással, postai után-
véttel is rendelhető. 20/9237-532, 
www.fotohir.hu

Eladó f.-gépek: F70 + 35-80 nikkor, lTl 
2, lTl 3 (fénymérő hibás), Zorki 4 obj.: 
Pentacon 4/ 200, Mikar 4,5/55 nagyító-
obj. polárszűrő (58), UV- és színszűrők, 
Praktica szögkereső. 30/225-8254, Pécs, 
mgpz@freemail.hu
Utángyártott vezeték nélküli infrás táv-
kioldó. Használható Canon 300D, 350D, 
400D, nikon D40, D50, D70, D80, D90. 
2000 Ft. 30/511-6138
Sigma AF 2,8/50, 15-30, 70-300 APo, 
2,8/24-70, 4/300, 5,6/400, 2xEx, Tam-
ron 17-50, 18-270 VC, Tokina 20-35 ni-
konhoz vagy Canonhoz eladók. 30/948-
2054
Hasselblad, Mamiya és Pentax 6×7 vá-
zak, obj.-ek, kazetták, harmonikakihuzat, 
közgyűrűk és egyéb kiegészítők eladók. 
30/948-2054
Globica műtermi, Seagull 6×6 kétaknás, 
EoS 33, Mamiya 645, Zenit TTl, Voigt-
lander Bessa l, 4.5/15 mm Heliar, Has-
selblad 500C/M eladó. 70/315-5000
Diavetítők 6×6, Medirex 15 E Ft. noris 
25 E Ft. Rollei P11 60 E Ft. Rollei 66 AF 
zoom 80 E Ft. Mind nagyon szép, eladók. 
70/282-3481, pontos2@freemail.hu
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Lapzárta minden hó 10-én. • Megjelenés a hónap végéig.

A címlapon Török György felvétele látható.

BuDApeST: Ágens Reklám és Ke-
reskedelmi Kft., 1027 Fő út 73. • 
Camera Kft., 1085 Somogyi B. u. 
20. • Digilab, 1136 Hegedűs Gyula 

u. 30. • Fotó Szerviz, 1146 Thököly 
út 88. • proimage Kft., Artfoto, 
1024 Moszkva tér 10. • DeBReCen: 
Tenno Foto Kft., 4025 Simonffy u. 

1/A • Tenno Foto Kft., 4027 Füredi 
út 27. • VeSzpRéM: Molnár Digi-
tális Fotócentrum, 8200 Szabad-
ság tér 10.

A Foto Mozaik havilap megtalálható  
az újságosstandokon és az alábbi szaküzletekben
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nikkor AF 24-120/3,5-5,6D obj.: 55 E Ft. 
AF-S VR Zoom-nikkor 24-120/3,5-5,6 G 
IF ED obj.: 99 E Ft. AF nikkor 28-105/3,5-
4,5 D normál, makro 1:2 leképezés: 59 
E Ft. Mind kitűnő állapotban. 30/466-
8730
Eladó Mo.-on vásárolt, 3,5 éves D80 
nikkor 18-135 mm f3,5-5,6 G obj., Tam-
ron 70-300 mm f4-5,6 obj. 1:2 macro 
funkcióval, vezetékes távkioldóval, 
lCD védővel, magyar használati utasí-
tással, kábelekkel, nyakpánttal, védő-
kupakok stb. Doboza, papírja megvan, 
optikákon UV szűrő, Tamron optikához 
polár. Ár együtt: 140 E Ft. Váz: 80 E Ft, 
vezetékes távkioldóval, nikkor 18-135: 
45 E Ft, Tamron 70-300 UV és polárszű-
rővel: 20 E Ft. 20/9349-433, szeni1@
chello.hu

Látvány-
formálás

A méltán híres magyar származású művész ezeket a gondolatait 
a ’40-es évek végén jegyezte le. Pedig hol voltak az akkori lehetősé-
gek a maiakhoz képest? Ahogy kíváncsiak lennénk arra, hogy Mozart 
mit kezdene egy számítógép által vezérelt szintetizátorral, úgy joggal 
arra is, hogy a régi korok nagy fotográfusai mit alkotnának a digitá-
lis felvételezési és kidolgozási technika egyre terebélyesedő eszköz-
parkjával. Vagy a kor nagy digitális alkotói az ő reinkarnációik?

„A fotó arra hivatott, hogy felrázza a képzelőerőt…  
Nem elég, ha csupán emlékeztetőül szolgál.” Lucien Hervé

Vajda	János

[ ]
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hajoljon ki a korláton túlra, vagy 
valami ilyesmi, de azt meg na-
gyon „csináltnak” gondoltam. A 
semmitmondó színek a fekete-
fehér variációt sejtették, a töb-
bit meg rábíztam a kidolgozás-
ra, majd ott adja magát, mi lehet 
még a képben.

A RAW beállítása és a Photo-
shopban a fekete-fehér tó-

nusok véglegesítése közben fedez-
tem fel a perspektivikus torzítások 
érdekes látványát. A korlátok alsó 
részeinek párhuzamvesztését, kü-
lönösen az első két emeletnél. A 

képen alig van szabályosság, csak 
a felső szinteknél kezd valamiféle 
rendezettség összeállni. Ez azért 
jöhetett így össze, mert bár ügyel-
tem arra, hogy a bal oldalon a vo-
nalak a sarkokban fussanak ki, de 
a legközelebbi korlátot párhuza-
mosra igazítottam a kép alsó fe-

lével. Az optikai törvényszerű-
ségekből adódó „tekeredés” a 
szabálytalanságból a rendezettség 
felé vezeti a képet, ami mégsem 
megszokott, hiszen a „tér” közben 
csavarodik. A képen semmi szim-
metria nem fedezhető fel, és úgy 

Az idén lesz 10 éve, hogy di-
gitális fényképezőgéppel is 

fotózok, és 16 éve, hogy számító-
géppel dolgozom fel a képeimet, 
beleértve az analóg felvételeimet 
is. Az eltelt idő alatt – azt hiszem, 
nem kell ecsetelnem – robbanás-
szerű változások söpörtek végig 
ezen a fronton. Ezzel párhuzamo-
san a fotográfiai látás- és alkal-
mazásmódok is változnak. Ha az 
eszközökből fakadó lehetőségek 
adottak, a fenti idézetnek meg-
felelően használjuk is őket sa-
ját képzeletvilágunk kifejezésé-
re. Erre mutatnék be egy egyszerű 
példát, amely nem is igényel vir-
tuóz Photoshop-gyakorlatot, csak 
a lehetőségeinek az ismeretét.

Munkaügyben látogattam meg 
egy ismerősömet, és szerencsére, 
nem voltam rest a második eme-
letre felgyalogolni. Elámultam 
a lépcsőház érdekes alulnézeti 
struktúráján. Még nappal érkez-
tem, az ablakokon beszűrődő fé-
nyek kiegyenlítetlen, rossz meg-

világítást adtak, így a fotózást 
az esti távozásra halasztottam. A 
mesterséges világítás vélhetően 
egyenletesebben teríti majd fény-
nyel a helyszínt. Ismételten ecse-
telném a flexibilis keresőjű ka-
merák előnyeit. A képet szinte a 
földről készítettem, magamtól jól 
eltartva, hogy a 28 mm-nek meg-
felelő látószögbe ne lógjak bele. 
Igaz, le is feküdhettem volna, de 
guggolni kényelmesebb és tisz-
tább is volt. Kicsit üresnek érez-
tem már a fotózás pillanatában is 
a témát, végül is csak egy építé-
szeti dokumentáció. Gondolkod-
tam azon, hogy az ismerősömet 
felzavarom valamelyik emeletre, 

éreztem, hogy ezzel nem lehet iga-
zán erre terelni a figyelmet. Vissza 
akartam hozni a képbe a szabá-
lyosságot. Ennek a legegyszerűbb 
módja a réteg másolása (layer › 
duplicate layer), és az új réteg 
vízszintes tükrözése (edit › trans-
form › flip horizontal) volt. A két 
réteg együttes láthatóságának a 
difference (különbség) rétegstí-
lus felelt meg a legjobban. A befe-
lé mutató formák a sötét tónusok 
miatt viszont jellegtelenné váltak. 

Az alsó réteg negatívba fordításá-
val (image › adjustment › invert) 
azonban már látványosan megvál-
tozott a kép. A korlátok világos-
ba váltása és befelé sűrűsödése 
számomra már elérte azt a hatást, 
hogy a képbe vezesse a szemet.

A kép így kaleidoszkóp hatású-
vá vált, és ekkor már tovább sze-
rettem volna ezt erősíteni. A két 
réteg egyesítése (layer › flatten 
image) után a szürkeskálás képet 
RGB-vé módosítottam (image › 
mode › rgb color), hogy a tónu-
sokhoz színeket tudjak rendel-
ni. Erre a legmegfelelőbb eszköz 
az úgynevezett átmeneti térkép 
(image › adjustment › gradient 
map). Az alsó skálán a használni 
kívánt színeket, tónushelyzetüket 
és átmeneti határaikat lehet be-
állítani. A felsőn pedig az egész 
színkép fedettségét a hisztogram 
skálának megfelelően. Mint lát-
ható, a fekete tónusok kiindulási 
pontját beljebb toltam, hogy erős 

fedettséget érjek el a sötétebb ár-
nyalatoknál. A színek kiválasztá-
sánál és helyzetük beállításánál 
arra törekedtem, hogy a spirituá-
lis bíboros lila uralja a képet.

A lehetőségek azonban ennél 
az eszköznél végtelenek, az egyé-
ni ízlésvilágtól és fantáziától füg-
gően számtalan variáció készíthe-
tő. Egy-egy jól sikerült beállítást 
érdemes elmenteni a panelen lévő 
new gomb segítségével.

Visszakanyarodva a felvezető 
idézethez, a napokban fogal-

maztam meg – Hervétől függetle-
nül – egy gondolatot magamban: 
a valóságot nem mi teremtjük, de 
az abból kiragadott látványt a ma-
gunk képzeletére alakíthatjuk. Ez-
zel a lehetőséggel többféleképpen 
élhetünk ma, és éljünk is a nagy 
elődök szellemiségét szemünk 
előtt tartva: ne a technika miatt 
alakítsunk a látványokon, de ha a 
kép megengedi vagy megkívánja, 
éljünk a lehetőségekkel!
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A fenti tények jól példázzák, hogy 
a rendszervakuk esetében sincs 
mindenre ideális, egyértelmű 
megoldás. Szerintem jó, ha van 
felcsapható vaku egy fényképe-
zőgépben, de sajnos profi gépbe 
csak elvétve építik be a konstruk-
tőrök. Másfelől érdemes megbe-
szélni a fogalmakat és a vakuk ka-
tegóriáit, és minden vakuválasztás 
előtt célszerű alaposan átgondolni 
a lehetőségeket.
● Fp High-Speed Flash-Sync: A 
kisfilmes méretű digitális gépek-
ben kivétel nélkül redőnyzár van. 
A redőnyzár működéséből adó-
dik, hogy a legrövidebb záridők-
kel nem tudjuk használni a hagyo-
mányos vakukat. Röviden annyit 
elég tudnunk, hogy a redőnyzár 
nem teszi egyszerre szabaddá a 
CCD felületét, ezért (nagyon rö-
vid záridőt használva) kitakarja 
a villanást a kép egyik felén. Van 
egy kitüntetett záridő, mely elég 
rövid, azonban még nem jelent-
kezik a redőnyzár kitakaró hatá-
sa. Ezt a kitüntetett záridőt – azaz 
a szinkronidőt – minden gépváz-
ra megadják. A kisebb gépeknél 
1/60-1/90-1/125 s, míg a profi gé-
peknél 1/250-1/300, akár 1/500 s 
is lehet a szinkronidő. Ha a gép-
vázunk 1/180 s-os szinkronidővel 
rendelkezik, akkor minden hosz-
szabb záridővel villanthatunk. Pél-
dául 1/125 s-mal. Ha felnyitjuk a 
beépített vakut, vagy rendszerva-
kut csúsztatunk a vakupapucsba, 
a vaku feltöltődése után érdekes 

A beépített vaku sokszor tesz jó szolgálatot: mindig kéznél van, mind-
össze egy gombnyomás és használhatjuk, ugyanakkor sajnos nem 
támogatja a rövid záridőket, fényteljesítménye kicsi, nem vihetjük 
oldalra, nem billenthetjük a reflektorát, és fényellenzőt sem hasz-
nálhatunk vele. További hátránya, hogy a fényképezőgép központi 
akkumulátorait „fogyasztja”. Felbecsülhetetlen előnye viszont, hogy 

– a legújabb fényképezőgép-modellek esetében – távvezérelni képes 
más rendszervakukat.Hasznos fogalmak

Török	György

Rendszervakuk körképe

(Takács Szabolcs felvétele)
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dolgot tapasztalhatunk: kapcsol-
juk a gépet manuális (M) vagy re-
keszautomata (S, Tv) üzemmódra, 
és állítsuk a záridőt. Észrevehet-
jük, hogy a gép nem engedi be-
állítani a nagyon rövid időket. A 
szinkronidőnél rövidebb idők meg 
sem jelennek a kijelzőn. A hely-
zet változik, ha a vakunk képes 
az „FP High-Speed Flash-Sync” 
üzemmódra. Állítsuk át a vakut 
(ld. Felhasználói kézikönyv) erre 
az üzemmódra, és mindjárt be-
állítható a gépen az összes zár-
idő. Figyeljünk arra, hogy ez a 
villantási mód nagyon sok ener-
giát emészt fel és nagyon lecsök-
kenti a vaku fényerejét! Ilyenkor 
stroboszkópszerűen működik a 
készülék, azaz sok kis villanással 
helyettesíti az egy nagy villanást. 
Ezért ezt az üzemmódot kültéri 
portrénál, sok fényben, hosszabb 
tele esetén használjuk, ha nyitott 
rekesszel szeretnénk fényképez-
ni. Bizonyos sportfelvételeknél 
van jelentősége még, ahol közel 
kerülhetünk a versenyzőkhöz, és 
a villanás nem zavarja őket. Álta-
lában akrobatikus elemeket alkal-
mazó sportoknál (pl. gördeszka) 
és nagylátószögnél van ennek az 
üzemmódnak jelentősége.

● (IR) Remote Operation: Táv-
vezérelt üzemmód, történhet a 
villanásra szuperponált jellel, de 

külön infravörös (IR) jeladóval 
is. Ma már az előbbi megoldással 
dolgoznak a gyártók. A korábban 
elkerülhetetlen kábelezés meg-
szűnése komoly segítség az alko-
tó fotósoknak.
● Master és Slave: Kétvakus 
üzemmódnál a vezérlő vaku a 
Master, míg a vezérelt a Slave. A 
Nikon programozási rendszerben 
Commandernek hívják a vezér-
lővakut. Többvakus üzemmód-
nál is értelmezzük ezt a felállást, 
de mindig csak egy vezérlőva-
ku van. Általában a fényképező-

gép beépített vakuja látja el ezt a 
funkciót, vagy a fényképezőgép-
re illesztett nagyobb vaku. Egyes 
esetekben külön vezérlőegység is 
helyezhető a gépre, ha a gép irá-
nyából nem kívánunk vakuzni. A 
gyártók igen hangzatos nevek-
kel látják el eme készülékei ket: 
Nikon Wireless Speedlite Com-
mander SU-800, Canon Speedlite 
Transmitter ST-E2.
● Red-eye Reduction: A vörös-
szem-effektus csökkentése. Egyes 
esetekben a rendszervaku egy-
két elővillanása, más esetekben 
a rendszervakuba épített halo-
génlámpa vagy LED erős fénye, 
más esetekben a gépvázba épített 
AF segédfény hivatott arra, hogy 
modelljeink pupilláját leszűkítse. 
Nem igazán használható funkció, 
mert az expozíció 0,5–1 s-mal 
később következik be, azaz a fo-
tósnak sziklaszilárdan kell a gé-
pét tartania. Másfelől a modellek-
nek az expozíciót megelőző erős 
fénybe – szó szerint! – bele kell 
bámulniuk ahhoz, hogy a rend-
szer működjön. Ez pedig az arc-
kifejezésekre nézve nem előnyös. 
Mégis minden gépben és vaku-
ban benne van ez az opció.
● Rear Sync: Villanás az expo-
zíció végén. A korábbi, mechani-
kus gyújtású zárszerkezetek csak 
a zár nyitásakor tudtak villanta-
ni. Ma, az elektronikus gyújtás 
korában a zár bezárása előtt vil-
lantani nem gond. Sokkal termé-
szetesebb felvételeket lehet ké-
szíteni, ha a hosszabb expozíciós 
idő végén villan a vaku, kültéren 
dolgozunk vagy fényforrások, pl. 
égő gyertyával díszített torta van 
a felvételen. A „hátsó szinkron” 
lenne tehát az alapállás, a hosz-
szabb expozíció pedig a szinkron-
idő négyszerese vagy annál hosz-
szabb záridő. Ismét a fenti példát 
említve: 1/180 s-os szinkronidő-
nél 1/45 s vagy annál hosszabb 
záridőkről beszélünk. Egyes ese-
tekben a rendszervakun kell beál-

A szinkronidőhöz még egy jó tanács. A stúdióvakuk villanási ideje 
hosszabb, mint a rendszervakuké. Emiatt a fényképezőgép-gyár-
tók is azt javasolják, hogy a szinkronidő kétszeresével használjuk 
ezeket. A fenti példa alapján, az 1/180 s-os szinkronidő esetén ez 
1/90 s lesz. Infra és szinkronzsinóros kioldásra érvényes ez. Ha a 
manapság divatos rádiókioldót használjuk – a városokban gyako-
ri rádiózavarás és a kódolás-dekódolás időigénye miatt – ennél 
is hosszabb szinkronidőt kell használni. Általában ez további egy 
fényérték, azaz rádiókioldásnál és 1/180 s-os szinkronidő esetén 
1/45 s-ot állítok be záridőnek. Rövidebb záridőnél – néha-néha 
és persze rendszertelenül – időről időre kitakarhatnak a redőnyök. 
Ne essünk abba a tévhitbe, hogy a 200 mm-es objektívet berázzuk 
1/45 s-os záridővel. A képet vakus műteremben nem a redőnyzár, 
hanem a felvillanás exponálja! A hosszabb záridő csak a kioldá-
si késedelem miatt szükséges, a műtermi vakuk maximum 1/500 
s hosszúsággal villannak, amivel bőven kitartható kézből még a 
400 mm-es tele is.

lítani a „hátsó szinkront”, a digi-
tális gépek többségénél viszont a 
vázon.
● Off-Camera Shoe/Cord: A 
fényképezőgép vakupapucsa és a 
vaku talpa közé csatlakozó egy-
ség. A vakupapucsra csúszó sa-
rut és a vaku talpára csúszó pa-
pucsot zsinór köti össze. A vaku 
így eltávolítható a gépről, és ter-
mészetesebb világítást is ad. Vil-
lantsunk magasabbról és kissé 
oldalról a témára ilyenkor. A va-
kura pedig szereljünk valamilyen 
kisebb softboxot, esetleg kisebb 
ernyőt, vagy tartsunk elé pausz-
papírt. Intelligens elektronikát 
tartalmaz az „Off-Camera Shoe”, 
mert az AF segédfényt és típustól 
függően egyéb szolgáltatásokat 
letilt a vakun. Bizonyos szolgál-
tatások értelmüket vesztik, ha a 
vaku nincs a gépre szerelve, ezért 

villan a vaku. 5 villanáshoz tehát 
1/2 s-os záridő szükséges, azaz 
az állvány használata erősen in-
dokolt. Ha például a vakunkat 25 
Hz-es frekvenciára állítjuk és 1/4 
s-mal fotózunk, 25/4 = 6,25 villa-
nás a végeredmény, azaz 6 villa-
nás lesz majd a képen. A vakuk-
nak tehát a villanási frekvenciája 
is programozható, illetve a záridő 
határozza meg, hogy hány villa-
nás lesz a felvételünkön. Minél 
nagyobb frekvenciát választunk, 
és minél hosszabb az expozíciós 
idő, azaz nő a villanásszám, annál 
gyorsabban merülnek az akkumu-
látorok. Általánosságban elmond-
ható, hogy 3-10 villanás szüksé-
ges (3-10 részkép) a látványos 
stroboszkópos felvételhez.
● Kulcsszám: Fényrekesz szo-
rozva a lámpatávolsággal, adott 
fényérzékenységnél (ISO). Ha 

az elektronika szerepe itt szük-
séges. Van olyan gyártó is, mint 
például a Sony, ahol nincs külön 

„Off-Camera Shoe” a gyártási ver-
tikumban, hanem több tartozékból 
lehet összeszerelni ezt a segéd-
eszközt: az FA-CC1AM vakusaru-
csatlakozót kell összekötni az FA-
CS1AM talpcsatlakozóval.
● Stroboszkóp üzemmód: 
Kreatív lehetőségeket rejtő, rit-
kán használt üzemmód. Mozgás-
fázisokat lehet egy képre exponál-
ni. Sportfelvételeknél lehet ennek 
jelentősége, illetve szórakozóhe-
lyen, táncolók fotografálásakor 
lehet használni. A fényképezőgé-
pet állványra kell szerelni, mert 
hosszú lesz az expozíció. A mai 
vakuk általában 10–25 Hz közötti 
villanásokra képesek stroboszkóp 
üzemmódban. 10 Hz azt jelen-
ti, hogy másodpercenként 10-et 
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Legidősebb közülük a hatva-
nas éveinek derekán járó Balla 

András, aki eredeti szakmája sze-
rint kerttervező és tájépítész mér-
nök, de a hetvenes évek közepétől 
aktív fotóművész. Mostani retros-
pektív tárlatán egyszerre mindkét 
érdeklődési területét bemutatja, 
amikor Illatos Kert összefoglaló 
címmel tárja elénk eddigi, válo-
gatott életművét. Az első terem-
ben az eredeti természeti környe-
zet és a rendezett kert, illetve a 
natúra és az architektúra sajátos 
összefüggéseit, egymást kiegészí-
tő viszonyait kutatja a legkülön-
félébb év- és napszakokban. Az 
1985 és 1988 között készült hely-
színi felvételek cibachrome kivi-
telezései jobbára olyan világhí-
rű turistaattrakciókat örökítenek 
meg, mint például a párizsi Jardin 
de Luxembourg vagy a francia 
főváros környékén Versailles ki-

Három	kortárs	 tárlat

méterben adjuk meg a lámpa tá-
volságát a tárgytól, akkor méter 
a kulcsszám dimenziója is. Hasz-
nálata: a kulcsszámot osszuk a 
lámpatávolsággal, és megkap-
juk a helyes expozícióhoz szük-
séges fényrekeszt. Például: 21 
m-es kulcsszámnál és 3 méte-
res lámpatávolságnál 7-es fény-
rekeszt kell beállítani. Az 1/3 
fényértékes lépcsőzésű fényre-
kesz számsornál így F7,1-et vagy 
F7,2-et kell beállítani. Fordítva 
is működik: hány méterről vilá-
gítson a lámpa, ha F11-es rekesz-
szel szeretnénk dolgozni? 21/11 

= 1,91 m-re kell a tárgytól elhe-
lyezni a vakut. Ha nagyobb ISO 
értékkel akarunk dolgozni, fény-
értékenként 1,4-del kell szoroz-
ni a kulcsszámot. Ha például a 

21 m-es kulcsszám ISO 100/21°-
ra vonatkozik, ISO 800/30°-nál 
21×1,4×1,4×1,4 = 59 m lesz a 
kulcsszám. Természetesen, ha 
magasabb ISO értékről alacso-
nyabbra váltunk, a kulcsszámot 
fényértékenként 1,4-del osztani 
kell. ISO 50/18°-nál tehát 21/1,4 

= 15 m adódik. Jól érzékelhető, 
hogy az ISO érték emelése cél-
szerűbb út a jóval drágább és alig 
nagyobb vaku megvásárlása he-
lyett. Stúdióvakuknál eleve értel-
metlen a „kulcsszámozás” a sok-
féle cserélhető fényformáló miatt 

– mégis vannak, akik látni akar-
ják ezt az adatot. Megsúgom, a 
stúdióvakuk gyártói jót derülnek 
rajtuk.
● Vakufény-korrekció: A vaku 
fénye lehet kevesebb vagy több 

– önmagában. Ha a vaku fényé-
vel dolgozunk, mert környeze-
ti fényeink szinte nincsenek, a 
vakuautomatika is okozhat túl- 
vagy alulexpozíciót. Ilyenkor a 
vakufény-korrekciót kell állíta-
ni, hiszen a normál expozíció-
korrekció hatástalan. Sok tanít-
ványomnak okoz meglepetést 
ez a tapasztalat! Jegyezzük hát 
meg, hogy a vakus expozíciónak 
is van korrekciós beállítása. Gya-
koribb az az eset, amikor a kör-
nyezeti fényeket – szakzsargon-
ban: a folyamatos fényt – kell 
illeszteni a vakufényhez. Például 
kültéren portrézva vakuval de-
rítünk, vagy a gyertyafényes es-
küvői torta fotózása a cél. Az 
előbbi esetben a napfényt hasz-
náljuk, a vaku pedig csak deríti 
az arcot. Érdemes ilyenkor a va-
kufény-korrekciót –0,7 és –1,3 
fényérték közé állítani, hogy az 
arc ne legyen túl világos. A tor-
ta esetén is ez a helyzet. A gyer-
tyafényre kell exponálni, adott 
esetben 0,3 és 0,7 fényérték kö-
zötti expozíciókorrekciót kell be-
állítani, ha a torta és a környezet 
fehér. Ezzel egy időben a vaku-
fényt –1,0 és –1,5 közötti fényér-
tékkel csökkenteni kell, hogy ne 
exponálja túl a vakufény a tortát. 
Nem árt ilyenkor a mennyezetre 
villantani (!), hogy a vaku a kör-
nyezetet derítse. Ha a napfényes 
portréból hirtelen amerikai éj-
szakát akarunk varázsolni, állít-
suk úgy a modellt, hogy az éppen 
színesedő, esti nyugati égnek áll-
jon háttal. A háttér nagy része az 
ég legyen. Állítsuk az expozíció-
korrekciót –2,0 és –2,5 fényérték 
közé, hogy az ég alulexponálód-
jon és színes legyen. A vakufény-
korrekció pedig +0,7 és +1,3 kö-
zött legyen ízlésünk szerint, hogy 
világos legyen a modell teste és 
arca. Ehhez a technikához már 
nagy teljesítményű vaku kell az 
esetek nagy részében.

(Folytatjuk.)

Budapesten, a Mai 
Manó Ház külön-
féle szintjein jelen-
leg mai magyar 
fotográfusok három 
generációjának 
egymástól telje-
sen eltérő tartalmú 
és formavilágú, de 
egymást kölcsö-
nösen gazdagító 
kiállítása látható.

Normál arc Vakuval normál arc és haj

Normál haj

Vaku mínuszolva – 
még jobb a kép

Wagner	István
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tőbb számomra a teljes Halász-
bástya apró fehér gombócokból 
formált, kicsinyített mása volt 
Únyban (1977), meg a közismert 
moszkvai Vaszilij Blazsennij szé-
kesegyház színazonos makettje 
Bugyi községben.

Már nemcsak a természet 
pusztulását vagy legalábbis 

rohamos visszaszorítását „sirat-
ja”, hanem harmadik fokozatként 
a helyében létrehozott urbánus 
környezet és az ipari táj már-már 
feltartóztathatatlan roncsolódá-
sát is felrója tudatosan megren-
dezett kompozícióin a harmincas 
éveinek elejére ért Kasza Gábor. 
A tárlat címét adó, csak egyet-
len betűvel, Y-nal jelzett színes 

óriásfotókon olykor alig észre-
vehetően parányiak az emberi fi-
gurák – mint a félig letarolt búza-
tábla szélén, a meddőhányó alján, 
a szennyezett vizű folyó erodált 
partján vagy a vörösiszappal elön-
tött szántóföld peremén. Máskor a 
lebontott házak foghíjas grundjai 
ösztönzik arra, hogy az önmagá-
ban is paradoxonként ható, mert 
hiperaktív helyett statikus gyerek-
csoportokat állítson a rendezetlen 
talajra, a nyers tégláig meztelení-
tett vagy kopott vakolattal meg-
hagyott, esetleg ordenáré falfir-
kákkal is tovább torzított tűzfalak 
szinte „főszereplővé” előléptetett 
hátterével. Újabb állomás nála a 
néptelen és ezért félelmetes alul-
járók, folyóvíz nélküli vasbeton 
kanálisok vagy üres víztároló 
ciszternák, „kibelezett” föld alat-
ti kábeles csatornák „benépesíté-
se” egy-egy mai utcai viseletbe 
öltözött alakkal, netán meztele-
nül lépkedő emberpárral vagy le-
vetett ruhájukat ágyékuk elé tartó 
férfiak kvartettjével.

Miközben bizonyos szokatlan 
szituációk csupán meghökken-
tők, egyenesen groteszk a térdig 
érő vízben a félkész metróalagút 
zárófala felé gyalogló, bevásárló 
cekkerekkel megrakott nő, akár-
csak a szeméttárolóban fehér kö-
pennyel pózoló szakember. A 
példákat tovább folytathatnánk 
a koszos folyosón álldogáló ele-
gáns családdal vagy a steril panel-
épület függőfolyosóin egymástól 
teljesen elidegenedett lakókkal, 
hogy kiderüljön: Kasza Gábor 
legújabb projektjében direkt ke-
resi a kontrasztokat, miáltal az 
ellentétekből fakadó feszültség a 
kép szemlélőjét is magával ragad-
ja. Az Y pedig a válaszút jelképe, 
amely elé a szemlélőt állítja.

A huszonéves Szami pálya-
kezdőként színészek és 

táncosok portréit is fotózta. Ta-
lán őket figyelve az öltöző tükre 

terjedt parkja, továbbá Rómában 
a Palatinus, illetve a Villa Doria 
Pamphili, Vatikán állam közpon-
ti kertje, Tivoliban a Villa d’Este, 
valamint Amalfiban a kolostor ud-
vara. Ezeknek a neveknek puszta 
hallatán máris megjelennek bizo-
nyos „álomképek” kinek-kinek a 
fantáziájában, de Balla András a 
konkrét helyszíni látványt meg-
toldja azzal, hogy szinte látomás-
sá varázsolja a hajnali párában 
vagy az estéli ködben, és a sejtel-
mességet tovább fokozza az em-
berek hiánya.

A második teremben épp ezt az 
utóbbi elemet vezeti be kiegészí-
tésül, színezett képein. Előbb csak 
közvetve, olyan használati tár-
gyakkal, mint a Volga (1980) hul-
ló falevelekkel borított motorháza, 
vagy az elhagyatottan árválkodó 
Hinta (1982) az őszi avarban. Az-
tán a Kertjeim (1991) sorozatából 
macskákkal kombinál antikizá-
ló szabadtéri szobrot vagy fonott 
boros demizsont és gyümölcs tá-
rolására használt szakajtót. Végül 
a Transzformáció I–III. (1998) 
képciklusában azonos kerti szög-
let természetes „díszletébe” he-
lyez tizenéves kislányt, fiatal höl-
gyet vagy korosodó férfit, kortársi 
ruházatban.

Az esti, hétvégi vagy nyugdí-
jas szabadidejükben barkácsolók 
olykor bizarrnak tűnő alkotásait 
is lencsevégre kapta a hetvenes 
évektől napjainkig. Mivel sa-
ját maga is a hobbiját fejlesztet-
te művészetté, talán ezért kezeli 
teljesen egyenrangú félként, bár-
miféle lenézés vagy fensőbbséges 
ítélkezés nélkül azoknak az em-
bertársainak a fáradozását, akik 
gyerekkori vágyaikat váltják va-
lóra, vagy felnőtt gondjaikat old-
ják fel a barkácsolásban. A dilet-
táns, „háztáji” megvalósítások 
közül külföldi a svéd Trelleborg 
kertjében az ókori görög Disz-
koszvető gipszszobra (1980), a 
francia Cambrai parkjában a 

tarkabarka Pillangó (1998) vi-
rággruppja, vagy az erdélyi Ka-
lotaszegen a magyarvistai kőfa-
ragó háza (1982), homlokzatán 
folklorikus dekoratív növényi 
vagy állati relief táblákkal, be-
járatának két oldalán pedig élet-
nagyságú „kapu-őrző” emberfi-
gurákkal. Itthon Budapesttől a 
Balaton-vidékig, Miskolctól Szé-
kesfehérvárig pásztázta végig az 
egész országot. Ezek közül ta-
lán a leginkább meghatóak a ki-
sebb-nagyobb mesebeli paloták, 
például faragott-festett fából Kis-
béren (1973), csigákból és kagy-
lókból Táton (1976) vagy a leg-
különfélébb fém- és műanyag 
hulladékokból kombinálva Gyön-
gyösön (1976). A legmeghökken-

előtt, sminkelés közben támad-
hatott az a frappáns ötlete, hogy 
arcképeket készítsen csíkosra 
pingált környezetben, csíkosra 
festett arcú modellekről. A soro-
zat összefoglaló címe Máz. Póz. 
Kép. Arc lett, és ezzel az elneve-
zéssel látható kamaratárlata is je-
lenleg a Kis Manó intim bolthe-
lyiségében. A szűk enteriőrben a 
relatíve méretes portrék óriásinak 
tűnnek, felületes körülpillantás-
ra inkább festményeknek hatnak, 
semmint fotóknak, noha nem szí-
nesek, hanem fekete-szürke-fe-
hér árnyalatokból állnak. A mi-
mikri tökéletes a premier plánba 
hozott arc és olykor a kar, a kéz-
fej meg a háttér eggyé olvadá-
sában, tárlatjárás közben pedig 

ki-ki előhívhatja gyermekkori 
olvasmányélményeit a harci arc-
festéssel ijesztővé vált amerikai 
indiánokról vagy afrikai törzsek 
rituális táncosairól, ifjúkori film-
emlékeit francia idegenlégiósok-
ról meg amerikai zsoldosokról a 
távol-keleti dzsungelekben, újab-
ban viszont a tévéhíradókból a 
szintén terepruhás ENSZ rend-
fenntartó katonákra asszociálha-
tunk.

A manapság divatos interaktív 
kiállításlátogatás fontos kiegészí-
tő eleme a menetközben készült 
videó, amelynek segítségével ma-
gunk is tanúi lehetünk annak, ho-
gyan változik át a műteremben a 
jóképű modell arca már-már felis-
merhetetlen maszkká…

(Magyar Fotográfusok Háza, Budapest VI., Nagymező u. 20. Meg-
tekinthetők 2011. március 20-áig.)
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A prospektusok szerint egy 
olyan fotókomplexumot 

hoztak létre, ahol valóban min-
dent megtalálhatunk és megkap-
hatunk, ami a vizualitásról szól. 
Eszközöket, hogy megörökítsük 
a pillanatot, labort, hogy papírra 
vethessük fényeinket, műterme-
ket, ahol alkothatunk, oktatóköz-
pontot, ahol tanulhatunk és fejlőd-
hetünk, grafikai stúdiót, ahol még 
többet hozhatunk ki a képeinkből, 
nyomdai szolgáltatást, ahol ezer 
megoldást kínálnak képeink fizi-
kai megjelenítésére.

Meghívtak, hát elmentem körül-
nézni, megismerni ezt a kismére-
tű, de nagy léptékű „fotómekkát”. 
Mit mondjak, ilyen ötletes, krea-
tív és figyelemfelkeltő, mégis 
elegáns kültéri dekorációt ritkán 
látni! A külső portálokon teljes 
felületű, nem hivalkodó, még-
is nagyon egyedi grafikai megol-
dással csalogatják a fotózás híveit. 
Ha eddig azt gondoltam, hogy 
csak kötelező reklámfogásként 
nevezik magukat kreatívnak, ak-
kor már az utcán elszégyellhetem 
magam, és bocsánatkéréssel a szí-
vemben, visszafojtott izgalommal 
lépek be a FotóSarokba.

Azon már szinte meg sem le-
pődöm, hogy az első arc, amelyik 
rám mosolyog, ugyanaz a vicces 
pofa, akit az ablakdekoráción lát-
tam, és azt gondoltam, milyen jó 
arcot választottak a reklámhoz.

A „jó arc” Mráz Zoltán, a 
FotóSarok szaküzlet részé-

nek vezetője. Kényelmes bőrfo-
telba ültet le és kezd mesélni az 
üzletről:

– Fényképezőgépet, objektívet, 

egyéb kellékeket bárhol lehet vá-
sárolni. De nem mindegy, milyen 
eladótól és milyen körülmények 
között! A FotóSarok szaküzle-
tében kollégámmal ketten vár-
juk az érdeklődőket, vásárlókat, 
mindketten sokéves (magam ré-
széről két és fél évtizedes) fényké-
pészeti, laboros múlttal a hátunk 
mögött. Mi nem csak a termék 
áráról, a garanciáról és egyéb 
vásárlási információkról tájékoz-
tatjuk vevőinket. Aki ide benéz, 
egy jóízű szakmai diskurzusra, 
szükség esetén valódi gyakorlati 
tudásra alapozott tanácsadásra 
számíthat. Mi nem árulunk zsák-
bamacskát! Aki igényli, azzal 
hátrasétálunk a műterembe, és 
rögtön élesben tesztelheti a kisze-
melt masinát.

Laborszolgáltatásunk is egye-
dülálló, hiszen nálunk a vásár-
ló saját maga is előhívhatja ké-
peit egy vásárlói terminálon. Sőt, 
ha hosszúra nyúlik a vásárlás, az 
előhívás, még egy kávéra is ven-
dégül látjuk!

Azt meg már csak a rend kedvé-
ért említem meg, hogy egyedülál-
lóan nagy raktárkészlettel várjuk 
a kedves vásárlókat!

Haladok beljebb a szentélybe. 
Somogyi Emese, a FotóSarok 

irodavezetője, ahogy maguk közt 
hívják: mindannyiuk és a hallga-
tók tyúkanyója fogad. Helyet fog-
lalunk a komplexum központi ré-
szén. Amíg az oktatási vezetőre 
várunk, mesél az itt folyó színes 

„diákéletről”, a jó hangulatú ok-
tatásokról, a közösséget kovácso-
ló programokról, a neves fotómű-
vész-oktatókról:

– Most már több évfolyamunk 
végzett, éppen pár hete ballagtak 
a legutóbbiak. Ez a fotóiskola sok 
mindenben egyedülálló a piacon, 
aminek köszönhetően a végzett 
diákok viszik jó hírünket, és szinte 
szájról szájra terjed, miért is ér-
demes ide járni. Az egyik vonzerő 
természetesen a neves oktatói gár-
da, elismert fotóművészek, profi 
szakemberek tanítanak nálunk. A 
másik, amiért gyorsan híre ment 
a FotóSarok oktatóközpontnak, 
hogy mi nagy hangsúlyt fektetünk 
a közösség kialakulására. Már az 
első hétvégén csapatépítő prog-
ramra visszük a diákokat, és a ké-
sőbbiekben is minden gyakorlat 
felér egy kalanddal! Olyan hely-
színekre, olyan szervezésben visz-

szük a hallgatókat, amely felejt-
hetetlen élménnyé teszi ezeket a 
foglalkozásokat. Nemcsak tanul-
nak, hanem fergetegesen jól érzik 
közben magukat! Van olyan év-
folyamunk, akik a mai napig ösz-
szejárnak. Szép barátságok, krea-
tív szakmai kapcsolatok születnek 
nálunk.

Időközben megérkezik Siményi 
Gergely, a FotóSarok és azon 

belül az oktatóközpont szakmai 
vezetője, a hallgatók „osztályfő-
nöke”, mentora. Gergő fotográ-
fusként csodálatos és néha szív-
szorító alkotásokkal tért vissza a 
délszláv háborúból, Koszovóból, 
Ghánából, Guatemalából és még 
számtalan helyről. Kiváló portréit, 
hangulatképeit több kiállításon 

FotóSarok
csodálhatta meg a közönség. Iga-
zi művészember, szívügye a fény-
képészet, nagy szeretettel adja át 
tudását, különleges látásmódját 
immár egy évtizede a fotográfiát 
tanulóknak. Gergő a FotóSarok 
képzéseiről mesél:

– Az induláshoz képest ma már 
több szinten és formában szerve-
zünk képzéseket. Ezek többsége 
akár munka vagy egyetem mel-
lett is elvégezhető, hiszen dél-
után-este és hétvégenként vannak 
a foglalkozások. Alapszintű esti 
képzésünk továbbra is az egyik 
slágertanfolyam, emellett OKJ-s 
képzést (alkalmazott fotográfus), 
emelt szintű esti képzést, egyéni 
VIP képzést (egyéni időbeosztás-
sal) és mesterkurzusokat is szer-
vezünk. Oktatóink a szakma leg-
kiválóbb képviselői, gyakorlati 
foglalkozásra olyan helyszínekre 
visszük a hallgatókat, ahol egye-
dülálló közelségbe kerülhetnek az 
adott témával. A fotózás mellett az 
utómunkálatokhoz szükséges gra-
fikai ismereteket is oktatjuk, hogy 
a megszületett alkotásokat azok-
hoz méltó formában tudják hall-
gatóink prezentálni. Azt gondolom, 
aki nálunk bizonyítványt szerez, 
az sokoldalú tudással, felejthe-
tetlen élményekkel és értékes ba-
rátságokkal távozik. És amire kü-
lön büszkék vagyunk, hogy sokan 
közülük visszajárnak más képzé-
sünkre, gyakorlatainkra.

Műtermeink bérlői között is sok 
volt diákunkat megtaláljuk, akik 
alkalmi vagy rendszeres munkáik-
hoz a profi felszereltséggel rendel-
kező FotóSarok műtermeket veszik 
igénybe. Családi fotók, modellfo-
tózás és portfóliókészítés, reklám-
fotózás – ezekhez mind megfelelő 
helyszínt tudunk biztosítani.

Szinte kezdek kedvet kapni, 
hogy én is ebbe a közösségbe 

tartozhassak, mikor megérkezik a 
FotóSarok ügyvezetője, motorja: 
Békefi András. Ugyanaz a derű és 
humor árad belőle, mint itt min-

denkiből, aminek köszönhetően 
az ember rögtön otthon érzi magát, 
és nem nagyon akaródzik távozni. 
András grafikus-tipográfusként is-
merkedett meg a fotózással, ma 
már ő is komoly tudást szerzett e 
területen, ami grafikai munkáiban 
is nagy előnyt jelent. A FotóSarok 
grafikai, nyomdai szolgáltatásai-
ról beszélgetünk:

– Olyan komplexumot szerettünk 
volna létrehozni, ahol a fényképek 
fizikailag is életre kelhetnek, le-
gyen szó itt akár a nappali falára 
kerülő papír- vagy a mostanában 
divatos kanavászképekről, illet-
ve a kiállítások kasírozott táblás 
változatairól, de nemcsak a ma-
guk nyers megjelenésében, hanem 
izgalmas, elegáns, kreatív for-
mákban (portfóliók, fotókönyvek, 
naptárak). A hangulatfotók mel-
lett önálló grafikai tervezést (bár-
milyen kiadvány tervezését) és 
nyomdai kivitelezést is vállalunk. 
A legegyszerűbb megjelenéstől az 
egyedi kivitelig mindent elkészí-
tünk, amit a megrendelő kigondol. 
Sőt, sokéves nyomdai, POS/POP 
eszköz gyártási tapasztalatunk-
kal akár tanácsadást, akár teljes 
dekorációs kivitelezést is válla-
lunk. Bár, gondolom ez kívülről 
feltűnt már… A FotóSarok grafi-
kai stúdiója weboldaltervezést, ki-
vitelezést és on-line marketinges 
megbízásokat is teljesít. Referen-
ciának talán saját weboldalunk és 
webáruházunk a legkézenfekvőbb.

Nehezen indulok útnak, tényleg 
rendkívül barátságos és marasz-
taló a környezet, a társaság. Nem 
is csodálom, hogy aki bejön, az 
ritkán távozik pár perc múlva. A 
munkatársak végtelenül kedvesek, 
állandó a jókedv, sosem tudod, 
mikor talál meg egy poén. A fotó-
zás iránti szenvedély pedig min-
den négyzetcentiméteren érződik!

Gratulálok a FotóSarok gárdá-
jának, és bizton állíthatom, jövök 
én még a ti utcátokba!

– ts –

Budapest és a fotós tár-
sadalom újra gazda-
gabb lett egy hellyel, 

amelyet tulajdono-
sai-névadói a szokat-

lan „vizuális szolgáltató 
központ” névre keresz-

teltek. Nem fotóüzlet, 
fényképészet, fotóiskola 
vagy valami hasonló 
banális elnevezés. Már 
az első momentum-
nál érezni, az itteniek 
mertek nagyot álmodni!

vizuális szolgáltató központ
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Ha valakinek abban a szerencsé-
ben van része, hogy eljut a fekete 
kontinensre, természetesen szeret-
ne minél több jó felvétellel haza-
térni. Ám közülük később mégis 
sokan keserű szájízzel nézegetik 
az ott készült fotókat. Pedig kis 
odafigyeléssel remek emlékképe-
ken idézhetnék fel az életre szóló 
szafarit.

Mielőtt útra kelünk

Már jó előre, itthon készülni kell 
a nagy útra. Nem csupán a vé-
dőoltásokat szükséges megkapni, 
pénzt váltani, pakolni, hanem a 
fényképezést is elő kell készíteni. 
A legfontosabb: ismerjük ki telje-
sen gépünket, mielőtt elindulunk! 
Ne két nappal az út előtt vegyünk 
csillogó-villogó új  masinát, ha-

nem egy kipróbált géppel keljünk 
útra. Ezzel nagyon sok baklövés-
nek elejét vehetjük.

Sokak számára a „mindentu-
dó” csodamasina pocket gépek 
első látásra jó választásnak tűn-
nek. Családi és tájfotózásra való-
ban kiválóak lehetnek, ám Afriká-
ban természetfotózásra már nem 
alkalmasak. Legfeljebb néhány 
hegyről és elefántról lehet jó ké-
pet csinálni velük. Ráadásul csu-
pán a nap bizonyos szakában, nap-
sütésben használhatók igazán jól.

A bridge gépek már sokkal 
jobbak, másodgépként (hátha va-
lami történik a másikkal! – kiál-
tok fel pesszimistán, amikor el-
csomagolom) magam is egy ilyet 
használok.

Ám ha jó képeket szeretnénk 
készíteni (s mi mást szeretnénk?), 

akkor bizony tükörreflexes gépet 
kell magunkkal vinni. És persze 
megfelelő objektíveket. Én zoom 
párti vagyok, ugyanis legtöbbször 
nincs idő objektívet cserélni. Per-
sze időnként azért kell, ám a cse-
rénél arra is ügyeljünk, hogy száll 
az apró szemű por, különösen 
akkor, ha egy másik gépkocsi is 
megy előttünk. S ettől bizony, ha 
pechesek vagyunk, gépünk szer-
kezete is károsodhat. Állványt vi-
hetünk magunkkal, de többnyire 
felesleges. A szafarikon ugyan-
is nem lehet kiszállni a dzsipből 
vagy buszból, így nem is tudjuk 
üzembe helyezni, főként, ha tele 
van a jármű. (Nem beszélve ar-
ról, hogy ezzel zavarnánk is a ve-
lünk utazókat.) Viszont babzsákot 
mindenképpen vigyünk magunk-
kal, erre időnként letámaszthatjuk 

a gépet. Ha mégis otthon felejtjük, 
akkor egy pulóver is megteszi. Jó 
megoldás lehet az ablakállvány is, 
ami stabil, de flexibilis alátámasz-
tást kínál.

Ami még fontos: tartalék ak-
kumulátor. Feltöltve mindig le-
gyen nálunk. Vigyünk természe-
tesen töltőt is, ám ez mit sem ér, 
ha nincs nálunk konnektorátalakí-
tó, ugyanis a helyi csatlakozók-
ba nem tudjuk bedugni az itthon 
használatos töltőket. (Megjegy-
zem, hogy a fürdőszobákban 
használatos villanyborotva-dug-
aljak sok esetben megfelelnek a 
célra!) S persze kell még megfe-
lelő számú és erősségű memória-
kártya. Afrikában rengeteg a fotó-
téma, így a helyszínen nincs idő 
kitörölni a rossz képeket. Sőt, a 
legjobb, ha hazáig minden ké-

Távol Afrikától

Aligha tévedek, ha azt állítom, a legtöbb fotóalbum Afri-
káról jelenik meg. Az ott honos élővilág tálcán kínálja 
magát. Fény van bőven, sok a vad, sőt, ahol nem vadász-
nak rájuk, még meglepően szelídek is. A fotósnak nincs más 
dolga, mint elkattintani a fényképezőgépet. Látszólag…

Kovács	Zsolt



pet megtartunk, és a szelektálást 
otthon, a monitor előtt végez-
zük. Nem egy képemről derült ki, 
hogy a gép kijelzőjén pocséknak 
tűnő felvétel a monitoron egész 
jól mutatott. (Igaz, ennek fordí-
tottja sokkal gyakoribb…)

Nagy teljesítményű vakut csak 
akkor érdemes vinni, ha éjsza-
kai lest is tervezünk, ám ilyenkor 
még nehézkesebb a fényképezés. 
Az éjszakai lesek általában sokba 
kerülnek, és csak nagyon ritkán 
hozzák a várt eredményt.

Néhány tanács

A szafarikon a helyiek vezetnek, 
kérésre megállnak, de többnyire 
maguktól nem állítják le a motort. 
Így nem elég, hogy ki kell tarta-
nunk a gépet, még a gépkocsi rá-
zása is tönkreteheti a felvételt. 
Ezért minden esetben külön kér-
jük meg a vezetőt, hogy állítsa le 
a motort. Nem fog örülni neki, de 
többnyire megteszi. Igaz, akad-
nak közöttük olyanok, akik nem, 

hivatkozva a fotózni kívánt vad 
„veszélyességére”.

Magam egy 70–300-ig terjedő 
zoomot használok. Ez azért is jó, 
mert objektívcsere nélkül készít-
hetek ugyanazon állatról portrét 
és tájban lévő, egész alakos képet 
is. Egyébként is fontos, hogy egy 
jobb témát többféleképpen fény-
képezzünk (csak az állat, az ál-
lat pusztán a táj része, magányos 
példány, csoport stb.).

Exponáljunk minél többet! Ná-
lam gyakorta előfordul (főleg, ha 
nem tudom megtámasztani a gé-
pet), hogy tíz közül egy kép sike-
rül. De az sikerül! A többit otthon 
nyugodtan kidobhatjuk.

Bármennyire is nagy a fény, 
mégis azt javaslom, ne tartsunk 
túl alacsony ISO értéket, épp a 
kézremegés miatt, főleg ha telé-
vel dolgozunk. Szerintem 400-as 
ISO-val nyugodtan fényképez-
hetünk, a 800-as sem vészes, de 
különleges esetben, például szür-
kületkor tovább kell emelnünk 
az értéket. Az ISO érték emelé-

se persze nem csodafegyver, és a 
túlzott emelés akár a kép kárára is 
mehet. De ésszerű határok között 
érdemes alkalmazni.

Mindent fényképezzünk!

Aki eljut Afrikába, annak min-
dent érdemes fényképeznie. Ne 
sajnáljuk rá az időt és az energiát. 
Ki tudja, legközelebb mikor té-
rünk vissza, ha egyáltalán vissza-
térünk?

Ne csak a „képeslap állatokra” 
figyeljünk. Számos kisebb jószág 
bukkanhat fel. Termetes varánu-
szok, pompás színű agámák, ki-
sebb-nagyobb kitines, pikkelyes, 
tollas, szőrös jószágok, nem be-
szélve a növényekről. Azok is 
megérdemelnek jó néhány felvé-
telt, akár a táj és az ott élő, más 
kultúrájú ember.

Figyeljünk az állatok viselke-
désére! Legutóbbi utunkon egy-
szer csak arra lettünk figyelmesek, 
hogy az impalák zárt egységet al-
kotva riadtan tekintgetnek körbe. 
Ez többnyire ragadozót jelent. Fé-
nyes nappal ez elég elképzelhetet-
lennek tűnt, de megálltunk és vá-
rakoztunk. Végül is tőlünk alig pár 
méterre előballagott – egy leopárd.

Máskor a madarak egy afrikai 
vadmacskát jeleztek, így őkelmét 
is sikerült lencsevégre kapni.

Figyeljünk a történésekre! A 
balról, jobbról fotózott elefánt, 
zsiráf, zebra egy idő után unalmas 
lesz. Persze aki először jár Afri-
kában, az az első napokban úgy-
sem igazán fényképez mást. Ám 
amikor eltelik néhány nap, már 
jobban oda tudunk figyelni az ak-
ciókra is, hiszen már nem csak a 

„fajgyűjtés” a cél. Mindent fény-
képezzünk le, amit van szeren-
csénk látni. Egymással vetélkedő 
antilopokat, üldözéseket, családi 
jeleneteket. Biztos vagyok benne, 
hogy később ezeknek fogunk a 
legjobban örülni. Amikor már tá-
vol vagyunk Afrikától.
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követelményeknek kell megfelel-
ni az általunk készített profi sát-
raknak:

• Legyen egyszerűen kezelhető, 
gyorsan – egy percen belül – fel-
állítható és könnyen hordozható!

• Vázszerkezete legyen stabil!
• Legyen rögzíthető – csavaros 

földbe tekerhető rögzítőkarókkal, 
a feszítőzsinórokon a lekötés után 
állítási lehetőséggel.

• Készüljön tereptarka, impreg-
nált vászonból. A műanyag alapú 
anyag nem szellőzik. Ez nyáron 
azt jelenti, hogy egy fóliasátor-
ban ülünk, és érünk, mint a para-
dicsom, de hátrány az is, hogy ha 
hozzáérünk, susogó hangot ad, il-
letve a hátunk mögül érkező nap-
sütés átvilágítja, tehát mozdula-
taink kívülről láthatóvá válnak.

• Legyen rajta több kameraállás! 
A lessátor három főcsőrös kame-
raállással rendelkezik, de van le-
hetőség alsó, talaj közeli gépállá-
sokra is. A fő kameranyílás az iglu 
formánál úgy lett kialakítva, hogy 
egy repülő madár követésére is le-
gyen lehetőség a lehető leghosz-
szabb szélességben, ne ütközzön 
az optika a vázszerkezetbe.

• Legyenek belülről külön-kü-
lön teljesen bezárható, szúnyog-
hálóval fedett kémlelőnyílásai! A 
háló nem a szúnyogok távol tartá-
sára kell, a beeső fény megtörését 

Meglesni  
a természetet

A lessátor egy csoda jó dolog! Bámulatos élmények-

kel gazdagodhat az ember ott kuksolva, de ez csak 

annak adatik meg, aki nem rest hosszú órákat türe-

lemmel várni, leskelődni, és teljes figyelemmel minden 

rezdülésre reagálni. Soha nem unatkoztam még 

a lessátorban töltött idő alatt, pedig nem ritka a teljes 

napos, akár ott éjszakázós filmezés, fotózás, és nem 

is mindig sikerül a vágyott felvételt elkészíteni.

Szommer	Tamás Fárasztó dolog az ücsörgés és 
a folyamatos koncentrálás, de 

ha történik valami odakinn, a 
zsibbadt láb, nyak már nem zavar, 
csak legyen meg a lehetőség az 
exponálásra a megálmodott kép-
hez. Velem megtörtént már, hogy 
a kiszemelt madár a lessátor tete-
jén landolt, de kollégánk mesélte, 
hogy vacogós téli napon a réti sa-
sok közül egy emberbarát, de nem 
fényképezkedésre vágyó példány 
pihengetett a feje fölött fél méter-
re, a leskunyhó tetején.

A Naturvízió Kft. – többek kö-
zött – lessátrakat készít természet-
fotósoknak. A sátrak kifejleszté-
sében 25 év természetfilmes és 
természetfotós tapasztalatot hasz-
náltam fel.

Pontokba szedve a következő 
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(Takács Sándor felvétele)



szolgálja. Nagyon fontos! Mindig 
csak annyi kémlelőablakot nyis-
sunk ki, amennyi feltétlenül szük-
séges. A sátorba bejutott kevés 
fény is – főleg a jó szemű mada-
raknál – csökkenti esélyeinket.

• További jellemző: az iglu for-
májú lessátor kedvezőbb adottsá-

gokkal rendelkezik nagyobb szél 
esetén, mint a kocka alakú, hi-
szen az előbbibe a szél kevésbé 
tud belekapni.

Írott és íratlan törvények. A ter-
mészetfotózás szabályairól, eti-
kájáról a szakkönyvekben, újsá-
gokban és a világhálón is lehet 
információkat találni. Aki ezt a 
csodálatos tevékenységet szeretné 
folytatni, feltétlenül nézzen utána, 
hogy se a hivatásos természetvé-
delmi őrökkel, se a fotós kollé-
gákkal ne kerüljön konfliktusba.

Néhány gyakorlati tanács

A lessátrak tereptarka mintázatát lehetőség szerint a környező ve-
getáció megkímélésével, tehát száraz ágakkal, náddal, fűvel ér-
demes tovább álcázni. A feszítőzsinórokhoz lehet rögzíteni ezeket, 
de alaposan, hogy ne zavarja a kitekintést, és nehogy egy felkere-
kedő szél az objektív elé döntse őket. Az élő vegetáció megkímélé-
se azért is javasolt, mert rövid idő alatt fonnyadni kezd, és tapasz-

talataim szerint egy ilyen kupac 
még riasztó hatással is lehet.

Ha szoktatáskor a lessátrat 
hosszabb időre állítjuk fel, a 
fő kameranyílásba egy ún. pil-
lepalackot helyezzünk el a 
behúzózsinórral jól megszorít-
va. Ezt a szél mozgatja, csillog 
is egy kicsit – tehát az optikát 
próbáljuk helyettesíteni, főleg 
a madarakat hozzászoktatni.

A frontlencse a nagy fény-
erejű objektíveknél sok gon-
dot okozhat, hamar kiszúrják a 
madarak, nagy szemnek nézik, 
és ez gyanús számukra. Ennek 
a problémának kiküszöbölé-
sére a detektívüveges lessátor 
ajánlható, de érdemes a lehe-
tő leghosszabb kompendiumot 
használni, ez valamit levesz a 
csillogásból.

A lessátorban ajánlott a ka-
meraállvány használata, de ha 
több gép áll rendelkezésünkre, 
próbálkozhatunk nagyon óva-
tosan egy-két, főleg alsó kame-
raállásból készített plusz felvé-
tel elkészítésével is.

Ülőalkalmatosságnak külön-
böző szétnyitható székek közül 

lehet válogatni. Én egy háttámlás horgászszéket használok, de 
van olyan hátizsák is, amelyik széknek is alkalmas.

Mielőtt a lessátor elé megérkezik a főszereplő, mindent állít-
sunk élesre, az összes szerelvény, kiegészítő, tartalék akkumulá-
tor stb. egy mozdulattal elérhető legyen, ne kelljen kicsomagolni, 
zörögni, keresgélni.

Ha megérkezett „modellünk”, az első néhány percben a kém-
lelőnyíláson keresztül is látható, hogy nagyon óvatos, el kell tel-
nie egy kis időnek, amíg megnyugszik. Ezt a pár percet érdemes 
türelmesen kivárni, nem kapkodni, még a kémlelőnyílástól is hát-
rébb húzódni, levegőt is csak óvatosan venni. Ha az objektív más 
irányba van beállítva, mert oda vártuk őkelmét, a kis türelmi idő 
leteltével milliméterről milliméterre, lassan próbáljuk a gépet át-
fordítani. Csak semmi kapkodás!

Proimage | Artfoto Kft.
1024 Budapest, Moszkva tér 10.
T: +36 1 209 9261
info@proimage.hu | www.proimage.hu

Megalkotva a tökéletes pillanatok rögzítésére.
A Sinar arTec kamera rendszer.
Eddigi hátfaladaptációk: Sinar. Új adaptációk: Phase One, Leaf, Hasselblad
Promóciós ajánlatunk: 10% kedvezmény 2011. április végéig az alapgépre
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A nagy digitális állományok táro-
lása egyre kevesebb gondot okoz 
a fotósoknak. A most bejelen-
tett Lexar 128 Gb és 64 Gb 133× 
SDXC memóriakártyák is segít-
hetnek a probléma megoldásában. 
A Class 10 sebesség garantálja a 
minimálisan 20 Mb/s adatátvitelt, 
ami már minden bizonnyal ele-
gendő a nagy képállományoknak, 
vagy akár a HD minőségű video-
felvételekhez.

A Sony 2011-es amatőr fotópályázatának magyar nyertese is van. 
A 148 országból beküldött 51 000 alkotás igen nagy számnak tű-

nik. A hongkongi, a lengyel, az indonéz vagy éppen a brazil nyertesek 
között feltűnik a magyar Csoboth Edina neve is Divat kategóriában. 
Gratulálunk! A nyertes képek a profi pályázat nyertes képeivel együtt 
tekinthetők meg a londoni kiállításon május 22-éig.

Magyar nyertes

128 Gb  
a Lexartól



Török	György

S zögezzük le, hogy az éjszakai 
felvételek nagy része nem éj-

szaka, hanem napszálltakor, a 
„kék órában” készül. Nagyjából 
tehát egyórányi időszak áll a ren-
delkezésünkre. Korábban nincs 
értelme fotózni, hiszen nincs esti 
hangulata a fotónak: a nap még 
fent jár az égen. A befeketedett ég 
pedig nem látványos, és ilyenkor 
az épületeket, utcákat már nem 
tudjuk kellő átrajzoltsággal rögzí-
teni. Ne felejtsük el, hogy hajnal-
ban, napkeltekor is van kék óra. 
Ilyenkor azonban nem nyugatról, 
hanem keletről süt a nap, és a szí-
nek egy kissé másképpen jelen-
nek meg. A különbséget csak jó 
szemű ember veszi észre, de azért 
persze ott van, még ha elsőre nem 
is látjuk. A reggeli pára miatt a 
rózsaszín és a barackszín árnya-
latai gyakran keverednek a többi 
szín, azaz a milliónyi kék árnya-
lat közé. A városképek és az ipa-
ri üzemek különösen jól mutatnak 
a kék órás felvételeken. Éppen 
ezért, ha lekéstünk a kék órás fel-
vételről, ne álljunk neki fotóz-
ni, vagy fotózzunk mást inkább – 
például riportot.

Segít a fénymérő

Már itt megjegyzem, hogy sokan a 
zajosodás „elefánttá felfújt” rémé-
től rettegnek, mert kevés fényben, 

ló centerszűrőre persze nem igaz, 
azonban kisformátumon ilyet csak 
elvétve használunk. A fentiek fé-
nyében viszont érzékelhető, hogy 
a fotográfia mégiscsak komoly 
szakma.

Éjszakai épületek

Mi kell az éjszakai városképhez? 
Terepszemle, hogy tudjuk, mi-
kor megy le a nap, és mikor kap-
csolják fel a közvilágítást. Néz-
zük meg, hogy a közvilágítási 
lámpák burája megvan-e, illetve 
mindegyik lámpa rendesen ég-e. 
Állvány és kioldózsinór, vagy az 
utóbbit helyettesítő drót nélkü-
li kioldó feltétlenül szükséges. 
Utóbbi annyira nem megbízható, 
mert egy Nikon kioldó az összes 
fotós Nikonját kioldja adott he-
lyen. Egy Canon kioldó pedig az 
összes Canont. Vehetünk univer-
zális kioldót, mely minden kame-
rát kiold, így egyszerre sok fo-
tóssal szúrhatunk ki. Ha azonban 
inkább fotózni akarunk, használ-
juk a „drótos” verziót vagy az 
önkioldót a gépen. A városké-
pekhez nem kell nagy fényerejű 
objektív, és a képstabilizátorra 
sincs szükségünk. Kapcsoljuk 
hát ki! Használjuk az objektív 
legjobb rajzát adó fényrekeszt, 
de legalább F8-ra rekeszeljünk le. 
Használhatunk kézi élességállí-

A fényképezés alapvető feltétele a megfelelő 
mennyiségű fény. Persze ha kevés van belőle, 

még nem jelenti feltétlenül, hogy el kell pakolni 
felszerelésünket. Összeállításunkban két ismert 

és elismert fotográfus mondja el véleményét 
és tapasztalatait az éjszakai fényképezésről.

hosszú expozícióval dolgozunk a 
kék órában. Nem hiszem azonban, 
hogy ez a legnagyobb gondunk. 
Sokkal fontosabb az, hogy a le-
menő napnál folyamatosan hosz-
szabbodnak az expozíciók, míg a 
felkelő napnál rövidülnek. Ha haj-
nalban és este is több napon át fo-
tózunk, bizony ebbe bele lehet ke-
veredni. Ha ehhez hozzávesszük a 
poszterméretű város- és épületké-
pek felbontásigényét, azaz műsza-
ki géppel, ISO 100/21°-ra dolgo-
zunk, a nagylátószögű objektíven 
fent van az 1,5-2,5 fényértéket 
visszatartó centerszűrő, valamint 
a színkorrekciós szűrők, és 8 s-nál 
hosszabb záridőknél a Schwarz-
schild-effektust is figyelembe kell 
venni, és igen kevés fényben kell 
élességet állítani a mattüvegen, 
akkor már sejthető, hogy nem 
a zaj vagy a film szemcsézete a 
probléma. A sok egyedi faktorból 
származó expozícióhosszabbítást 
fejben kell végigszámolnia ilyen-
kor a profi fotósnak. A záridő ál-
talában 15–240 s között mozog. 
Kisebb gépeknél persze ez az in-
tervallum 1–15 s között van, ami 
jóval rövidebb, és a belső fény-
mérő sok számolástól megszaba-
dítja az amatőr fotóst. A digitá-
lis technikánál pedig szűrőt sem 
kell felvételkor használni. Ez a 
nagylátószögű objektívek kép-
széleinek sötétedését kompenzá-

Ha lement a nap
Nyugodt, jó kedélyű, társaságban űzhető fotóstílus jellemzi. 
Ez az érem egyik oldala. A másik oldalon pedig ott a riport izgal-
mas lehetősége. A képstabilizátorok és az egyre nagyobb fény-
érzékenységek (ISO) miatt bővültek az amatőrök lehetőségei 
az utóbbi időben. Nézzük át, hogyan lehet ezeket kihasználni!

Éjszakai	felvételek
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tást is, illetve időautomatikát. Ne 
állítsunk magas fényérzékenysé-
get (ISO), hiszen az állvány se-
gítségünkre van.

Pontos expozíció

Érdemes tudni arról, hogy a nap-
lemente és a színes neonfények 
expozíciója sohasem pontos, pon-
tosabban fogalmazva, egyes em-
bereknek a sötétebb, másoknak 
pedig a világosabb karakterű ké-
pek tetszenek. A neonfények 
fényudvara bővebb expozícióval 
például nagyobb. Ezért ±1 fényér-
téknyi expozíciósorozatot is beál-
líthatunk (AEB), így rögtön meg-
van a többféle verzió a képekből. 
Persze, ha lehet, RAW állomány-
ba dolgozzunk, hogy az utólagos 
képkorrekciós lehetőségek meg-
maradjanak.

A másik jó tanács az, hogy ne 
rohanjunk! Ugyanannak az épü-

és/vagy a közvilágítást találjuk 
túlzottan melegnek, sárgásnak, 
vörösesnek, úgy az „izzólámpát” 
(3200 K) válasszuk. A nyers állo-
mány pedig lehetővé teszi, hogy 
utólag is megváltoztathassuk fi-
noman a színeket. A fehéregyen-
súlyon túl a színek telítettségével 
is komolyan foglalkoznunk kell, 
hogy legyen részlet az egyébként 
telített színekben.

Téma a sötétben

Mit tehetünk, ha lement a nap? 
A városképnek ugyan lőttek, de 
a riport igazi területe csak most 
kezdődik. Az elsötétedő ég ellen 
az a megoldás, hogy a fényfol-
tokban gyülekező embereket fo-
tózzuk. Általában lámpaoszlopok 
alatt állnak meg beszélgetni, de 
kirakatok fényében is lehet fo-
tózni. Önmagukban a kirakatok 
is szolgálhatnak jó témaként, ha 

a tükröződést és a kirakat „fény-
montázsát” fotózzuk. Hasonlóan 
jó téma a kávézók és éttermek 
világa, a terasztól a sörkerteken 
át a beltérig, akár ablakon ke-
resztül fényképezve. A tábortü-
zeket, fáklyás világítású helyeket 
is kereshetjük. Gondolkozzunk 
szűkebb képkivágásban, hogy 
sok fekete ne legyen a képeken. 
Inkább a képek szegélye feketé-
be fusson ki.

Technikai kérdések

Riportfelszerelés? Esetleg port-
ré? Képstabilizátor és/vagy nagy 
fényerő. A nagy fényerő általá-
ban csak az F2,8-es zoomokat je-
lenti a legtöbb fotósnak. Ők nem 
tudják, hogy van F2, F1,8, F1,4, 
F1,2-es lencse is. Sorjában 0,5 
fényértékkel nő a fényerősség. 
Egy ilyen lépcsőfok pedig kb. 10 
perccel meghosszabbítja a mun-

zíciót tudunk biztosan megfogni 
stabilizátor nélkül, akkor 1/8 s-ot 
exponálhatunk a stabilizátor se-
gítségével. Ez sokat jelent! A há-
romlábú állvánnyal ellentétben az 
egylábú állvány jól használható 
képstabilizátorral, így a 2-3 fény-
értékes stabilizátorokat is „fel le-
het segíteni” a modern stabilizá-
torok szintjére. Egy mobil állvány, 
egy stabilizátor, és fényerőben 
máris ütőképesek vagyunk. Mind-
össze egy dolgot ne felejtsünk (a 
szúnyogriasztón kívül): a stabili-
zátor csak a fényképezőgép reme-
gését stabilizálja. A téma mozgá-
sát nem! Nem mindent lehet tehát 
lefotózni képstabilizátorral, amit 
viszont nagy fényerővel lefotóz-
hatunk.

Másfelől a nagy fényerő az 
autofókusznak jelent gondot! Le-
hetőleg csak a középső AF-mezőt 
használjuk, hogy a kép szélén fo-
kozottan jelentkező lencsehibák 

letnek nagyon sokféle arca van, 
pontosabban ötpercenként vál-
tozik észrevehetően a megvilá-
gítottság, így ötpercenként más 
hangulatot fotózhatunk. Érdemes 
tehát többedmagunkkal letábo-
rozni, és egy helyen egy kék órát 
végigfényképezni.

A fehér színe

Fehéregyensúly (WB)? Naple-
mentéhez 5500–5800 K, vagy a 

„napocska” szimbólum a megfele-
lő. Nem igazán lehet meghatároz-
ni pontos értéket, mert az árnyé-
kokba a kék ég világít be, a maga 
12–20 000 K-jével, míg a nap 
3800–2500 K között világítja meg 
a tárgyakat. Ha pedig közvilágítás 
is van, ugyancsak meleg foltokat 
kapunk a képen. A napsütés tehát 
jó kompromisszum. Ha teljesen 
részlettelen, tintakék eget szeret-
nénk viszontlátni a felvételeken, 

kánkat, ha megy le a nap, vagy 
előbb elkezdhetünk fotózni haj-
nalban. Az F2,8-es zoomhoz ké-
pest a 2/35 mm-es fix objektívvel 
20 perccel több a „munkaidőnk” 
riportnál, az 1,8/85 mm-es objek-
tív pedig plusz fél órát ad. Ez a 
két lencse újonnan sem drága, és 
az utóbbival nagyon szépen lehet 
portrézni. Nemcsak műteremben, 
kültéren, sok fényben, hanem 
gyertyafénynél és kék órában is. 
A kék óra vízparttal kombinálva, 
illetve a nyílt hegytető a kék órá-
ban nagyon szép, lágy fényeket 
ad! A kék égnél nagyobb szoftbox 
ugyanis egyetlenegy műterem-
ben sem található a világon. Fe-
kete-fehérben is nagyon ajánlom 
kipróbálni!

Ha „csak” kitobjektívünk van, 
az sem baj. A stabilizátor segíthet 
a dolgon. A modern kitobjektívek-
ben is 4 fényértékes stabilizátor 
van, azaz ha például 1/125 s expo-

(a szerző felvételei)
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Vajda	János

ne okozzanak félrefókuszálást. 
Nagy fényerőnél a mélységéles-
ség is nagyon kicsi, ezért ponto-
san oda állítsunk élességet, ahol 
éles pontot szeretnénk a képen.

Ha zajos a kép

Mit tehetünk a zaj ellen? Ma már 
egyre kevésbé bír tartalommal 
ez a kérdés. A mai gépek CCD-i 

520-as gépem 1/4 s-nál hosszabb 
expozíciónál már zajosodott. Ha 
elértem ezt a küszöbértéket, re-
keszt nyitni pedig nem tudtam, 
inkább a fényérzékenységet nö-
veltem, mert például az 1/8 s – 
ISO 800/30° jobb képet adott az 
1/4 s – ISO 400/27°-nál. Nemrég 
a Canon EOS 500D-t teszteltem, 
ahol 10–15 s közötti záridők-
nél érezhető ez az ugrás. Tíz év 
alatt igen sokat fejlődött a tech-
nika, hiszen tízszeresre nyúlt a 
használható leghosszabb záridő, 
és nagyjából tízszeresre nőtt a 
megapixelben mérhető felbon-
tás is. Általában véve a kék órás 
városképekhez másodpercnyi 
hosszúságú expozíció kell, F8 
környékén, ISO 100/21°-os fény-
érzékenységnél. Itt tehát a zajjal 
nem lesz problémánk.

Kézből fényképezett riport-
nál pedig a stabilizátor vagy a 
nagy fényerő, valamint a fény-
foltok keresése akadályozhatja 
meg, hogy túlságosan zajos képet 
adó fényérzékenységgel kénysze-
rüljünk fotózni. Ha mégis így já-
runk, a RAW képet a gép eredeti 
felbontásához képest kisebb fel-
bontásban nyissuk meg. A RAW-
konverter zajszűrő modulja így 
hatékonyabban tud dolgozni. 
Egyébként sem szentségtörés egy 
15 megapixeles képet 12 vagy 10 
megapixelre kibontani. Hiszen 
néhány évvel ezelőtt még az ek-
kora felbontású gépek is újdon-
ságnak számítottak.

Végül

A riportnál a zajt ki is lehet hasz-
nálni, ugyanis a szemcsés ké-
peknek is van hangulata, egye-
di képi hatása. Ez esetben pedig 
pont a zaj elkerülése érdekében 
felsorolt tennivalókat kell for-
dítva alkalmazni: legmagasabb 
fényérzékenység, hosszabb expo-
zíciós idők, plusz zaj hozzáadása 
Photoshopban

ISO 800/30°-on is szép, alig za-
jos képet adnak. Hasonlóan na-
gyot fejlődtek a RAW-konverte-
rek zajelnyomó algoritmusai is. 
Alapvetően arra kell figyelnünk, 
hogy a hosszú expozíciót nem 
szereti a CCD. Egy bizonyos ha-
táron túl vészes mértékben za-
josodik a kép az expozíciós idő 
növelésével. Ezt kell kitapasz-
talnunk. Az 1998-as Kodak DCS-

B ár az eszközök a másfél évszázad alatt olyan 
fejlődésen mentek keresztül, ami szinte elkép-

zelhetetlen volt még akár 30 évvel ezelőtt is, még-
is úgy gondolom, hogy pont a ma használatos tech-
nikai lehetőségek figyelembevételével érdemes egy 
írás erejéig néhány fontos körülményre felhívni a fi-
gyelmet.

A napfényes képek esetében is beszélhetünk kü-
lönleges fényhelyzetekről, sőt az igazán beszédes 
fotók a szokványostól eltérő világítási körülmények 
között készülnek. A mesterséges világítás azonban 
minden esetben a nappal megszokott látvány má-
sik arcát mutatja. Legyen az egy város éjszaká-
ra kivilágított képe vagy egy szobabelső egyetlen 
hangulatlámpával megvilágítva. Az éjszaka fényei 
mindig egy új világot tárnak fel az újszerű képek 
elkészítésére.

Digitális korlátok

A digitális fényképezés amennyire sok új lehető-
séggel kényeztet bennünket, azért bizonyos kor-
látokat is jelent, különösen ezen a téren. Dacá-
ra a manapság egyre korszerűbb képfeldolgozó 
szoftvereknek és fényérzékelő lapkáknak, meg a 
RAW- és képkezelő programoknak, egy fontos je-
lenséget még mindig a legnehezebb kezelni: a za-
josodást. És a kevés fény melletti felvételezésnél 
ez az a probléma, amire leginkább oda kell figyel-
nünk. Hiába a legkifinomultabb CCD vagy CMOS 
gyártási folyamat, a jelenséget nem lehet kikerülni. 
Nem szeretnék ennek az elméleti részébe belebo-
nyolódni, mert egy külön cikket lehetne írni erről, 

Kevés	fény	mellett
A fényképezés térnyerése és 
fejlődése miatt már a 19. szá-
zadban az érdeklődés közép-
pontjába került a képek 
rögzítésének módja kevés fény 
mellett. Azóta is az egyik leg-
kalandosabb területnek számít 
ez a fotográfia területén.

(Nagy Barbara felvétele)
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a lényeg annyi: a zajosodást – a technológiai hiá-
nyosságokon kívül vagy felül – az expozíció hosz-
sza vagy a beállított érzékenység nagysága okoz-
hatja. A magam részéről e két szempont szerint 
írok tapasztalataimról, igyekezve szembeállítani, 
és ezzel egyben meg is találni a kompromisszumot, 
hogy állványról és hosszú idővel, vagy kézből és 
magas ISO-val?

Négy szempont

A két alternatíva között elsősorban az dönthet, hogy 
van-e állványunk, és nálunk van-e éppen egy éj-
szaka meglátott, megörökítésre érdemes helyzet-
ben. Másodsorban, hogy milyen fényképezőgépünk 
van? Harmadszor, mozgó vagy statikus a téma? 
Van egy negyedik szempont is, a kép felhasználá-
sának célja, de ez egyaránt érinti az előző három 
kérdéskört.

Az első kettőt érdemes együtt tárgyalni, hiszen 
ezek vannak leginkább kölcsönhatásban. A leg-
jobb minőségű, full frames DSLR-t is fel kell áll-
ványoznunk, ha nagyméretű nyomtatási vagy levilá-
gítási eljárással készített kópiát szeretnénk a képről. 
Ugyanis a lehető legjobb képminőség miatt ala-
csony érzékenységen kell fényképeznünk, ráadásul 
a megfelelő mélységélesség eléréséhez szűk rekesz-
nyílásra is szükségünk van, ehhez viszont hosszú 
zársebességet kell alkalmaznunk. Viszont nagyon 
hosszúra sem ereszthetjük az expozíciót, mert egy 
bizonyos idő után, ha tetszik, ha nem, még a milliós 
gépnél is felléphet a zajosodás, különösen a félár-
nyékokban és a semleges tónusokban. Ennek oka 
az érzékelők csekélyebb kékérzékenysége, viszont 
a kevés fényű helyzetekben és éjszaka vagy a kék 
órában ez az uralkodó szín.

Ez a fő problémája a digitális fényképezőgépek-
kel csillagpörgős egekre vadászó kollégáknak, hi-
szen az addig használt fordítós filmeknél a három 
színérzékenyített réteg érzékenysége megközelí-
tőleg azonos volt. Így nem okozott problémát az 
akár órás vagy még hosszabb expozíció sem, igaz, 
minden esetben 100 ASA közeli filmmel. A gyógy-
írt meg is találták a több rövidebb expozíciós ide-
jű felvétel egybedolgozásával, de ennek a részlete-
zésébe sem szeretnék belemenni. Ha egy statikus 
téma esetén nagyon hosszú expozíciós időre van 
szükségünk, nekünk is érdemes azonban ehhez az 
eljáráshoz folyamodnunk. Ha nem akarunk nagyon 
hosszan elnyúló fénycsíkokat a képünkön, viszont 
a mozdulatlan elemek megkívánják a jó minőségű 
rajzolatot, meg kell találnunk az érzékenység/re-
kesz/záridő hármasában azt a variációt, amelyikkel 

még zajmentes, elegendő mélységélességű, ugyan-
akkor megfelelő mértékben elmozdult elemeket 
kapunk.

A technika hatása

Az, hogy egy adott fényképezőgép milyen zárse-
bességnél vagy ISO érzékenységnél kezd el zajo-
sodni, nagyon függ a típusától. Minél nagyobb a 
lapkaterület, annál később lép fel a jelenség, de 
ugyanakkor az is számít, hogy a területen mi-
lyen sűrűségben helyezkednek el az érzékelő pon-
tok. Természetesen az sem mindegy, hogy az ana-
lóg–digitális átalakítást mennyire korszerű szoftver 

végzi. Ebből világosan következik, hogy egy kö-
zépformátumú digitális géppel szinte semmi kor-
látunk nincs, míg egy csúcskategóriájú digitális 
kompaktnál elég sok.

Egy full frame-es DSLR még 10-15 másodperces 
expozíciós időnél vagy ISO 3200-nál sem mutat za-
varó mértékű zajt, ugyanez az előbb említett gépek-
nél már 1-2 másodperces időnél vagy ISO 800-nál 
is felléphet. Nagyon fontos tehát gépeink e tulaj-
donságait előre feltérképezni, és éjszakai kalando-
zásainkra ennek megfelelően felkészülni.

Természetesen erőteljesen befolyásolja a lehető-
ségeinket, hogy milyen gyújtótávolságú objektívvel 
kívánunk fényképezni. Egy nagylátószögűt, főleg 

ha képstabilizátorral is ellátták, akár 1/8 másodper-
ces expozícióval is kézben tarthatunk, míg egy 200-
as telét még 1/30-nál sem valószínű, a stabilizátor 
ellenére sem. Itt kicsit előnyben vannak a digitális 
kompaktozók. A kisebb és könnyebb gépek jobban 
megtarthatók, főleg a szemmagasságú nézőponttól 
eltérőkben. Rövidebb felépítésű objektívjeik még 
teljes rekesznyílásnál is majdnem az egész kép-
felületre biztosítják a mélységélességet, s ha még 
képstabilizátorral is fel vannak szerelve, bizonyos 
korlátok között elég sok helyzet megoldható kézben 
tartott géppel. Ennek ellenére, ahol lehet, különösen 
minőségi felhasználás céljával, még ezeknél sem árt 
az állvány használata.



Ha riportszerű eseményeket akarunk rögzíteni éj-
szaka, amikor szinte értelmetlen vakut használnunk, 
mert a nagy teret úgysem világítja be, és az adott vá-
rosi vagy egyéb fényeket kell használnunk, előnybe 
kerülnek a jó minőségű DSLR-ek és nagy fényerejű 
objektívjeik. A nagy fényerőnek nem véletlenül ab-
ban van az előnye, hogy azzal fényképezve rövidebb 
zársebességet használhassunk, hanem a pontosabb 
és gyorsabb élességállításban. Ha eseményt, riportot 
akarunk fényképezni, akkor inkább ezek a megfelelő 
eszközök. Az esemény értéke ellensúlyozhatja a kép 
minőségét a zajosság szempontjából, így akár ext-
rém érzékenységeket is állíthatunk, ami szükséges 
is lehet a mozgás megállításához kellő gyors időhöz. 
A kis kompaktok ellenben azért lehetnek alkalmasak, 

mert kevésbé feltűnőek, így nem lepleződünk le egy-
egy éjszakai street „vadászat” során. Az sem elkerü-
lendő szempont, hogy méretük miatt állandóan ná-
lunk lehetnek, és ez megéri a korlátozott használati 
lehetőségek és a lassabb működés korlátait.

Ha többféle gépünk van, több célra is használha-
tók, szinte minden területen. Ha viszont csak eggyel 
vagyunk kénytelenek dolgozni, akkor is meg lehet 
találni azokat a beállítási körülményeket, amelyek-
kel kihozhatjuk egy adott témából a lehető legjobb 
eredményt. Amennyiben tisztában vagyunk gépünk 
képességeivel, azonnal fel tudjuk mérni, mikor nem 
szabad elmulasztani a fényképezést, de azt is, mikor 
nem is érdemes elővennünk a gépet. Ez az éjszakai 
fotózásra is érvényes…

Photoshop  
a telefonomon
É rdekes hír 

az iPad, az 
iPod és az iPhone 
tulajdonosoknak, 
hogy az Adobe 
az egyébként már 
korábban piac-
ra dobott Photo-
shop Express 
programnak kiad-
ta a 2.0 változa-
tát. A szoftverrel 
megnézhetjük és 
szerkeszthetjük 
a fényképeket a 
fenti eszközökön. 
A többek között képernyőlopó vagy zajmentesítő 
funkciókat is tartalmazó program ingyenesen le-
tölthető az Apple Store-ból.

Elmosódás  
a képen
Mindig nem lehet tűéles képet készíteni, sok 
esetben érdemes egyes képi elemeket, illetve 
az egész képet „elmosni”. Ez elsősorban a moz-
gást illusztrálja. Állítsuk be a záridő-előválasz-
tás programot, és válasszuk a megfelelő expozí-
ciós időt! Tipikus példája az elmosódott vízesés 
vagy az éjszaka lámpacsíkot húzó autók.
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ség is befolyásolja. Minél kisebb a gyújtótávol-
ság vagy a képérzékelő, és minél nagyobb az ISO 
érzékenység, annál nagyobb a mélységélesség a 
képen – minden egyéb felvételi körülményt azo-
nosnak tekintve. Megjegyzem, hogy a mélység-
élesség-tartomány a gyakorlatban nem azt jelenti, 
hogy ezen belül a kép mindenhol egyformán éles, 
hanem azt, hogy az életlenség nem lépi át azt a 
bizonyos élességi határt.

A mélységélesség ismerete alapján már régen 
felmerült a fotósokban az a kérdés, hogy mekko-
ra rekeszértéket szükséges meghatározni, és hova 
célszerű az élességet állítani ahhoz, hogy a lehe-
tő legközelebbi távolságtól egészen a végtelenig 
éles maradjon minden téma (a képen ne lépje át 
az életlenségi határt). Az így beállított távolság ér-
tékét az adott objektív és rekeszérték hiperfokális 
távolságának nevezzük. A hiperfokális távolság-

Élesség
határok nélkül

A mélységélesség

Kezdem azzal, hogy mi a mélységélesség, vagy 
helyesebben megfogalmazva: az élesség térbe-
ni kiterjedése. Azaz mekkora az a távolságtarto-
mány, amelyen belül a fényképen még élesnek 
látszik minden téma, míg előtte, illetve mögötte 
már életlennek. Persze ehhez először az élességet, 
illetve élességi határt kellene meghatároznunk. 
Mit nevezünk még élesnek és mit életlennek, de 
fogadjuk el, hogy ezt minden olvasó tudja, vagy 
legalábbis sejti.

A mélységélességgel szinte minden felvétel-
nél számol a fotós, mint tudjuk, a rekeszértékkel 
szorosan összefügg. Azt azonban már keveseb-
ben tudják, hogy a mélységélesség tartományát a 
használt objektív gyújtótávolsága, a digitális kép-
érzékelő mérete, de még a használt ISO érzékeny-

Egy kicsit talán túlzás ez a cím, de jól kifejezi a hiperfokális 
távolságot, amelyről a legtöbb fotós egyáltalán nem vagy alig 
hallott. Pedig ismerete érdekes és néha még hasznos is lehet.

Takács	Szabolcs

Amikor kevés a hely és esetleg még a keresőbe sem tudunk belenézni,  
érdemes előre beállítani a hiperfokális távolságot, hogy a lehető legnagyobb élességet érjük el



ra beállított objektív a hiperfokális távolság felétől 
a végtelenig terjedő mélységélesség-tartománnyal, 
azaz a felvételen élesen jelentkező képrészletekkel 
rendelkezik.

A képlet

A hiperfokális távolság kiszámítására egy képlet is 
rendelkezésünkre áll: H = f2/(N×e), ahol f az objek-
tív gyújtótávolsága, N a beállított rekeszérték és e 
az életlenségi kör átmérője (általában 0,025–0,035 
mm közötti érték). Ezek alapján egy példa: egy 35 
mm gyújtótávolságú objektívnek F11 rekeszérték 
mellett, 0,03 mm életlenségi körrel számolva – H = 
352/(11×0,03) = 3712 mm – a hiperfokális távol-
sága 3,71 méter. Ezek szerint, ha ezt az objektívet 
3,71 méter távolságra állítjuk élesre F11 rekeszér-
ték mellett, akkor ennek felétől, 1,85 m-től végtele-
nig terjed a képen az élesség. Hangsúlyozni szeret-
ném, hogy az élességi sík itt is csak a ténylegesen 
beállított 3,71 m távolságban lesz, de a megadott 
távolságtartomány még a mélységélességi tarto-
mányba esik.

A hiperfokális távolság a gyújtótávolság négyze-
tének arányában csökken, vagyis ha a gyújtótávol-
ság felére csökken – ugyanolyan rekeszérték mellett 

–, negyedére csökken a hiperfokális távolság. A kép-
letből kitűnik, de a mellékelt ábráról is jól leolvas-
ható, hogy minél kisebb a gyújtótávolság és minél 

nagyobb a rekeszérték, annál nagyobb mélységéles-
ség-tartományt érhetünk el a képen.

Megjegyzem, hogy azokon az objektíveken, ahol 
a gyártó felrajzolja a mélységélességi skálát – az is-
mert képlet alapján –, visszaszámolhatjuk az élet-
lenségi kör nagyságát: e = f2/(N×H).

A megadott értékek a „normál” 35 mm-es film 
24×36 mm-es kockájára biztosítják a megfelelő szá-
mítást. A digitális fényképezőgépek esetében azon-
ban gyakori a kisebb érzékelő is, ami kedvezően hat 
a mélységélességre. A gyártók által megadott „len-
cseszorzóval” kell elosztani a 24×36 mm-es film-
kockához számított hiperfokális távolságot: eredmé-
nyül nagyobb mélységélesség-tartományt kapunk.

A gyakorlat

Az előző száraz matematikai levezetés után szeret-
ném hangsúlyozni, hogy gyakorlati jelentősége is 
van a dolognak. A hiperfokális távolságot használ-
ják a fényképezőgép-gyártók az ún. free focus, azaz 
az élességállítás nélküli fényképezőgépek gyártása-
kor. Ezekben a masinákban a beépített objektív álta-
lában nagylátószögű és fix élességre van beállítva, a 

hiperfokális távolságra, így a mélységélessége a le-
hető legnagyobb, azaz szinte minden „élesnek” lát-
szik a felvételen.

Persze a komolyabb vázakat és objektíveket ma-
gukénak tudható fotósok is hasznosíthatják a gyakor-
latban ezt a tudást. Számtalan olyan helyzet ismert, 
amikor lehetetlenség sokat gondolkodni és korrigál-
ni a beállításokon, mert a hely vagy az idő nem al-
kalmas erre. Mégis szeretnénk, ha a lehetőségekhez 
képest minél nagyobb mélységélesség jelenne meg 
a felvételen. Ilyenkor érdemes előre gondolkodni és 
beállítani a hiperfokális távolságot, majd kizárólag a 
kompozícióra koncentrálni és fényképezni.

Tipikus eset, amikor mozgó járműből nehéz kö-
rülmények között fotózunk. Motoron ülve vagy 
szűk repülőgépben feszengve jó szolgálatot tehet 
a hiperfokális távolság ismerete, ha előny a nagy 
mélységélesség. De idesorolom azokat az alkalma-
kat is, amikor a megörökítendő esemény igen rö-
vid ideig tart, és nem tudjuk a téma távolságát előre 
pontosan meghatározni.

Összefoglalva, a hiperfokális távolság ismerete se-
gíthet a fotósnak, hogy a lehető legnagyobb térbeli 
élességet érje el a felvételen. Fotózzunk tudatosan!
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A kis kompakt fényképezőgépek kisméretű érzékelője nagy mélységélességet biztosít

Amikor csak sejteni lehet, hogy az expozíció pillanatában hol lesz a főtéma,  
érdemes a hiperfokális távolságot élesre állítani
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A különböző gyújtótávolságú objektívek  
eltérő rekeszérték mellett beállítható hiperfokális 
mélységélességi tartománya
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Álmom India
Juhász	Balázs	fényképalbuma		
és	vándortárlata

A fotókból december folyamán a 
fővárosban előbb az Uránia Nem-
zeti Filmszínházban rendeztek 
tárlatot, majd januárban a Duna 
partjánál horgonyzó A38-as ha-
jón, februárban pedig Pécsett, a 
Művészetek és Irodalom Házá-
ban vendégeskedett. Márciusban 
ismét Budapestre került vissza, a 
Hungexpo Vásárközpont Utazás 
2011 kiállítására, nem véletle-
nül, mivel idén éppen India volt a 
meghívott díszvendég.

Juhász Balázs negyvenéves fo-
tográfus, a Magyar Fotóművé-
szek Szövetségének tagja. Négy 
esztendeje rendszeresen vissza-
jár Indiába, ahol eddig több ezer 
felvételt készített, ebből válogatta 
albumának, valamint kamaratár-
latának anyagát. Saját vallomása 
szerint: „Hermann Hesse: Szidd
hárta című könyve hozott Indiába. 
Húszévesen meghatározó volt az 
életemre, húsz évvel később egy 
álom válhatott valóra saját köny
vünkben. Az én Indiám elevenedik 
meg benne, ami csak egy fénye a 

valóságnak. India tanít, formál, 
megedzi az embert. Nem kímél. 
Egyszerre gyönyörködtet és elbor
zaszt. A szélsőségek világa. Sem
mihez sem hasonlítható. Sokszor 
tettem fel a kérdést, miért megyek 
újra meg újra vissza. Magam sem 
tudom, de érzem, hogy ott van. 
Még ott van, amit kerestem! Egy 
szeletét elhozhattam…”

Tárlatlátogatóként visszaiga-
zolhatom ezeket a vegyes érzel-
meket, amelyeket a képek kel-
tettek bennem, de ennek ellenére 

– vagy talán épp ezért –, többször 
is vissza kellett térnem a hely-
színre. Így aztán tartósan meg-
maradt emlékezetemben a fe-
kete-fehér ciklusból az album 
védőborítójára és a kiállítás pla-
kátjára egyaránt felkerült folyó-
part szélesen kitárulkozó pano-
rámája, a hatalmas, ősi épületek 
kulisszájával és a parányi ember-
figurák tömegével az előtérben. 
Akárcsak a szekérhúzó teve és te-
herhordó férfiak karavánjának vo-
nulása a víz menti töltésen, meg a 

három fiú plasztikusan finom szi-
luettje a vízfelületről visszatükrö-
ződő ellenfényben, vagy egyetlen 
izmos hát és kopaszra borotvált 
fej mellszoborként kiemelkedő 
tömbje az iszaposan koszos lében, 
szintén rituális fürdőzés közben. 
A misztikus hatást tovább fokoz-
za, hogy a fekete árnyfoltok kont-
rasztja tulajdonképpen nem fehér, 
hanem aranylóan sárgálló, mint 
a naplemente… Az alig színe-
zett változatok közül csak oldott 
akvarellként tűnik fel halványan 
a háttérben annak az idős férfi-
nak lepelbe burkolt feje, akinek 
összekulcsolt és redőzött kezén 

– premier plánban – az egyik kö-
röm mintha lepra miatt válna le 
tövestől. Egy másik, markáns fér-
fiportrén szinte végérvényesen el-
téved a tekintetünk az ezerráncú 
arc és a bozontos szakállal egybe-
vegyülő hajtömeg torzonborz la-
birintusában. Miközben neki még 
a kaláris is monokróm, fémes 
csillogású a nyakában, egy másik 
társának tarkabarka gyöngysora 

jól illik rikító színű és rémítően 
dekoratív festésű maszkjához. A 
hamuval bekent testű, meztelenül 
heverő meditáló alakja finoman 
ellentétes környezetének harsány 
kolorit- és mustrarobbanásával, 
ám ezt is felülmúlja az élénk szí-
nű drapériákban daloló-táncoló 
nők tombolása, akiknek bemoz-
dulásosan összemosódó kaval-
kádját a magasból aláhulló arany 
konfettizuhatag változtatja végér-
vényesen expresszionista dinami-
kájú látomássá…

Juhász Balázs érdeklődésemre 
így vázolta a vándortárlat továb-
bi útvonalát: „Ez a világot össze
kötő kiállítás Budapest után Ma
gyarország több nagy városába 
látogat, majd elhagyva hazánkat, 
Európa-szerte és Amerikában is 
megfordulva, 2012 tavaszán, épp 
Holi ünnepére érkezik Indiába. A 
tavaszköszöntő Holi fesztivál ott 
a színek égisze alatt az összefogás 
ősi jelképe, a jó diadala a gonosz 
felett… – összegezte terveit a fo-
tográfus.

Az év végén több mint 
kétszáz oldalas, exklu-
zív képeskönyv jelent 
meg Juhász Balázs 
fekete-fehér, valamint 
színes felvételeivel, 
illetve Leveles Zoltán 
hazai hindu szerze-
tes írásaival, Álmom 
India címmel. Amint 
a saját kiadású album 
szerzői hangsúlyoz-
zák: ez nem útikönyv és 
nem tankönyv, hanem 
közös visszaemlékezés 
és rácsodálkozás két 
kultúra találkozására.

Wagner	István



Mi	tud	egy	3D-s	eszköz?

Molnár	Miklós,	HSC

3D
Egy tárgyra nézve, szemünk két 

„szolgáltatását” vesszük igénybe.

A nézés mechanizmusa

Az egyik szolgáltatás az összetar-
tás (konvergencia), amely a két 
szemtengely összehajlítási képes-
ségét jelenti. Nagyon távolra néz-
ve a két szemtengely párhuzamos, 
közelre pedig összetartó.

A másik az alkalmazkodás (ak-
komodáció), ismertebb nevén: a 
fókuszálás. A szemlencse a gör-
bületének változtatásával éri el, 
hogy kb. 25 cm-től végtelenig 
élesen lássunk. De mindig az a 
pont fókuszálódik, amelyikre a 
két szemtengelyt, vagyis a figyel-

münket irányítjuk. Az egészséges 
szemnél az összehajlítás és a fó-
kuszálás össze van kapcsolva.

Amikor sík 2D fotót, képernyőt, 
mozivásznat nézünk, nem válto-
zik a két szemtengely helyzete, és 
a fókuszálás sem. Ha a valóságos, 
térbeli környezetünkben nézünk 
körül, akkor a figyelmünk a távol-
ságtól függően a szemtengelyeket 
össze- vagy széthajlítja, és vezérli 
a két szem egyforma élességállí-
tását közelre vagy távolabbra.

A 3D fotó, képernyő, mozivá-
szon nézésekor szemünket vi-
szont nem rendeltetésszerűen 
használjuk! Ilyenkor szétválaszt
juk az összetartást és a fókuszá-

A 3D világa 1
A 3D lehetőségei-
vel egy új világ tárul 
a fotós vagy videós 
és a néző szemei 
elé. A téma iránti 
érdeklődésem évti-
zedekkel ezelőtt kez-
dődött és a technika 
fejlődésével folya-
matosan nőtt. És 
közben elkészült jó 
néhány felvétel is…

lást: az élességet állandóan a 
megjelenített kép síkján tartjuk, 
míg a szemtengelyeket össze- 
vagy széthajlítjuk, aszerint, hogy 
figyelmünk a 3D kép közeli vagy 
távoli részletére irányul.

Előzmények

Már több mint ötven éve érdekel a 
3D mozgókép és fotó. Eleinte csak 
passzív megfigyelője voltam az 
újdonságnak, majd négy évtizede 
magam is készíteni kezdtem tér-
hatású diákat egy kölcsönkapott 
Belplasca fényképezőgéppel. A fo-
tós eredményeken felbuzdulva, az 
MTV operatőreként 3D mozgókép-
felvételekre is vállalkoztam, azzal 
a szándékkal, hogy majd a jövő 
technikája lehetővé teszi megjele-
nítésüket. (Ezek közül jelentős a 
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas 
tudósról 1973-ban és Takács Mari 
tévébemondóról 1988-ban készí-
tett 3D videofelvétel a saját össze-
állítású két kamerával.)

Mivel a mozgóképnél egysze-
rűbb fotón érzékeltetni a térhatást, 
ezért 3D felvételeimet könyvben 
kívántam publikálni. Kísérletez-
tem a színes szemüveges anaglif 
megoldással, de nem tetszett, mert 
a nézése hosszú távon nem egész-
séges. Végül úgy jelentettem meg 
2005-ben a Rendkívüli emberek 
című fotóalbumot, hogy képeit 
szabad szemmel, ún. párhuzamos 
szemtengelyekkel nézhetjük. Saját 
tervezésű kiegészítőkkel készítet-
tem a 3D felvételeket. Kezdetben 
csak mozdulatlan személyt fotóz-
hattam állványról, rajta a gépet el-
csúsztató eszközzel, amelynek bal 
és jobb széléről exponáltam egy-
egy kockát. Későbbi tükrös esz-
közömmel már mozgást is fényké-
pezhettem, de ennek a beállítása 
időigényes és nehézkes volt. (A 
3D-s fotózás kalandos időszakáról 
Hegedős Piroska könyvet írt Hí
rességek „meztelenül” címmel.)

A digitális fényképezés elter-

jedésével már a levegőben ló-
gott, hogy az új technológia 
előbb-utóbb lehetővé teszi 3D 
fényképezőgép kifejlesztését. És 
ekkor elérkezett a 2008-as kölni 
fotós seregszemle, ahol megjelent 
a világ első digitális 3D fényképe-
zőgépe, a Fuji W1, teljes nevén: 
Fujifilm FinePix Real 3D W1. Az 
internetről szerzett információk 

alapján felismertem, erre a gépre 
szükségem van a további terveim 
kivitelezéséhez. Így aztán, amikor 
megrendelés útján hazánkban is 
beszerezhető lett, az elsők között 
jutottam a W1-hez, plusz a hoz-
zá vásárolható Fuji V1 nevű 3D 
képkerethez (monitorhoz) is. A 
géppel azóta dermesztő hidegben, 
afrikai hőségben, kézből és áll-
ványról, eredeti világítású helyszí-

A 3D látásról

Kell beszélnünk arról a megfigyelésről, hogy a 3D nem mindenkinek 
való. A lakosság kis százaléka (egy angol forrás szerint a tíz száza
lékot is elérheti) egyáltalán nem érzékeli a térhatást, mert két sze
mük nem egyforma, vagy nem tudják szétválasztani az összetartást 
és a fókuszálást. Két egészséges szemmel a valóságban naponta ér
zékeljük a három dimenziót. Azért van térlátási képességünk, mert a 
bal és jobb szemünk két különböző pontból nézi térbeli környezetün
ket. A retinára vetült, eltérő perspektívájú bal és jobb kép kétdimen
ziós. Ezeket agyunk látásközpontja egyesíti, összegzi és egyetlen há
romdimenziós látványként értelmezi.

A bal és jobb kép agybeli fúziójának van egy furcsasága. Akkor 
jelentkezik, amikor egy közeli pont egy vonalba esik a megfigyelt 
távoli ponttal. Ekkor a közeli pontot duplán látjuk. Például ha a tá
voli toronyóra számlapját figyeljük, és felemeljük karórás kezünket, 
úgy, hogy egy vonalba kerüljön a toronnyal. Ha továbbra is a távoli 
toronyórát nézzük, akkor „szemünk sarkából” homályosan két kar
órát látunk a karunkon. A jelenség fordítva is működik: ha közelre 
nézünk, akkor a távoli pont lesz homályosan kettőzött. A dupla látás 
az életben nem okoz zavart, ha viszont a 3D felvételen találkozunk 
a nagyon közeli tárgy mögött a távoli háttérrel, akkor a jelenség lá
tási zavart okoz. A hagyományos fotózásban ilyen problémával soha 
nem találkozhatunk, csak a 3D-ben, ezért erről írásunk 2. részében 
részletesen fogunk szólni.
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neken, stúdiókörülmények között, 
manuális és automata módban ké-
szítettem 2D és 3D felvételeket, 
továbbá videót is. Alaposan meg-
ismerve a W1 erényeit és fogya-
tékosságait, sejteni lehetett, hogy 
a gép tervezői újabb típussal ruk-
kolnak elő. A Fuji múlt év augusz-
tusában bejelentette a W3-at (W2-
ről nincs hírem). Cikkem ugyan a 
W1-ről szerzett tapasztalataimról 
szól, de szót ejtek a W3-on végre-
hajtott további módosításokról is 
a gyári közlemények alapján.

kedvezőbben, 75 mm-re). Funk-
cióik szinkronban működnek. Az 
objektívek alkotta képeket egy-
egy 10 megapixeles, 1/2,3” CCD 
szenzor fogja fel. Ezután az RPP 
(Real Photo Processor) 3D feldol-
gozóegységbe jutnak, amely ki-
alakítja belőlük az MPO (Multi 
Picture Object) kiterjesztésű fájlt. 
A térhatású kép megjelenítése úgy 
történik, hogy a bal és jobb képet 
függőlegesen vékonyan felsze-
leteli, és az LCD-n egymás mel-
lé sorakoztatja, felváltva a bal és 
jobb sávokat. Feltételezhető, hogy 
a képsávok előtt vékony függőle-
ges takarórács (ún. gát) van. Így a 
néző csak a rács résein át láthatja 
a bal és jobb szemnek szánt kép-
sávokat. Ilyen felépítésű a Fuji V1 
képkeret LCD-je is (1. ábra).

3D felvételeinkből 10×15 és 
13×18 cm méretű térhatású fény-
képeket tudnak készíteni Fujifilm 
kidolgozólaborokban. A 3D meg-
jelenítéshez a régi lenticular 
szisztémát korszerűsítették. En-
nek lényege, hogy a kép felüle-
tére nagyon vékony, függőleges 
sík-domború hengerlencséket so-
rakoztatnak, mögéjük pedig a már 
említett, felszeletelt képsávokat 
illesztik. A hengerlencsék lehető-
vé teszik, hogy a bal és jobb szem 
csak a neki szóló képsávot lássa 
(2. ábra). A Fujinak hazánkban 
egyelőre nincs ilyen szolgáltatá-
sa, de a weben keresztül megren-
delhetjük a 3D fotókat, és két hét 
múlva postai úton meg is kapjuk.

Technikai tulajdonságok

A Fujifilm FinePix Real 3D W 
sorozat tagjai nem szokványos 
digitális fényképezőgépek. A 
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1. ábra: A 3D LCD kijelző térhatása 2. ábra: A 3D fénykép térhatásának elve

A szerző a W1-hez nyélként 
használja a mini állványt

masszív gépvázban kettő darab 
egymástól független optika ta-
lálható, melyek – háromdimen-
ziós felvétel esetén – a zoom 
használatakor együtt mozognak. 
Ugyanakkor lehetőség van 2D 
módban arra is, hogy az egyik 
optika széles látószögön, míg a 
másik tele állásban, illetve kü-

Az 1988-ban Takács Mariról 
készült 3D videofelvétel je-
lenleg még csak kivetítéssel, 
polár szemüveggel látható

lönböző érzékenységgel készít-
sen felvételt.

A W1 váz homlokfalának szé-
les retesze az objektívek takará-
sát, védelmét látja el. Felvételhez 
a retesz lehúzásával kapcsoljuk 
be a gépet. Ha kézből dolgozunk, 
vigyázzunk a helyes géptartás-
ra, mert a bal kezünk ujjai belóg-

A parallaxisról
De mi is a parallaxis? – kérdezhetik azok, akiknek a 3D ismeret
len terület. A parallaxis manuális vagy automata beállításával ki
jelöljük a helyszín mélységi kiterjedésének egy tetszőleges távol
ságra lévő részletét, a konvergenciapontot (itt metszik egymást az 
optikai tengelyek). Manuális kijelölés idejére az LCD-n a bal és 
jobb kép áttetszően egymáson látszik, de nem fedik egymást tel
jes terjedelmükben, csak a mélységnek egy szűkebb részletében. 
Ugyanis a 3D sajátosságából adódik, hogy az előtér részletei job
ban el vannak egymástól oldalra csúszva, mint a távolabbiak. A 
két képet fokozatosan egymásra húzzuk, amíg a kívánt részlet egy
mással fedésbe nem kerül. Ezzel azt érjük el, hogy majd a 3D kép 
megtekintésekor a kijelölt középtérrészlet a képernyő síkján jele
nik meg. A közelebbi tárgyat az LCD síkja előtt, a távolabbit mö-
götte látjuk. A parallaxis automata beállítása gyorsabb és egy
szerűbb. Az exponálógombot félig lenyomjuk, a kép közepén lévő 
részlet élesre áll, ezzel egyidejűleg a konvergenciapontot is ide 
rögzíti. Ha közelibbre, vagy távolibbra akarjuk a kijelölést, köz
beavatkozhatunk manuálisan.

B J
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A Fuji W1 szenzációja

A gép újdonsága (természetesen a 
W3-é is), hogy az LCD kijelzőn 
szabad szemmel, segédeszköz nél-
kül, térhatásúan láthatjuk az élő-
képet vagy a felvételt. A szokásos 
távolságból nézzük a keresőt, úgy, 
hogy picit jobbra-balra elmozdul-
va megkeressük az optimális tér-
hatást nyújtó szemlélési szöget.

A két egyforma 3-szoros zoom 
77 mm távolságra (bázisra) van 
egymástól (a W3-nál valamivel 

hatnak a bal objektív elé, amely 
a váz szélére sikeredett. (Sajnos, 
ezen nem változtattak a W3-nál.) 
A zoom kar és az exponálógomb 
a váz tetején, a jobb oldalon van, 
elérhetetlenül a balkezeseknek.

Hat domború kiképezésű kap-
csoló a váz hátán, az LCD két 
oldalán van elrendezve. Öt úgy 
működik, hogy bal vagy jobb 
oldalának lenyomásával, billen-
tésével jutunk más-más funk-
cióhoz. Az egyik négyirányú 
billenőkapcsoló. A kapcsolók, 
gombok és menüpontok segít-
ségével állíthatjuk be a fény-
képezőgépen a videó vagy fotó 
funkciót, a felvételi módot, a pa-
rallaxiseltolás mértékét, a 2D/3D 
módot, illetve az egyéb fontos 
funkciókat.

A W3 újdonságai közé tartozik 
a magyar nyelvű menü, a kisebb 
akkumulátor, az 1280×720 pixel 
felbontású mozgóképfelvétel, a 
3,5” méretű kijelző, amely már 
1 150 000 képpontot tartalmaz, 
valamint a megváltozott hátsó ke-
zelőfelület.

(Folytatjuk.)

(Hegedős Piroska felvétele)
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Mitől
jó?

Szarka	Klára		
sorozata

Sudek képei kapcsán gyakran 
emlegetik a líra szót, nem jogta-
lanul. Különösen a csendéletei 
olyanok, mint valamiféle fény-
képi költemény. Az utolsó rózsák 
című csendéletének talán a leg-
nagyobb erénye, hogy melankoli-
kus, érzelemmel telített hangulata 
egy csöppet sem billen át a túlzott 
szentimentalizmusba s a szépel-
gő giccsbe. Márpedig olyan motí-
vumokat használva, mint a virág, 
fonnyadó gyümölcs, párás ablak-
üveg, bizony komolyan fenye-
geti a fotográfust a giccsgyártás 
veszélye. Sudek számos gyönyö-
rű és valóban költőien megindító 
csendéletét – a művész tehetsége 
és elmélyült alkotói gondolkodá-
sa mellett – valószínűleg az men-
ti meg a túlzásoktól, hogy szinte 

egész alkotói pályáján a fotog-
rafálás mesterségbeli kérdéseire 
koncentrált. Művészi elképzelései 
sohasem csapongtak zabolátlanul, 
a szakmai megformálás puritán 
eszközrendszerétől függetlenül.

Csendéletei esetében roppant 
fontosnak tartotta, hogy a lehető-
ségekhez képest részletgazdagon, 
a fényt a maga teljes pompájá-
ban rabul ejtő módon formálja 
meg a témáit. Mindenféle optikai 
torzulások elkerülése érdekében, 
s hogy minden apró – az egész 
szempontjából mégis roppant fon-
tos – valőrt, kompozíciós elemet 
maradéktalanul megőrizhessen, 
12×16 inches formátumú kamerát 
használt. A valóságos végső kép-
méret általában nála még ennél is 
kisebb, és gyakran szabálytalan 

Fejtsük meg a jó fény-
kép titkát! Ezúttal 
a nagy cseh művész, 
Josef Sudek egyik 
csendéletét elemez-
zük. Sudek sorsa nem 
volt könnyű. Közis-
mert, hogy fél karját 
még fiatalon elveszí-
tette az első világ-
háborúban, de ez 
nem gátolta meg 
abban, hogy páratlan 
fotográfusi életmű-
vet alkosson. Amikor 
hosszú évtizedeken 
át a náci megszállás, 
majd az állampárti 
rezsim miatt kimoz-
dulni sem nagyon volt 
kedve prágai ottho-
nából, akkor is meg-
találta azt az alkotói 
terrénumot, ame-
lyik szinte végtelen 
távlatokat nyitott 
előtte. A csendéletet.
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oldalarányú lett. Attól függően, 
ahogyan a kompozíció megkíván-
ta. Sudek roppant fontosnak tar-
totta, hogy a képei végső megjele-
nése pontosan olyan legyen, mint 
amilyenként eredetileg elképzelte. 
A teljes alkotói folyamatot a ke-
zében akarta tartani, a gondos la-
borálást s minden exponálás utáni 
tennivalót is.

Nem nagyított, hanem a nagy 
formátumú negatívokról kontakt-
másolatokat készített. A 30×40 
centiméternél szinte sohasem na-
gyobb képméret nemcsak a rész-
letek szinte tökéletes megjele-
nítését garantálta, hanem olyan 
intimitást kölcsönzött a képnek, 
amelyről manapság könnyedén 
lemondanak a fotográfusok az 
egyre nagyobb méret szinte min-

dent elsöprő divatja miatt. Szó 
se róla, sok alkotás esetében in-
dokolt, sőt kívánatos a nagy mé-
ret. Egyébként is tapasztalható, 
hogy sok fénykép esetén pusztán 
a kép méretének növelése átérté-
keli a művet, érdekesebbé, súlyo-
sabbá, értékesebbé teszi. De nem 
mindegyiket. A csendélet egy-
személyes nézőközönséget kíván. 
Meghitt kapcsolatot a látvány és 
befogadója között. S közelséget. 
Márpedig méteres kópiákkal elég 
nehéz (bár nem eleve lehetet-
len) közeli és személyes kontak-
tust kialakítani. Sudek viszonylag 
kis méretű kópiája azért is fon-
tos, mert a szinte kézzel fogha-
tó részletgazdagság így nem vá-

lik a látvány pusztán naturalista 
megismétlésévé. Hiszen jóval ki-
sebb nála. Így már első ránézésre 
is „csinált” képként értelmezzük 
a fotót.

Az utolsó rózsák esetében „kép 
a képben” érzetünk támad, aho-
gyan az ablak világos négyszögét 
keretező kevéssel tágabb környe-
zetet szemléljük, vagyis rögtön 
értjük, hogy az amúgy tökélete-
sen valóságos látványt, műalko-
tásként kell szemlélnünk. Az ab-
lakkeret, a párkány, néhány könyv 
részlete az ablak előtti asztalon, 
mind roppant fontos része a kom-
pozíciónak. Részben azonnal át-
láthatóvá és felfoghatóvá teszi az 

egyébként eléggé fényszegény fo-
tót, másfelől banálisan hétköznapi 
mivoltával ellenpontozza a három 
főmotívum – a kecses pohárba ál-
lított három rózsaszál, a fonnya-
dó alma és a párás üvegen át föl-
sejlő kinti látvány – érzelmileg 
átfűtött kicsiny univerzumát. Az 
alsó ablakkeret enyhén emelkedő 
vonala s a kép felső negyedében 
erre rímelő, bár nem tökéletesen 
párhuzamos kinti világos vonal 
elegánsan köti össze az üveg két 
oldalának világát. A kintet és a 
bentet. A rózsák kecses átlós vo-
nalára a kinti fa egyenes törzse 
válaszol, a pohár függőlegesét is-
mételve. A két fő motívum töké-
letesen harmonikus: három rózsa, 

egy a háromhoz arányban sötét 
és világos, s mellettük egyetlen 
gömbforma: a fonnyadó alma. A 
kép lényegét a lefojtott feszült-
ség adja meg. Az élet, a szépség 
és a fiatalság kézenfekvő meta-
forája a friss virág, s vele szem-
ben a könyörtelen elmúlás jele a 
haldokló gyümölcs. A fény és ár-
nyék, a sötét és világos kettőse, 
az elevennek látszó kerti kikele-
tet viszonylagossá, elmosódottá 
tevő páraréteg, s a könnyeket idé-
ző legördülő vízcseppek minden 
kétséget kizáróan foglalják össze 
a létezés és elmúlás szétválaszt-
hatatlan teljességét. Élet és halál 
melankolikus szépségét.

Események  
naptára

Rovatunkban olyan kiállításokról, eseményekről adunk 
hírt, amelyek lapunk megjelenésekor még várják a lá
togatókat, illetve csak azt követően kezdődnek. Kérjük, 
amennyiben tudomásuk van később rendezendő tárlatok
ról, rendezvényekről, lapzártánkig (minden hónap 10-e) 
juttassák el az információt szerkesztőségünkbe. Lapunk 
következő megjelenése április 30-án lesz, amihez legké
sőbb április 13-ig várjuk híreiket.

03.31-ig: A Csepeli Munkásotthon Réti Pál 
Fotóklubja hölgytagjainak Nők + Gépek 

= Kép c. kiállítása – Galéria 21. (Bp. XXI., 
Árpád u. 1.).

03.31-ig: Az Állatorvosok a mindennap-
jainkban c. pályázat beküldési határideje 
(FM 155.).

03.31-ig: Molnár	 Ferenc	 kiállítása a Cso-
konai Művelődési Központban (Bp. XV., 
Eötvös u. 64–66.).

04.01-ig: A Nagyatádi Fotósok Baráti Köre 
kiállítása a nagyatádi Városi Múzeumban 
(Széchenyi tér 2.).

04.01-ig: Drégely	 Imre:	 AGE_L IM 
WORLD – Nessim Galéria (Budapest VI., 
Paulay Ede u. 10.).

04.01-ig: Fényfestők – a Fotooktatas.hu 
szabadiskola kezdő alkotó fotográfus 
tanfolyamán végzett hallgatók kiállítása 

– Dobó Galéria (Esztergomi Dobó Gimná-
zium, Bánomi út. 8.).

04.01. (11,00)-04.26.: A 44. Országos Kö
zépiskolai Fotókiállítás Pécsett (Pécs, Ma-
lomvölgyi út 1/B).

04.02.-04.03.: XXXII. Képíró-képolvasó 
hét vége a Magyar Fotográfusok Házában 
(Bp. VI., Nagymező u. 20.).

04.05-ig: Elcsíptem: árnyékok, hangula
tok, pillanatok... – Horniák	 Dóra	 kiállí-
tása – Virányosi Közösségi Ház (Bp. XII., 
Szarvas Gábor út 8/C).

04.07-ig: TÍZHARMINC – Zigó-Horváth	
Kornélia	 és Román	 Zsolt	 fotókiállítá-
sa a Bethlen Galériában (Bp. VII., Beth-
len tér 3.).

04.08-ig: Várai Enikő: Nőiség a mesé
ken keresztül (2010-es diplomamunka) 

– Csöp Galéria (Székesfehérvár, Távirda 
u. 10.).

04.09-ig: A Ceglédi Fotóklub kiállítása – 
DMK Mű-Terem Galériája (Debrecen, 
Batthyány u. 24.).

04.09-ig: Az Epson Print Akadémia végzett 
hallgatóinak kiállítása – CULTiRiS Galé-
ria / Örkény István Könyvesbolt (Buda-
pest XIII., Szent István körút 26.).

04.13-ig: Végh	 Péter:	 Ilyenek vagytok! – 
Nagy Imre ÁMK Galéria (Bp. XXI., Si-
mon Bolivar sétány 4–8.).

04.14-ig: Zselinsky	Miroslav:	Pressburg – 
ArtBázis (Bp. VIII., Horánszky u. 25.).

04.15-ig: Fabó	 Ferenc	 természetfotó-kiál-
lítása a Dunaföldvári Könyvtárban.

04.21. (17,00): Bolondos és komoly képek 
– Baricz Kati KÉP-s délutánja a Mai Manó 
Ház Napfényműtermében (Bp. VI., Nagy-
mező u. 20.).

04.22-ig: Erdély	Miklós:	Eredeti és máso
lat – Vintage Galéria (Bp. V., Magyar u. 

26.). A kisteremben: Erdély Miklós: Indi-
górajzok.

04.30-ig: A XVI. Szentesi Aktfotó Biennále 
beküldési határideje (FM 155.).

04.30-ig: Formák – fények – portrék – a Fo-
tóoktatás fotóiskola kezdő alkotó fotog-
ráfus tanfolyama végzett hallgatóinak a 
munkái a győri Petőfi Sándor Művelődési 
Házban (Árpád út 44.).

04.30-ig: Lucien Hervé 100 – Szépművé-
szeti Múzeum.

05.01-ig: Az Év Fotóriportere: Huszti Ist
ván – Mai Manó Ház (Bp. VI., Nagymező 
u. 20.). Kurátor: Bánkuti András.

05.01-ig: Hemző Károly: Hemzőváros – 
Múzsák Temploma (Sárospatak, Rákóczi 
Múzeum).

05.05-ig: Kerekes	 Zsuzsa:	 Tiszta zsáner – 
a Photo-photo Flaneurstudio kamaragalé-
riájában (Budapest V., Nyáry Pál u. 5.).

05.08-ig: Lakatos	 Erika:	 Roma ikonok, 
New York–Budapest, 2006–2011 – Mai 
Manó Ház (Bp. VI., Nagymező u. 20.). 
Kurátor: Kincses Károly fotómuzeológus.

05.08-ig: Pécsi József ösztöndíjasok beszá
moló kiállítása – Mai Manó Ház (Bp. VI., 
Nagymező u. 20.). Kurátor: Nagy Szilvia, 
a Miskolci Galéria kurátora.

05.08-ig: XXIX. Magyar Sajtófotó Kiállítás 
és a Magyar fotósok a világ élvonalában 
c. kísérő kiállítás – Magyar Nemzeti Mú-
zeum.

05.31-ig: Suhayda	László	– a Nimród Fo-
tóklub tagja, a Fotóoktatás fotósiskola 
tanára – természetfotói (tájképek, növé-
nyek, kisemlősök, rovarok, jégvirágok) az 
Ócsai Madárvártán.

11.15-ig: A 2011 – az Erdők Nemzetközi 
Éve alkalmából meghirdetett fotópályázat 
nevezési határideje (FM 155.).

12.31-ig: A Tótkomlós záridőben c. pályá-
zat beküldési határideje (FM 154.).

12.31-ig: Korok, képek, kamerák – fotog-
ráfiatörténeti állandó kiállítás a Herman 
Ottó Múzeumban (Miskolc, Papszer 1.).

12.31-ig: Kunkovács	 László:	 Életmű-ke
resztmetszet – Gyomaendrőd, Endrődi Táj-
ház (Sugár u. 20.).

12.31-ig: Kunkovács	 László:	 Élő pásztor
kultúra a Hortobágyon – Hortobágyi Ter-
mészetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit 
Kft. székháza (Hortobágy, Czinege János 
u. 1.).

12.31-ig: Kunkovács	 László:	 Hagyomá
nyos halászat hazai vizeinken – Sáregres–
Rétimajorban (Fejér megye), az Arany-
pont Halászati Múzeumban.

12.31-ig: Kunkovács	László:	Pusztaiak – Kon-
dorosi Csárda (Kondoros, Hősök útja 23.).

Nagyteléhez	
videofej

Nehéz és nagy helyet fog-
lal el, de a fotósnak még ma 
is szüksége van állvány-
ra. Nem kizárólag a 
bemozdulásmentes ké-
pekért kell használni. 
Az állvány kiterjesz-
ti a fotós lehetőségeit, 
akárcsak a vaku vagy 
egy jó objektív. Sza-
badabban kezelhet-
jük az expozíciós 
időt és a mély-
ségélességet, 
arról nem 
is beszél-
ve, hogy 
állványt használva a fotós 
sokkal alaposabban átgon-
dolja az elkészítendő ké-
pet, kevesebbet, de tudato-
sabban exponál.

Használjunk	
állványt!

Nagy teleobjektívek haszná-
latakor nem elég a fotósáll-
vány használata, érdemes a 3D 
vagy a gömbfejet lecserélni 
videofejre. Ez sokkal könnyeb-
ben és finomabban mozgatha-
tó, valamint gyorsab-

ha
sz
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k

ban és pontosabban 
pozicionálható a 
nagy teher alatt, 
mint a fotófejek.
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Börze 
Rovatunkban a magánjellegű (pl. használt termékek, munkát keres) apróhirdetéseket – amennyiben terjedelmük nem haladja meg a 150 leütést 

– ingyen jelentetjük meg (hirdetőnként legfeljebb 5 darabot). Az ennél hosszabb hirdetéseket átszerkesztjük, illetve nem közöljük. Amennyiben 
szeretné megjelentetni a 150 leütésnél terjedelmesebb apróhirdetését, belföldi postautalványon lapzártáig (minden hónap 10-e) juttasson el cí-
münkre minden 10 leütésért 150 forintot (a 150 leütést meghaladó szövegrészért). A nem magánjellegű (pl. szolgáltatás, munkát kínál, oktatást 
vállal) apróhirdetésekkel kapcsolatban felvilágosítást szerkesztőségünkben kérhetnek. Apróhirdetést kizárólag írásban (e-mail: apro@fotomozaik.
hu, fax: 1/2670-670, levél: 1088 Bp., József krt. 19. B II/4.) fogadunk el. A szövegeket szerkesztve közöljük, az esetleges nyomdahibákért felelős-
séget nem vállalunk.

Az árak fogyasztói árak.
CAnon

Canon EoS 5 váz+ markolat . . . . . 48.000
Canon EoS 3000+28-80 obj.. . . . . 25.000
Canon EoS 50e váz . . . . . . . . . . . . . 12.000
Canon EoS 500n+28-80 obj . . . . . 25.000
Canon T50+50/1.8 obj. . . . . . . . . . 10.000
Canon T70+50/1.4 obj. . . . . . . . . . 17.000
Sunpak 4000AF vaku . . . . . . . . . . . 20.000
Canon VG10 markolat  . . . . . . . . . . 12.000
Canon EoS 30+35-105USM obj.+ 

Sol.400AF C vaku . . . . . . . . . . . . 49.000
Canon PS A520 digit.f.gép . . . . . . . 15.000
Cosina 100-300/5.6-6.7 obj. . . . . . 25.000

nIkon
nikon ProneaS+30-60 obj.+60-180  

obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000
nikon Pronea 600i váz+24-70  

obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
nikon D200 váz+MBD200  

markolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000
nikon D50+18-55 obj. . . . . . . . . . 115.000
Sigma 170-500/5-6.3 D  

APo obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000
nikon D100+markolat+Sigma  

17-70/2.8-4.5 obj..  . . . . . . . . . 145.000
nikon Coolpix 8400 digit.f.gép zoom  

24-85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000

nikon FM2 váz+Vivitar 28-85obj. 
+markolat  . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.000

MD-4 motor nikon F3  . . . . . . . . . . 32.000
nikon F70+35-80obj.+SB27 

vaku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.000
nikon F50+35-80/4-5.6D . . . . . . . 25.000
nikon F70+35-80 obj. . . . . . . . . . . 36.000
nikon SB-27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB-22 vaku . . . . . . . . . . . . . . 24.000
nikon SB 24 vaku . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB 16 vaku . . . . . . . . . . . . . . 36.000
nikon F65+28-80 obj. . . . . . . . . . . 31.000
Exakta 24/2.8 Macro obj. . . . . . . . . 15.000

PEnTAx
Pentax MZ-7+28-80 obj.. . . . . . . . 30.000
Pentax Z1 váz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

MInolTA
Minolta x300s+Vivitar 28-90 obj. 10.000
Minolta HI-MATIC 11 + 45/1.7  

obj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000
Minolta xG-M váz+ Soligor 35-70  

obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000
EGyÉB

Sony DSC-F717 digit.f.gép . . . . . . . 66.000
Fuji Finepix 610 digit.f.gép  . . . . . . 19.900
Zenit-E+50/3.5+vaku . . . . . . . . . . . 5.500
konica 50/1.8 obj.  Pk  . . . . . . . . . . . 7.000

Zenit 11+58/2 obj.  . . . . . . . . . . . . . 8.000
Carena Sx300+35-70 obj. . . . . . . . 10.000
Exaktar 135/2.8 obj M42 . . . . . . . . . 8.000
Exaktar 35/2.8 obj M42 . . . . . . . . . . 9.000
Praktica MTl3+50/1.8 obj.   . . . . . . 7.000
Sea&Sea Búvár f.gép + vaku + 

nagylátószögű előtét  . . . . . . . . 60.000
Chinon CE-5+35-80 obj. . . . . . . . . 18.500
Hanimex távcső 20x50 . . . . . . . . . . 13.000
Mamiya RB 67+50/4.5+90/3.5 obj. 

+fényakna  . . . . . . . . . . . . . . . . 145.000
Voigtlander Tessa f.gép  . . . . . . . . . 10.000
Macro körlámpa . . . . . . . . . . . . . . . 17.000
Fuji Finepix S7000  . . . . . . . . . . . . . 25.000
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Az árak az áfát tartalmazzák!
VAkU, VAkUSZETT

Villanj körte szett (45Ws vaku E27-es  
foglalattal, ernyő, állvány) . . . . 13.500

Dupla Villanj körte szett . . . . . . . . . 23.900
Rendszervakuszett . . . . . . . . . . . . . 19.440
Softboxos rendszervakuszett  . . . . 32.200
Mikrosat Basic vakuszettek . . . 79.900-tól
MoBIl VAkU, HoRDoZHATÓ TÁPEGySÉG

Hipergyors mobilvaku táp- 
egységgel . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.000

leadpower generátor  
3000Ws-ig . . . . . . . . . . . . . . . . 148.000

ÁllAnDÓ FÉnyŰ lÁMPÁk
UJ!! lED Cn-126  . . . . . . . . . . . . . . . 18.900

UJ!! lED RInG 48 . . . . . . . . . . . . . . . 18.900
Hobby Quartz 1000 Ws  . . . . . . . . . 39.900
Mikrosat H-1000 Halogén  

lámpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.750
n-light Energiatakarékos  

videósoknak . . . . . . . . . . . . . . . 134.000
FÉnyFoRMÁlÓk

Standard reflektor  . . . . . . . . . . . . . 12.250
Háttér reflektor . . . . . . . . . . . . . . . . 19.114
napfény reflektor 330mm . . . . . . . 33.638
Beauty Dish 55 cm . . . . . . . . . . . . . 18.750
Beauty Dish 70 cm . . . . . . . . . . . . . 28.125

SoFTBoxok
Ernyőként nyitható oktobox  

90 cm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.625

Ernyőként nyitható 30x140 cm . . . 25.625
Basic softbox 60x90 . . . . . . . . . . . . 18.000
Mikrosat szuperkönnyű  

30x180 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.419
Mikrosat szuperkönnyű  

90x120 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.740
Mikrosat szuperkönnyű 200 cm-es 

oktobox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.906
120-as Parabolaernyő  . . . . . . . . . . 50.000
200 cm-es parabolaernyő . . . . . . 125.550
Softboxgyűrűk minden vakutípushoz 

(Hensel Elinchrom Broncolor  
Profoto stb.) . . . . . . . . . . . . . . 6.000-től

ÁllVÁnyok
InDURo 5 D ÁllVÁnyFEJ . . . . . 82.110-től

Mikrosat földi állvány. . . . . . . . . . . . 6.469
Mikrosat Vakuállvány 3,2 m  . . . . . 13.213
Háttértartó szett 3.6 m magas . . . 29.700

EGyÉB kIEGÉSZÍTŐk
papír háttér minden színben  

2,72x11 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.250
Papír háttér 1,36 x 11 m  . . . . . . . . 13.388
Polaris fénymérő . . . . . . . . . . . . . . . 57.500
Szupercsipesz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.838

REnDSZERVAkU TARToZÉkok
Peri rendszervaku fényformáló  

szett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500
Godox 3 in 1 távkioldó  . . . . . . . . . 10.990
Firefox Professzionális rádióskioldó  

adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . . 39.000

Dr Ray Professzionális rádióskioldó  
adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . 390.000

FoTonyoMTATÁS
Fotók, poszterek, bannerek  

30-105 cm szélességben  . . . . .900-tól
BÉRlÉS

körvaku-bérlés . . . . . . . . . . . . . . . . Hívjon!
Mamiya ZD bérlés  

(22 Mpixel) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
Mikrosat vakuszettek . . . . . . . . . 6.000-től
külső akkumulátor/ 

Flashfeeder  . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
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Ha apróhirdetést adna fel: apro@fotomozaik.hu

Áraink az áfát tartalmazzák! Az árváltozta-
tás jogát fenntartjuk.

SZÍnES nEGATÍV HÍVÁS
1 napos / expressz
leica, roll . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000/1.200
nagy indexkép 20x30  . . . . . . . . . . . 1.000
kontakt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200

FEkETE-FEHÉR nEGATÍV HÍVÁS
leica, roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.130
nagy indexkép 20x30  . . . . . . . . . . . 1.000
kontakt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200

PAPÍRkÉP DIGITÁlIS ADATHoRDoZÓRÓl,
nEGATÍV 1. SoRoZAT

3 nap / 1 nap / 1 óra
9x13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/65/85
10x15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55/75/95
13x18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80/100/130
15x21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180/220/280
20x30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510/625/750

DIAHÍVÁS
1 napos / 2 órás
leica, roll  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200/1.500

4”x5” síkfilm  . . . . . . . . . . . . . . . 900/1.100
5”x7” síkfilm  . . . . . . . . . . . . . 1.200/1.400
8”x10” síkfilm . . . . . . . . . . . . 1.400/1.600
220-as roll . . . . . . . . . . . . . . . 2.400/3.000
Diakeretezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100

PAPÍRkÉP DIÁRÓl,
nEGATÍVRÓl

3 nap / 1 nap / 1 óra
9x13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90/110/150
10x15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100/130/170
13x18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150/180/250

15x21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250/300/450
20x30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650/800/990

DIGITÁlIS SZolGÁlTATÁSok
Szkennelés (leica, roll) negatívról, diá-

ról, lomo
1024x1536 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . . 80/kép
2048x3072 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . 150/kép
2048x3072 Tiff  . . . . . . . . . . . . . . . 250/kép

TElJES TEkERCS SZkEnnElÉSE
CD-VEl

1024x1536 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

2048x3072 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
2048x3072 Tiff  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
Akciós szkennelés . . . . . . . . . . 500/tekercs
Szkennelés papírképről . . . . . . . . . . . . 200
Memória kiírás dvd-vel  . . . . . . . 1.000/Gb
Cd/dvd-írás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Push / pull hívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Cross process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
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Az árak tartalmazzák az áfát. Az árváltoz-
tatás jogát fenntartjuk!

yonGnUo DSlR TERMÉkEk
yongnuo yn 468 Canon ETTl . . . . . 30.990
yongnuo yn 560 manual . . . . . . . . 29.990
yongnuo yn 400 II manual  . . . . . . 16.990
yongnuo ST E2. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.990
yongnuo yn 465 nikon és Canon  

TTl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.990
yongnuo yn 467 nikon és Canon  

TTl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.990
yongnuo RF 602 3/1 kioldó 100m 16.990
yongnuo GPS nikon DSlR-hez  . . . 29.990
yongnuo gyorstöltő slr vakuhoz  

8xAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.990

yongnuo 2 TTl sarus TTl kábel 3m . 8.990
HUnBRIGHT STúDIÓVAkU + REFlEkToR

+ SZ.-kÁBEl
Hunbright Visico 300  

távirányítható  . . . . . . . . . . . . . . 79.990
Hunbright Visico 600  

távirányítható  . . . . . . . . . . . . . 119.990
Hunbright Visico 1000  

távirányítható  . . . . . . . . . . . . . 164.990
Hunbright Visico 800 Digital . . . . 129.990
Hunbright Visico 1000 Digital . . . 149.990
HBC-600 (600 Ws)  . . . . . . . . . . . . . 77.990

HUnBRIGHT STúDIÓVAkU SZETTEk
Hunbright Visico távirányítható  

egyedi kit . . . . . . . . . . . . . E-mailezzen!

Hunbright Visico lR Pro 3.3 Duobox  
Plus Remote távirányítós kit  . 269.990

Hunbright HBC 600/300/300 Duobox  
kit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249.990

HoRDoZHATÓ VAkUk
12 V/220 V AkkUVAl

200 Ws vaku + akku kit . . . . . . . . . 69.990
AMATŐR STúDIÓVAkU

Villanó körte 1/1-1/8 állítható  
teljesítmény . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.990

Villanó körte állvány/ernyő kit  
kétvakus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.490

150x200 CM-ES HÁTTEREk
Batikoltak kék és szürke  

színben . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.990-től

3 in 1 portréháttér 1 alap és két  
végtelen huzattal  . . . . . . . . . . . 38.990

6x3 M-ES TExTIlHÁTTEREk
Batikoltak, kétféle kék, kétféle vörös,  

barna, szürke, homok . . . . . . . . 30.198
SZoFTBoxok AkÁR HEnSEl, MUlTIBlITZ,

BRonColoR, ElInCHRoM
ÉS BoWEnSHEZ

Szoftboxok . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.000-től
ÁllVÁnyok

Háttértartó compact mobil . . . 29.456-tól
PRo Boom 290 cm hossz., 240 cm  

magas, 10 kg teherb. kerekes  . 61.448
Boom kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.531
Fali Boom kar stúdióvakukhoz  . . . 14.990

Balance Boom . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.906
Összehajtható derítőlapok  . . . . 5.094-től

SlR VAkU SZoFTBox
Magic szoftbox 60x60 cm  . . . . . . . 26.031

SZŰRŐk
UV 52-82 mm . . . . . . . . . . . . 1.875-3.790
Cirkulár polár 52–82 mm  . . 3.750-4.950

HoRDoZHATÓ TÁPEGySÉG
STúDIÓVAkUHoZ

Tronix Explorer xT 2 vakuhoz  
max. 2400 Ws  . . . . . . . . . . . . . 142.990

Hunbright Power Pack 1000 Ws . 119.990

CFoTo weBáruház * www.cfoTo.Hu * www.HunbrigHT.Hu * PécS, JuriSicS m. u. 17. * Tel.: 20/243-4133 * nyiTvA: H–P 10–17
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Fotó Piac
A rovatunkban megjelentetett adatokat, árakat partnereinktől kapjuk, így azokért, valamint az esetleges nyomdai hibákért felelősséget szerkesztőségünk nem vállal. Az árak tájékoztató 
jellegűek, árajánlatnak nem minősülnek. A nyomdai átfutás miatt előfordulhat, hogy a közölt árak már eltérnek az aktuálistól, mire Önök kézhez kapják az újságot. Felhívjuk a figyelmet 
arra is, hogy néhány cégnél azonnal, míg másoknál megrendelésre kapható egy-egy, esetleg az összes termék. kérjük, mielőtt tervezne, informálódjon az üzletekben a részletekről. Az ára-
kat magyar forintban adtuk meg. 

Az árak áttekinthetőségének és a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a nettó árakat tartalmazó listákat szürke alapon tesszük közzé.

A                     jel mutatja, hogy az üzletben a Foto Mozaik havilap is megtalálható. A                    jelzésű cégek hirdetését is megtalálhatják jelen lapszámunkban.

oktatás
350 órás okJ-s fotóriporter képzés in-
dul Békéscsabán. Felnőttk. nyt. sz.: 
00354-2010. Felvilágosítás és jelentke-
zés: +3630/206-9547, adultustanoda@
gmail.com  (ef)

Üzlet
nagy múltú, nagy forgalmú fotóüzlet és 
műterem Bp.-en betegség miatt eladó. 
62 m2, teljes dig. és műtermi felszerelés, 
archívum jogutódlással. 30/942-3955

Canon
Eladó újszerű állapotban lévő halszem 
optika Sigma 8 mm f/3.5 Ex DG Circular 
Fisheye Autofocus lens Canon bajonettel. 
kb. 100 expozíció, teljesen karcmentes. 
145 E Ft. kassay Róbert, 30/942-1355
Eladó nikon–Canon EoS AF visszajel-
zős adapter! Segítségével nikon len-
csék használhatók EoS dig. f.-gépünkön. 
Anyaga sárgaréz, krómbevonattal. 7500 
Ft. 30/9242-672
2 hónapos G12 kompakt gép 8 Gb-os 
SDHC kártyával és Dörr Action tokkal 
eladó! keveset használt, megkímélt, se-
hol egy karc! 110 E Ft. 70/330-9283
EoS 550D kit 2 akkuval, 4 SD kártyával, 
kata hátizsákkal + EFS 10-22 mm f/3.5-
4.5 USM obj. eladó. 320 E Ft. 30/221-
3064
Canon EF 28-105 mm 3,5-4,5 USM obj. 
kifogástalan állapotban eladó. 29 E Ft. 
30/564-3544, torkoly.j@gmail.com

Eladó teljesen új Canon 55-250 mm 
f/4-5.6 EF-S IS obj. 1 év garanciával, 52 
E Ft. Csere és beszámítás nem érdekel! 
prdave77@yahoo.com
keresek Canon 1014 vagy 814 xl-S Su-
per 8-as filmfelvevőt. 20/331-7477
Eladó kifogástalan, újszerű állapotban 
Canon FD 70-210 mm f4 zoom obj. Át-
alakító adapterrel dig. gépeken is hasz-
nálható, man. élességállítással. 19 E Ft. 
30/9242-672
Eladó 100% kifogástalan állapotban egy 
legendás Canon FD 50 mm f/1,4 alapobj. 
Adapterrel használható, EoS (megfe-
lel 80 mm f1,4), olympus 4/3 (100 mm 
f1,4), illetve micro 4/3 dig. f.-gépeken 
(100 mm f1,4). 26 E Ft. 30/9242-672
M42–Canon EoS adapter, hátsó objek-
tívsapkával! Segítségével M42-es obj.-
eket használhatunk EoS dig. f.-gépün-
kön, AF visszajelzéssel a keresőben. 
Anyaga 100% sárgaréz, krómbevonat-
tal! 4000 Ft. 30/9242-672
Canon 5D, 40D, 10D, 10-22, 2.8/17-
55, 24-105l, 35-350l, 28-70l, 28-105, 
2,8/24, 2,8/60, 2,8/28, 2,8/70-200l IS, 
70-300 IS, 380Ex, 550Ex, 580Ex eladó. 
30/948-2054
Canon G7, 5D, 40D, 400D, 1000D, 1.4/50, 
16-35 l, 28-300 l IS USM, 24-105 l IS, 
2.8/70-200l IS II, Sigma 12-24, 50-500 
eladó. 70/315-5000
5D Mark II, 550D, BG-E8, 4/300 l IS, 
1.4/35 l, 1.2/50 l, 1.2/85 l, 2.8/100 
l IS, 35-350 l 2.8/17-35 l, Tokina 
2.8/300ATx PRo eladó. 70/315-5000

Fujifilm
Eladó nagyon keveset használt Fuji Print-
Pix Cx400 nyomtató! 70/943-6629

Manfrotto
Régebbi típusú, tökéletes állapotú 
Manfrotto 055 állvány eladó. 20 E Ft. 
arnhun@gmail.com

Mamiya
Mamiya 645 Super (35, 45, 55, 80, 150, 
210), RB-67 (65, 90, 150SF, 180), RZ-67 
(50, 127, 180), C-33 (55, 65, 135, 180, 
250), tartozékokkal eladók. 30/948-2054

Metz
új 45 Cl 1 vaku eladó minden tartozé-
kával. 20/266-1989, bz.magyar@gmail.
com

Minolta
Minolta xDs 1,7/50, új állapot: 35 E Ft. 
SRT 202, xG1 1,7/50: 15 E Ft. x 300s 
1,7/50 új állapot: 25 E Ft. MD 1,8/35 
szép: 25 E Ft. Min. 9000 AF váz: 9000 Ft. 
Minolta-Sony 2×: 18 E Ft. 70/282-3481
Minolta xDs 1,7/50 új állapot: 35 E Ft. 
SRT 202, xG1 1,7/50: 15 E Ft. x 300s 
1,7/50 új állapot: 20 E Ft. MD 1,8/35 
szép: 29 E Ft. MC 2,8/16 Rokkor ok: 59 
E Ft, Min. 9000 AF váz: 9000 Ft. Minolta-
Sony 2×: 18 E Ft. 70/282-3481

nikon
keresek nikkor 300 mm f/2.8 VR II obj.-
et. 30/641-8416

Eladó nikon AF-S 12-24 f/4 G IF ED + 
Tiffen szűrő 200 E Ft, nikon 85 mm f/1.8 
D portréoptika 85 E Ft. Minden új vagy 
alig használt, megkímélt, első tul.-tól. 
szizsolt1@gmail.com, 20/339-1346
Eladó rendkívül jó állapotú MF nikkor 
600 mm f/4 AIS utolsó szériás teleobj. 
saját kofferjával. Igény esetén nikon TC 
301 2×-vel. 30/912-7506
MB-16 markolatot keresek nikon F80, 
Fuji S2 PRo-hoz. 30/437-6575
kihasználatlanság miatt eladó abszolút 
makulátlan 100% újszerű állapotban 
Tokina AF 16-50 mm f/2.8 AT-x Pro Dx 
zoom obj., nikon dig. f.-gépekhez. Gyári 
napellenzővel, eredeti csomagolásban. 
110 E Ft. 30/9242-672
Eladó F65 és F55 filmes f.-gépváz. 
Mindkettő ezüst színű. Tartozékok: szíj, 
vázsapka, új elemek, táska. gubernya@
freemail.hu, Bp.
nikkor man. 2/135, 2/35, 2,8/35 PC új 
állapot: 89 E Ft/db. AFs 3,5-4,5G/18-
70ED motoros új állapot dig.-hoz: 59 
E Ft. F70: 25 E Ft. F50, F401x: 15 E Ft. 
70/282-3481
Coolpix 4500 szép, szépen működő ál-
lapot, perspektívakorrekció, színes film-
negatívot pozitívra fordító inverzálás és 
diamásolás stb. 15 E Ft. 70/282-3481
nikon 17-35, 24-70, 28-70, 2/35, 
1,4/50, 2,8/60, 12-24, 2.8/17-55, 24-
85, 24-50, 35-135, 70-210, 75-300, 70-
300VR, 2,8/80-200D, 4/300 obj.-ek el-
adók. 30/948-2054
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Minden jog fenntartva!

Lapzárta minden hó 10-én. • Megjelenés a hónap végéig.

Budapest: Ágens Reklám és Ke-
reskedelmi Kft., 1027 Fő út 73. • 
Camera Kft., 1085 Somogyi B. u. 
20. • digilab, 1136 Hegedűs Gyula 

u. 30. • Fotó szerviz, 1146 Thököly 
út 88. • proimage Kft., artfoto, 
1024 Moszkva tér 10. • deBReCeN: 
tenno Foto Kft., 4025 Simonffy u. 

1/A • tenno Foto Kft., 4027 Füredi 
út 27. • VeszpRém: molnár digi-
tális Fotócentrum, 8200 Szabad-
ság tér 10.

A Foto Mozaik havilap megtalálható  
az újságosstandokon és az alábbi szaküzletekben
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Eladó nikon AF-S 12-24 F4 obj. kitű-
nő állapotban, UV-szűrővel, első, hátsó 
sapkával. 190 E Ft. 20/595-5806
D90, D80, MB-D80, 2.8/300 AF-I, 
2/135AF DC, 2/105 AF D, 18-200 VR, 
Sigma 2.8/70-200 HSM, 10-20, 24-135, 
50-500, 2.8/105 macro eladó. 70/315-
5000
D2xs, D200, MB-D10, 1.4/50 D, 2.8/24-
70, 2.8/105 D, 2.8-4/24-85, 24-120 VR, 
2.8/14-24, 2.8/70-200VR, 2.8/28-70, 
2.8/80-200 AF D eladó. 70/315-5000
Eladó Mo.-on vásárolt, 3,5 éves D80 
gépváz vezetékes távkioldóval, lCD vé-
dővel, magyar használati utasítással, 
kábelekkel, nyakpánttal, minden tar-
tozéka, védőkupakok, doboza, papírja 
megvan. 72 E Ft. 20/9349-433, szeni1@
chello.hu

F100 gépváz új állapotban, vállövvel, 
bőrtokban, eredeti dobozában eladó. 
70/607-2819

olympus
Eladó kifogástalan állapotban egy le-
gendás olympus oM G-Zuiko Auto-S 50 
mm f/1.4 alapobj. Adapterrel használ-
ható EoS (megfelel 80 mm f1,4), olym-
pus 4/3 (100 mm f1,4), illetve micro 4/3 
dig. f.-gépeken (100 mm f1,4). 24 E Ft. 
30/9242-672

Pentax
Pentax 6×7 obj. M42 adapter: 25 E Ft. 
ME super 1,7/50: 20 E Ft. Zx 10 AF 28-
90 új állapot: 25 E Ft. Takumar 4/300 
smc M42 simulátor új állapot: 60 E Ft. 
70/282-3481
Pentax MZ30, AF 28-80, 2,8/28, 1,7/50, 
80-205, 0,42× elő eladó. 30/420-9557, 
96/315-213

Praktica
Praktica–M42×1: 2,8/24, 1,9/50, 
2,8/135, 3,5/200, 5/100-300, 2× konv. 
eladó. 30/420-9557, 96/315-213

Rolleiflex
Rolleiflex fénymérős gép új állapotban, 
xenor 3,5/75 Schneider-kreuznach obj.-
vel, 2,8/75 keresőlencsével, pentapriz-
mával, Rolleiflex fogantyúval, kioldó-
zsinórral, barna bőrtokban, bepattintós 
vállövvel, napellenzővel eladó. 70/607-
2819

Sigma
Eladó nem használt, teljesen újszerű Sig-
ma EM 140DG ETTl II körvaku. kiválóan 
alkalmazható makro-, ill. portréfotózás-
hoz. opcionális adapterrel 77 mm átmé-
rőjű frontlencséig lehet használni! 90 E 
Ft. 30/9242-672

Sony
Alig használt Sony R1, kb. 2-3000 kép 
készült vele. 99 E Ft. 30/946-0531
M42-Sony Alpha AF visszajelzős adap-
ter. Segítségével M42-es lencsék hasz-
nálhatók Sony Alpha dig. f.-gépünkön. 
6000 Ft. 30/9242-672
Sony/M-AF 70-210, 100-300, 75-300, 
0,42× halszem elő eladó. 30/420-9557, 
96/315-213

Walimex
új Walimex FT 1502 Pro egylábú állvány. 
Magasság: 177 cm. Szállítási hossz: 
51,5 cm. Súly: 660 g. Teherbírás: 5 kg. 
Átmérő: 33 mm. Csatlakozás: 1/4” Aján-
dék szállító táska. 8000 Ft. 20/9349-433, 
info@kunwebshop.hu
új Walimex octagon softbox 140 cm 
átmérőjű k&DS, ill. VC szériás vakuk-
hoz (Boovens bajonett) eladó. 34 E Ft. 
20/9349-433, info@kunwebshop.hu

Zeiss
Carl Zeiss Jena MC 2,8/20 új állapot: 65 
E Ft. MC 2,4/35 új állapot: 49 E Ft, MC 
2,8/200 új állapot: 85 E Ft, mind tokkal. 
70/282-3481

Egyéb

TERMÉSZETFoTÓS lESSÁTRAk. Egy 
perc alatt felállítható, impregnált 
tereptarka anyagból, több kamera- 
és kémlelőnyílással, postai után-
véttel is rendelhető. 20/9237-532, 
www.fotohir.hu

Eladó f.-gépek: F70 + 35-80 nikkor, 
lTl 2, lTl 3 (fénymérő hibás), Zorki 4 
obj.: Pentacon 4/ 200, polárszűrő (58), 
UV- és színszűrők, Praktica szögkereső. 
30/225-8254, Pécs, mgpz@freemail.hu
Stroboframe Pro-T forgatható portrémar-
kolat kitűnő állapotban eladó! 20/266-
1989, bz.magyar@gmail.com
Eladó teljesen új Safrotto l300 fotóstás-
ka 12 E Ft-ért. akadlecz@gmail.com
Sigma AF 2,8/50, 15-30, 70-300 APo, 
2,8/24-70, 4/300, 5,6/400, 2xEx, Tam-
ron 17-50, 18-270 VC, Tokina 20-35, ni-
konhoz vagy Canonhoz eladók. 30/948-
2054
Hasselblad, Mamiya és Pentax 6×7 vá-
zak, obj.-ek, kazetták, harmonikakihuzat, 
közgyűrűk és egyéb kiegészítők eladók. 
30/948-2054
leica Elmar C 4/90, leica SF-20, Voigtlan-
der Bessa l, 4.5/15 mm Heliar, nokton 
1.5/50, APo lanthar 3.5/90, Hasselblad 
500C/M eladó. 70/315-5000
Eladó új Aputure rádiós és vezetékes 
fényképező távkioldó 2 az 1-ben, nikon 
D5000, D90, D7000 DSlR gépekhez. Ha-
tótávolság 50 m. 16 E Ft. 20/9349-433, 
info@kunwebshop.hu

Persze tenni is kell valamit a si-
kerekért és az álmokért. Azután 
az álom manifesztálódik, és azon 
kapja magát az ember, hogy fur-
csa világba csöppent. A hiteltelen 
reklám, az olcsó, minőség nélkü-
li reklám szükségeket és szakki-
fejezéseket szült hazánkban a 90-
es években. Ilyen szakkifejezés 
a „gyári fotó!” – így, örömmel 
felkiáltva. Illetve ilyen szükség 
a kifordított reklámfotó is. Erről 
a kifordított világról beszélnék 
egy kicsit. Mert még most is tart, 
mert kevesen tudnak a kulisszák 
mögött folyó dolgokról, és mert 
nagyon szeretem a reklámot és a 
reklámfotós létet.

Gyári fotó

Mi is az a gyári fotó? Olyan mi-
nőségű felvétel, amely nemzetkö-
zi szintű, amely leugrik a papírról 
vagy monitorról. Tűéles, nagy fel-
bontású, szépen és plasztikusan 
világított. Retust nem is igényel, 
a termék apró sérüléseitől elte-
kintve. Színhelyes. Ha szükséges, 
a tárgy üveglapon áll. A kijelző-
je be van exponálva, de vezeté-
kek nem látszanak. Ha pedig nem 
árjegyzéki fotó – azaz divatosab-

üzemeltettem a fotózni vágyók-
nak. Természetesen saját reklámfo-
tóimmal díszítettem a műteremmé 
avanzsált helyiség falait. A tűéles, 
50×70 cm-es, nemzetközi minő-
ségű munkáknak az volt a hatása, 
hogy többen megkérdezték: „De, 
ugye, ezek itt nem a te fotóid?”. 
Itthon ez az igazi elismerés. Nem 
a kitüntetések, hanem az, ha azt 
hiszik, más tollával ékeskedsz.

Saját képek

A kifordított reklámfotó, melyek-
ből kettőt is bemutatok, a hazai fo-
gyasztók körében elterjedt furcsa 
pszichológiai torzulásról árulko-
dik. Onnan indulunk, hogy a hazai 
vásárló „okosnak” tartja magát, és 
tudja, hogy a corporate-dvd-ken 
található felvételekből dolgozik 
a lap, vagy az internetről töltik le 
a corporate fotókat a lap újság-
írói. Ha már az interneten szörföz-
nek, más lapok tesztjeit, leírásait, 

„first-look”-jait, „sneak-peak”-jeit, 
„roundup” és „review” táblázatait 
is összegyűjthetik. Így az a készü-
lék, amelyről írnak, nem is kell, 
hogy a szerkesztőségben járjon. 
Következésképpen az újságoknak 
elég „etetni” bennünket. 1998-ban 

A  H ó n A P  r e K l Á M F o t ó j A
Benkő	Sándor	sorozata

A cikksorozat ismert 
magyar divat- és 
reklámfotográ-
fusok munkáiból 
merít. Ki készítette 
a fotót, milyen céllal 
és hogyan készült 
el egy-egy jelleg-
zetes felvétel?

ban: katalógusfotó –, akkor szép 
környezetben van, amely ugyan-
csak színhelyes, jól van világítva 
és a mélységélességi viszonyok is 
harmonikusak, a szemet a reklá-
mozott tárgyra irányítják.

Ilyen minőségű fotót csak ke-
vesen és csak korrekt árért csi-
nálnak az országban. A korrekt ár 
persze drága a vevőnek, ezért „ol-
csó fotóst” keres. Az viszont ilyen 
minőséget nem képes (!) felvéte-
lezni. Ezért a corporate-dvd-ken 
fellelhető gyári fotók tényleg szeb-
bek a vevő szemében, aki gyak-
ran lapcsoport-tulajdonos vagy fő-
szerkesztő. Ismervén jól képzett 
kollégáim munkáit, mindig meg-
lepődtem, amikor a nemzetkö-
zi minőségű fotót a vevő örömteli 

„Gyári fotó!” felkiáltással csodál-
ta az átvételkor. Sokszor kaptam 
ilyet a Tangó lapcsoportnál, ami-
kor a Tuning & Stereo vagy az 
A Kereskedő magazinnak fotóztam. 
A lelkes megrendelő egyébként is 
lelkesebben fizette ki a jó munkát. 
Ha csak igényes munkákat fizet-
nének ki a megrendelők, csak igé-
nyes fotósok dolgozhatnának.

Fordított tapasztalatom is van 
több alkalomról, mikor fotósfesz-
tiválokon demonstrátorműtermet 

Kifordított  
reklám
Nagyon szeretem a reklámot! Mióta az esze-
met tudom, műszaki és reklámfotográfus 
akartam lenni. „Kérjetek, és megadatik!”

?
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találkoztam először ezzel a gon-
dolkodásmóddal, és ez még ma 
is kísért. Úgy védekeztek ez el-
len a hozzáállás ellen a hazai ko-
moly lapok – hiszen mégiscsak a 
szakmai hitelük forgott kockán –, 
hogy igényes felvételeket kellett 
készíteni, „gyári” (azaz nemzetkö-
zi) minőségűt. Ezek a felvételek a 
lap megjelenése után fél évig em-
bargósak voltak, azaz máshol nem 
is jelenhettek meg. Saját cikkeim-
ben sem. Az olvasónak persze se-
hogyan sem fért a fejébe, hogyan 
lehet nemzetközi minőségű egy il-
lusztráció, amelyik csak a lapban 
van benne, meg a lap honlapján dí-
szeleg, de sehol máshol nincs fent 
az interneten. Így kényszerűen el 
kellett fogadnia, hogy a lap fotóz-
tatta a terméket, és a termék való-
ban ott járt a szerkesztőségben.

Telefoncsendélet

A kifordított reklám sok munkát 
adott nekem. Különösen akkor, 
amikor a mobiltelefónia piaca 
meglódult, és a Telekom magazin-

nagyon ritka esemény a fotókiál-
lítások között, így kölcsönösen jól 
járt mindhárom érdekelt fél.

A körülmények

2001–2006 között fotóztam a mo-
biltelefonos csendéleteket a Tele-
kom magazinnak, illetve a Mobil 
Mánia című lapnak – a szoká-
sos illusztrációs fotók mellett. Az 
ilyen hosszú idejű, igényes meg-
bízás komoly lehetőséget ad a 
művésznek a kibontakozásra és 
a téma széles körű átgondolására. 
Persze, vannak igazán jól sikerült 
fotók ebben a retrospektív gyűjte-
ményemben, illetve vannak a nyo-
más miatt bizony kevéssé művészi 
vagy kevéssé hangulatos képek is. 
A felvételeket egyébként síkfilmre 
(4×5” és 8×10”) készítettem, Fuji 
Provia 100F vagy Kodak E100VS 
diaanyagokra. Az objektívek ver-
tikuma széles volt, még lágy raj-
zú Rodenstock-Imagon is szere-
pelt közöttük. A fényképezőgépek 
Linhof, Calumet és Horseman 
gyártmányok. Világításként 1000 
Ws-os Hensel Kontra E-1000 fe-
jeket használtam 10 és 20°-os 
méhsejtekkel, különböző átmé-
rőkkel. A felvételek különleges-
sége, hogy mindegyik fotón kü-
lön van beexponálva a kijelző, és 
külön a környezet, illetve a tele-
fon maga. A kijelzőket általában 
F16-os rekesszel 1-2 s-os expozí-
cióval fényképeztem, majd lere-
keszelve, több villantással készült 
el a végleges fotó (multipop tech-
nika). 4×5” esetében F22–F32 kö-
rül 2-3 villanás volt elegendő, míg 
8×10”-en F45–F64 között dolgoz-
tam 8-12 villantással.

Miért síkfilm?

Mert szeretem, mert megtehet-
tem, és mert gyermekkorom óta 
tetszettek a műszaki gépek. Más-
felől a reklámfotó igénye is kor-
látozta a gépválasztást: a „gyári 

nak dolgoztam. Hónapról hónapra 
2-5 csendéletet kellett fotóznom a 
különböző – és persze legújabb – 
telefonokkal. Fontos volt a meg-
rendelő azon kikötése, hogy olyan 
környezetbe helyezzem a tele-
fonokat, amilyenbe még véletle-
nül sem helyezi a gyártó, amikor 
a corporate fotókat készítteti. En-
nek egyébként az a pozitív hoza-
déka is volt a Telekom magazin 
számára, hogy nem az üzletem-
ber stílusú, „Jaj, de jó, hogy ilyen 
drága mobillal telefonálok!” han-
gulatú képekkel volt tele az újság. 
Mindegyik telefon kijelzőjén a 
Westel 900 felirat díszelgett, mert 
a Westel 900 támogatta legjobban 
a lapot. A Telekom magazin nyo-
mott, de korrekt áron vette át a 
fotóimat, amit azzal kompenzált, 
hogy kilobbiztak nekem egy kiál-
lítást a Westel Enternet boltjában, 
a Vörösmarty tér sarkán. Az üzlet 
már nem létezik, azonban a kiállí-
tás teljes anyagköltségét a Westel 
900 állta, amellett, hogy a kiállí-
tótermet is biztosította számomra. 
A tárgyfotó-kiállítás egyébként is 

Török György

● Képzettség: 1989–90: Alkalmazott, műsza
ki és reklámfotós szaktanfolyam a Pallas Lap 
és Könyvkiadó Vállalat szervezésében. 1990–
97: Egyetemi tanulmányok a budapesti ELTE 
Természettudományi Karán, okleveles vegyész 
diploma megszerzése. 1994–2000: Emelt szin
tű kémiatanári képesítés és kiegészítő diploma 
megszerzése.

● Munkahelyek: 1990–1991: Ofotért. 1993-tól folyamatosan: Chro-
mogenic Arts Kft. – saját cég. 1993–1996 – a Kodak PhotoCD rend
szer rendszergazdája mb. szakértőként: Proficolor Kft. 2000-től fo
lyamatosan: szakújságírás (kb. 750 db fotográfiai szakmai cikk). 
2001-től folyamatosan: fotográfia témájú könyvek írása társszerző
ként. 2006: Az első, saját kiadású, saját finanszírozású könyv meg
jelentetése. 2008: Fényképészet c. szakmai kézikönyv társszerzője. 
2008–2010: Kaposvári Egyetem Fotóművészeti Tanszéke: megbí
zott előadó.
● Fontosabb megbízók: Axel Springer, Gas, Johnson & Johnson, 
Kodak Magyarország Kft., Nokia, Pénzügyminisztérium, Pepsi Hun-
garia Kft., Red Bull, Sony Hungaria Kft., Swarovski, T-Mobile / Wes-
tel 900, Unilever.

fotó” mindig 100 megapixel felet-
ti – az anyagszerűség érdekében. 
Ugyanakkor az is „előírás”, hogy 
a telefon alakját, formáját akkor 
is tartani kell, ha ferdén rálátással 
fotózunk. Az így kialakuló rövi-

a high-end technikákat felvonulta-
tó fotózásokat finanszírozza szá-
munkra. A képet pedig legalább 
annyira szeretem, mint a technikát 
és annak kezelését, amivel létreho-
zom. Török György

dülések korrigálását pedig csak a 
műszaki fényképezőgép teszi le-
hetővé. Ha másért nem, hát talán 
azért szeretem a reklámot, mert a 
reklám – ha jól csinálják – mindig 
magasabb költségvetésű, és igazán 



A filmes korszakban és a digitá-
lis világ kezdetén a tükörreflexe-
sekre éhes vásárló általában há-
rom modellből választhatott egy 
gyártó termékei közül. A profi és 
középkategóriás fényképezőgé-
pek mellett egy alapmodell szere-
pelt a termékpalettán. Napjainkra 
a helyzet alaposan megváltozott, 
egyetlen gyártó akár 2-3 belépő 
szintű és több középkategóriás, 
haladó amatőröknek vagy kisebb 
pénzű profi felhasználóknak szánt 
típust, sőt több professzionális ka-
merát is kínál, így állítva a poten-
ciális vásárlót komoly dilemma 
elé, ha D-SLR-re fáj a foga.

Első pillantásra

Ha Nikont vesz kézbe a Canonhoz 
szokott delikvens, azonnal feltűnik, 
hogy semmi sincs a megszokott 
helyén. Máshol vannak a funkció-

Kell-e 
a három nulla?

Bár a Canon félprofi 
kamerája kicsit idő-
sebb a D7000-nél, úgy 
gondoltuk, érdemes 
összevetni a két fény-
képezőgépet, mivel 
tudásuk alapján közeli 
rokonoknak mondha-
tók, annak ellenére, hogy 
a legjobban várt Nikon 
hetven-nyolcvanezer 
forinttal kevesebbe kerül 
a Canon kamerájánál.

Nikon d7000
	 a	Canon eOs 7d	tükrében

Steiner	Gábor

��
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gombok, szokatlan a menürendszer, 
épp a másik irányba kell az objek-
tívet elfordítani, ha le akarjuk ven-
ni. Nincs ez másképp a D7000 és 
7D esetében sem, e sorok írójának 
néha komoly problémát okozott 
egy-egy beállítás gyors megtalá-
lása, annak ellenére, hogy Canon-
ja (mit tesz isten, éppen egy 7D 
modell – ezért kérem, nézzék el, 
ha kicsit elfogultan nyilatkozom) 
mindig keze ügyében van.

A D7000-nek már a mérete is 
szokatlan. A gépváz magassága 
közel 6 mm-rel kisebb a 7D-nél, 
mégis kényelmes tartást tesz le-
hetővé átlagos kézméret esetén, 
de szélessége jócskán elmarad 
a Canon modellétől, viszont ro-
busztusabb benyomást kelt, an-
nak ellenére, hogy még 130 gram-
mal könnyebb is. Mindkét gépváz 
fémből készült és gumiborítást ka-
pott a szükséges helyeken. A 7D 
borítása talán kissé barázdáltabb, 
ami biztosabb fogást tesz lehetővé, 
főképp nyáron, izzadt tenyérrel.

Gombok és menük

Noha mindkét fényképezőgépen 
nagyjából ugyanazok a kezelőszer-
vek találhatók, sőt azok elhelye-
zése is hasonló, a Canon gombjai 
jobban kézre esnek, ami betudható 
a gépvázak közötti méretkülönb-
ségnek is. A Nikon objektívoldali 
felületére is került néhány kezelő-

szerv, a vakunyitó és mélységéles-
ség-ellenőrző gomb mellé. Ezek 
hasznos funkciókat hordoznak, és 
némelyikük a fotós ízlésének meg-
felelően át is programozható.

Néhány szót érdemes a menü-
rendszerről is ejteni. A Nikon me-
nüje kicsit több lehetőséget biz-
tosít, viszont kényelmetlen, hogy 
egy-egy menüponton belül a me-
nüelemeket görgetni kell, ami átte-
kinthetetlenné teszi a beállításokat. 
Ráadásul az utolsó menüpont után 
a vezérlőtárcsát tovább forgatva a 
kurzor az első pontra ugrik, így az 
oldalsó gördítősáv figyelése nél-
kül gyakorlatilag nem tudhatjuk, 
épp merre járunk a menüben, ami 
lassúvá teszi a beállításokat. Így 
gyors akciójelenetek változó vi-
szonyok közötti fotózásakor akár 
le is maradhatunk egy-egy kiemel-
kedően izgalmas pillanatról.

Memória

A Nikon – szemben a Canon CF 
kártyájával – a jóval kisebb SD 
kártyát használja, ezek közül a 
nagy kapacitásúakat is képes fo-
gadni. Ráadásul mindjárt kettőt, 
amit különbözőképpen konfigu-
rálhatunk, így az egy időben ké-
szülő NEF (RAW) és JPG formá-
tumú képek akár külön kártyára is 
kerülhetnek, de menthetjük felvé-
teleinket egyszerre két helyre is 
(backup). A két kártyahely óriási 

kapacitást tesz lehetővé, hiszen 
két 64 Gb-os SDXC kártyát a 
gépbe helyezve, a legjobb felbon-
tású JPEG képekből akár 32 ezer 
darab (!) is készíthető, de a lehe-
tőségek RAW képekből és Full 
HD videóból is kimeríthetetlenek

További előnye lehet a Nikon-
nak az ISO 25 600 értékig terjedő 
érzékenység, ami a 7D esetében 
csak ISO 12 800, bár kérdés, szük-
ség van-e ekkora érzékenységre is.

AF és fénymérés

A Canonnak viszont AF rendszere 
nyújt többet a 19 darab AF ponttal, 
amelyek valamennyien kereszt tí-
pusúak, míg a D7000 ugyan 39 
pontos AF-fel bír, ezek közül vi-
szont csak kilenc kereszt típusú, 
pedig ez gyenge fényviszonyok 
között megbízhatóbb élességállí-
tást tenne lehetővé. A Canon 7D 
emellett rendelkezik egy sor AF 
beállítási lehetőséggel.

Mozgókép rögzítésekor a Ca-
non kamerájával menet közben 
nincs lehetőség az autofókusz 
használatára, a felvétel során így 
a kézi élességállításra kell hagyat-
koznunk, ami – különösen gyen-
ge fényviszonyok között – nem 
biztos, hogy beváltja a hozzá fű-
zött reményeket. Ezzel szemben 
a D7000 biztosítja felhasználójá-
nak az automatikus élességállítást, 
bár ez lassabban működik, mint 

állóképek esetében, így némi élet-
lenséggel itt is számolhatunk, ha 
gyorsan változik a tárgytávolság.

A D7000 fénymérő rendszere 
2016 szegmensen használja a 3D 
mátrix rendszert. Ehhez képest a 
7D 63 zónás iFCL rendszere ke-
vésnek tűnik, ám a két géppel ké-
szített felvételeket vizsgálva kide-
rül, semmivel nem pontatlanabb 
ez a rendszer. Extrém esetekben 
azonban bizonyára jó szolgálatot 
tesz a több fénymérési zóna.

D7000 előnyök

A Nikon D7000 sok tekintetben 
túlszárnyalja a 7D-t. Esőként a 
2016 pontos fénymérési rendszer 
emelhető ki, ami – ahogy már 
említettük – egyes fotózási hely-
zetekben jó szolgálatot tehet. Az 
új 39 pontos Nikon AF rendszer 
a korábbi D90-ben megtalálható 
11 pontos Nikon rendszerhez ké-
pest hatalmas fejlődést jelent. Ha 
eltekintünk attól, hogy csak 9 AF 
érzékelő kereszt típusú, ez a tu-
lajdonság is a D7000-et erősíti, 
a 7D 19 AF pontos rendszerével 
szemben, bár kevés fényben a ke-
vesebb több lehet, mivel a Canon 
kamera valamennyi AF érzékelő-
je kereszt típusú. További Nikon 
előny a mozirögzítés közben is 
működő autofókusz, valamint a 
kettős memóriakártya foglalat, 
amit leginkább a félprofi-profi 
felhasználók értékelhetnek.

7D előnyök

A Canon kamerája igen kiemelke-
dő teljesítményt nyújt, annak elle-
nére, hogy a Nikon D7000 egyes 
tulajdonságaival képes a másfél 
évvel ezelőtt bemutatott fényké-
pezőgép lekörözésére. A kamera 
szolgáltatásai kényelmes és rend-
kívül rugalmas fényképezést tesz-
nek lehetővé, mind álló-, mind 
mozgóképek készítésekor, igaz, az 
AF hiánya okozhat némi kényel-

metlenséget mozi készítésekor. 
A 7D kiemelkedő tulajdonsága a 
gyors, 8 fps sorozat-fényképezési 
sebesség, ami a leggyorsabb ka-
merák közé emeli a gépet.

Piaci verseny

A Canon 7D a jelenlegi fényképe-
zőgép-piacnak továbbra is jelentős 
és meghatározó egyénisége tulaj-
donságaival és képminőségével, de 
kétségtelen, hogy a Nikon D7000 
gyengítheti eladási statisztikáit, hi-
szen a kamera rendelkezik néhány 
kiemelkedő funkcióval, ráadá-

sul jó egy évvel fiatalabb termék 
a piacon, és ára is alacsonyabb. A 
Canon azonban várhatóan hama-
rosan megadja választ, egy EOS 
7D Mark II képében, hiszen a mai 
fényképezőgép-piaci versenyben a 
legkésőbben bejelentett fényképe-
zőgép mindig rendelkezik valami-
lyen új tulajdonsággal, funkcióval 
a valamivel idősebb versenytárs-
hoz képest. Kérdés persze, hogy 
ezek az előnyök mennyivel teszik 
a gépet használhatóbbá a minden-
napokban, vagy mennyire egysze-
rű marketingfogás egy-egy új szol-
gáltatás beépítése.

Nikon D7000 Canon 7D
Rögzített	pixelszám	(Mpixel) 16,2 18,0

Fájlformátum RAW,	JPEG RAW,	JPEG

Adattároló SD, SDHC,
SDXC (x2 db) CF	I/II

Képfedés kb .	100% kb .	100%

Min .	záridő	(s) 1/8000 1/8000

Max .	záridő	(s) 30 30

Vakuszinkronidő	(s) 1/250 1/250

Fénymérés 2016 pontos RGB 63	zónás	SPC	TTL

–	átlagoló 3D Kiértékelő

–	részleges Középre	súlyozott Részleges

–	szpot Igen Igen

Expozíciós	módok

P,	A,	S,	M,
Auto	(21	mód),

Felhasználói
(2	programozható)

P,	A,	S,	M,
Auto,	Kreatív	auto,

Felhasználói
(3	programozható)

ISO	érzékenység ISO 100–6400, 
–25 600

ISO	100–6400,		
–12	800

Élességállítás AF,	AFS,	AFC,	AFA,	M AF,	AFS,	AFC,	M

–	élességpont
(élességpont/kereszt	alakú) 39/9 19/19

Max .	sorozatfelvétel	(kép/s) 6 8

Beépített	vaku	kulcsszám		
(ISO	100,	m) 12 12

Videorögzítés	(képpont) HD (1920×1080) HD (1920×1080)

LCD	(cm) 7,5 7,5

Víz-	és	porálló Nem Igen

Akkumulátor EN-EL15	lítium-ion LP-E6	lítium-ion

Méretek	(mm) 132×105×77 148,2×110,7×73,5	

Tömeg		
(g;	akku	nélkül/akkuval) 690/780 820/na

Fogyasztói	ár	(Ft) 300 000 385	000

Ezt látjuk a Canon, illetve a Nikon gép keresőjébe tekintve
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derítésre is alkalmas folyamatos fény ugyanúgy fel-
dobja a videofelvételeket, ahogyan a vakus derítés a 
fényképeket.

A középosztály

A középső árkategória általában a távvezérelhetőség 
miatt fontos. Olcsó áron juthatunk távvezérelhető 
vakuhoz. Létezik csak távvezérelhető, kedvező árú 
megoldás a Nikonnál: a Wireless Remote Speed-
light SB-R200 fényképezőgépre fel nem tehető 
vaku. Ugyanakkor színes szűrőkészlettel, dönthe-
tő talppal és miniállvánnyal kerül forgalomba. A kö-
zépkategória akkor is jó választás, ha nem akarunk 
sok pénzt áldozni rendszervakura, de kellene a fle-
xibilis reflektor, a zoomreflektor vagy a közepesen 
nagy fényteljesítmény. A zoomreflektor a teleobjek-
tíves vakus képekhez kell általában, mert megnöve-
li a vaku fényerejét. A közepes fényteljesítmény és 
a forgatható-billenthető reflektor pedig a mennye-
zetre villantott derítővakuzásnál jön jól. Sokaknak 
van stúdióvakuszettje vagy nagy fényerejű objektív-
je, ezekhez nem kell a méregdrága felső kategóriájú 
vakukat megvenni. Azt se felejtsük, hogy a maga-
sabb ISO beállítás általában többet segít, mint a na-
gyobb vaku, mert a környezeti fényeket jobban tud-
juk használni.

Ha flexibilis reflektorra vágyunk, a reflektor ne 
csak billenthető legyen, hanem forgatható is, vala-
mint legyen zoom is a reflektorban. Álló helyzetű 
felvételeken mit sem ér a csak döntésre alkalmas 
reflektor, hiszen nem tudunk vele a mennyezetre 
villantani. A zoomolás is fontos mennyezetre vil-
lantásnál, mert közeli témánál nagylátószögre kell 
állítani a vakut, hogy ne kapjunk csúnya fényfol-
tot a képen. Távoli témáknál pedig tele állásba kell 
zoomolni a vakut, mert a nagy távolság miatt sok 
fény elvész.

Összefoglalva: vagy merevreflektor (zoommal 
vagy anélkül), vagy minden irányba forgatható és 
billenthető reflektor – minden esetben zoommal.

Az elit

A felső árkategória a divatról és a fényerőről híres. 
Az előbbi pejoratív, az utóbbi hasznos is lehet, bár 
ritkán van szükség rá (ld. fentebb). A divatot kiegé-
szíti a sok programozási funkció, amelyeket soha-
sem használunk a gyakorlatban, és a „cream-price”, 
azaz az irgalmatlanul magas árrés. Nevetségesnek 
tartom, hogy egy 50-70 J fényteljesítményű rend-
szervaku annyiba kerül, mint egy beállítófénnyel is 
rendelkező, 400-500 J-os stúdióvaku (2,5-3,5 fény-
érték az eltérés). Az igazat megvallva, olcsóbb 3-4 
stúdióvakuval műtermi világítást létrehozni, mint 
3-4 rendszervakuval, mert a rendszervakuhoz az 
ernyőtartó dupla billenőfejeket is meg kell ven-
ni, meg a fotó- vagy lámpaállványokat. A dupla bil-
lenőfej azért kell, mert a felső billentéssel a vakut 
kell centírozni a használt ernyőhöz, az alsó billen-
tés pedig az egész vaku–ernyő páros irányítását te-
szi lehetővé.

A rendszervakus stúdióépítésnek kültéren van na-
gyobb jelentősége, vagy ha rohamtempóban kell 
dolgozni egy esküvőn. Ugyanakkor tény, hogy a vá-

A vakuválasztás szempontja lehet magának a kate-
góriának a kiválasztása. Általában a vaku fénytelje-
sítménye a fontos.

A legkisebbek

A legkisebb rendszervakuk majdnem mind merev-
reflektorosak, vagyis direkt fényt adnak. A kis tel-
jesítményhez hozzátartozik a gyors feltöltés, azaz 
gyors egymásutánban lehet a felvételeket készíteni. 
A mai nagy ISO érzékenységek mellett nem szük-
séges állandóan a legnagyobb rendszervakut hasz-
nálni. A kis vaku kis tömegű, ezért könnyebben 
lehet vele dolgozni, nem húzza el kezünket a gép-
vázzal együtt, ha álló felvételeket készítünk. Derí-
téshez is ideálisak, mert a fényellenzőt már feltehet-
jük az objektívre – szemben a beépített vakukkal –, 
és így kültéren ellenfénynek használhatjuk a napot, 
vagy rendezvényen nem homályosítják el a felvé-
telt a szembe sütő lámpák. Divatbemutatón például 
inkább csak derítünk a vakuval, mert a bemutató at-
moszféráját teljesen agyonüti az erős frontfényt adó 
vaku.

A környezeti fényeket sokan elfelejtik beexponál-
ni, pedig ez a kulcsa a jó vakus képnek, akárhol is 
vagyunk. A jelszó: a vaku csak derítsen! Megjelent 
a piacon az első videolámpás hibrid vaku is, a Ca-
non Speedlite 320EX. Aki videózásra is használja 
fényképezőgépét, vegyen ilyen modellt magának. A 

A megfelelő vaku kiválasz-
tása nem mindig könnyű fel-
adat. Különböző funkciókhoz 
különböző villanókat készíte-
nek, ráadásul ezekből is több-
féle típust. A vakutípusok 
megismerésében és a válasz-
tásban szeretnénk segíteni.

Típusjellemzők
Török	György

Rendszervakuk körképe sárlás divatja miatt drágábbak ezek a vakuk, mint 
amennyit érnek.

A távvezérelt rendszervakus rendszereknek most 
kezdődik a divatja, mert most kezdik reklámozni a 
gyártók ezeket a termékeket. A divat pedig – a ha-
raghoz hasonlóan – nem jó tanácsadó. Ha valakinek 
óriási fénymennyiségre van szüksége, akkor elke-
rülhetetlen és indokolt a megvásárlásuk. Másik in-
dok lehet, ha nem akarunk külön távvezérlőt venni 
a rendszervakus-többlámpás világításhoz. A régeb-
bi digitális vázak beépített vakui ugyanis nem ve-
zérlik a rendszervakukat többlámpás rendszerben. 
Különösen a Canon-tulajdonosokat sújtja ez, hiszen 
csak a 7D vázban van beépített távvezérlés. Aki-
nek nem távvezérléses a fényképezőgépe, az a drá-
ga távvezérlők helyett inkább egy felső kategóriás 
vakut vásároljon, és azt egészítse ki középkategó-
riás, távvezérelhető készülékkel. Ha több lámpában 
gondolkodunk, legalább két felső kategóriás vaku 
legyen a rendszerben, mert nagyobb ernyőkbe sok 
fény kell. A többi vaku viszont nyugodtan lehet kö-
zépkategóriás, mert díszítő- és derítőfényeknek a ki-
sebb teljesítmény is megfelel.

(Takács Szabolcs felvétele)



�1

Közeli megoldások

Makrovakuk, körvakuk közelfelvételhez szüksé-
gesek. A viszonylag hosszú objektív- és közelfény-
képező tubusok kitakarják az egyéb rendszervakuk 
fényét makrofelvételnél. Az ilyen felvételekhez álta-
lában több lámpa is kell, mert szebbé, texturáltabbá 
válnak velük a felvételek. A derítőlap pedig nem 
mindig megoldás. A nagyobb rendszervakuk sem 
férnek el a kis hely miatt, ami az objektív és a tárgy 
között van. Emiatt az objektívre szereljük a spe-
ciális vakukat, melyek kis helyet foglalnak el. Az 
áramforrás és a vezérlés a vakupapucsba csúsz-
tatott egységben van, melyet kábel köt össze a ki-
csiny lámpákkal. A Nikon rendszerben az SB-R200-
as távvezérelhető vakukat lehet az objektív elejére 
szerelni, és az SU-800-as távvezérlővel vagy az SB-
700 / 800 / 900-as vakukkal lehet vezérelni a lámpá-
kat. A legtöbb makrovakuban beállítófény is van, 
általában LED, hogy az autofókusz és a képkompo-
nálás zavartalan legyen.

Történetileg a gyűrűs vakuk vagy körvakuk voltak 
az elsők. Árnyékmentes megvilágítást adnak, mert 
az objektív minden oldaláról világítanak. Modellfo-
tónál, ahol távolabbról dolgozunk, megjelennek az 
árnyékok. Ezek azonban minden oldalon, lágyan, 
világos tónussal veszik körbe a modellt, ami külön-
leges hatást ad. Divatfényképészek ezért használják. 
Ha körvakuval szerelkezünk fel, és magasabb ISO 
beállítással dolgozunk, magunk is használhatjuk ezt 
a technikát. Makrofotóhoz általában jobb, ha két 
pontból világítunk. Ezért jelentek meg a kétlámpás 
makrovakuk az utóbbi időben a piacon. Ha körva-
kunk van, átalakíthatjuk két vagy három lámpává a 
nagy felületét, ha fekete ragasztószalaggal lefedjük 
a feleslegesen világító felületeket.

A Nikon vertikum az sB-900-as 
csúcsvaku mellett felső 

kategóriában az sB-700-as modellt kínálja. Eme 
két vaku az első a világon, melyeknek firmware-e 
frissíthető a fényképezőgépen keresztül. Ne felejt-
sük, hogy a fényképezőgép firmware-ének frissí-
tése érintheti a vaku vagy egyes csereobjektívek 
firmware működését, azaz ezeket a tartozékokat is 
újabb vezérlőszoftverrel kell ellátni. Az SB-900-as 
34 m-es, míg az SB-700-as 29 m-es kulcsszámmal 
rendelkezik, ami mindössze 1/3 fényérték, azaz le-
heletnyi különbségről van szó. Mindkét villanó há-
rom világítási mintázatban képes keverni fényét a 
környezeti fényekkel: középhangsúlyozottan, telje-
sen homogén módon vagy a Nikon strandard sze-
rint. Mindkét vaku távvezérel további vakukat, és 
a fénycsöves világítású helyeken automatikusan 
ad white-balance információt a gépvázaknak, ha a 
megfelelő Nikon fényszűrőt a reflektorra helyezzük. 
Ez nagyon nagy segítség a riportereknek, hiszen 
a kompakt fénycsövek fénye csak szűrőzött vaku-
fénnyel keverhető, ha nem akarunk zöldessárga hát-
tereket a riportfelvételeken.

Az sB-600-as kulcsszáma 30 m, ami az SB-900-
ashoz viszonyítva 1/2 fényértékkel kevesebb. Talán 
innen is látszik, miért vagyok annyira ellene a ma-
gasabb árkategóriának: nincs annyival több fénye, 
mint amennyit első látásra elvárnánk a kulcsszá-
mok alapján: az SB-900-as fénye kisebb változás 
az SB-600-ashoz képest, mintha ISO 100/21°-ról 
ISO 200/24°-ra feljebb állítjuk a fényérzékenysé-
get. Tény viszont, hogy sokkal egyszerűbb vezér-
lése van az SB-600-asnak, például nem cserélhető 
otthon a firmware-e, nincsenek folyamatos fény ke-
veréséhez beépített mintázatai. Ezzel szemben köny-
nyebb és olcsóbb, és bár nem távvezérel, kiválóan 

távvezérelhető egység. Általános 
célú amatőrvakunak is remek.

Az sB-400-as kulcsszáma 21-es 
(ISO 100/21°), nincs zoomreflektora, 
de a széles látószöget is kivilágí-
tó reflektor felfelé billenthető. Ki-
csi és könnyű, mindössze 2 darab 
LR6-os ceruzaelemmel működik. 

Nem kompa-
tibilis a Nikon 
Creative Ligh-
ting Systemmel 

és nem távvezé-
relhető. Jó alternatívát 
jelent viszont sok ripor-
teri feladatnál a beépí-
tett vakuhoz képest. Ha 

az SB-900-ashoz viszo-
nyítjuk, 1,2 fényértékkel ke-

vesebb a fénye, ha az SB-900-as zoom reflektora 
nincs tele állásban. Ne becsüljük tehát le az ilyen 
127 g-os kisvakukat, melyek zsebben elférnek, és 
mindig nálunk lehetnek.

A már említett sB-R200-as kulcsszáma 10 m, me-
revreflektora van, beállítófénnyel rendelkezik, ami 
távvezérlésnél és makrózásnál nagyon hasznos. 
Áramforrása CR123-as lítiumelem, mely nem ol-
csó, de könnyű, így a kis egység valóban az objek-
tívre szerelhető. Csak távvezérléssel működik, amit 
a vázak beépített vakui, a külön is megvásárolható 
SB-U800-as távvezérlő vagy az SB-700 / 800 / 900-
as rendszervakuk nyújtanak. Ez a multifunkcioná-
lis kisvaku igen kreatívvá és flexibilissé teszi a Ni-
kon rendszert, mely egyébként is a szakirodalom 
legjobbja. Az új SB-700-as pedig igen sok tapasz-
talaton alapuló fejlesztést foglal magában. Minden 
Nikon vaku papucsa fémből készül, így nagy igény-
bevétel esetén is hosszú ideig szolgálják a fotósokat.

A Canon gyártási programjában a 
csúcsvaku a speedlite 

580eX II-es, kulcsszáma 58 m, ISO 100/21°-nál 105 
mm-es állásban. Felhívom a figyelmet arra, hogy a 
kulcsszámok közvetlen összehasonlítása nem ad 
megfelelő tájékoztatást, mert a Canon rendszer tele 
állásra vonatkoztat. Ez semmiképpen sem vásár-
lóbarát megközelítés, mert a Canonnak is van me-
revreflektoros vakuja, mely nagylátószöget világít 
ki. Így a Canon rendszeren belül sem használható a 
kulcsszám összehasonlító adatként. Még nehezebb 
az összevetés, ha például Nikon vakuval szeretnénk 
a Canon termékeket összehasonlítani, ugyanis a Ni-
kon – teljesen jogosan – enyhe nagylátószögű állás-
ra adja meg a kulcsszámokat, ugyanis a felhaszná-
lók legtöbbször így vakuznak. Megemlítem, hogy a 
Metz, a patinás SCA vakugyártó (SCA = Special Ca-
mera Adaptation) is keveri a kulcsszámmegadáso-
kat a termékeinél.

A Canon speedlite 580eX II-es a nevében is lát-
ható római szám alapján egy korábban már bevált 
felső kategóriás termék továbbfejlesztése. A Nikon 
csúcsvakukhoz hasonlóan fehéregyensúly informá-

Canon vázakhoz  
(májustól Nikonhoz is)
30 990 Ft
Ez az auto zoom villanó egy 
teljes értékű ETTL II vaku 
TTL, M, S1 és S2 fotocella 
módokkal. Multi móddal, azaz 
stroboszkóp funkcióval is fel-
vértezték, tudja a második re-
dőny szinkront, a vakuteljesítmény-kompenzáció 
±3 EV terjedelemben 1/3 EV lépésekben állítha-
tó. Az auto zoom funkció kikapcsolható, és ma-
nuálisan is zoomolható a reflektorfej. A vaku feje 

–7 és –90° közt (vertikális), ill. 0–270° közt (ho-
rizontális) állítható. Manuálban 1/128-ig blen-
dénként 3 lépésben szabályozható. További funk-
ciók: FEB, FEC, FEL. A reflektorfejen beépített 
derítőlap és széleslátószögű diffúzor található. 
Kompatibilis az ST-E2 transzmitterrel.

www.cfoto.hu • Tel.: 20/243-4133

Yongnuo YN 468
rendszervaku

www.cfoto.hu • Tel.: 20/243-4133

Canon és Nikon vázakhoz
24 990 Ft
i-TTL. Gyors újratöltés (2 má-
sodperc manuál 1/1-en). Manuál 
1/1–1/64 (Sony és Minolta kivé-
telével minden márkával kompa-
tibilis manuálban). Fotocella (két 
mód: egyvillanásos és TTL mérő 
elővillanásos). Auto zoom reflektor (manuálisan 
is állítható Nikon modellnél 24–85 mm + széles 
diff.). Kulcsszám: 33. Dönthető (0–90°) és for-
gatható (0–270°) reflektor. Beépített derítőlap és 
széleslátószögű diffúzor. Színhőmérséklet: 5600 
K. Villanási idő: 1/800–1/20 000 s. Második 
redőny szinkron (gépvázról állítva). AF segéd-
fény. Energiatakarékos mód (TTL-ben 40-50 s, 
manuálban 30 perc után). FEB, FEC, FEL. Tö-
meg: 250 g.

Yongnuo YN 467  
rendszervaku
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Az amerikai W. K. L. Dickson 1890-ben 
létrehozta a 35 mm-es filmet, mely 
végigfutott az egész 20. századon.

jeGyzetlAPoK A FototeCHniKA történetéből
Fejér	Zoltán	György	sorozata

Történeti eljárásokkal, így például 
a ferrotípiával még az 1940-es évek 
elején is dolgoztak a vásári gyorsfo-
tográfusok. Az üveglemez a szakfény-
képezésben az 1950-es évek végéig 
tartotta hadállásait. A könnyebben 
kezelhető film mint nyersanyag 
azonban gyorsan, már az 1920-as 
évek elejére meghódította a műked-

velőket, majd a magukat valamivel 
nehezebben megadó hivatásosokat is.

A fényképezés technikájának a 20. 
század során határozottan és folya-

matosan megmutatkozó fejlődését 
a képkészítés iránt egy-

értelműen megmu-
tatkozó igény és fi-
zetőképes kereslet 

váltotta ki és tartot-
ta fenn. A pusztítá-

sok ellenére még a két 
világháború hatását is 

egyértelműen figyelemre 
méltónak kell mondanunk. 

A hosszú ideig tartó első 
világháborúban a katonák 

rengeteg magánfelvételt ké-
szítettek, és hazaküldésükkel 

„tudósították” családtagjaikat. 
A II. világháború időszakához 
kapcsolható jelentős katonai 
fejlesztések pedig – például az 
infravörös fényképezés vagy 
az objektívek tükrözésgátló 
réteggel történő bevonása – 
a békeidőben megjelentek 
a polgári célú felhaszná-

lásban is.
A fejlesztések főbb 

területei: a felvételi 
eszközök (fényképe-
zőgépek, objektívek 
és tartozékok), a 

(a szerző felvétele)

A filmszalag évszázada
ciót is továbbít a Canon vázak-
nak. Újratöltése halkabb, mint 
eldődjéé, illetve az E-TTL II-es 
fényméréssel kompatibilis. Va-
kupapucsa fémből készül, idő-
járásálló szigetelése van. Külső 
áramforrással gyorsítható az újratöltése, egyben el-
kerülhető a gyakori akkumulátorcsere. Távvezérlő 
egységként működik, illetve teljes körű vezérelhe-
tőséggel szerelték fel a konstruktőrök.

A középkategóriás 430eX II-es ugyancsak egy ko-
rábbi típus továbbfejlesztése. A pontosabb vakufény-
mérést szolgáló E-TTL II-es rendszerrel is kompati-
bilis, vakupapucsa ugyancsak fémből készül, mint 
nagyobb testvérének talpa. Egyéb jellemzőiben egye-
zik elődjével, ugyanakkor megjegyzem, hogy a koráb-
bi elődökhöz képest (420EX és 430EZ) igen sokféle 
szolgáltatással rendelkezik. Távvezérelni nem tud, de 
teljes mértékben távvezérelhető egység. Fogyasztása 
meglepően alacsony. Kulcsszáma 43 m, ugyanabban 
a 105 mm-es állásban, ahol az 580 EX II-es kulcsszá-
ma 58 m. Ennek alapján a két készülék összehasonlít-
ható: a Canon vertikum jobban van skálázva fénytel-
jesítmény szerint, ugyanis a 430 EX II-esnek kereken 
1 fényértékkel kisebb a fénymennyisége.

A merevreflektoros kisvakuk közül a 270eX a ko-
rábbi típus: könnyű, kompakt kivitele van, mindösz-

sze 2 darab LR6-os ceruzaelemmel üzemel. 155 g-ot 
nyom, ennek ellenére 27 m-es a kulcsszáma, ami 
majdnem eléri a Nikon SB-600-as fényteljesítmé-
nyét. Zoomreflektora kétállású, így normál és tele-
objektíveknél megnő a fényteljesítmény. A reflektor 
felfelé is billenthető, így a kisvakuk területén a Ca-
non nagyon kényezteti az amatőr fotósokat.

A Canon speedlite 320eX abszolút új kategória, 
régi hiányt pótol. Legfontosabb a beépített LED video-
lámpa, így videofelvételeinket is deríthetjük, vagy vi-
lágíthatjuk vele. 32-es kulcsszáma a Nikon SB-600-
as középkategóriás vakuval sorolja egy súlycsoportba. 
Reflektora dönthető és forgatható, illetve kétállású 
zoom van benne. Ezen túlmenően távvezérelhető, il-
letve 4 darab LR6-os ceruzaelem táplálja, hogy a 
videofény vagy a távvezérelt üzemmód hosszabb 
idejű lehessen. Tömege ezért nagyobb, mint 270EX 
testvéréé. A legjobb választás a Canon sorozatban a 
320EX az amatőröknek, melyet csak egy 580EX II-
vel kell kiegészíteni a távvezérelhetőséghez.

Csak távvezérlő a speedlite transmitter st-e2, 
illetve két makrovaku egészíti ki a Canon termék-
skáláját. A macro Ring Lite mR-14eX klasszikus 
körvaku, de két ívelt villanócsöve miatt osztható 
a világítás két oldalra. A jobb és bal oldal világítá-
si aránya széles határok között beállítható. A vaku 
forgatható az objektív elején, ezért a jobb-bal vilá-
gítási megoldás alsó-felső párosra is átalakítható. A 
macro twin Lite mt-24eX viszont két kis villanó-
fejből áll, melyek szabadon pozicionálhatók az ob-
jektívre erősített gyűrűn. A kreatív vakuhasználatot 
a villanófények vezérelhető aránya ugyanúgy segí-
ti, mint a gyűrűs vaku esetében. A Canon rendszer-
ben vezetékek csatlakoznak a makrovakuk közpon-
ti egységéhez, ezért kényelmetlenebb a használatuk, 
mint a vezeték nélküli Nikon megoldásé.
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felvételkészítés segédeszközei (a 
megvilágítás eszközei), a felvé-
teli és képkészítési anyagok (le-
mezek, filmek, fotópapírok) és a 
kidolgozáshoz felhasznált eszkö-
zök.

A fontosabb eredmények: a fil-
mek érzékenységének és felbon-
tóképességének növelése, a tó-
nusvisszaadás javítása; színes diapozitív (később negatív); csak 

infravörös vagy UV fényre érzé-
keny filmanyagok; színes fotópa-
pír kifejlesztése; a felvételi mé-
retek csökkentése: tekercsfilmnél 
9×12 centiméterről 4,5×6-ra, 
majd a 35 mm-es és 16 mm-es 
mozifilmek bevonása a fényké-
pezés körébe. Mindez magával 
hozta a nagyítás jelentőségének 
növekedését is. A felvevő objek-
tívek fényereje emelkedett, és át-
lagos gyújtótávolságuk 135–105 
mm-ről 75–50 mm-re csökkent.

Az esetek egy részében a gyár-
tók fejlesztőrészlegei a felvé-
teli eszközökhöz hozták létre a 
megfelelő méretű és kiszerelésű 
anyagot. Erre jó példa a különbö-
ző méretű filmtípusok kialakulá-

A fekete-fehér felvételi nyers
anyag a 19. században a 
színérzéketlenségtől eljutott a 
korlátozott színérzékenységig. 
Az ortokromatikus filmeket 
vörös színű sötétkamra-vi
lágításban lehetett kidolgoz
ni. Nagy változást hozott az 
1910-es évek minden színt ér
zékelő (fekete-fehér!) pankro
matikus filmje, amelynek ki
dolgozásához már valóban 

„sötét” kamra szükségelte
tett. A papírképkészítésben az 
előhívást nem igénylő nap
fénymásolást felváltotta a 

„gázfénypapír”, amely meg
nevezés az előhívással járó 
megnövelt érzékenységre és 
a mesterséges fénnyel történő 
megvilágításra utal. A gáz
lámpás utcai és lakásvilágí
tást fokozatosan felváltotta a 
villanyvilágítás, ennek erős 
fénye már megkönnyítette a 
brómezüst-zselatinos fotópa
pírra történő nagyítást.

A hazai fogyasztót nem kényez
tették úgy, mint például az an
gol gyűjtőket. Ők egy 1994-es 
árjegyzék tanúsága szerint 
9-féle különböző méretű (101, 
103, 116, 118, 122, 124, 130, 
616, 828) ortokromatikus filmen 
kívül 127-es pankromatikusat 
és háromféle (127, 620, 828) 
színes nyersanyagot még vásá
rolhattak!

Mihályi József 
által tervezett 

Bantam Speciál 
fényképezőgép, 

1930-as évek

35 mm-es 
filmre dol-
gozó Kodak 
sztereo-fény-
képezőgép, 
1950-es évek

Mihályi József által tervezett Kodak Ektra  
fényképezőgép, 1940-es évek

sa. Máskor a már meglévő nyers-
anyaghoz terveztek egy eszközt. 
Itt a kétoldalt perforált 35 mm-es 

„mozifilmet” használó fényképe-
zőgépeket, és közülük is legelső-
sorban a Leicát kell megemlíteni.

A már használat-

ba került anyagok és eszközök 
is kiprovokálhatták a fejlesztést. 
A megnövekedett érzékenységű 
fekete-fehér filmek és az 1906 

után forgalomba került színes 
diapozitívek új elveken működő, 
pontosabb eredményt adó fény-
mérő használatát igényelték.

Az Eastman Kodak cég film
jeinek típusszáma a fejlesztés 
sorrendjére utal. 1895-ben je
lent meg a 101-es és 102-es, 
1896-ban a 103-as, 1897-ben 
a 104-es típusú nyersanyag. 
1898-ban 105 és 115 közötti 
számozással 11-féle új anyagot 
dobtak piacra.

Az éppen száztíz éves 120-ast 
eredetileg egy rendkívül egy
szerű boxgéphez tervezték meg. 
Furcsa és véletlenszerű módon 
ezt a filmtípust ismerjük ma te
kercsfilmként.

A teljes felsorolás helyett in
kább csak megemlítem a soro
zatot záró két sikeranyagot, az 
1963-as 126-os Instamaticot 
és a 110-es Pocketet. A jól is
mert „kisfilm”, leica méret, 35 
mm vagy 135-ös film ugyanazt 
takarja. A 24×36 mm-es nega
tív vagy diaképeket rögzítő fil
met, amelynek a szélessége 35 
mm és ebből jön le a perforáció 
meg még egy kicsi, így adódik 
a 24 mm-es képmagasság.

A piaci szereplők közötti vetélkedést nem csak a cégek harcának ne
vezhetjük, olykor egyértelmű gazdaságpolitikai színezetet is kapott. 
Erre jó példa a német kisüzemek és a japán középvállalatok egyen
lőtlen küzdelme az 1950-es évek végén, 1960-as évek elején. A nyu
gat-német Wirgin családi vállalkozás Edixa néven jó minőségű kis
filmes, tükörreflexes fényképezőgépet gyártott, amelyhez egy sor 
beszállító (Schacht, Isco, Enna, Rodenstock, Schneider) kitűnő, 42-
es menetű objektívjét lehetett használni. A verseny nyertese azonban 
a japán vetélytársak – Ricoh, Yashica, Asahi – közül került ki…

Tekercsfilmes 
sztereo-fény-
képezőgép, 
1900-as évek

(a szerző felvétele)

Első világháborús lövészárok, amatőr felvétel
Autós kirándulás, amatőr fénykép 1910 körül
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Kora
tavasszal

 Háztáji

Néhány felvétel készítéséhez el 
sem kell hagynunk a szűkebb kör-
nyezetünket.

A fákon, bokrokon rügyek pat-
tannak, napról napra nőnek a 
friss zöld hajtások, virágok so-
kasága bomlik ki az ágakon. 
Előbbiekhez jól jön egy makro-
objektív, vagy kisteléhez egy köz-
gyűrű, szűrőmenetbe csavarha-
tó, illetve a kis kompaktokhoz 
egyéb módon rögzíthető előtét-
lencse, a virágos ágak fotografá-
lásához pedig még ez sem szük-
séges. Célozzunk be egy olyan 
virágos ágat, amely mögött csak 
távolabb van másik ág, ne hasz-
náljunk nagyon szűk rekeszt, 
komponáljunk, és már kész is a 
hangulatos fotó az utolérhetetle-
nül gyönyörű tavaszi éggel, ame-
lyet az élesen leképezett ágda-
rabunk mögötti virágok színes 
foltjai tarkáznak.

 Virágos tér

Az erdő fái még nem kezdenek 
leveleket hozni, az így nyert 
fényt alaposan kihasználják a vi-
rágok. Némelyikük – mint pél-
dául az odvas keltike – pompás 
virágszőnyeget alkot az erdő ta-
laján. A déli, gyorsan felmelege-
dő lejtők rétjein is hamar beindul 
az élet.

Krivánszky	Árpád

Tavasszal a természetfotósnak már nagyon 
viszket a mutatóujja, amelyikkel az expo-
nálógombon szokott matatni. A hóval és 
jéggel „tele van a hócipője”, s nagyon unja 
már a hideget. Márciustól már nemcsak 
világít, hanem melegít is a nap, érdemes 
útra kelni. A sokféle hazai tájtípus más-
más gyönyörű fotóznivalóval kecsegtet.a természetben
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 Hullámos táj

A gánti felhagyott bauxitbánya 
vöröses talaján is jól mutat az ég 
színét visszatükröző apró tólen-
cse és a bokrok kora tavaszi zöld 
hajtásai. Igézően szép fotótémá-
kat kínálnak az erdőfoltokkal, fa-
sorokkal tagolt kultúrtájak is. Az 
egymás mögötti szelíd lankák haj-
landók a kedvünkért hullámos táj-
já alakulni, amely egyaránt szép a 
friss szántás barázdáival vagy az 
őszi, már kelő vetés szabályos so-
raival.

Ha utunk során találkozunk 
míves kidolgozású útszéli kő-
kereszttel, bádogkrisztussal, ne 
sajnáljunk rá néhány képkockát 
(pontosabban tárhelyet). „Éghang-
súlyos” fotót csak akkor érdemes 
készíteni, ha izgalmas, szép fel-
hős az égbolt.

Ne szégyelljünk időnként 
„téesz hangulatú” fotókat készí-
teni a földeken szorgoskodó gé-
pekről és emberekről; az efféle 
képek gyakran jobban mutatnak 
fekete-fehérben. Lovakat, szürke 
marhákat is láthatunk már kint, 
jól festenek a tájban.

Ha kora reggel vagy nem sok-
kal alkonyat előtt mozgunk az 
autóval, tartsunk egy teleobjek-
tívvel felszerelt gépet a kezünk 
ügyében. Az úthoz viszonylag 
közel legelésző, csipegető őze-
ket, nyulakat, fácánokat a lete-
kert ablakú autó jóval kevésbé 
zavarja, mint az abból kiszálló 
ember.

 Víz közelében

A patakokat kísérő, tavakat kö-
rülölelő, sárgásbarna hajtásvégű, 
valószerűtlenül sárgászöld lom-
bozatú fűzfák színükkel kiemel-
kednek a még kopasz, jobbára 
színtelen tájból.

Hajnalban a mélyedésekben, la-
posokban megülő rétegköd sej-
telmes lepelbe burkolja a tájat. 

A legkülönfélébb virágok – a 
fehértől a sárgán át a liláig – 
nyújtogatják fejecskéiket az élte-
tő nap felé.

A 2011-ben az év virágjának 
választott leánykökörcsin óva-
tos duhaj: szárát és a virág kül-
ső kelyhét sűrű szőrök borítják 
az ilyenkor még gyakori éjszakai, 
hajnali fagyok ellen. A virágok 
fényképezésénél fontos, hogy 
kameránkkal lemenjünk a virág 
szintjére.

Az éles fotó elkészítéséhez 

gyakran van szükségünk egy jó 
természetfotós állványra. A za-
varos, éles tónuskülönbségekkel 

„terhelt” háttér nem szép, igye-
kezzünk virágunknak nyugodt 
hátteret biztosítani, aminek egyik 
eszköze, hogy a tágabb rekesz-
nyílásokkal fotografáljunk a hát-
tér elmosása érdekében.

Érdemes kihasználni a szín-
kontrasztokat: a kökörcsin kék-
je jól passzol a tavalyi elszáradt 
gyep kelő naptól aranyló színé-
hez.



Igyekezzünk a fotózással, mert 
ezt a leplet a gyorsan égre ka-
paszkodó nap hamar felrántja. 
A virágzó fűzbarka a körülötte 
szorgoskodó méhekkel ismét 
előcsalogatja belőlünk a makro-
fotóst.

A tószegélyek, tocsogós ré-
tek, turjánosok kora tavasszal 
a békák nászának színtereivé 
válnak. Kis előkészülettel jól 
fényképezhetők ezek az egyéb-
ként óvatos, de a násztól kissé 

„megbolondult” kétéltűek. Le 
kell térdelni, hasalni, érdemes 
magunk elé valamiféle takarást 
készíteni, s onnan fényképez-
ni a megriadó, de mozgásunk 
megszűnésével, pár perc múl-
va megnyugodva, újból előme-
részkedő állatokat.

Rajta, elő a fotófelszerelést, és 
irány az erdő, mező, rét, a sík-
ság, domb és hegy! Szép fé-
nyeket!

A fényképezőgépek biztos alátámasztásához stabil állvány szüksé
ges. A gyakorlatban azonban nem mindig használhatjuk a nagy há
romlábú állványokat, hiszen nehezen hordozhatók, és a felállításuk 
is körülményes. Praktikus megoldást kínál a Dörr ablakállványa. A 
kiváló minőségű állvány meglehetősen kis helyen elfér, ugyanakkor 
nagyon stabil alátámasztást kínál. Az állvány feje a tér két irányába 
(előre-hátra és jobbra-balra) mozgatható, így könnyedén használ
hatjuk anélkül, hogy ki kellene szállnunk az autóból. Az állvány má
sik nagy előnye, hogy a távcső vagy fényképezőgép állványmeneté
be akár otthon is becsavarozhatjuk a mágneses gyorscsatlakozót (2 
db jár hozzá + 1 db biztosító). Így az üvegre rögzített állványra egy 
gyors mozdulattal felpattinthatjuk a gépet, ami a gyakorlatban na
gyon gyors és hasznos megoldást kínál.

Az ablakállvány megvásárolható a www.fotopiac.hu webáruház-
ban 21 990 Ft-os áron.

Proimage | Artfoto Kft.
1024 Budapest, Moszkva tér 10.
T: +36 1 209 9261
info@proimage.hu | www.proimage.hu

Listaár:	346	000	Ft
Az	ár	a	svájci	frank	mozgásával	megegyezően	változhat .		

A	kedvezményes	ár	2011 .	május	31-ig	érvényes .
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A D5100-zal egy 
időben kerül piacra a 

Nikon új, külön megvásárol-
ható sztereó mikrofonja, az 
ME-1. A kifejezetten D-SLR 
fényképezőgépekhez tervezett 
mikrofonnal kiváló minőségű 
sztereó hangot rögzíthetünk 
videóinkhoz, és nem tartal-
mazza az automatikus éles-
ségállítás zaját.
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A Nikon bemutatta új DSLR 
fényképezőgépét, a D5100 

modellt, a Nikon D5000 utódát. 
Az előd dönthető LCD monitorát 
is továbbfejlesztették: a képernyő 
most vízszintesen nyílik ki, ami 
nagyobb mozgásteret enged 
még állvány használata 
esetén is.

A D5100 újonnan 
bemutatkozó speciá
lis hatások módjával 
egyedi fényképek és 
teljes (1080 p) HD 
videók készíthetők. 
Hétféle effektus áll 
rendelkezésre, köz
tük a kiválasztott szín, 
ahol legfeljebb három 
szín látszik a fényképen 
és a videón, míg a más szí
nű területek feketefehérben je
lennek meg; valamint a miniatűr 
hatás, amely a témát miniatűr ma
kettként jeleníti meg.

A D5100 DX formátumú, 16,2 
megapixeles CMOS érzékelővel 
és a nagy teljesítményű EXPEED 
2 képfeldolgozó motorral optima
lizálja a felvételeket. Ráadásul a 
D5100 ISO érzékenysé
ge alapesetben a 100–
6400 tartományban 
mozog, de a Hi2 
beállítással egé
szen ISO 25 600 
egyenértékig kiter
jeszthető.

Nikon	D5100
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A Sony egy új kompakt, 
ugyanakkor nagy tel

jesítményű rendszervakut 
mutatott be HVLF43AM 
szépséges néven. A 43as 
kulcsszámú (m, ISO 100, 
105 mmnél) vaku feje dönt
hető és fordítható, valamint 
beépített derítőlappal és 
nagylátószögű előtéttel ren
delkezik. Alkalmas a veze
ték nélküli kommunikációra, 
ráadásul por és cseppálló a 
burkolata.

Négy darab ceruza
elemmel működik a 340 
gramm tömegű eszköz. 
Az újratöltési ideje 2,9 
másodperc, és egy garni
túra elemmel akár 200 vil
lanásig is bírja.

A Rollei által bemutatott víz 
alatti ház széles körű hasz

nálhatósága miatt is érdekes lehet.
Ezt a garantáltan víz és porálló 

tokot (méretei: 140×98×76 mm) 
használhatjuk tengerparti nyara
lásokkor, merülésekkor vagy akár 
az uszodában. Ráadásul gyakor
latilag szinte minden kompakt 
fényképezőgéppel kompatibilis, 
így akár új fényképezőgép vásár
lásakor sem kell a tokot kidobni.

A Rolleimarin UW2 búvár
merüléskor 40 méter mélységig 
vízálló, és 1 méter magasságból 
leejtve is ütésálló. A tükröződés
gátlóval ellátott lencse biztosítja 
a kiváló képeket mind édesvízi 
mind sósvízi környezetben. Kö
rülbelül 800 kompakt fényképező
géptípust lehet víz alatti használat
ra felszerelni vele a 8,2×4,6×1,3 
cm és a 10×6,4×3 cm mérettar
tományon belül. A 380 grammos 
tokban a fényképezőgépeket kü
lönböző szilikon és habbetétek
kel rögzíthetjük.

A z iPhone már nem kizárólag a telefonálók és 
„hobbibökdösők” körében hódít, fotográfiai 

babérokra is pályázhatunk vele. S ha nem elég nagy 
a teletartomány, most kiegészíthetjük a Rollei (vagy 
RCPTechnik) 8szoros teleelőtétlencséjével. A te
leszkópos objektív fényereje F:1,1 és 3 métertől ál
líthatjuk az élességet végtelenig. Igaz, csak manuá
lisan tehetjük meg ezt, de kárpótol bennünket a kis 
tömeg, a mindössze 45 g.

Á prilistól kapható a Varta 
prémium kategóriás ext

ra erősségű, lítium technoló
giájú eleme, a Professional lí
tiumelem AA (ceruza) és AAA 
(mikro) méretben. A technoló
gia előnye, hogy a lítiumelem 
nagyobb kapacitással rendel
kezik, így a lítium AA akár hét
szer tartósabb, a lítium AAA 
élettartama akár négyszer hosz
szabb, mint a hagyományos 
alkálielemeké. A lítiumelemek 
aránylag hosszú ideig tárol
hatók, lassú a lemerülésük, és 
nagyszerűen alkalmazkodnak a 
szélsőséges hőmérsékleti viszo
nyokhoz. Különösen figyelem
reméltó az elemek kis súlya is.

A Pentax új külsővel bemuta
tott Super Heroes RS1500 

fényképezőgépsorozata – mint a 
neve is mutatja – a rajzfilmekből 
vett hősökkel próbálja népszerűsí
teni a kompakt gépeket. Az érde
kes dizájn mellett a fényképező
gépek 14 megapixel felbontással 
és egy 28–110 mm ekvivalens 
objektívvel rendelkeznek. Ráadá
sul HD minőségű videofelvételt 
is képesek rögzíteni – így köny

A Rolleimarin UW2 megvásá
rolható sárga, piros és fekete szí
nekben.

A tok már kapható az üzletek

ben 59 990 Ftos ajánlott fogyasz
tói áron. Csere tömítőanyag és 
gumigyűrű várhatóan 5990 Ftos 
áron lesz elérhető.

Rolleimarin	UW2

Új	rendszervaku	a	Sonykhoz

nyedén megörökíthetjük, ha va
lóban összefutunk valamelyik 
hőssel.

A csomagban minden megtalálható a 
használathoz, és az ára is elfogadható
nak látszik, 10 000 Ft körüli összeg 
várható.

Rajzfilmrajongóknak

iPhone-
mánia

Lítiumelem		
AA	méretben



A  h ó n A P  r e K l Á M F o t ó j A
Benkő	Sándor	sorozataPezsgő- 

pukkanás
A cikksorozat ismert magyar 
divat- és reklámfotográfusok 
munkáiból merít. Ki készí-
tette a fotót, milyen céllal és 
hogyan készült el egy-egy 
jellegzetes felvétel? Ezúttal 
Kadosa Zoltán mesél.



�	 FOTO	MOZAIK	•	2011	május

Kadosa Zoltán

1960-ban született Buda-
pesten.

A fotózással már az ál-
talános iskolában elkez-
dett foglalkozni. Jó hátteret 
adott ehhez édesapja, aki 
minden ilyen irányú törek-
vésében támogatta.

Középiskola után az ak-
kor egyedüli fotósképzéssel 
foglalkozó hazai iskolába, 
a Práter utcai szakmunkás-
képzőbe vezetett az út.

A szakmunkásvizsga meg-
szerzése után már másnap 
az MTI Fotóigazgatóságra 
került. 11 évig volt a mun-
kahelye.

Jelenleg az 1992-ben 
nyílt Artfoto Stúdióban dol-
gozik reklámfotósként. Az 
egyedülálló technikai fel-
szereléssel rendelkező stú-
dióban egyedi megoldású, 
látványos felvételeket lehet 
készíteni.

Napi munkája mellett 
szívesen foglalkozik fotog-
ráfustanulók oktatásával is. 
A FotóArt fotósiskolában 
2002 óta, a KREA Művé-
szeti Iskolában 2010 szep-
temberétől oktat.

M ire képes a dac, meg a 
„csakazértis”? Különleges 

teljesítményre. Ennek ékes bizo
nyítéka a mellékelt felvétel is.

A fogadás

A korábban inkább csak a grafiku
sok által használt Photoshop fotó
sok közti elterjedésének hajnalán 
kollégákkal beszélgettünk az elő
nyeiről. A számunkra friss techni
ka egyik viszonylag jó ismerője a 
mellékelthez hasonló kép kapcsán 
jelentette ki, hogy egy ilyen felvé
telt nem lehet elkészíteni eredeti
ben – vagy csak rengeteg pezsgő 
kinyitása árán. Hiába próbáltam 
bizonygatni, meggyőzni az ellen
kezőjéről. Váltig állította, hogy 
képtelenség a repülő pezsgősdugót 
a levegőben úgy elkapni, hogy a 
felvételben megjelenjen, de ugyan
akkor a kifröccsenő pezsgő is ki
merevítve ott legyen a képen.

– Miért kellene elkapni? Fény
csapda sem kell hozzá! Gond nél
kül megoldható, akár többször is! 

– vágtam rá.
– Na, akkor csináld meg! Ha si

kerül, megeszem a kalapom! – hi
tetlenkedett.

És ekkor jött az a bizonyos 
„csakazértis”! Teljes magabiztos
sággal vágtam rá:

– Rendben!
Amúgy is régóta szerettem volna 

kalapot evő emberről fotókat ké
szíteni!

Előkészületek

A következő pillanatban valami ha
sonlót érezhettem, mint Willy Fog, 
mikor a 80 napos Föld körüli útja 
fogadásának kivitelezésébe fogott. 
A szerencsém az volt az angol úri
emberrel szemben, hogy nem volt 
időkorlátom. Ez azért volt lénye
ges, mert a pezsgősüveg preparálá
sához szükséges dolgok beszerzé
se nagyobb feladatnak tűnt, mint a 
felvétel elkészítése.

A legkönnyebb és legédesebb 
dolog a pezsgősüveg kiválasztá
sa és kiürítése volt. Ezután szó
dásüvegre volt szükség. Otthon, a 
kamrában a felső polcon hamar 
megtaláltam ezt is. Lemérve a ki
jövő cső átmérőjét, üvegtechnikust 
kellett keresni, aki hasonló átmé
rőjű üvegcsövet képes a pezsgős
üvegen belül stabilan rögzíteni. Az 
üvegcső a talp alatt még kb. 10 cm 
hosszan kellett, hogy kilógjon, a 
másik vége pedig a palack szája 
végéhez képest belül 56 cmre ér
jen véget. A pezsgősüveg kiválasz
tásakor az is szempont volt, hogy 
olyan üveg kell, amelyiknek szép 
a nyakán az alumíniumfólia – el 
kellett takarnia az üvegcső végét! 
Nem a szakember megtalálása volt 
a gond, hanem az olyan szakembe
ré, aki hajlandó ezt a piti munkát 
elvégezni, átérezve a fogadás fon
tosságát!

Beállítások

Ötéves gyermek szentestei örö
mének csillogása tündökölt a sze
memben, mikor az elkészült üveg
gel mentem vissza a stúdióba. 
Innentől kezdve gyorsan pörögtek 
az események.

Műanyag csövet is beszereztem, 
ezzel kötöttem össze a szódásüve
get és a palackba zárt üvegcsövet. 
A műteremben a palackot – eny
hén megdöntve – az aljánál fog
va FOBA szett segítségével rögzí
tettem. Vízzel hígított Traubisodát 
öntöttem a szódásüvegbe. A meg
felelő nyomás eléréséhez még egy 
patront is belenyomtam. A világí
tást Broncolor Grafit A/4 generá
torral és Broncolor F4 lámpafejjel 
oldottam meg. A cseppek kimere
vítése végett volt lényeges, hogy 
olyan eszközt használjak, amely 
képes legalább 1/2000 másodperc 
villanási időre.

A megdöntött üveget felülről, 
az üveggel párhuzamosan beál
lított Broncolor Cumulite világí

totta meg. A Cumulite 120×200 
cmes mérete biztosíték volt a 
számomra, hogy a palackot tel
jes hosszában megvilágítsa. Alul
ról nagyméretű hungarocell adta 
a derítést. A kifröccsenő „pezs
gő” láthatóvá tételét az ellenfény
be beállított Broncolor P 65 bura 

– szűk méhsejtráccsal felszerelve 
– szolgáltatta. Ezt a lámpafejet 
egy másik Broncolor generátor
ra csatlakoztattam, amelyen szin
tén rövid villanási időt állítottam 
be. Háttérként nagy fekete karton 
szolgált, amelyen egy lyukat vág
tam. Ezen a lyukon dugtam át azt 
a vastag farudat, amelyet a pezs
gősdugóba erősítettem. A háttér 
másik oldalán a fabotot FOBA 
szorítóval rögzítettem. Úgy kel
lett a tartószerkezetet beállíta
ni, hogy a dugó kitakarja a hát
téren lévő lyukat és a dugót tartó 
farudat. A folyamatot a fényképe
zőgép mattüvegén folyamatosan 
ellenőriztem. A technika védel

me érdekében, gondosan átvizs
gált műanyag takarófóliát terítet
tem a generátorra, az eszközökre. 
Egyetlen kis anyagszakadás a fó
lián, s a fröccsenő, ragacsos, cuk
ros folyadék a lámpákba vagy a 
generátorokba juthat. A követ
kezmények gondolom kiszámít
hatóak.

Felvétel

A felvételek készítésekor a beállí
tófényeket lekapcsoltam. Mivel 
hosszú expozíciós időt használ
tam, nem akartam, hogy a képal
kotásban a nem kalkulált fény is 
jelentkezzen.

Segítőm a jelre megnyomta a 
szódásüveg karját, amitől a fo
lyadék a rögzített dugónak ütkö
zött, kicsit szétfröccsenve. A va
kuk kioldását kézben tartott infra 
kioldóval oldottam meg. Valóban 
kellett néhány felvételt készíteni, 
hogy legyen miből a legjobbat ki

választani. A fröccsenés mértéké
ben volt csak különbség. A dugót 
azonban az üveg szájától mindig 
ugyanolyan távolságra „sikerült” 
elkapni.

Photoshoppal csak a kép vágá
sát végeztem. Mivel nem tudtam 
előre meghatározni, hogy mek
kora fröccsenés lesz várható, bő
vebb képkivágást állítottam be a 
fényképezőgéppel.

A felvétel elkészítéséhez Has
selblad 503 CW fényképezőgép
re, Sinarback 23 digitális hátfalra, 
a világításhoz Broncolor vaku
technikára, a beállítás rögzítésé
hez FOBA eszközökre, valamint 
a stúdió tulajdonosának végtelen 
türelmére volt szükség, amit ezút
tal is nagyon köszönök.

Az egyetlen dolog, amit a kép 
elkészítésével kapcsolatban saj
nálok: a mai napig sem tudtam el
készíteni a „Kalapot evő ember” 
fotósorozatát!

Kadosa Zoltán

	 1	Hasselblad	503	CW	kamera		
FOBA	állványon

	 2	pezsgősüveg

	 3	pezsgősdugó

	 4	dugót	tartó	farúd

	 5	FOBA	tartókarral	felszerelt		
állvány

	 6	fekete	háttér

	 7	műanyag	cső

	 8	szódásüveg

	 9	Broncolor	Cumulite	2

10	 fehér	derítőlap

11	 Broncolor	lámpafej		
P65	burával	és	méhsejtráccsal,	
Broncolor	generátorralHelyszínrajz
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    Nagy-
vásár-

csarnok

A Vámház téren 1896 óta álló Nagyvá-
sárcsarnok az izgalmas témákra vadá-
szó fotósok kedvelt helye lehet, lett-légyen 
az hazai vagy hozzánk látogató külföldi. 
Minden harmadik Budapestre látogató kül-
földi megfordul benne legalább egyszer.

Krivánszky Árpád



A Dunaparthoz közel, folya
matosan szépülő környezet

ben fekszik ez a jellegzetes épít
mény, mely nemcsak egészében, 
hanem építészeti részleteiben is 
megkapó. Izgalmas a belső tér, 
szép az áru, barátságosak az el
adók, hétvége közeledtével egy
re erősödik a vásárlók forgataga 
és időnként különleges progra
mokkal lepik meg az idelátoga
tókat.

Kívül • • • • • • 

Kezdjük csak szép sorjában: fo
tózzunk először kívülről. Kap
tassunk fel a Gellérthegy oldalá
ba, s egy nagyobb telezoommal 
szép felvételeket készíthetünk a 
csarnokról és környezetéről, a 
Dunával és a Szabadsághíddal. 
Nem mindegy, hogy ezt mikor 
tesszük, ugyanis az épület hom
lokzata északi tájolású, ezért a 
téli hónapokban csak nagyon rö
vid ideig süt rá a nap, s még al
konyat előtt betakarhatja a Gel
lérthegy árnyéka. A többi hónap 
napsütéses reggelein, késő dél
utánjain érdemes tehát a hegyre 
felbaktatni. A mélyebb, telítet
tebb színek eléréséhez használ
junk polárszűrőt.

Ha magát az épületet fotóz
zuk szemből, a Vámház térről, 
nagylátószögű optika kell, hogy 
a teljes épülettömböt befoghassuk 
a fotón. Számolnunk kell némi 
perspektivikus torzulással is, mert 
az épület egyik szárnya kívül esik 
a téren, a lényegesen keskenyebb 
Vámház körútra néz. Az már a 
fotós választásán múlik, hogy a 
nyüzsgő forgalomban, autókkal, 
villamosokkal együtt örökítie 
meg a csarnokot, avagy megvárja, 
míg a gyalogos forgalom kap ke
resztben zöld utat.

Az esti fotók is varázslatosra si
kerülhetnek, ugyanis a csarnok
nak szép a díszvilágítása. Leg
jobb akkor elkészíteni a fotót, 

amikor még nem teljesen fekete 
az ég, hanem az ún. kék órában, 
azaz napnyugta után vagy nap
kelte előtt fél–egy órával. Ahhoz, 
hogy bemozdulásmentes és éles 
képet kapjunk, legalább 8as re
kesz kell, ami a fényképezőgépek 
többségénél a még jó minőséget 
biztosító határig megnövelt ISO 
érzékenység mellett is állványt 
kíván (a profi kamerák extrém 
magas ISO mellett is jó minősé
gű képet rajzolnak, akár kézből is 
fotózható expozíciós idővel). Más 
lehetőség híján fához, oszlophoz 
szorítva, padra téve készíthetjük 
el az esti felvételt. Áprilisban már 
bekapcsolják a Vámház téren a 

szökőkutakat is, ami még szebb 
látványt ígér.

Izgalmas a szinte egész nap 
fényben fürdő déli homlokzat is, 
ez azonban a rendezetlen Csar
nok térre néz, mely összevisz
sza parkoló autóival nem nyújt 
igazán szép látványt. Megérdem
lik viszont figyelmünket az épü
let szép részletei: a téglaarchitek
túra, a kapuk, rácsok, lámpák és 
más kovácsoltvas díszek. Ezek
hez ismét a teleobjektívet vagy 
telezoomot kell előkapni, s a 
képfeldolgozó programokban 
utólag érdemes a perspektívát 
megigazítani, a túlságosan dőlő 
vonalakat közel párhuzamossá 

tenni. Ha a kompozíció úgy kí
vánja, ferdén is tarthatjuk a ka
merát.

Belül • • • • • •

A csarnok belsejére a legszebb ki
látás a főbejárat feletti emeleti fo
lyosógalériáról nyílik. Kielégítő 
tágasságú fotót akkor kapunk, ha 
legalább 20–28 mm ekvivalens 
nagylátószögű objektívet haszná
lunk. Ősztől tavaszig a felső abla
kokon betűző fénypászmák miatt 
érdemes korán kelni. A másik jó 
lehetőség a már említett kék óra, 
amikor az égbolt fénye hasonló 
intenzitású, mint a csarnok bel
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ső világítása. A viszonylag hosz
szú expozícióhoz jól jöhet egy 
állvány, de a korláton is megtá
maszthatjuk a kamerát. Álló és 
fekvő formátumú fotó egyaránt 
jól mutat, s érdemes több fel
vételt készíteni, vagy megvár
ni, míg a főfolyosón viszonylag 
egyenletesen áramlik a vásárlók 
tömege.

A gusztusosan elhelyezett áru
ról csendéleteket is készíthetünk. 
Azokhoz a helyekhez, ahová nem 
süt be a nap, magas ISO értéken 
sem zajos kamera vagy vaku kell. 
Utóbbi esetben próbálkozzunk 
indirekt vakuzással (valamilyen 
világos felületről visszavert va
kufénnyel).

Ha kicsit beszélgetünk az el
adóval, elérhetjük, hogy kivegye 
a képből az ártáblákat.

Ha a megnyerő mosolygás és 
az áru feldicsérése mellett vásá
rolunk is valamit, megkérhetjük, 
hogy legyen a modellünk egy
egy jellegzetes termékkel: hallal, 
húsvéti sonkával, kenyérrel.

Jelenetek • • • • • •
Igazi lesifotós módjára külön
féle jeleneteket is fotózhatunk. 
Áruválogatás, gusztálás, fizetés 
(archív felvételen még a papír
százas is feltűnik), külföldiek 
rácsodálkozása a számukra eg
zotikus árura stb. Ne csak a föld
szinten cserkeljünk: a pinceszin
ten találjuk a halas, savanyúságos 
standokat, az emeleten pedig tö
méntelen mennyiségben ajándék
boltokat és büféket.

Nemzeti napokat is tartanak a 
csarnokban, amikor egyegy or
szág vagy országrész mutatkozik 
be turisztikai kínálatával, jelleg
zetes áruival. Ilyenkor népvise
letben fellépő táncosokkal is ta
lálkozni, bár a gazdasági válság 
kissé megtépázta az efféle progra
mokat. Az időpontokat meg lehet 
tudni a www.csapi.hu honlapról. 
Néha performanszokat is rendez
nek: találkoztam már itt gólyalá
basokkal, életnagyságú paripa
bábot cipelő mímesekkel, salsa 
táncosokkal, egy ízben pedig bu
sók is meglátogatták ezt az egzo
tikus helyet.

Szép fényeket, izgalmas jelene
teket kívánok!
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Az elsőt már a bevezetésben megemlítem: gyorsul 
a fényképezőgép és a sorozatfelvétel frekvenciája 
is. Minél kevesebb dologgal kell törődnie ugyanis a 
fényképezőgépnek, annál gyorsabban exponál a ki
oldó lenyomását követően.

● Auto ISO

Kezdjük ezzel a sort, mert észrevétlenül is okozhat 
problémát. Kezdőknek egyfajta biztonsági öv ez a 
lehetőség, ugyanis sok fény esetén alacsony érzé
kenységet használ a gép, míg a fényviszonyok rom
lásával egészen magas fényérzékenységre kapcsolja 
a szenzort. Verőfényes időben, gépváztól és a beépí
tett program logikájától függően ISO 100/21°ISO 
200/24° körül dolgozik a gép, míg a kék órában 
vagy beltérben ISO 800/30°–ISO 3200/36° közötti 
fényérzékenység is adódhat.

Mindenki tudja azonban, hogy a magas fényér
zékenység zajosabb, szemcsésebb, kevésbé jó szí
nekkel jellemezhető felvételt eredményez. Ezért 
azt ajánlom, hogy az automata fényérzékenység
állítást kapcsoljuk ki, és soha ne használjuk. Aki 
fotóújságot olvas, az már igényesen nyúl a gépé
hez. Azt pedig nagyon könnyű megtapasztalni, 
hogy milyen ISO beállításon, milyen a képminő
ség fényképezőgépünkön. Ha ezt a beállítást kéz
ben tartjuk, nem érhet bennünket meglepetés a 
felvételek utólagos értékelésekor. A fényérzékeny
séget amúgy sem kell villámgyorsan átállítani, így 
mindig van időnk meggondolni és beállítani a szá
munkra szükséges értéket. Ráadásul az itt elköve
tett beállítási hibát nem tudjuk korrigálni utólag a 
RAWkonverzió során.

Másik tapasztalatom az, hogy vakuműteremben 
misztikus és megmagyarázhatatlan hibát okoz az 
automata érzékenységállítás. Vakuműteremben a 
lehető legalacsonyabb érzékenységgel dolgozunk 
(ISO 100/21°), és az igen erős fény csak a felvé
tel idejére villan fel. Igen ám, de a fényképezőgép 
fénymérője nagyon kevés fényt érzékel, ezért akár 
ISO 3200/36°ra is „feltekeri” a CCDt. „Okosko
dásának” 5 fényérték túlexpozíció a végeredménye, 
azaz a kép szinte mindenütt tejfehér lesz! Amikor 
először találkoztam ezzel a hibával egy workshop 
megtartásakor, magam is vakartam egy ideig a feje
met, hogy rájöjjek, mi a hiba.

Automatika
nélkül

Manuális beállításra négy helyen van lehetőségünk: az expozícióve-
zérlésnél, az élességállításnál, a fehéregyensúly és a fényérzékenység 
állításánál. Mikor érdemes eltérni az automatizmusoktól, és milyen 
előnyöket rejtenek a manuális beállítások?

Török	György

A jó minőségű fénykép érdekében érdemes  
az érzékenységet saját ízlésünk szerint kiválasztani



● AWB

A fehéregyensúly beállítása kardinális, ha szép és 
élethű színeket szeretnénk viszontlátni felvételein
ken. Jó tudni, hogy kültéren is állandó a fénymennyi
ség és a fehérszint, kb. 20 perces időintervallumban, 
hacsak nem szeles az idő, illetve nem vándorolnak 
gyorsan és folyamatosan a felhők. Beltérben pedig 
nem változik, vagy ha igen, azt azonnal észrevesz
szük: le vagy felkapcsolják a lámpákat, vagy át
lámpázunk a műteremben. Általában igaz az, hogy 
adott helyen, adott időben kevéssé változnak a fény
viszonyok. Ez a fénymennyiségre éppúgy érvényes, 
mint a fehér fény színére. A fehér ugyanis lehet hi
degebb vagy melegebb, kékesebb vagy narancso
sabb. Szemünk a fehér fény színösszetételének vál
tozásához gyorsan alkalmazkodik, így szinte mindig 
színhelyesen látunk. A fényképezőgépet azonban be 
kell állítani, hogy a felvétel színhelyes legyen. Van 
azonban egy biztonsági övünk! Az Auto ISOval 
szemben a fehéregyensúlyt utólag is tökéletesen be
állíthatjuk, ha eredetileg RAWban fotóztunk. Ezért 
mindenképpen megéri megtanulni 
a RAWkonverterek használatát. 
Ha JPEGben fotózunk, lehető
ségeink erősen korlátozottak, 
bár kisebb eltéréseket így is 
javíthatunk utólag.

Az automata fehéregyen

súly (AWB) akkor nagy segítség, ha folyamatosan 
változnak a fények. Igaz ez akkor, ha riportot fény
képezünk, és nincs időnk a fehéregyensúllyal lép
tennyomon foglalkozni. Ha ilyenkor RAWban 
fotózunk, amúgy is megvan az utólagos korrekció 
lehetősége, ugyanakkor a modern gépek igen jó 
eséllyel állítják be a fehéregyensúlyt az ilyen szituá
ciókban. Ebben az esetben tehát nyugodtan hasz
nálhatjuk az automatikát. Más esetben azonban ne 
használjuk, mert ha nem változik a fény színe, de 
a képen látható színfoltok aránya ellenben igen, ak
kor a gép összevissza korrigál, és így nem lesznek 
egyöntetűek felvételeink.

A kelvin (K) beállítás akkor használható jól, ha 
van színhőmérsékletmérőnk, vagy az egyébként 
nem túl nagy – fotósok számára készült – kelvin
táblázatot megtanuljuk. A gyertyafényt például 
2500–2800 K között érdemes fotózni, ízlésünktől 
függően. Ha nincs színhőmérsékletmérőnk, köl
csön is kérhetünk egyet, hogy bemérjük műtermi 
vakuinkat. A mért értékeket írjuk rá a villanófejekre, 
így nem kell műszert vennünk és folyamatosan mé
ricskélnünk. Eljárhatunk úgy is, hogy egyszer vé
giglövünk egy kelvin sorozatot, és a legjobbnak ítélt 
színegyensúlyt fogadjuk el színhőmérsékletnek. A 

villanócsövek általában 5200–5500 K között su
gároznak a műtermi vakukban. A beépített vakuk 
és a vakupapucsra tolható vakuk ennél hidegeb
bek: 5800–6300 Kt mértem digitális gépváza

kon. Ha ilyen vakut használunk, akkor mindenkép
pen a villám jelre állítsuk a fehéregyensúlyt.

Ha valaki folyamatos fénnyel, azaz halogénlám
pával dolgozik, a halogénizzó gyártója pontosan 
megadja az izzó színhőmérsékletét, így felvételso
rozatot sem kell készítenünk. Csupán arra ügyeljünk, 
hogy öregedett izzóknál 50–100 Knel kevesebbet 
állítsunk be. Ha ennyire nem vagyunk precízek, ha
logénlámpa esetén a „villanykörte” ikonját állítsuk 
be. Van ugyan „fénycső” ikon is, azonban ennek 
használata nem kecsegtet sok sikerrel. Legtöbb
ször a manuális beállítás adja a legjobb eredményt, 
de néha az automatika is jobb, mint a fénycső ikon. 
Fénycsővilágításban nem lehet színhelyes képet 
készíteni, így nem érdemes sokat erőlködni ilyen 
helyzetben. Riportnál kötve vagyunk a helyszínhez, 
minden más esetben viszont keressünk szebb színű 
fényforrásokat.

A „napocska” ikonja 5200–5600 K közötti beál
lítást takar gyárilag. Gyakorlatilag délelőtt és dél
után használhatjuk ezt a fehéregyensúlyt. Délben 
hidegebbek a színek, éppúgy, mint amikor árnyék
ban fotózunk. Ilyenkor az „árnyék” ikont állítsuk be 
(6300–6500 K). Ha pedig felhős az ég, még hide
gebbek a színek. Ezért szerepel a „felhő” ikon is a 
beállítható lehetőségek között (7500 K).

Legvégül a „manuális beállítás” marad, ám az el
nevezés megtévesztő! Ha az automatika (AWB) he
lyett a fentebb felsorolt ikonokat használjuk, már 
manuális beállítással dolgozunk. Amit a fehéregyen
súlybeállításnál manuális beállításnak neveznek, az 
tulajdonképpen a fényképezőgép szenzorjával ké
szült mérőkép készítését takarja. Ilyenkor egy hite
lesített fehér vagy szürke lapról, P expozícióvezér
léssel, manuál fókusszal felvételt kell készítenünk 
úgy, hogy a lap teljesen kitöltse a képet, és ne ves
sünk rá árnyékot. Ezt a mérőképet elemzi a gép szá
mítógépe, és ennek alapján állítja be a fehéregyen
súlyt.

A szürke lapot a Zero White Balance Filterrel 
vagy az ExpoDisckel is lehet helyettesíteni. Ezek 
hitelesítetten színtelen műanyagból készült prizma
rendszerek, melyek az objektívre eső fényt összeke
verik. Ezáltal aktív módszerrel keverik ki a szürkét 
a fényképezőgép előtt lévő tárgyak színéből. Hasz
nálatuk gyorsabb és egyszerűbb, mint a szürke lapo
ké, és jóval kisebbek is. Nem mindig adnak azon
ban pontos eredményt és drágák. Szükség esetén 
meszelt vagy diszperziós festékkel festett fehér fal 
vagy fehér műanyag fólia (nejlonszatyor) is segítsé
günkre lehet. Papírok és textíliák azonban nem min
dig adnak helyes eredményt, mert optikai fehérítőt 
tartalmaznak.

● Autofókusz

Az autofókusz az Auto ISOval rokonságot mutat: 
akár RAWban, akár JPEGben fotózunk, utólag 
csak a legkisebb eltérést tudjuk korrigálni. Az Auto 
ISO esetében a zaj megszüntetése korlátozott, míg 
az AF esetén az enyhén életlen képrészletek élesí
tésének van határa. Ezért mindig legyünk precízek 
az élességállításkor. Az Auto ISOval szemben vi
szont az autofókuszt nagyon gyakran használhatjuk. 
Kiegészítésként a nagyítható élőkép is jó lehetőség 
a mai modern digitális gépeken.

Az autofókusz munkáját nagyban segíti, ha az ob
jektív fényerős, így az F3,5–5,6 közötti zoomokhoz 
képest drámaian jobb az élességállítás, ha az F2,8
es zoomokat használjuk. Persze ezt ne értékeljük 
túl! Az F2–F1,2es fix objektíveket ugyanis még 
gyorsabban és pontosabban állítja élesre a DSLR 
váz. Ez azért van, mert az ilyen extrém fényerős fix 
objektívekhez egy második, nagyobb pontosságú 
AF érzékelő is be van építve a gépvázakba. A pro
fi és félprofi gépeken pedig egy további, élességállí
tásra specializált segédprocesszor is dolgozik.

Az autofókusz munkáját az is segíti, ha egy fó
kuszponttal dolgozunk. Sok témánál ez teljesen jól 
működő megoldás. Nemcsak gyorsabb lesz az auto
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A kép jól példázza, hogy milyen esetekben  
képtelen az automatika  

a megfelelő értéket kiválasztani



fókusz, hanem pontosabb is. Több mező használata
kor ugyanis a legközelebbi élességpontra állít éles
séget a gép, vagy attól egy kicsit távolabbra. Emiatt 
egy partiképen az előtér lesz éles a háttér színes fé
nyei helyett, ha valaki becsúszik az egyik AFmérő
mezőbe. Portrénál is megjárhatjuk a multipointAF 
opcióval, mert a vállra állít élességet a gép a szem 
helyett. Ha mindkét szem életlen egy portrén, akkor 
a felvétel kukába való! Tapasztalatom szerint érde
mes tehát az autofókuszt használni, de a mérőme
zők kiválasztását ne bízzuk az automatikára. Ez a 
fajta automatika csak ritkán működik jól.

A legpontosabb AF mérőmező mindig a kép köze
pén van. Használjuk kizárólagosan ezt, ha „manuá
lisan” szeretnénk dolgozni. Ajánlom ezt azért, mert 
a mai APSC szenzorméretű DSLReknél olyan pici 
a keresőkép, hogy szinte lehetetlen élesre állítani 
az AF segítsége nélkül. Tehát: célozzuk meg a kö

zépső szenzor
ral azt a felületet, 

amelyet élesre szeretnénk állítani, félig lenyomott 
gombbal rögzítsük az élességet, és a képet átkom
ponálva nyomjuk le teljesen a kioldót a felvétel el
készítéséhez. Ha van olyan egyéni beállítás (custom 
function), amivel az élességállítást le lehet választa
ni az exponálógombról, akkor még könnyebben ke
zelhetjük a gépünket.

Ha állványról dolgozunk, és van nagyított élő
képünk, akkor használhatjuk a kézi élességállítást. 
Mivel a képet alkotó szenzor segítségével állítunk 
élességet, felvételünk tűéles lesz. Ilyenkor tényleg 
manuálisan dolgozunk, bár a beállítás lassú. Gyor
san mozgó gyermekekhez és kisállatokhoz is hasz
nálhatjuk a teljesen manuális beállítást. Sajnos a 
legtöbb mai AF objektíven nincs méterskála. Sebaj: 
a középső AFmérőmezővel vagy az élőkép segítsé
gével állítsuk élesre azt a helyet, ahol fényképezni 
fogunk. (Régen is így dolgoztunk…) Ezután, ha a 
gyermek vagy a kis kedvenc megjelenik, már csak 

„tüzelni” kell: az élességállítás ideje nem fogja kés
leltetni az expozíciót. Persze azzal is legyünk tisztá
ban, hogy így sem sikerül mindegyik kép.

● Automata expozíció

Általában igaz az, hogy adott helyen, adott időben 
kevéssé változnak a fényviszonyok. Az automata 
expozíció így hasonlóan jellemezhető, mint az auto

mata fehéregyensúlyállítás: kültéren egy helyen 
nagyjából 20 percig ugyanazzal a beállítással dol
gozhatunk. Beltérben pedig látjuk a fények hirtelen 
megváltozását. Abban is testvérek, hogy az expozí
ció hibáját – ha ugyan kisebb mértékben, de még
iscsak – jól korrigálhatjuk a RAWkonverterekben. 
Ha JPEGben dolgozunk, lehetőségeink ugyancsak 
jóval korlátozottabbak.

Előnye a manuális beállításnak – hasonlóan az 
autofókuszhoz –, hogy gyorsul a gép. További 
előny, hogy manuális üzemmódban az ember fej
ben tartja a fényrekeszt és a záridőt, így gyorsabban 
tud reagálni a fényviszonyok változásakor, mint az 
automatikát használó fotós, illetve a kezdő gyor
sabban megtanul fotózni. Ma már a belépő szintű 
DSLRek keresőjében is van ±2 fényértékes ana
lóg skála, 1/3 Fényi lépésekkel, így nem kell az 
expozíciókorrekciós gombot kezelni, valamint azt 
is látjuk, hogy mennyivel exponáljuk sötétebbre 
vagy világosabbra a felvételt. Amíg ez a skála nem 
volt (vagy csak a profi gépekben volt benne), ad
dig a manuális beállítás csak félkarú óriás volt. 
Ugyanezt a funkciót a digitális kijelzés meg
jelenése előtt a mutató kilengése helyette
sítette. Éppen ezért a mutatós műszerrel 
felszerelt vázakat jobban szerették a ri
porterek, mert reflexből is lehetett kezelni 
őket. De ez ma már történelem.

A magam véleménye szerint jobban jár az átlag 
amatőr, ha jó minőségű (!) kitobjektíveket vá-
laszt, és ezek mellé vásárol néhány megfizethető 
árú, nagy fényerejű fix objektívet. A felső kate-
góriás amatőr gépek autofókusza alig gyorsabb 
a belépő szintnél, így érdemesebb olcsóbb vázat 
venni és jobb objektívparkot építeni.

Vakuműteremben mindig manuális expozícióve
zérléssel dolgozunk, mert a műtermi vakukról nem 
tud a fényképezőgép elektronikája, így nem is veszi 
számításba őket. Műfényműteremben lehet ugyan 
automatikával dolgozni, illetve belső fénymérővel, 
de mivel pontos kézi műszerrel állítjuk össze a vilá
gítást és határozzuk meg az expozíciót, az automati
kákra nincs szükségünk.

● Összefoglalva

A manuális beállítások használata által gyorsabb 
reakcióidővel dolgozhat fényképezőgépünk. Ez a 
sportfotósnak ugyanúgy jól jön, mint bárkinek, aki 
élénk gyermekét vagy házi kedvencét szeretné lefo
tózni. A manuális beállítások használatával gyorsul 
az utómunka, ha fotósorozatokat kell egyöntetűvé 
varázsolnunk. Legvégül: a fényképezés élvezetéhez 
a felvétel elkészítésének procedúrája is hozzátarto
zik. Nemcsak a képfeldolgozásé. Sőt, legyünk őszin

ték: sok kép utólagos szűrése inkább fárad
ság és nyűg, mint a fényképezőgép 

társaságában felvételeket készíte
ni. Ha csak tehetjük – persze tá
maszkodva a gép műszereire –, 
fotózzunk manuális üzemmód
ban, és élvezzük a sokféle be
állítás kreatív szabadságát!

Nehéz felvételi körülmények  
között a manuális élességállítás  
nyújthatja a lehjobb eredményt

Használjuk kreatívan  
az expozíciós lehetőségeket,  

az automatika néha elfogadhatatlan  
eredményt produkál
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Az Osztrák–Magyar Monarchia 
korából és területéről, az 1890 
és 1905 közötti periódusból, az 
értéküket tovább emelő tíz ere
deti kartondobozban 268 darab 
vintage felvételt soroltak egyet
len tételbe. Ezek osztrák, magyar, 
cseh, morva, sziléziai, lengyel 
vagy német fotósok korabeli lát
képei voltak ottani városokról al
bumin, fénynyomat és egyéb el
járásokkal, de 1000–1500 eurós 
becsértéken nem keltették fel sen
kinek sem az érdeklődését. Jóval 
alacsonyabbra (700–1000 eurós 
sávban) taksáltak ennél sokkal 
kevesebb (112 db) balkáni vedu
tát az orsovai Stengel & Co. G. 
Hutterer műterem és mások kivi
telezésében, az 1895 és 1913 kö
zötti évekből. A kollódium pa
pír, fotocrom, fénynyomat vagy 

A fotográfia hőskorától napjainkig terjedt 
a széles kínálati skála a patinás osztrák auk-
ciós ház bécsi palotájában március 25-én. 
Az összesen 256 tételből ismét tucatnyi hazai 
vonatkozású akadt – részben témaválasz-
tása, részben szerzője révén –, ám ezeknek 
csak kisebb hányadát sikerült értékesíteni.

egyéb technikájú vintage tájak 
négy originál skatulyában mind 
visszamaradtak. Budapestről és 
különféle erdélyi városokból ur
bánus részletek, természeti tájak, 
polgárok és iparosok vagy nép
viseletbe öltözött parasztok sze
repeltek 99 vintage felvételen (a 
korábban már említettek mellett 
kollódium és zselatin ezüst tech
nikával is). Az 1890es évektől a 
századfordulóig készült felvéte
leket – részben a drezdai Stengel 
Verlag kiadásában – két korabeli 
kazettában kínálták „potom” 400 
és 600 eurós sávban – mindhiába. 
Az ipari fotográfia korai előfutá
raiként az 1890 és 1910 közötti 
két évtizedben különféle fővárosi 
és vidéki téglagyárak külsejét és 
belsejét örökítették meg harminc 
vintage fotón, kollódium papíron, 
eredeti kartondobozában tárolva, 
meglehetősen magasra saccolva 
(1500–2000 €), talán épp ezért si
kertelenül.

Merőben más kategóriát je
lent a budapesti Spolarics Olga 
és Wlassics Adorján házaspár ál
tal alapított bécsi Manassé Fotó
szalon tevékenysége. A divatos 
műteremben az osztrák társasági 

◆ Magyar Ádám: Stainless 7283 (New York, 2010),  
archival inkjet print

◆ Manassé Fotószalon:  
Betty Bird filmszínésznő  
(1932 körül), vintage

élet felkapott alakjai mellett köz
ismert hírességek fordultak meg 
a színház és a film vagy az iro
dalom és a művészetek egyéb te
rületeiről, komoly portrék vagy 
extravagáns stúdióbéli „sztárfo
tók” rendelése végett. A premie
reken dedikálással osztogatott 
fényképek közül egyegy bróm
ezüst vintage a harmincas évek
ből – Maria Salvotti táncosnő 
szemből, gyöngyös pártában vagy 
Betty Bird filmszínésznő félprofil 
hátaktjával – a Wiener FotoKu
rier reklámügynökség pecsétjével 
hitelesítve, egyformán 500–700 
eurót kóstált, és alsó sávjának fe
léről kikiáltva egyaránt 375 euró
ért ütötték le. Végül a kortársak 
nemzetközi mezőnyében felbuk
kant Magyar Ádám, aki 1972ben 
született Debrecenben, de szó
ban forgó felvétele tavaly Ame
rikában készült: Stainless 7283 
N. Y. címmel. Az utasokkal telt 
hipermodern vasúti kocsi steril 

„ábrája” inkjet print módszerrel 
készült, a Dorotheum szakértői 
előzetesen elismerésre méltó ár
sávban, 2200–2500 euróra érté
kelték, de ez utólag túlzó várako
zásnak bizonyult.

Dorotheum-árverés
magyarokkalWagner	István

A	sötét	jobb,		
mint		
a	világos
Elsősorban tájképeknél tapasz
talhatjuk azt a jelenséget, hogy 
a kép egy része nagyon sötét, 
míg a másik része nagyon vi
lágos tónusú. Ha nincs lehető
ségünk a világítást szabályozni, 
érdemes inkább a világos része
ken fényt mérni, és azt helyesen 
exponálni. Utólagos korrekci
óval ugyanis az alulexponált 
mezőből könnyebb részleteket 
visszanyerni, mint a túlexponált
ból, így egy kis ügyeskedéssel 

„szépen megvilágított” felvételt 
nyerhetünk.
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Az ismertebb Vadasképekkel vi
szonylag könnyű helyzetben van 
a szemlélő: olyan tömény és kihe
gyezett látványt nyújtanak, hogy 
szinte azonnal rabul ejtik a tekin
tetet. Gyakran inkább arra van 
szükség ezekkel kapcsolatban, 
hogy valamennyire eltávolodjunk 
tőlük, s igyekezzünk hideg fejjel 
is elemezni a hatásukat. Ám van 
több olyan felvétele is Vadas Er
nőnek, amelyik tartózkodóbb, pu
ritánabb. A mostani választottunk 
a pesti Belváros egyik kis szeg
letét mutatja. Nincs rajta semmi 
különös, sem tartalmilag, sem 
formailag. Első pillantásra leg
alábbis úgy tetszik.

Vadas Ernőről minden túlzás 
nélkül elmondható, hogy hosszú 

évtizedeken át az egyik legsikere
sebb volt a szakmájában. Manap
ság biztosan azt mondanák róla: 
sztárfotós. Üstökösként tűnt föl 
az 1920as évek végén a honi fo
tóművészet egén, s amikor 1956
ban megalakult a Magyar Fotó
művészek Szövetsége, nem volt 
kérdés, hogy Vadas lesz az első 
elnök (aztán másodszorra is meg
választották), mert vitathatatlanul 
ő volt a legnagyobb tekintélyű fo
tográfus. Hiszen nemcsak itthon, 
de külföldön is sorra aratta a si
kereket, s azok közül, akik nem 
emigráltak, hanem itthon marad
tak, talán a legtovább és legsike
resebben ő szerepelt a pályázato
kon, nemzetközi kiállításokon, és 
valószínűleg a legtöbbet is ő pub

Mitől
jó?

Szarka	Klára		
sorozata

Fejtsük meg a jó 
fénykép titkát! Ezút-
tal Vadas Ernő egyik 
különös hangulatú 
felvételét elemez-
zük. A kép eredetije 
a Magyar Nemzeti 
Múzeum Történeti 
Fényképtárában 
van. A fotó hátul-
ján szereplő ceru-
zás bejegyzés szerint 
Budapesten készült, 
a Belvárosban, 
az Apáczai Csere 
János utca és a Régi-
posta utca sarká-
nál. A felvétel pontos 
dátuma nem tud-
ható, de a muzeo-
lógusok az 1940-es 
évekre teszik a kelet-
kezés idejét. A hama-
rosan megjelenő 
Vadas-monográfiá-
ban is szerepelni fog.
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likált külföldi lapokban. Persze 
– ahogy szinte minden magyar 
sikertörténet esetében –, neki is 
akadtak irigyei és mítoszrombo
lói már életében is szép számmal. 
S munkásságának alapos kritikai 
feltárása még várat magára. Aki 
egy kicsit alaposabban elmélyül 
Vadas életművében, annak vilá
gossá válik, hogy működése jó
val színesebb és változatosabb, 
mint ahogyan azok emlékeznek 
rá, akik legalább a nevét nem fe
lejtették még el. Az biztos, hogy 
Vadas Ernő nem volt felforga
tó, kánonromboló, avantgárd mű
vész. Nem alakított ki új művészi 
nyelvet, nem alkalmazott addig 
sohasem látott kifejezési eszközö
ket. Mint annyi óriás a művésze
tek történetében: összegző alkotó 
volt. Korának fényképművészeti 
irányától el nem tért, de az álta

la elfogadott, s némileg finomított 
kereteken belül szinte mindent ki
próbált, ami csak elképzelhető. S 
mindent próbált jobban, elmélyül
tebben csinálni, mint a többiek.

Vadast joggal sorolják a ma
gyaros stílus reprezentánsai közé. 
Leghíresebb képe, a Libák ép
pen azt a vidéki zsánert modellezi, 
amelyik igazi sikert aratott 1945 
előtt NyugatEurópában is. S szá
mos életképet készített a napsütöt
te magyar vidékről, lakóiról, tájai
ról, állatairól, de szenvedélyesen 
érdekelte őt a város is. Budapest 
a maga sajátos atmoszférájú ut
cáival, tereivel s polgáraival. Vá
lasztott képünk keletkezése óta 
többször is lőtték ágyúk a főváros 
utcáit, s többször is újjáépültek a 
házak, politikai rendszerek s egy
mással tökéletesen ellentétes ideo
lógiák váltották egymást a hatalom 

berkeiben s a polgárok fejében, 
annyi minden tökéletesen más lett. 
Azt hihetnénk, rá sem ismerhetni a 
régi házakra, járdaszegélyekre és 
fényekre, de nem így van. Ebben 
a mozgalmas struktúrájú felvétel
ben valahogyan ott vannak a pesti 
Belváros manapság is felfedezhe
tő fényei és formái. Éppen annyi
ra szabálytalan és zsúfolt a látvány, 
amilyen a valóság. Az álló formá
tum szinte kötelezően elvárható 
a meghatározóan függőleges vo
nalakkal tagolt képtől. Mégiscsak 
sűrűn beépített nagyvárosban va
gyunk. A lovaskocsi sötétebb tö
megéből indul a tekintet a szűk 
utca végén – éppen csak – kinyíló 
szabad tér felé. A szem úgy fut vé
gig a ritmikusan váltakozó eleme
ken – lovaskocsi, két villanyoszlop, 
egy vagy tán két emberalak, autó, 
megint valami oszlop az egyik ol
dalon, magas épület, alacsonyabb 
háztömb, majd megint magasabb 
a másikon –, mintha egy könnyed 
dallam kottáját néznénk végig. A 
jobb oldali épület előtetője, a köz
világítás lámpájának vezetéke, s 
még egykét szabálytalan elem 
pedig olyan életszerűen töri meg 
a pára és a hosszú árnyékok miatt 
melankolikusan sejtelmessé váló 
képet, hogy bár a szépségét nem 
zúzza össze, csillapítja, csökkenti 
túlzott édességét.

Az ilyen látványt érzi a néző 
valamiért ismerősnek, otthonos
nak, mélyen emberinek. A megra
gadó 20. századi városképek visz
szavisszatérő sugallata: a város 
nem elsősorban épületek együt
tese, hanem emberek lakóhelye. 
Ember és városa áthatják, formál
ják egymást. S a lényeg legtöbb
ször a banálisnak látszó, álmos, 
ködös mellékutcákban rejtőzik. 
Ahogyan a pesti Belvárosban is 
valamikor az 1940es években 
az a pestiség, amelyet most a 21. 
század elején is jól értünk. Múlt 
és jelen közé így épít láthatatlan 
hidat az érzékeny alkotó.

PályázatokA pályázati kiírások kivonatosak. Kérjük, a 
részletekért érdeklődjön a kiíróknál, illetve 
a megadott elérhetőségeken.

Események  
naptára

Rovatunkban olyan kiállításokról, eseményekről adunk 
hírt, amelyek lapunk megjelenésekor még várják a lá-
togatókat, illetve csak azt követően kezdődnek. Kérjük, 
amennyiben tudomásuk van később rendezendő tárlatok-
ról, rendezvényekről, lapzártánkig (minden hónap 10-e) 
juttassák el az információt szerkesztőségünkbe. Lapunk 
következő megjelenése május 30-án lesz, amihez legké-
sőbb május 12-ig várjuk híreiket.

04.30ig: A Ceglédi Alkotók Egyesülete ki
állítása a debreceni Tímárházban (Nagy 
Gál István u. 6.).

04.30ig: A XVI. Szentesi Aktfotó Biennále 
beküldési határideje (FM 155.).

04.30ig: Formák – fények – portrék – a Fo
tóoktatás fotóiskola kezdő alkotó fotog
ráfus tanfolyama végzett hallgatóinak a 
munkái a győri Petőfi Sándor Művelődési 
Házban (Árpád út 44.).

04.30ig: Lucien Hervé 100 – Szépművé
szeti Múzeum.

05.01ig: A Tápió vidék gyöngyszemei kiál
lítás a farmosi művelődési házban. A ren
dezvényen megtekinthető a Bársony Ist
ván Fotóklub kiállítása.

05.01ig: Az Év Fotóriportere: Huszti Ist-
ván – Mai Manó Ház (Bp. VI., Nagymező 
u. 20.). Kurátor: Bánkuti András.

05.01ig: Hemző Károly: Hemzőváros – 
Múzsák Temploma (Sárospatak, Rákóczi 
Múzeum).

05.01ig: Velican-Patrus Dóra és Patrus 
Sándor: Más szemmel – Örökmozgó Ga
léria (Bp. VII., Erzsébet krt. 39.).

05.05ig: Kerekes Zsuzsa: Tiszta zsáner – 
a Photophoto Flaneurstudio kamaragalé
riájában (Budapest V., Nyáry Pál u. 5.).

05.07ig: Ég és föld között – Kerekes Gá-
bor kiállítása az innsbrucki Fotoforum
ban.

05.07ig: Tripont Fotós Fesztivál.
05.08ig: Lakatos Erika: Roma ikonok, 

New York–Budapest, 2006–2011 – Mai 
Manó Ház (Bp. VI., Nagymező u. 20.). 
Kurátor: Kincses Károly fotómuzeoló
gus.

05.08ig: Pécsi József ösztöndíjasok beszá
moló kiállítása – Mai Manó Ház (Bp. VI., 
Nagymező u. 20.). Kurátor: Nagy Szilvia, 
a Miskolci Galéria kurátora.

05.08ig: XXIX. Magyar Sajtófotó Kiállítás 
és a Magyar fotósok a világ élvonalában 
c. kísérő kiállítás – Magyar Nemzeti Mú
zeum.

05.08. (09,00): Fotó és videóbörze az Új
pesti Gyermek és Ifjúsági Házban (ugyih.
hu/foto).

05.17.05.24.: FreshArt 2011 – a pályamun
kák beadása..

05.20ig: X-RAY MEN – Láthatatlan vilá-
gok – Hajdú József, Stane Jagodič és 
Marc Ferrante munkáiból összeállított 
kiállítás a Nessim Galériában (Budapest 
VI., Paulay Ede u. 10.).

05.21. (17,00): Természetes képek – Baricz 
Kati KÉPs délutánja a Mai Manó Ház 
Napfényműtermében (Bp. VI., Nagyme
ző u. 20.).

05.27.05.29.: Saul Robbins: Képességeid
re építkezve légy jelen a fotóművészeti 
piacon! – angol nyelvű workshop a Mai 
Manó Házban (Bp. VI., Nagymező u. 
20.).

05.31ig: Suhayda László – a Nimród Fo
tóklub tagja, a Fotóoktatás fotóiskola ta
nára – természetfotói (tájképek, növé
nyek, kisemlősök, rovarok, jégvirágok) az 
Ócsai Madárvártán.

06.05. (15,00)06.25.: A XVI. Szentesi Akt-
fotó Biennále – Szentesi Művelődési Köz
pont (Szentes, Tóth József u. 10–14.).

11.15ig: A 2011 – az Erdők Nemzetközi 
Éve alkalmából meghirdetett fotópályázat 
nevezési határideje (FM 155.).

12.31ig: A Tótkomlós záridőben c. pályá
zat beküldési határideje (FM 154.).

12.31ig: Korok, képek, kamerák – fotog
ráfiatörténeti állandó kiállítás a Herman 
Ottó Múzeumban (Miskolc, Papszer 1.).

Tavaszi		
fotóbörze

Május 8án 9–13 óra között 
újra fotó és videóbörzét ren
dez az Újpesti Gyermek és 
Ifjúsági Ház. Bővebb infor
máció és asztalfoglalás: (1) 
2317050; ugyih.hu/foto.

FEP Europien Professional 
Photographer of the Year  

Awards 2011
Az Európai Hivatásos Fotográfusok Szövet
sége (Federation of Europien Professional 
Photographers – FEP) nyílt pályázatot hir
det a következő kategóriákban: esküvői, 
reklámcélú, portré, riport, tájkép és illuszt
rációs fotó. Külön kategóriában indulhat
nak a nem Európában élő és a fiatal (25 év 
alatti) fényképészek, illetve fényképészta
nulók.

A pályázat teljességgel web alapú, a 
nevezéseket is a FEP honlapján fogad
ják, a képeket is ide kell feltölteni, bővebb 
információ is itt található (http://www.
europeanphotographers.eu).

Nevezni július 31éig lehet. A kategórián
kénti 10 legjobb fotográfus között dől el, 
kik lesznek a kategórianyertesek és az év 

fotográfusa. Az eredmény 2011 második fe
lében várható.

FotósViadal
A Pannon Egyetem Fényképészkörének 
versenye egy egész napos rendezvény a 
fényképészet szerelmeseinek, amelyre má
jus 7én Veszprémben várják a versenyző
ket.

Két kategóriában lehet nevezni: ifjúsági 
(16 év alatti személy) és felnőtt. Jelentkezni 
online lehet a www.fotosviadal.hu oldalon. 
Határidő: 2011. május 3., 24 óra.

A verseny reggel 9kor kezdődik, re
gisztrálni 7,30tól lehet. A rövid hivatalos 
megnyitó után mindenki megkapja az első 

címet, melyet le kell exponálnia. Erre a té
mától függően adott idő áll rendelkezésére 
a versenyzőnek. Miután elkészült a képpel, 
le kell adnia meghatározott helyen. Ezután 
megkapja a második címet, melyre szintén 
egy adott időt kap, és így tovább. Összesen 
10 db képet kell készíteni. A verseny időtar
tama alatt a fotósok különböző állomások 
között járják a várost és készítik el a felvé
teleiket. A rendezvény tervezett befejezése 
17 óra.

A beérkező pályaművekből kiállítást ren
deznek, amelynek megnyitóján kerül sor a 
díjak átadására. Kategóriánként egy győz
tes sorozatot és egy különdíjas képet jutal
maznak. A győztes sorozat készítője kapja 
meg a Fotós Viadal vándorkupáját.

12.31ig: Kunkovács László: Életmű-ke-
resztmetszet – Gyomaendrőd, Endrődi 
Tájház (Sugár u. 20.).

12.31ig: Kunkovács László: Élő pásztor-
kultúra a Hortobágyon – Hortobágyi Ter
mészetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit 
Kft. székháza (Hortobágy, Czinege János 
u. 1.).

12.31ig: Kunkovács László: Hagyomá-
nyos halászat hazai vizeinken – Sáregres–
Rétimajorban (Fejér megye), az Arany
pont Halászati Múzeumban.

12.31ig: Kunkovács László: Pusztaiak – 
Kondorosi Csárda (Kondoros, Hősök útja 
23.).
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Börze 
Rovatunkban a magánjellegű (pl. használt termékek, munkát keres) apróhirdetéseket – amennyiben terjedelmük nem haladja meg a 150 leütést – ingyen jelentet-
jük meg (hirdetőnként legfeljebb 5 darabot). Az ennél hosszabb hirdetéseket átszerkesztjük, illetve nem közöljük. Amennyiben szeretné megjelentetni a 150 leütés-
nél terjedelmesebb apróhirdetését, belföldi postautalványon lapzártáig (minden hónap 10-e) juttasson el címünkre minden 10 leütésért 150 forintot (a 150 leütést 
meghaladó szövegrészért). A nem magánjellegű (pl. szolgáltatás, munkát kínál, oktatást vállal) apróhirdetésekkel kapcsolatban felvilágosítást szerkesztőségünkben 
kérhetnek. Apróhirdetést kizárólag írásban (e-mail: apro@fotomozaik.hu, fax: 1/2670-670, levél: 1088 Bp., József krt. 19. B II/4.) fogadunk el. A szövegeket szer-
kesztve közöljük, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Az árak fogyasztói árak.
CAnon

Canon EoS 5 váz+ markolat . . . . . 48.000
Canon EoS 3000+28-80 obj.. . . . . 25.000
Canon EoS 40D+18-55 obj . . . . . 120.000
Canon EoS 50e váz . . . . . . . . . . . . . 12.000
Canon EoS 500n+28-80 obj . . . . . 25.000
Canon T50+50/1.8 obj. . . . . . . . . . 10.000
Canon T70+50/1.4 obj. . . . . . . . . . 17.000
Sunpak 4000AF vaku . . . . . . . . . . . 20.000
Canon VG10 markolat  . . . . . . . . . . 12.000
Canon EoS 30+35-105USM obj. +  

Sol. 400AF C vaku  . . . . . . . . . . . 49.000
Canon PS A520 digit.f.gép . . . . . . . 15.000
Cosina 100-300/5.6-6.7 obj. . . . . . 25.000

nIkon
nikon ProneaS+30-60 obj.+ 

60-180 obj. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000
nikon Pronea 600i váz+ 

24-70 obj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
nikon D200 váz+MBD200  

markolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000
nikon D100 váz . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000
nikon D70+18-70 obj. . . . . . . . . . . 84.000
nikon D50+18-55 obj. . . . . . . . . . 115.000
Sigma 170-500/5-6.3 D  

APo obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000
nikon D100+markolat+Sigma  

17-70/2.8-4.5 obj..  . . . . . . . . . 145.000

nikon Coolpix 8400 digit.f.gép zoom  
24-85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000

nikon FM2 váz+Vivitar 28-85obj. 
+markolat  . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.000

MD-4 motor nikon F3  . . . . . . . . . . 32.000
nikon F70+35-80obj.+SB27 

vaku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.000
nikon F50+35-80/4-5.6D . . . . . . . 25.000
nikon F70+35-80 obj. . . . . . . . . . . 36.000
nikon SB-27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB-22 vaku . . . . . . . . . . . . . . 24.000
nikon SB 24 vaku . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB 16 vaku . . . . . . . . . . . . . . 36.000
nikon F65+28-80 obj. . . . . . . . . . . 31.000
Exakta 24/2.8 Macro obj. . . . . . . . . 15.000

PEnTAx
Pentax MZ-7+28-80 obj.. . . . . . . . 30.000
Pentax Z1 váz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

MInolTA
Minolta x300s+Vivitar 28-90  

obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
Minolta HI-MATIC 11 + 45/1.7  

obj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000
Minolta xG-M váz+ Soligor 35-70  

obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000
EGyÉB

Sony DSC-F717 digit.f.gép . . . . . . . 66.000
Fuji Finepix 610 digit.f.gép  . . . . . . 19.900
Zenit-E+50/3.5+vaku . . . . . . . . . . . 5.500
konica 50/1.8 obj.  Pk  . . . . . . . . . . . 7.000

Zenit 11+58/2 obj.  . . . . . . . . . . . . . 8.000
Carena Sx300+35-70 obj. . . . . . . . 10.000
Exaktar 135/2.8 obj M42 . . . . . . . . . 8.000
Exaktar 35/2.8 obj M42 . . . . . . . . . . 9.000
Praktica MTl3+50/1.8 obj.   . . . . . . 7.000
Sea&Sea Búvár f.gép+vaku+ nagy- 

látószögű előtét  . . . . . . . . . . . . 60.000
Chinon CE-5+35-80 obj. . . . . . . . . 18.500
Hanimex távcső 20x50 . . . . . . . . . . 13.000
Mamiya RB 67+50/4.5+90/3.5 obj. 

+fényakna  . . . . . . . . . . . . . . . . 145.000
Voigtlander Tessa f.gép  . . . . . . . . . 10.000
Macro körlámpa . . . . . . . . . . . . . . . 17.000
Fuji Finepix S7000  . . . . . . . . . . . . . 25.000

Tenno FoTó * Debrecen, Simonffy u. 1/A * Tel./fAx: 52/410-565 * nyiTvA: H–P 8–18, Sz 9–13

Az árak az áfát tartalmazzák!
VAkU, VAkUSZETT

Villanj körte szett (45Ws vaku E27-es  
foglalattal, ernyő, állvány) . . . . 13.500

Dupla Villanj körte szett . . . . . . . . . 23.900
Rendszervakuszett . . . . . . . . . . . . . 19.440
Softboxos rendszervakuszett  . . . . 32.200
Mikrosat Basic vakuszettek . . . 79.900-tól

MoBIl VAkU, 
HoRDoZHATÓ TÁPEGySÉG

Hipergyors mobilvaku táp- 
egységgel . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.000

leadpower generátor  
3000Ws-ig . . . . . . . . . . . . . . . . 148.000

ÁllAnDÓ FÉnyŰ lÁMPÁk
UJ!! lED Cn-126  . . . . . . . . . . . . . . . 18.900
UJ!! lED RInG 48 . . . . . . . . . . . . . . . 18.900
UJ! lED Cn-600H  . . . . . . . . . . . . . . 95.900
Hobby Quartz 1000 Ws  . . . . . . . . . 39.900
n-light Energiatakarékos  

videósoknak . . . . . . . . . . . . . . . 134.000
FÉnyFoRMÁlÓk

Standard reflektor  . . . . . . . . . . . . . 12.250
Háttér reflektor . . . . . . . . . . . . . . . . 19.114
napfény reflektor 330mm . . . . . . . 33.638
Beauty Dish 55 cm . . . . . . . . . . . . . 18.750
Beauty Dish 70 cm . . . . . . . . . . . . . 28.125

SoFTBoxok
Ernyőként nyitható oktobox  

90 cm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.625
Ernyőként nyitható 30 x 140 cm . . 25.625
Basic softbox 60x90 . . . . . . . . . . . . 18.000
Mikrosat szuperkönnyű  

30x180 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.419
Mikrosat szuperkönnyű  

90x120 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.740
Mikrosat szuperkönnyű 200 cm-es 

oktobox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.906
Softboxgyűrűk minden vakutípushoz 

(Hensel, Elinchrom, Broncolor,  
Profoto stb.) . . . . . . . . . . . . . . 6.000-től

120-as Parabolaernyő  . . . . . . . . . . 50.000

200 cm-es parabolaernyő . . . . . . 125.550
ÁllVÁnyok

InDURo 5 D ÁllVÁnyFEJ . . . . . 82.110-től
Mikrosat földi állvány. . . . . . . . . . . . 6.469
Mikrosat Vakuállvány 3,2 m  . . . . . 13.213
Háttértartó szett 3.6 m magas . . . 29.700

EGyÉB kIEGÉSZÍTŐk
papír háttér minden színben  

2,72x11 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.250
Papír háttér 1,36 x 11 m  . . . . . . . . 13.388
Polaris fénymérő . . . . . . . . . . . . . . . 57.500
Szupercsipesz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.838

REnDSZERVAkU TARToZÉkok
Peri rendszervaku fényformáló  

szett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500

Godox 3 in 1 távkioldó  . . . . . . . . . 10.990
Firefox Professzionális rádióskioldó  

adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . . 39.000
Dr Ray Professzionális rádióskioldó  

adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . 390.000
FoTonyoMTATÁS

Fotók, poszterek, bannerek 30-105 cm 
szélességben . . . . . . . . . . . . . . .900-tól

BÉRlÉS
körvaku/generátoros bérlés . . . . . . 8.000
Mamiya ZD bérlés (22 Mpixel)  . . . 10.000
Mikrosat vakuszettek . . . . . . . . . 6.000-től
külső akkumulátor/Flashfeeder . . 10.000

MikrosaT kFT. * 1146 buDAPeST, THököly úT 88. * Tel.: 460-9424 * fAx: 460-9423 * HTTP://www.mAmiyA.Hu * info@mAmiyA.Hu * HivATAloS mAmiyA kéPviSeleT
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Ha apróhirdetést adna fel: apro@fotomozaik.hu

Áraink az áfát tartalmazzák! Az árváltozta-
tás jogát fenntartjuk.

SZÍnES nEGATÍV HÍVÁS
1 napos / expressz
leica, roll . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000/1.200
nagy indexkép 20x30  . . . . . . . . . . . 1.000
kontakt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200

FEkETE-FEHÉR nEGATÍV HÍVÁS
leica, roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.130
nagy indexkép 20x30  . . . . . . . . . . . 1.000
kontakt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200

PAPÍRkÉP DIGITÁlIS ADATHoRDoZÓRÓl,
nEGATÍV 1. SoRoZAT

3 nap / 1 nap / 1 óra
9x13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/65/85
10x15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55/75/95
13x18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80/100/130
15x21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180/220/280
20x30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510/625/750

DIAHÍVÁS
1 napos / 2 órás
leica, roll  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200/1.500

4”x5” síkfilm  . . . . . . . . . . . . . . . 900/1.100
5”x7” síkfilm  . . . . . . . . . . . . . 1.200/1.400
8”x10” síkfilm . . . . . . . . . . . . 1.400/1.600
220-as roll . . . . . . . . . . . . . . . 2.400/3.000
Diakeretezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100

PAPÍRkÉP DIÁRÓl,
nEGATÍVRÓl

3 nap / 1 nap / 1 óra
9x13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90/110/150
10x15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100/130/170
13x18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150/180/250

15x21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250/300/450
20x30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650/800/990

DIGITÁlIS SZolGÁlTATÁSok
Szkennelés (leica, roll) negatívról, diá-

ról, lomo
1024x1536 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . . 80/kép
2048x3072 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . 150/kép
2048x3072 Tiff  . . . . . . . . . . . . . . . 250/kép

TElJES TEkERCS SZkEnnElÉSE
CD-VEl

1024x1536 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

2048x3072 Jpeg . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
2048x3072 Tiff  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
Akciós szkennelés . . . . . . . . . . 500/tekercs
Szkennelés papírképről . . . . . . . . . . . . 200
Memória kiírás dvd-vel  . . . . . . . 1.000/Gb
Cd/dvd-írás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Push / pull hívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Cross process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

DiGiLaB * 1136 buDAPeST, HegeDűS gyulA u. 30. * Tel.: 331-0531 * e-mAil: info@DigilAbfoTo.Hu * nyiTvA TArTáS: H–P 9–17 óráig * www.DigilAbfoTo.Hu

Az árak tartalmazzák az áfát. Az árváltoz-
tatás jogát fenntartjuk!

yonGnUo DSlR TERMÉkEk
yongnuo yn 468 Canon ETTl . . . . . 30.990

yongnuo yn 560 manual . . . . . . . . 24.990
yongnuo yn 400 II manual  . . . . . . 16.990
yongnuo ST E2. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.990

yongnuo yn 465 nikon és Canon  
TTl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.990

yongnuo yn 467 nikon és Canon  
TTl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.990

yongnuo RF 602 3/1 kioldó 100 m 16.990
yongnuo GPS nikon DSlR-hez  . . . 29.990
yongnuo gyorstöltő slr vakuhoz  

8x AA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.990

yongnuo 2 TTl sarus TTl kábel  
3 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.990

Bowens bajonett adapter SlR  
vakukhoz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.990

CFoTo weBáruház * www.cfoTo.Hu * www.HunbrigHT.Hu * PécS, JuriSicS m. u. 17. * Tel.: 20/243-4133 * nyiTvA: H–P 10–17
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Fotó Piac
A rovatunkban megjelentetett adatokat, árakat partnereinktől kapjuk, így azokért, valamint az esetleges nyomdai hibákért felelősséget szerkesztőségünk nem vállal. Az árak tájékoztató 
jellegűek, árajánlatnak nem minősülnek. A nyomdai átfutás miatt előfordulhat, hogy a közölt árak már eltérnek az aktuálistól, mire Önök kézhez kapják az újságot. Felhívjuk a figyelmet 
arra is, hogy néhány cégnél azonnal, míg másoknál megrendelésre kapható egy-egy, esetleg az összes termék. kérjük, mielőtt tervezne, informálódjon az üzletekben a részletekről. Az ára-
kat magyar forintban adtuk meg. 

Az árak áttekinthetőségének és a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a nettó árakat tartalmazó listákat szürke alapon tesszük közzé.

A                     jel mutatja, hogy az üzletben a Foto Mozaik havilap is megtalálható. A                    jelzésű cégek hirdetését is megtalálhatják jelen lapszámunkban.

Munka
Fotóasszisztensi munkát keresek. Fotográfiát 
tanulok, de a tanulmányaimat most meg kel-
lett szakítanom. lehetővé teszi-e, hogy egy kez-
dő fotós egy teljes hónapon át ingyen megmu-
tassa, mennyit ér a munkája? Személyemben 
kreatív, nyitott, megbízható és hihetetlenül lel-
kes munkatársra számíthat. Végzettségemről a 
bizonyítványom tanúskodik. kérésre portfóliót 
küldök. szucsflo@gmail.com, 70/5658-868

oktatás
Fotográfus és filmes alkotótábor a Szellemkép 
Szabadiskola szervezésében 17. alkalommal 
július 17-től 24-ig. Jelentkezési határidő: júni-
us 30. Alsó korhatár: 17 év. Beiratkozás és infor-
máció: 1072 Bp., Dob u. 20. 2/25. Tel.: 321-3637, 
30/519-3588. Bővebben: www.szellemkep.hu

 Műterem
nagy forgalmú, nagy múltú fotóüzlet és mű-
terem jogutódlással eladó betegség miatt. Dig. 
felszerelés, gépek, hátterek. díszletek, bútor-
zat stb. nagy vevőkör, állandóan forgó archí-
vum. 30/942-3955

labor
Durst laborator 900 DA. 24×35 mm, 6×9 cm, 
12×12 cm nagyítógép; 2 db negatívtartó ke-
ret (24×35 mm és 6×9 cm–12×12 cm); 2 
db kondenzor 105 mm és 50 mm; 2 db nagyí-
tóobj. (105 mm Schneider-kreutznach és Ro-
denstock ysaron 50 mm f/3,5); 1 db 250 W-os 
izzó. 30/250-9458

Canon
Eladó nagyon szép, megkímélt állapotban Ca-
non FD 50 mm f1,4 alapobj. Adapterrel hasz-
nálható EoS, nikon, 4/3 olympus, valamint 
micro 4/3 szabványú dig. f.-gépeken. 28 E Ft. 
30/9242-672

5D, 40D, 10D, 10-22, 2.8/17-55, 24-105l, 35-
350l, 28-70l, 28-105, 2,8/24, 2,8/60, 2,8/28, 
2,8/70-200l IS, 70-300 IS, 380Ex, 550Ex, 
580Ex eladó. 30/948-2054
5D, 400D, 1000D, 1.4/50, 16-35 l, 28-300 l IS 
USM, 24-105 l IS, 2.8/70-200 l, 2.8/70-200l 
IS II, Sigma 12-24, 50-500 eladó. 70/315-
5000
5D Mark II, 17-40 l, 4/300 l IS, 1.4/35 l, 
1.4/50, 1.2/85 l, 2.8/100 l IS, 2/135 l, 35-350 
l 2.8/17-35 l, Tokina 2.8/300ATx PRo eladó. 
70/315-5000

Hama
Circopolar 52 mm-es szűrő tokkal eladó. 
30/925-2671

Hasselblad
Hasselblad 500-hoz teljesen új keresőprizma 
eladó. 70/350-6608
Eladó Hasselblad szett, kamera 503Cx, obj.: 
50/80/150 CF*, prizma és tükörakna, 2 db ka-
zetta, polafilt., állv. csatl., táska stb. 30/333-
5263

Mamiya
Eladó RB ProS váz, 180-as és 90-es obj.-vel, 1 
db 6×7-es és 1 db 6×4.5-es kazettával, gyári 
kofferjában. 30/280-4254
Mamiya 645super (35, 45, 55, 80, 150, 210), 
RB-67 (65, 90, 150SF, 180), RZ-67 (50, 127, 
180), C-33 (55, 65, 135, 180, 250), tartozékok-
kal eladók. 30/948-2054

Manfrotto
Eladó precízen működő 138 típusú panoráma 
vízszintező fej. 15 E Ft. 30/280-4254

Minolta
Eladó Vivitar 70-210 1:3,5 obj. Minoltához. 
8000 Ft. fm1@chello.hu

Eladó xD7 váz, MD Rokkor 3.5/35-70 zoom, 
MD Rokkor 1.4/50 és eredeti fordítógyűrű az 
alapoptikához, valamint Auto 200x rendszer-
vaku. 50 E Ft. 30/240-4254
Eladó analóg 7000 f.-gépváz, kifogástalan 
műszaki és esztétikai állapotban! A kereső tel-
jesen tiszta és pormentes! Bp.-en megtekint-
hető, kipróbálható. 5000 Ft. 30/9242-672
xDs 1,7/50 új állapot, 35 E Ft. x 300s 1,7/50 
új állapot 20 E Ft. MD 1,8/35 szép 29 E Ft. MC 
Rokkor 2,8/16 59 E Ft, Minolta-Sony 2× 18 E 
Ft. x300s, x700, mind szépek, hibátlanok el-
adók. 70/282-3481, pontos2@freemail.hu

nikon
keresek R10 super 8-as filmfelvevőt! 20/331-
7477
D70, megkímélt, kevés expóval, tartozékok-
kal, memóriakártyával, Sigma 3,5-6.3/28-300 
mm SlD Glass Asph. IF zoom és Sigma F2,8-
4/28-105 mm Asph. AF zoom és AF-S nikkor 
3,5-5,6/18-55 GII ED eladók. 20/958-9928
1. tulajdonostól eladó F100 profi szett, AF nik-
kor 28-105 f3.5-4.5 D (IF) zoom, AF nikkor 75-
300 f4.5-5.6 tele zoom, SB-28 nikon rendszer-
vaku + UV szűrő + Hoya Pl-CIR polárszűrő. 
Eredeti csomagolás, magyar nyelvű leírás! Ex-
ponált kockák: kb.: 280-300 tekercs. 180 E Ft. 
30/231-0921
MB-D200 vertikális markolat D200-hoz kifo-
gástalan állapotban, minden tartozékával el-
adó. 25 E Ft. 30/773-9485
Eladó hibátlan állapotú D70-es váz (aksi, töltő, 
2 Gb CF) 18-70-es (3.5-4.5G ED) obj.-vel. 69 E 
Ft. 30/552-8755
Eladó bolti állapotú (dobozában, minden tar-
tozékával) 135-400/4,5-5,6 APo DG Sigma obj. 
nikon bajonettel. 99 E Ft. 30/552-8755
nikon AF-S 18-70 1:3,5-4,5G ED Dx minden 
tartozékával eladó. Csere nem érdekel. 30 E 
Ft. 30/773-9485

Canon EF 135mm f/2.8 soft focus obj. kivá-
ló állapotban eladó. Teleobjektív lágy fókusz 
funkcióval. Megtekinthető, kipróbálható Pé-
csett. 70 E Ft. 30/409-1193
Canon EF 70-200 f/2.8 l IS USM újszerű, na-
gyon keveset használt (kb. 3 alkalommal) 
megkímélt, teljesen karcmentes teleobj. el-
adó. 395 E Ft. (2010 májusában vásároltam 
480 E Ft-ért.) Megtekinthető, kipróbálható Pé-
csett. 30/409-1193
Canon BG-E3 portrémarkolat 350D, 400D gé-
pekhez hibátlan, újszerű állapotban eladó. 
30/511-6138, lazbence@gmail.com
Canon FD 300/2.8 l eladó, optikailag hibát-
lan, karcmentes, kívülről néhol karcos. obj.-
sapkájával, napellenzővel, bőrtokkal! 200 E Ft. 
30/511-6138
Canon Extender FD 2x-A eladó újszerű, hi-
bátlan állapotban! 15 E Ft. 30/511-6138, 
lazbence@gmail.com
Sigma 70-300/4-5.6 DG Macro Canonhoz el-
adó optikailag hibátlan, megkímélt állapot-
ban. Hama UV szűrővel, napellenzővel! 25 E 
Ft. 30/511-6138
Eladó kifogástalan műszaki és esztétikai ál-
lapotban Canon FD 135 mm f2.0 fix fényerejű 
teleobj. Tiszta, karcmentes lencsék, finoman 
járó fókusz, hibátlan, kopásmentes blendela-
mellák. Átalakítóadapterrel használhatjuk Ca-
non, nikon, Sony Alpha, Sony nEx, 4/3 olympus, 
ill. micro 4/3 Panasonic v. olympus szabványú 
dig. f.-gépekkel! 75 E Ft. 30/924-2672
Canon EF 70-200 mm f/4 l IS USM eladó, keve-
set használt, szép állapotban. Alku nélkül, aján-
dék EF 50 mm f/1.8 II. 210 E Ft. 30/211-3105
Canon T90 váz pici hibával, tökéletes műkö-
déssel eladó. 30/925-2671
A1 1,4/50 használt, hibátlan állapot 29 E Ft, 
FD 1,2/85 159 E Ft, FD TS 2,8/35 vadonatúj ál-
lapot tokjában 159 E Ft. FD SSC 1,2/55 új álla-
pot 49 E Ft. FD 5,6/100-300 vadonatúj állapot 
25 E Ft. 70/282-3481

Ha előfizetésről érdeklődik: elofizetes@fotomozaik.hu
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Budapest: Ágens Reklám és Keres-
kedelmi Kft., 1027 Fő út 73. • Camera 
Kft., 1085 Somogyi B. u. 20. • digilab, 

1136 Hegedűs Gyula u. 30. • Fotó szer-
viz, 1146 Thököly út 88. • proimage 
Kft., artfoto, 1024 Moszkva tér 10. • 

deBReCen: tenno Foto Kft., 4025 Si-
monffy u. 1/A • tenno Foto Kft., 4027 
Füredi út 27.

A Foto Mozaik havilap megtalálható  
az újságosstandokon és az alábbi szaküzletekben

O
ktatást vállal? Ajánlja m

agát! – w
w

w
.fotom

ozaik.hu

A	kiadványt	támogatja:

nikon one Touch 90 QD f.-gép dobozá-
ban, papírjaival eladó, 5000 Ft. tss1001@
citromail.hu
Eladnám TC 301 2× konv.-emet. optikailag 
és mechanikailag is kitűnő állapotú. 65 E Ft. 
30/9127-506
F65 és F55 ezüst gépvázak eladók Bp.-en! 
gubernya@freemail.hu
Eladó nikon AF-S 12-24 F4 obj. kitűnő álla-
potban, UV szőrővel, első-hátsó sapkával. 170 
E Ft. 20/5955-806
TC 20 E II telekonv. kitűnő állapotban, lencse-
védő sapkákkal eladó. 80 E Ft. 20/357-8243
Eladó új, utángyártott D80-D90-hez való port-
rémarkolat, dobozában, minden tartozékával. 
15 E Ft. 2 db utángyártott nikon En-El3e ak-
kumulátor. Új, fóliázva dobozban D100, D200, 
D300, D50, D70, D70s, D700, D80, D90 típu-
sokhoz. Súlya azonos az eredeti nikon akku-
éval. 4000 Ft. Megtekinthető és átvehető: 
Ajka, Veszprém, Székesfehérvár, Dunaújváros. 
20/362-2926
D80 szép, újszerű dig. slr. 21 E expóval, eredeti 
dobozával és minden tartozékával eladó. Az ár, 
esetleg hozzáadott kártya, és új obj. alku tár-
gya lehet. 20/9772-037
nikonhoz Cullmann DC42 vaku eladó. Cserél-
hető talpas, dig.-sal automata módban műkö-
dik. 30/925-2671
Coolpix 4500 szép, szépen működő állapot, 
perspektívakorrekció, színes filmnegatívot 
pozitívra fordító inverzálás és diamásolás stb. 
19 E Ft. F70, F65, F50, F90x, AF 2×, nikkor AIs 
2/135, AIs 1,4/35 89 E Ft, PC 2,8/35 utolsó tí-
pus 79 E Ft eladók. 70/282-3481
nikon 17-35, 24-70, 28-70, 2/35, 1,4/50, 
2,8/60, 12-24, 2.8/17-55, 24-85, 24-50, 35-
135, 70-210, 75-300, 70-300VR, 2,8/80-200D, 
4/300 obj.-ek eladók. 30/948-2054
D90, MB-D80, 2.8/300 AF-I, 2/135AF DC, 
2/105 AF D, 18-200 VR, Sigma 2.8/70-200 
HSM, 10-20, 24-135, 50-500, 2.8/105 macro 
eladó. 70/315-5000
D2xs, D700, MB-D10, 1.4/50 D, 2.8/24-70, 
2.8/105 D, 2.8-4/24-85, 24-120 VR, 2.8/14-24, 
2.8/70-200VR, 4/300 AF, 2.8/80-200 AF D el-
adó. 70/315-5000

olympus
Eladó E-sorozathoz (4/3) 1,4× telekonv. kifo-
gástalan állapotban (kb. 200 expo)! 30/475-
4240
Gyönyörű 100% újszerű, kifogástalan mecha-
nikai és optikai állapotban eladó oM G-Zuiko 
Auto-s 50 mm f1,4 fix fényerejű obj. Átalakí-
tó adapterrel kiválóan használható Canon EoS, 
4/3 olympus-Panasonic, valamint micro 4/3 
szabványú Panasonic v. olympus dig. f.-gépe-
ken. 28 E Ft. 30/9242-672
Eladó E520 f.-gép 14-42 mm kitobj.-vel, szinte 
teljesen új állapotban. Eredeti csomagolásban, 
összes tartozékával. 2012. januárig garanciás. 
Az lCD-n még rajta van az eredeti védőfólia, a 
gép zárszerkezetében levő expo szám: 700. 95 
E Ft. 30/9242-672
Első tulajdonostól eladó 3230 expós E-1 váz, 
Zuiko 14-54/2.8-3.5, olympus Fl-50 rendszer-
vaku, 4 db 2500 mAh akku + töltő, 1 Gb lexar 
CF kártya, gyári kábelek, magyar felhasználói 
könyvek, eredeti dobozok. kitűnő állapot, re-
mek vétel! 180 E Ft. 30/280-4254

Pentacon
Pentacon 500/5.6 MC menetes (M42) obj. el-
adó újszerű, megkímélt állapotban, obj.-sap-
kákkal, bőrtokban! 40 E Ft. 30/511-6138, 
lazbence@gmail.com
Pentacon 200/4 menetes (M42) obj. eladó új-
szerű, megkímélt állapotban, obj.-sapkákkal, 
bőrtokban! 10 E Ft. 30/511-6138, lazbence@
gmail.com
Eladó Pentacon Six Tl Biometar 2,8-80 obj.-
vel. 16 E Ft. fm1@chello.hu
nagyon szép hibátlan Pentacon Six Tl MC 
2,8/80 prizmával, tüköraknával, tokkal, a tü-
kör exponálás előtt külön felcsapható 39 E Ft, 
szép 4/50 Flektogon 29 E Ft, és egyéb hasznos 
tartozékok eladók. 70/282-3481, pontos2@
freemail.hu

Pentax
Szép, hibátlan Pentax ME Super 1,7/50 SMC 
Takumar 25 E Ft. Pentax k2 DMD motorral 79 
E Ft. Asahi Pentax Sp Fujinon obj.-vel 18 E Ft. 
Takumar smc 4/300 M42 szimulátor vadona-
túj állapot 69 E Ft eladók. 70/282-3481, pon-
tos2@freemail.hu

Praktica
Eladó sosem használt, 100% új MTl 3 f.-gépváz, 
eredeti tokkal, dobozában, 1983-as számlájá-
val! Sajnos a gép eddigi 28 éves becsomagolt 
állapotában meghibásodott. Csak egyetlen és 
ismeretlen zársebességen működik. külseje 
miatt azonban gyűjtőknek v. alkatrésznek kifo-
gástalan lehet. 3500 Ft. 30/9242-672

Sigma
SA5 váz és 35-135 mm 1:4-5,6 és 75-300 
1:4-5,6 Sigma obj.-ek akár külön is eladók. 
30/846-5578

Sony
Eladó Sony DSlR A-200 f.-gép. A géphez jár: 
18-70-es Sony obj., + Tamron 70-300-as F/4-
5.6 lD macro. Adok hozzá: 4 Gb-os Sandisc ult-
ra 2-es CF kártyát, Aerfeis fotóstáskát, a Tam-
ron obj.-hez CP szűrőt. Papírokat, dobozokat és 
minden tartozékot. A gép és minden tartozéka 
keveset használt, megkímélt állapotban van! 
elektrobank@freemail.hu, 30/251-9876
Eladó 1 éves, garanciális Alpha DSlR-A550l, 
Sigma AF 70-300/4-5.6 APo DG Macro F,18-
50/2.8-4.5DC oSHSM obj. + szűrő. 30/201-
5466
Eladó új, nem használt M42 – Sony Alpha 
adapter. Segítségével M42-es obj.-eket hasz-
nálhatunk Alpha dig. f.-gépünkön, AF vissza-
jelzéssel a keresőben. 6000 Ft. 30/9242-672

Szaljut
Szaljut 66 magazinnal, alapobj.-vel eladó. 
70/350-6608

Tair
Tair 300/4.5 menetes (M42) obj. eladó opti-
kailag hibátlan, megkímélt állapotban napel-
lenzővel, obj.-sapkával, színszűrőkkel! 10 E Ft. 
30/511-6138

Zeiss
Zeiss Flektogon MC 2,8/20 75 E Ft, Flektogon 
MC 2,4/35 45 E Ft, Sonnar MC 2,8/200 89 E Ft, 
mind használatlan, vadonatúj állapotban tok-
kal, eladók. 70/282-3481

Egyéb
TERMÉSZETFoTÓS lESSÁTRAk. Egy perc 
alatt felállítható, impregnált tereptarka 
anyagból, több kamera- és kémlelőnyí-
lással, postai utánvéttel is rendelhető. 
20/9237-532, www.fotohir.hu

Eladó terepszínű pop-up (2 mp alatt felállítha-
tó és összecsukható) iglu sátor. Minden irány-
ból vannak nyílások. Tágas tér, nem kell nyo-
morogni benne, terepen még nem használt, 
vadonatúj. 20 E Ft. 30/577-5941, gabigull@
gmail.com
Eladó f.-gépek: F70 + 35-80 nikkor, lTl 2 + 
Pentacon auto 1,8/50, lTl 3 + Pentacon auto 
1,8/50 (fénymérő hibás), Zorki 4 + Jupiter 8 
2/50 obj.: Pentacon 4/200, polárszűrő (58), 
UV és színszűrők, Praktica szögkereső. 30/225-
8254, Pécs, mgpz@freemail.hu
Eladó új, nem használt M42 adapter – micro 
4/3-os dig. olympus, ill. Panasonic f.-gépek-
hez. 5000 Ft. 30/9242-672
Üvegezett diakeretek (874 db) tartóval (29 db 
36 férőhelyes) és tárral (13 db duplasínes) el-
adók. tss1001@citromail.hu
Új japán Digital 0,42× Super Fisheye W. A. 
Macro lens 55 és 58 mm csatl. eladó. 8000 Ft. 
27/392-585
Tereptarka impregnált anyagból katonai eső-
gallér, esőköpeny és további lehetőség, hogy 
több darab összegombolva sátorrá alakítható, 
eladó. 20/9237-532
Sigma AF 2,8/50, 15-30, 70-300 APo, 2,8/24-
70, 4/300, 5,6/400, 2xEx, Tamron 17-50, 18-
270 VC, Tokina 20-35 nikonhoz vagy Canonhoz 
eladók. 30/948-2054
Hasselblad, Mamiya és Pentax 6×7 vázak, 
obj.-ek, kazetták, harmonikakihuzat, közgyű-
rűk és egyéb kiegészítők eladók. 30/948-2054
leitz diatároló hasábok és dobozok (50 db-
os), rámák, hőmérők, kodak 4×5” dia/nega-
tárolók, élességállító, fém filmhívó doboz stb. 
30/333-5263
leica Elmar C 4/90, leica SF-20, Voigtlander 
4.5/15, 1.7/35 Asph, 1.5/50, 3.5/90 APo, Bes-
sa l, Hasselblad obj.-ek, kiegészítők eladók. 
70/315-5000

Az évekévtizedek száguldó viha
rainak végén véletlenszerűen ma
radtak meg egyes nevek a köz
tudatban, míg másokra ma már 
csak a történeti munkák lábjegy
zetei utalnak – vagy néha még 
azok se…

Oskar Barnack, Ernst Leitz 
mikroszkópgyártó cégének mér
nöke az 1910es évek eleje óta 
kísérletezett azzal, hogy a 35 
mmes filmre könnyű, kismére
tű és kézreálló formájú fényképe
zőgépet szerkesszen. Az egymás 

után kimunkált protodarabokkal 
először ő maga készített próba
felvételeket, majd a nullszéria 
kéttucatnyi gépét a tulajdonos 
ismerőseivel próbáltatta ki. Le
sújtóan rossz véleményük elle
nére Leitz az 1920as évek ele
jén mégis úgy döntött: a Barnack 
által tervezett fényképezőgépet 
gyártani fogják. Ahhoz, hogy iga
zán értékelni tudjuk ezt a döntést, 
megemlítem: Leitz wetzlari üze
mében az 1910es évek elején 
készült egy 10×15 centiméteres 
képméretű lemezes, bőrharmo
nikáskihuzatos fényképezőgép, 
valamint néhány közelfelvételre 
szánt objektív, de ezek csak na
gyon mérsékelt bevételt hoztak a 

jeGyzetlAPoK A FototeChniKA történetéből
Fejér	Zoltán	György	sorozata

● Beépített fénymérős Contax  
fényképezőgép az 1930-as évekből

● Nagylátószögű  
objektívvel felszerelt 
Leica fényképezőgép

A fényképezés tech-
nikájának 20. szá-
zadi fejlődésében 
tőkeerős és inno-
vatív gyártók, 
valamint kreatív 
fejlesztőmérnökök 
játszottak megha-
tározó szerepet.

Gyárak, márkák,
kamerák

(a szerző felvételei)



mikroszkópokhoz képest. Leitz 
úgy gondolta: az 1925ös Lipcsei 
Vásáron bemutatott, 35 mmes 
filmre dolgozó fényképezőgépet 
a tervező munkájának elismeré
seként BarnackKamerának ne
vezi. Hamarosan rádöbbent: Wetz
larban ugyan mindenki ismeri a 
szorgalmas és tehetséges mér
nököt és családját, de a kisváros 

„falain” kívülieknek a név nem 
mond semmit. Így lett a fényké
pezőgép először LECA, azaz 
Leitz Camera, majd az Ekával 

Csoportosítsuk a 20. század 
első felének fényképezőgép-
típusait a képméret függvé-
nyében! 
• 35 mm-es film: Leica elő-

történet; Leica történet; a 
Leicától eltérő, de távmérős 
rendszerek kialakulása; tü-
körreflexes fényképezőgépek;

• tekercsfilm: boxgépek; 
léptékes vagy távmérős fény-
képezőgépek (klappkamerák 
vagy feszítőkaros kivitelűek); 
sztereo-gépek, panoráma-
fényképezőgépek;

• lemez, síkfilm: boxgépek; 
klappkamerák; alapdeszkás 
többszörös kihuzatos fény-
képezőgépek; műszaki igé-
nyű és felépítésű alapdeszkás 
vagy kardán rendszerű kame-
rák.

● Robot fényképezőgép  
az 1930-as évekből

Ha a keresőrendszer a cso-
portosítás alapja:
• mattüveges beállítású 

fényképezőgépek (a kép fejte-
tőre állított és oldalfordított);

• tükörreflexes fényképe-
zőgépek csak tüköraknával 
(nem oldalhelyes keresőkép-
pel);
• tükörreflexes fényképező-

gépek tükörrendszeres vagy 
pentatetőél-prizmás kereső-
vel (a kép oldalhelyes);

• átnézeti-optikai keresős 
kamerák (a kép erősen kicsi-
nyített, a pontos képhatárolás 
általában nem lehetséges a 
tengelytáv- és képmezőeltérés 
miatt);
• távmérővel egybekapcsolt, 

Newton-keresős, optikai, vi-
lágító keretes képmező-hatá-
rolóval kiegészített kereső (a 
gyárilag meghatározott gyúj-
tótávolságú objektívekkel a 
tengelytáveltérés kiküszöböl-
hető, a képmezőeltérés jelen-
tősen csökkenthető).

történő összehasonlítás elkerülé
se érdekében: Leica…

Az objektívtervező Max Berek 
és mérnök segítőtársa, Wilhelm 
Albert segítségével Oskar Barnack 
– a mai szóhasználattal élve – rend
szerkamerává fejlesztette a Leicát. 
1932ben aztán megjelent a nagy 
vetélytárs: a Contax, amelyet a 
drezdai Zeiss Ikon gyárban ké
szítettek. Második típusán már 
megvalósították a távmérő és az 
optikai kereső egyesítését, így a 
kép és élességbeállítás – ellentét

● Magyar bakelit fényképezőgép az 1930-as évekből

● Amatőr fénykép az 1930-as évekből

ben a Leicával – nem különkü
lön, hanem egyszerre történhetett.

Heinz Kilfitt ugyanebben az év
ben megtervezett egy még a Leicá
nál is kisebb, Newtonkeresős (át
nézeti keresős), 35 mmes filmre 
dolgozó, de 24×24 mmes kép
méretű fényképezőgépet, amely
ben az exponálás után a filmet ru
gós motor továbbította. A termék 
gyártásához azonban nem rendel
kezett elegendő tőkével, így ezt a 
Robot néven ismertté vált géptí
pust az előállítás jogát megvásár
ló Otto Berning hozta forgalomba 
1934ben. A Robot csak visszafo
gottan tört a vetélytársak babérjai
ra; mivel távmérőt nem építettek 
bele, az amatőrök helyett inkább 
a hivatásos felhasználók egyes 
csoportjai használták előszeretet
tel. Regisztrálókameraként hasz
nált késői, kiforrott változata pél
dául Traffipaxként vált ismertté…

(a szerző felvétele)

(a szerző archívumából)

(a szerző felvétele)

● Kisméretű  
lemezes  

fényképezőgép  
az 1910-es évekből
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Kezdem azzal, hogy a megfelelő 
védelmet és kényelmes cipelést 
kizárólag egy jó minőségű fo
tóstáska képes biztosítani. A rek
lámszatyor nem. Véleményem 
szerint teljesen mindegy, hogy a 
nevesebb gyártók melyik típu
sát – válltáska, hátizsák, testtáska, 
koffer stb. – részesítjük előnyben. 
A lényeg, hogy választáskor sze
münk előtt lebegjen a tíz órája 
testünket görnyesztő, olykor 20

30 kilogrammnyi 
felszerelés sú

lya. Nekem is 
van 67 fotós
táskám, köz
tük hátizsák, 
válltáska, öv
táska és test
táska is. Min
den fotózás 
előtt a megfe
lelő méretűt és 
típusút válasz
tom ki.

♦ Fényképezőgép

Mint a laikusok azt már kitalál
ták, a fotóstáskában helyet kap a 
fényképezőgépváz. Hangsúlyo
zom, hogy váz, cserélhető objek
tíves, nem kompakt gép! Én álta
lában kettő vázat szoktam vinni 
magammal – mondanom sem kell, 
hogy ugyanattól a gyártótól –, 
egy felső kategóriásat és egy kez
dőt. Általában a nagyobb tudású 
gépet használom, de tartalékként 
néha jól jön kisebb testvére is. 
Például, ha a nagylátószög megy 
az egyikre, a portréoptika meg a 
másikra. Ez kicsit megkönnyíthe
ti a munkát.

♦ Távkioldó / kioldózsinór

Soha nem hiány
zik a felsze
relésemből a 
távkioldó vagy 
a kioldózsinór. 

Hosszú expozíciós felvételeket 
csak ezzel tudok elképzelni. Per
sze helyettesíthetjük az önkioldó
val, de ennek hátránya, hogy csak 
saccolni lehet a megfelelő expo
zíció pillanatát.

♦ Memóriakártyák

Szándékosan írtam többes szám
ban. Egy soha nem elég. Nemcsak 
azért, mert betelhet. Azért is, mert 
előfordulhat, hogy megbetegszik, 
megadja magát, és ilyenkor tar
talék adattároló nélkül állunk a 
nagyvilágban.

Egyébként is én szívesebben 
használok több kisebb kapacitá
sút, mint egy nagyot. Persze a ki
csin is férjen el legalább 200300 
felvétel.

Biztos adatvesztés elleni meg
oldásnak tűnik a komolyabb vá
zak dupla kártyafoglalata, ahol 
duplikáltan is elmenthetjük a fel
vételeket, biztos, ami biztos ala
pon.

♦ Objektívek

Objektív is van a táskámban, de 
erre nem szeretnék részletesen ki
térni, mindenki válassza az igé
nyeinek megfelelőt. Ne feledjük 
a védőkupakokat és a szükséges 
szűrőket sem!

♦ Közgyűrű

Ez a kicsi és olcsó kellék már sok 
fotóstáskából hiányzik. Segítsé
gével azonban felfedezhetjük az 
apró részleteket is. Előnye, hogy 
szinte bármelyik objektívvel 
együtt használható, és a lencse kö
zelpontját látványosan lecsökken
ti. Ellenben végtelenre nem lehet 
élességet állítani. Több fajtája és 
mérete létezik. Az én táskámban 
egy nagy és egy kicsi is található, 
amelyek ráadásul össze is illeszt
hetők.

♦ Telekonverter

Ez is aránylag kisméretű, de prak
tikus segédeszköz. Objektívfüg
gő. Bizonyos helyzetekben nem 
vagyunk képesek nagy teleobjek
tíveket cipelni, vagy egyáltalán 
nem is áll rendelkezésünkre. A 
telekonverterből többféle nagyí
tású is létezik (pl.: 1,4×, 1,7×, 2×). 
Az objektív és a váz közé illeszt
ve a „gyújtótávolságot szorozza 
meg”, vagy gyakorlatiasabban: az 
objektív által rajzolt kép közepét 
nagyítja fel képkockányira.

Nekem egy kétszerező lapul a 

táskában, amely már sok esetben 
bizonyult hasznosnak.

♦ Vaku

Sokan a vakut csak az éjszakába 
világító segédeszköznek tekin
tik, de én már hallottam a derí
tésről is. Ezért minden esetben a 
vakuk is gyarapítják a táskám tar
talmát. Én a rendszervaku híve 
vagyok, ez képes kifogástala
nul együttműködni a vázzal. 
Ugyanakkor van igen nagy tel
jesítményű manuális villanóm 
is, amelyikkel a hátteret lehet 
alkalomadtán kivilágítani, míg 
a rendszervakunak megmarad a 
derítés élvezete.

♦ Vakutartozékok

Jó szolgálatot tehet a szinkron
zsinór, bár a technika, a veze
ték nélküli jelátvitel fejlődésével 
ez egyre inkább elveszíti jelen
tőségét. A vakut a váz tetejé
ről levéve a szinkronzsinór
ral köthetjük össze, hogy 
megmaradjon a kioldás és 
a vezérlés kapcsolata, de 
a világítás iránya megvál
tozzon.

Nagyon praktikus 
és igazán kicsi a va
kutalp. A vázról le
vett rendszervaku alá
támasztására szolgál, 
és bármilyen sík felületen elhe
lyezhető, sőt még állványmenet
re is csavarozható. Kombinálva a 
vezeték nélküli vakuzás lehetősé
gével, már gyerekjáték jól bevilá
gítani a témát.

A diffúzor vagy lágyító előtét is 
kis helyet foglal, így az is állandó 
része a fotóstáskámnak.

♦ Fénymérő

Annak ellenére, hogy digitális 
vázat és nyers fájlformátumot 
használok, szeretem, ha a felvéte

Mi van  
a táskában?

Takács	Szabolcs

Fényképezőgép! – mondják a laikusok. 
Meg objektív! – teszik hozzá a kezdők. 
És vaku! – egészítik ki az amatőrök. No, 
az én táskámban ennél egy kicsivel több 
minden található. Vegyük sorra, melyek 
ezek, és miért lehet rájuk szükség.
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leim helyesen vannak exponálva. 
Ezért gyakran használom a fény
mérőt, ezt a bizonyos esetekben 

nélkülözhetetlen segédeszközt. 
Nekem egy kismére
tű, beeső, visszavert 
és vakufény mérésé
re egyaránt alkalmas 

kis szerkezetem van.

♦ Állvány

Sokan alábecsülik a megfele
lő támasztékot. Én nagyon sokat 
használom. Használok három
lábú állványt 3D fejjel általános 
fotós feladatokra, és videofejjel 
nagy teleobjektívhez. Használok 
autós ablakállványt is, ennek elő
nye, hogy kicsi, és még az autó
ból sem kell kiszállni!

Ugyanakkor a táskámban min
dig ott lapul a babzsák teli vagy 
üres állapotban. Ez is sok eset
ben tett már jó szolgálatot. Meg
jegyzem, hogy a babzsákot én 
varrtam (!) az igényeimnek meg
felelő méretben és nyitási mecha
nizmussal.

♦ Akkuk  
és töltők

Sajnálatos módon – a komo
lyabb – fényképezőgépek ál

talában speciális akkumu
látorral működnek. Ezek 
jellegzetessége, hogy időről 

időre lemerülnek. Mivel elő
re nehéz megmondani, hogy ez 
pontosan hol és mikor fog bekö
vetkezni, ezért az én táskámban 
mindig ott lapul a megfelelő töl
tő is. Hozzá egy kiegészítő autós 
csatlakozó is. (És az autóban 
egy 220 Vos inverter – csak a 

biztonság kedvéért.)

Persze az okos gyártók jó pén
zért kínálnak alternatív megoldási 
lehetőségeket, például az elemtar
tó markolatokat, amelyekben akár 
a bármelyik boltban megvásárol
ható ceruzaelem is kiválóan hasz
nálható. Így, az én táskámban – a 
markolat mellett – egyegy cso
mag elemkészlet is lapul. Na ez
zel már alaposan be vagyok biz
tosítva.

Megjegyzem, hogy volt sok 
olyan alkalom, amikor szükség 
volt a kiegészítő tápforrásra, de 
olyan még nem, amikor telep nél
kül maradtam.

♦ Tisztítóceruzák

Számomra nincs annál bosszan
tóbb, mint amikor a lencse vagy 
a váz (érzékelő) bekoszolódá
sa miatt lesz használhatatlan egy 
kép. Mióta felfedeztem a tisztí
tóceruzákat, azóta nincs is ilyen 
gondom. Három toll és egy leve
gőpumpa lapul mindig a táskám
ban: egy toll az objektívekhez, 
egy az LCD panelekhez és egy a 
képérzékelőkhöz. Nem folynak ki 
és nem száradnak be – és tökéle
tesen tisztítanak.

♦ Páramentesítő  
törlőkendő

Télen, hideg, párás időben csodá
kat tehet a (minőségi) páramente
sítő kendő. Kicsi, alig foglal he
lyet, és az ezzel áttörölt felületek 
nem párásodnak be. A felszerelé
sünk mindig akcióra kész.

♦ Elemlámpa

Esténként nemcsak a fotózáshoz, 
de az élet minden területén hasz
nos lehet egy kisméretű, de erős 
fényű zseblámpa. Nekem egy 
napelemes + kurblis, két leddel 
világító kis zsebmaszatom van, 
amely méreteihez képest megle
pően hasznos.

♦ GPS naplózó

Egyik legújabb szerzeményem. 
Akkora, mint egy pendrive, de ké
pes rögzíteni a megtett útvonalat, 
akár gyalog, akár autóval jártuk 
be. A nyomvonal mellett rögzíti 
a dátumot és időt, a sebességet és 
a tengerszint feletti magasságot. 
Ami azonban fotósoknak a leg

fontosabb, hogy a szoftvere, a 
rögzített fényképek metaadatai 
közé képes utólag beírni a fény
kép készítésének pontos koor

dinátáit, és akár az internetes 
térképeken is megjeleníteni ezt. 
Számomra elmúltak azok az idők, 
amikor még kézzel írogattam a 
katalogizáló programba, hogy hol 
készült a felvétel.

A GPS naplózó nagy erénye 
még, hogy a fényképezőgéptől 
független, így akár több külön

böző fényképezőgéppel ké
szített felvételnél is képes 
ugyanezt megcsinálni.

♦ Ülőpárna

Sokat fotózok 
kint a termé
szetben, olyan 

helyeken, ahol vi
zes lehet a fű, és 
néha még sár is van. 

Sokszor le kell tér
delni vagy ülni. Ilyenkor 

könnyen vizes vagy sáros le
het a ruha, ami később kellemet

len. Egy vadászati szakkiállításon 
kaptam egy praktikus, vízálló bo
rítású, összehajtható és vékony 
habszivaccsal bélelt kis ülőpárnát, 
amelyet azóta is kényelmem zálo
gaként örömmel használok.

♦ Felhasználói kézikönyv

Ha új fényképezőgépet vagy va
kut veszek, a felhasználói kézi
könyv is része lesz a fotóstáská
nak. Hiszen tanulni legjobban a 
gyakorlat közben lehet.
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Amikor a természetben változatos terepen tartóz
kodunk, tapasztalhatjuk a táj mélységi kiterjedését. 
Szinte karnyújtásnyira, közelről figyelhetők meg a 
faágak virágai, mögöttük a mohás sziklafal és tá
volabb a csörgedező patak. Azon túl ritkás facso
port, a fák törzsei között kiláthatunk a távoli hegy
gerincre.

■ Mélységi kiterjedés és zóna

Ha az imént ecsetelt látványt 3D fényképezőgép
pel akarnánk megörökíteni, egyetlen képre nem tud
nánk rázsúfolni, csak szemünk megerőltetése árán. 
Tehát a képen nem lehetnek az előtérben karnyújtás

nyira virágok, és mögöttük a háttérben távoli hegy
gerinc… Vagy mégis?

Mert miről is van szó? Az előző részben fejtet
tem ki látásunknak azt sajátosságát, hogy ha a va
lóságban egy vonalban van egy nagyon közeli pont 
és mögötte háttérként egy nagyon távoli pont, ak
kor az egyiket kettőzöttnek látjuk. Ezzel a hibánk
kal együtt kell élnünk, meg lehet szokni. Az ilyen 
elrendezésű 3D kép hosszas nézésekor jelentkező 
kettőzöttség zavaróan hat, fejfájást, szédülést okoz. 
Feltétlenül kerülni kell, hogy a nézőnek kellemet
lenséget okozzunk egy rosszul sikerült 3D képpel 
(lásd az ábrát).

Példánk 3D feldolgozására mégis van kiskapu. 
Gyakorlat, hogy a nagy mélységi kiterjedést kisebb 
zónákra, szakaszokra osztjuk. Ezekből választha
tunk közelebbi vagy távolabbi témához való zónát.

Nem egyszerű megkeresni a 3D optimális kom
pozícióját. Míg a hagyományos fotózáskor a kép 
síkjában gondolkozunk, hogyan rendezzük el egy
más mellett a különböző motívumokat, foltokat, vo
nalakat, addig a 3D kép kialakításakor térben kell 
gondolkoznunk, hogyan rendezzük el egymás mö
gött a különböző motívumokat, foltokat, vonalakat. 
És ehhez meg kell tudnunk az aktuális zóna közeli 
és távoli határát – méterben. Ennek ki
számítása képlet alapján lehetséges, de 
ez hosszadalmas. Helyette a Fujifilm 
FinePix 3D W1 fényképezőgép 77 mm 
bázistávolságára (szemtengelytávol
ság) és nagy látószögű objektívjére ki
számított, méterben megadott tábláza
tot ajánlom, amely 10 zónából áll (lásd 
a táblázatot).

A kép komponálásához tudnunk kell, 
hogy a fenti adatok csak olyan beállí
tásra érvényesek, ahol az előtérben levő 

személy kontúrja érintkezik a mögötte lévő legtávo
labbi háttérrel (1. kép).

Más szabályok vonatkoznak olyan beállítás
ra, ahol oldalra van komponálva a közeli előtérben 
levő személy, kontúrja érintkezik a mögötte közel 
lévő háttérrel, például egy várfallal, és mellette, a 
kép másik oldalán, látszik a legtávolabbi háttér, pél
dául egy tetőterasz a tengerrel. Ebben az esetben 
mind a két zóna terjedelmét be kell tartani. Tehát a 
személytől a közeli falig, és a faltól a tengerig terje
dő zóna távolságát (2. kép).

Ha szemmérték alapján becsüljük meg a helyszí
nen a távolságokat, a megadott értékektől kismér
tékben eltérhetünk, de úgy, hogy inkább kisebb le
gyen az előtér és háttér közötti zóna távolsága. Így 
elkerülhető a 3D képen a motívumok kettőzöttsége.

■ ADV 3D manuálisan

A Fuji W1 tervezői beépítettek a gépbe egy „men
tőövet”, hogy tetszőleges bázistávolsággal fotóz
hassunk. Azért lehet erre szükség, hogy egy köze
li személy vagy tárgy a legkedvezőbb, megszokott 
perspektívában látszódjon, vagy a valóságban soha 
nem látott térhatással fotózzunk távoli tájat. A szem

távolsággal közel megegyező felvételi 
bázis alkalmazásakor csak a kb. 3 mé
tertől néhány száz méterig terjedő hely
színnek természetes a perspektívája. A 
közeli tartományhoz a gép 77 mmes 
bázisánál kisebbet kell választani (né
hány centiméterest), a távoli témához 
nagyobbat (esetleg több méterest). Va
lójában minden felvételi távolsághoz 
másmás bázisra van szükség, főleg 
a közeli vagy makrotartományban. A 
szabály szerint, a géptől az előtérig ter

A rosszul komponált 3D kép  
rosszullétet is okozhat

1. kép

Az előírt zónatávolság  
teljes terjedelmét  
kihasználó 3D kép (a szerző felvétele)

A	3D	világa	2

Molnár	Miklós,	HSC

3DMegtervezett térbeliség

A cikk második részében a 3D 
fényképezés gyakorlati vonat-
kozásait, a pontos tervezést és 
a kivitelezést tekintjük át. Annak 
ugyanis, aki élvezhető térbeli 
látványt szeretne másoknak is 
nyújtani, a „hagyományos” fotog-
ráfiai és esztétikai értékeken 
túlmenően egy kis műszaki és ter-
vezői vénával is rendelkeznie kell.

 Előtér: Háttér:
 1 –  1,3
 1,2 –  1,8
 1,5 –  2,4
 1,7 –  3,2
 2 –  4,1
 2,2 –  5,4
 2,5 –  7,1
 2,7 –  9,5
 3 – 13
 3,8 – végtelen



■ A 3D fotózás gyakorlata
Amikor beállított felvételt készítenénk, előbb szó 
szerint körbe kell járni a témát, hogy megtaláljuk 
a legkedvezőbb felvételi szöget, amelyből nézve 
a legkifejezőbb a látvány. Művészi szempontok 
mellett „mérnöki” kérdések is felmerülnek, ami
kor a 3D képet megtervezzük. Hol lesz a főtéma: 
az előtérben, a középtérben vagy a háttérben? Le
gyene a képsíkból előrenyúló részlet, vagy min
den a képsíkon és mögötte legyen? Mettől meddig 
terjedjen a mélységi zóna? Melyik felvételi mód
dal fotózzunk? Ez utóbbira rögtön megkeressük a 
választ.

Megrendezett felvételhez manuális módot taná
csolok. Ennél egyedül sajnos az élességet nem ál
líthatjuk kézzel. Amikor félig lenyomjuk az expo
nálógombot, a kereső közepének négyszögében 
látható témarészlet fókuszálódik. Ha szükséges, 
fókuszrögzítéssel oldalra komponálhatjuk a főté
mát. Minden más beállítás kézzel állítható (blen
de, idő, ISO, fehéregyensúly, fénymérés, paralla
xis stb.).

Az eddig elmondottakból látszik, hogy a 3D ma
nuális fotózáskor sok a tennivaló. Épp ezért, ha ka
pásból, váratlan helyzetben fotózunk, az automa
ta módot válasszuk. Ezt rögtön elérjük a menüből, 
nem kell végignyomogatni több gombot. Ennél a 
módnál le kell mondanunk az expozíció korrekció
járól, a fénymérés változatairól, az ISO és a fehér
egyensúly kiválasztásáról. Az exponálógomb félig 
lenyomásakor nemcsak a téma fókuszálódik, hanem 
beállítódik ugyanerre a síkra a parallaxis is, megtör
ténik a fénymérés és rögzül a fehéregyensúly. A fó
kuszrögzítés itt is alkalmazható. Lehet exponálni… 
Szerencsére utólag a rosszul sikerült térhatás kija
vítható a gépben készült másolaton.

Sok sikert és sok térhatású képet kívánok!

jedő felvételi távolságnak az 1/30, 1/50 része a bázis 
(az első erőteljes, a második normál térhatást ad).

A „mentőöv” az ADV 3D nevű program manuá
lis expozíció módja. Ennek az a lényege, hogy a bal 
objektívvel külön készítünk egy bal és egy jobb ké
pet, egymás után, de az első, a bal felvétel után a 
gépet vízszintesen jobbra eltoljuk (a gép bázisánál, 
77 mmnél kisebb vagy nagyobb távolságig), majd 
exponáljuk a második, a jobb képet. Megkönnyíti 
helyzetünket az LCD kijelzőn megjelenő első expo
nált kép, és rajta áttetsző rétegként az élőkép, hogy 
egyszerűbb legyen pozicionálni a második, még 
nem exponált kép kompozícióját. A cél, hogy az élő
képet fedésbe hozzuk a már exponált első felvétellel. 
Az előző részben, a parallaxis beállításánál már em
lítettem, hogy a kijelzőn a két képet teljes terjedel
mében nem lehet egymással fedésbe hozni, csak egy 
bizonyos mélységben lévő részletet. Ugyanis a 3D 
kép sajátossága miatt az előtér részletei jobban el 
vannak egymástól oldalra csúszva, mint a távolab
biak. Eldöntendő, hogy a végső képen melyik tér
részlet kerüljön a képernyő síkjára, mert a művelet 
során azt kell fedésbe hozni egymással. A felvételi 
módszernek van egy szépséghibája, csak mozdulat
lan témát fotózhatunk. Amíg a két kép el nem ké
szül, nem mozoghat a személy. Nem lehet a képben 
szél fújta lomb, hullámzás, változó fény, füst stb.

Távoli tartomány (városkép, hegycsúcsok, fel
hők) ADV 3D manuális fotózásakor, használjuk a 
zoom tele pozícióját. A bázis távolságát méterben 
megkapjuk a következő számítással: a legközelebbi 
részlet távolsága méterben, szorozva 1,8 és 2,4 kö
zötti parallaxis értékkel (amelyek közül az első nor
mál térhatást ad, a második erőteljest), osztva a tele 
milliméterben megadott gyújtótávolságával.

A bázis túlzott csökkentésével vagy növelésével 
eltorzított térhatást kapunk. Ha a bázistávolság je
lentősen kicsi a felvételi távolsághoz képest, akkor 
a 3D képen a téma nagyobbnak és távolabbinak, to
vábbá kisebb mélységűnek látszik a valóságosnál. 
Ha viszont a bázistávolság túlzottan nagy a felvé
teli távolsághoz viszonyítva, a valóságosnál kisebb
nek és közelebbinek, valamint nagyobb mélységű
nek érzékeljük a témát.

■ ADV 3D automatával

Abban különbözik az előző programtól, hogy az auto
mata előre beállított idővel késlelteti a második ex
pozíciót. Ez akkor hasznos, amikor gyors járműből 
oldalra fotózva készítünk két képet. Ekkor a két fel
vétel közötti út hossza adja a bázistávolságot. Rövi
debb késleltetés kell, ha a téma közel van, vagy ha 
nagy a sebesség. Fontos, hogy a sorrend kiválasztá

sakor vegyük figyelembe a mozgásirányt. Tehát, ha 
például északról déli irányba repülünk, és az ablakon 
át nyugati irányba fotózzuk a balról jobbra elmozdu
ló felhőket, akkor a jobb képet exponáljuk először.

■ ADV 2D

A Fuji W1 (és a W3) tervezőinek leleményességé
re vall, hogy felhasználhatóvá tették a két objektívet 
két 2D felvételre is. Egyszerre készülhet felvétel a 
témáról nagy látószöggel és telével, vagy az egyik 
kép színe élénk, a másik normál lehet, vagy az ISO 
megfelelő beállításával a felvételek egyikén a moz
gás megfagyasztható, a másikon elkenhető.

■ Az élességről

A két egyforma 3szoros Fujinon zoom (3,7–4,2/6,3–
18,9, 35 mmnél 35–105 mm) egymással szinkronban 
állít élességet, blendét, és együtt változtathatjuk a lá
tószögét. Az élességtartomány kb. 0,6 métertől végte
lenig tart. A makro ADV 2Dvel és 3Dvel, nagylátó
szöggel kb. 8tól 80 cmig, telével 0,6től 3 méterig. 
Blendeelőválasztással kb. 1 métertől végtelenig. A 
gépen nem tudjuk kézzel beállítani az élességet, csak 
automata van, fókuszrögzítéssel. A 3D képen köve
telmény a nagy mélységélesség, amiről tudjuk, akkor 
a legnagyobb hatásfokú, ha a zoom nagylátószögű 
állásban van, és a blende manuálisan a legszűkebb
re van állítva (a W1nél 8as blendére). Azért fontos 
a nagy mélységélesség, mert a tekintetünk mélység
ben is letapogatja a részleteket, és ha életlen, felis
merhetetlen foltot talál, azt nem látjuk térhatásúnak. 
Hasonló a jelenség homogén háttérnél is. Például, ha 
az égbolt felhőtlen kék, vagy egyenletesen fedett, ha 
a homogén háttérfal fekete, fehér, szürke vagy színes. 
Főleg közeli témához előnyös, mert a mélységi zóna 
ezáltal rövidebb lesz, nem kell figyelembe venni a 
homogén háttér távolságát (3. kép).

■ Az expozícióról

A 2D felvételekről ismert bemozdult témák 3Dben 
groteszkek lesznek, míg a környezetük normális tér
hatást kelt. Az elmozdult testrészek is hasonlóan 
idegenül hatnak. Bizonyos mozgásoknak van holt
pontjuk. Ekkor exponáljunk, hogy elkerüljük a be
mozdulást. A W1 géppel nappali fény mellett ne
héz szándékosan erőteljesen elkent mozgású témát 
fotózni, mert manuális módban csak 1/25, a többi 
módban 1/45 másodperc a leghosszabb záridő. Az 
SP módban lévő éjszakai statívos felvétellel maxi
mum 3 másodpercet lehet exponálni.

3. kép

A homogén  
háttér  

térhatás 
nélküli

2. kép:
  

Két zónatávolsággal készült 3D kép

(Hegedős Piroska felvétele)

(a szerző felvétele)
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A kreativitásnak végered
ményben semmi nem szab 

határt, és a hátrányt alkalomad
tán előnyünkre is fordíthatjuk, ha 
a fényjátékkal izgalmat viszünk 
fényképünkbe.

Fotózáskor az esetek többségé
ben nem függetleníthetjük magun
kat teljesen a fényviszonyoktól. 
Szabadban a természetes világítás 
olyan, amilyen, a nap és évszak
nak megfelelően adott, amit a kör
nyezet kismértékben befolyásolhat, 
de teljesen nem változtathat meg. 
Amatőr körülmények között – és 
ezen nem az alany fotós tudását 
értjük – beltérben sem mindig füg
getleníthetjük magunkat, akár a 
kívülről beszűrődő fényre, akár a 
mesterséges világításra gondolunk.

Az adott fényt különböző trük
kökkel és eszközökkel módosít
hatjuk, ehhez azonban megfelelő 
felszereléssel kell rendelkeznünk. 
A jó fotóhoz tehát legtöbbször ke
vés a fényképezőgép és esetleg 
egy vaku, bár a külső vaku már 
lehetőséget ad némi ügyeskedés
re. Először azonban érdemes tisz
tába jönnünk a címben feltett kér
dés alapfogalmaival.

● Direkt fény

Az elnevezés azt a megvilágítást 
takarja, amikor a fényforrás a fo
tózás tárgyának, alanyának irá
nyába sugározza fényét, azaz köz
vetlenül, egyetlen pontból érkezve 
világítja meg. A fény(ek) ilyen
kor erősen irányítottak. A direkt 
megvilágítás használatakor nagy 
figyelmet kell fordítanunk arra, 
hogy a kép tárgyának egyes részei 
hogyan vetnek árnyékot a tárgy 
többi felületére, mivel ezek az ár
nyékok többnyire élesek, kont
rasztjuk zavaróan elüt a megvilá
gított részek fényességétől, azaz 
szinte teljesen feketék, nem tar
talmaznak részleteket. Ha ezek az 
árnyékok a képen túlzottan nagy 
felületet fednek le, tönkreteszik 
az egész kompozíciót. Ha azon
ban a kamera beállításait ezekhez 
az erősen kontrasztos részekhez 
igazítjuk, a megvilágított terüle
tek fehérednek ki, beégnek, a ben
nük található részletek elvesznek.

Ezt a világítástípust azonban 
nem kell leírnunk, hiszen derítés
sel – ami történhet fényterelőkkel 
vagy derítő világítással is – kitű
nő eredményt érhetünk el. Ehhez 
azonban felszerelés szükségel
tetik, és tapasztalat, hogy az ár
nyékos és megvilágított felületek 
hogyan kerülhetnek olyan arány
ba, hogy a kívánt eredményt elér
jük. A filmnek és a digitális kép
érzékelőnek ugyanis korlátozott 
a kontraszttűrő képessége, mind
össze néhány fényérték. Ez pedig 

azt jelenti, hogy 
ennek a tarto
mánynak a 
határait nem 
léphetjük át, 
ha nem akarunk részletmentes fe
hér vagy fekete felületeket látni a 
képeinken.

A direkt fények a képen kemény 
hatást adnak, élesen rajzolják meg 
a kép és az árnyékok kontúrjait.

● Szórt fény

A szórt megvilágítást gyakran in
direkt vagy diffúz világításnak 
is nevezzük. Ebben az esetben a 
fényképezés tárgyára a fényforrás 
által kibocsátott fény valamilyen 
felületről visszaverődve érke
zik. A fényt bármi visszaverheti. 
Egy fehér fal, a mennyezet, va
lamilyen tereptárgy vagy derítő
lap. Direkt fényforrásból is érkez
het szórt fény, ha a fényforrás és 
a tárgy közé, a fény útjába helye
zett fényáteresztő eszköz a pont
szerű fényforrásból érkező fényt 
nagyobb felületen elosztva, „szór
va” engedi tovább.

A diffúz világítás lágyabb ár
nyékokat ad, a kép legsötétebb 

Szórtat
vagy direktet?
A fotózáshoz értők általában megegyeznek abban, hogy a szórt fény 
jótékony hatással van az elkészült kép plasztikusságára, míg a köz-
vetlen megvilágítás túl erős kontrasztot, éles árnyékokat eredmé-
nyezhet. A helyzet azonban ennél bonyolultabb.

A	fény		

minőségének	hatása		

a	fényképekre

Steiner	Gábor

(Takács Szabolcs felvételei)
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és legvilágosabb részei kevésbé 
kontrasztosan válnak el egymás
tól, aminek köszönhetően meg
felelő expozícióval a kép vala
mennyi területén megmaradnak 
a részletek. Ne higgyük azonban, 
hogy ez a típusú világítás min
denható. A képek ugyan többsé
gükben jól exponáltak lesznek, 
ám előbbutóbb unalmassá vál
hatnak, hiszen a jó expozíció re
ményében sokan használják ki 
a szórt fény kínálta lehetőséget, 
aminek előnyei mellett komoly 
hátránya, hogy kevéssé irányítha
tó, használatakor lehetetlenné te

szi a fény díszítő hatásának 
kiaknázását.

A szórt fények lágyít
ják a direkt fények ál
tal keltett kemény 
hatást, a kontúrok fi
noman rajzolódnak ki, 

átmenetet képezve a fé
nyes és árnyékos felületek 
között.

● A megvilágítás módosítása

Bár a természetes fény adott, és 
alapvetően nem tudunk rajta vál
toztatni, akár néhány trükkel is 

javíthatunk képeink megvi
lágításán, és szerencsére 
számos kiegészítő közül is 
válogathatunk, amelyekkel 

elérhetjük a kívánt hatást.
Kültéren. Kültérben, a természe
tes fény többnyire fentről érke
zik. Napos időben, amikor pont
szerű, direkt a megvilágítás, ez a 
felülről érkező fény az arcon, az 
áll és az orr alatt erős árnyéko
kat eredményez. Ennek elkerülé
sére számos megoldás kínálko
zik, hiszen mindössze arról van 
szó, hogy a felülről érkező fényt 
valamilyen módon alulról vissza 
kell terelnünk az arc árnyékos ré
szeire, derítenünk kell. Megoldás 
lehet, ha alanyunkat egy – nap
fényben fürdő – fehér fal mellé 
állítjuk, amely az arcra oldalról 
és valamelyest alulról is visszave

ri a fényt. Derítésre használhatjuk 
fényképezőgépünk beépített va
kuját vagy külső villanófényt is, 
amelyre a jobb hatás elérése érde
kében diffúzort (a pontszerű fényt 
nagy felületen szétszóró eszközt) 
helyezünk, hogy a derítőfény mi
nél szórtabban világítsa meg az 
arcot.

A legegyszerűbb és teljes sza
badságot adó lehetőség a derítő
lapok használata. Ezek a többféle 
méretben készen megvásárolható, 
többnyire kerek és összecsukható 
eszközök akár fotóstáskánk zse
bében is elférnek, és szükség ese
tén egy pillanat alatt használható
vá tehetők. Derítőlapot nemcsak 
fehérben, hanem ezüst és arany 
színben is vásárolhatunk, ezzel 
a visszavert fény színét is módo
síthatjuk. E lapok apró hátránya, 
hogy általában segítő vagy vala
milyen állvány szükséges meg
felelő helyzetben tartásukhoz. A 
derítőlapot szükség esetén he
lyettesíthetjük egy fehér papírlap
pal is. Ezeknek az eszközöknek a 
használata különösen délben ja
vasolt, amikor a nap magasan jár 
és a fény szinte kizárólag felülről 
érkezik. Reggeli és esti felvétel
készítéskor a megvilágítás fent
rőloldalról érkezik, ekkor a de
rítésnek kisebb a jelentősége, bár 
időnként a fény irányával átelle
nes oldalon szükséges lehet.

Felhős időben a megvilágítás 
szórt, árnyék szinte egyáltalán 
nem keletkezik, és a fény min
den irányból egyenletesen vilá
gítja meg a fotózás tárgyát. Ez 
egyrészt előnyös, mivel nem kép
ződnek zavaró árnyékok, de má
sik oldalról a túlzottan egyenletes 
megvilágítás unalmassá is teheti 
a képet. Mi több, ahhoz, hogy a 
valóság megörökítése a kétdimen
ziós fotón is térbeli hatást keltsen, 
szükségünk is van az árnyékokra, 
csak éppen kontrolláltan. Ezért 
érdemes lehet kiegészítő mester
séges világítás, vaku használa
ta, amivel a fényviszonyokat az 
optimális irányba módosíthatjuk, 
hangsúlyozva a kép főtémáját.
Beltérben. Beltérben többnyire 
mesterséges világítással dolgozha
tunk. Sokszor jobb eredményt ér
hetünk el, ha a kívülről érkező ter
mészetes fényt ki is zárjuk munka 
közben, és a mesterséges aktív és 
passzív fényforrások (vakuk és 
derítőlapok) különböző összeál
lításaival megvizsgáljuk a kapott 
eredmények közötti különbséget.

Direkt megvilágításhoz beltér
ben vakut vagy vakukat haszná
lunk. Több vaku esetében fény
teljesítményük változtatásával 
alakíthatjuk a kép egyes részei 
megvilágításának erősségét. A va
kukra szerelt kiegészítőkkel pedig 
a tárgyra vetülő fénysugár formá
ját irányíthatjuk. Szórt fény előál
lításához legegyszerűbb esetben 
a vakut a plafon felé fordíthatjuk, 
vagy használhatunk fényáteresz
tő vagy fényvisszaverő ernyőket, 
amelyek – a derítőlapokhoz ha
sonlóan – többféle színben is kap
hatók, és a visszavert fény színét 
is megváltoztatják. A fényáteresz
tő ernyőket közvetlenül a fotózás 
tárgyára irányított vaku és a tárgy 
közé helyezzük, míg a fényvisz

szaverő változatokat a tárggyal 
ellentétes irányba fordított vaku 
mögé helyezve használhatjuk.

Nagy felületű szórt világí
tás előállításához ún. szoftboxot 
(hazy light) használunk. Ez a 
fényáteresztő ernyőkhöz hason
lóan működik. A vakufejre sze
relt szoftbox vaku oldali része 
ernyőszerűen van kiképezve és 
fényvisszaverő anyaggal bevonva, 
míg a doboz eleje fényáteresztő 
fehér huzat, amely a vaku fényét 
nagy felületen szétszórva enge
di tovább. Szoftboxot a legkülön
félébb méretben vásárolhatunk, 
homlokfelületük akár több négy
zetméter is lehet, nagyobb tárgyak 

– akár egy autó – homogén alapvi
lágítását is biztosítják. A hangsú
lyozandó részeket a szoftbox és 
egyéb szórt fényt előállító eszkö
zök mellett direkt vakuvilágítás
sal emelhetjük ki. Ezek fényfor
máját fényterelőkkel, szűkítőkkel 
(tubus), méhsejtráccsal alakíthat
juk a pontos megvilágítás érde
kében. A különféle módon kiegé
szítőkkel felszerelt vakuk mellett 
beltérben is használhatjuk a de
rítőlapokat, sőt a hátterek is mű
ködhetnek passzív fényforrásként 
(nagy felületű derítőlapként). Ki
sebb tárgyak fotózásakor pedig jó 

szolgálatot tehetnek a fénysátrak, 
amelyek belsejébe helyezve a tár
gyat, és a sátrat kívülről megvilá
gítva, teljesen homogén fényben 
készíthetjük el a felvételt.

*
Sem a direkt, sem a szórt megvi
lágítás nem mindenható. A szá
munkra legjobb eredményt a ket
tő kombinációjával, több aktív és 
passzív fényforrással, illetve ezek 
megfelelő kiválasztásával érhet
jük el. A megvilágítás kialakítá
sakor ne feledkezzünk meg ar
ról, hogy egyéni ötletek nélkül 
képeink előbbutóbb egyhangúvá 
válnak. A világítás kialakításánál 
is célravezető tehát, ha kreativi
tásunknak utat engedünk, és egy 
felvétel elkészítése során átgon
doljuk, mi módon használhatjuk 
ki legjobban a körülmények és a 
felszerelésünk adta lehetősége
ket. Készítsünk próbafelvételeket, 
amelyek kielemzésével találhat
juk meg a legjobb beállítást. Ne 
veszítsük el kísérletező kedvün
ket, hiszen a fényforrásoknak szá
mos beállítása lehetséges, és iz
galmas látványokra találhatunk, 
ha ezekből a kombinációkból mi
nél többet kipróbálunk. A kísérle
tezés mindig is a fotósok legna
gyobb fegyvere volt.

■ A szórt megvilágítás mellett  
nem az élénk színek,  
sokkal inkább a forma  
és a kontúrok játszanak szerepet

■ A direkt megvilágításnál jól  
kitűnnek a telített színek, viszont 

éles és kemény árnyékokat kapunk
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Típusjellemzők

Török	György

Rendszervakuk körképe

A Sony kínálata az 
F 2 0 a M 

kisvakuval kezdődik. A 20 mes 
kulcsszámú kisvaku 2 db LR3as 
elemmel működik, reflektora pe
dig felfelé 75°ban dönthető. A 
Sony az α900as vázhoz mint stú
dióvakukat elsütő szerkezetet is 
ajánlja. Képes a vörösszemeffek
tus csökkentésére és a nagy pon
tosságú ADI villanófénymérésre.

A HVLF36AM vaku a régen 
már jól ismert középkategóriás 
Minolta elődök legutolsó típusa. 
Kifutó típus, a Sony már az utó
dot, az F42aM vakut ajánlja. 105 
mmes reflektorállásban nagyobb, 
42 mes az új készülék kulcsszá

ratöltést és az 58 mes kulcsszá
mot reflektorának 105 mmes ál
lásában. A Sony rendszer még 
tartalmazza az Fa-Ma1aM kód
jelű adaptert a már nem gyártott 
Macro Light HVL-Mt24aM és 
Ring Light HVL-RLaM makrova
kukhoz, ugyanakkor jelenleg nem 
kínál makrovakut. A régebbi ka
talógusszámokból viszont követ
keztethetünk arra, hogy új típusok 
kerülnek a piacra, melyek a mo
dern α vázak minden funkcióját 
képesek lesznek kiszolgálni.

Ugyancsak ez az átmeneti álla
pot jellemzi a Sony vezeték nél
küli vakutávvezérlő rendszerét. 
Jelenleg is gyártja és árulja a ve

A fényképezőgépek és az objektívek mellett talán a vaku a legis-
mertebb és leggyakrabban használt kiegészítő a fotózásban. A piac 
itt is telített, sok gyártó sokféle termékével találkozhatunk az üzle-
tek polcain. Sorozatunk harmadik része a különféle gyártók rend-
szervakuit foglalja össze, segít eligazodni a nagy választékban.

Gyártók és kategóriák

ma. A Sony α digitális vázakkal 
a színhőmérsékletinformációt is 
kommunikálja, hasonlóan a Ca
non és Nikon csúcstípusokhoz. 
Képes a HighSpeed FlashSync 
üzemmódra, reflektora motoros 
zoommal van felszerelve, billent
hető és forgatható. Vezeték nélkü
li távvezérelt üzemmódja is van, 
azaz sok mindenben többet tud, 
mint HVLF36AM jelű elődje.

A felső kategóriát az F58aM tí
pus képviseli. Mindent tud, amit 
kategóriájában tudni kell, illetve 
kisebb testvérei tudnak: a nagy 
sebességű szinkront, a teljesen 
manuális beállítást, a gyors új
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zetékes rendszer minden darabját: 
a TTL vezetékeket és hosszabbí
tókat, a TTL elosztót, a TTL vaku
papucsokat. Ugyanakkor a közép 
és felső kategóriás villanók már 
képesek vezeték nélküli távvezé
relt rendszerekben működni.

A Pentax v a k u 
soroza

ta négy villanóból áll. Az aF-160 
FC körvaku 2 csoportba kapcsolt 
4 villanócsövet alkalmaz áttet
sző, fényszóró ablak mögött. A 
csoportok különkü
lön is bekapcsolha
tók, és egymáshoz vi
szonyított fényerejük  
1 fényértékkel csök
kenthető. A legtöbb 
munkához ez elég. A 
világítótestet vezeték 
köti össze a közpon
ti egységgel. Minden Pen
tax digitális fényképezőgép
pel kompatibilis. az aF-200 FG 
merevreflektoros kompaktvilla
nó 24 mmes nagylátószögű ob
jektívek képmezejét is kivilágítja, 
kulcsszáma 20 m. A Pentax mo
dern, PTTL fénymérési rendsze
rét alkalmazza. Kiváló kisvaku, 
szolid áron.

A középkategóriás aF-360 
FGZ a nevéből is láthatóan 36 
mes kulcsszámmal rendelke
zik és zoom reflektora van. Nagy 
előnye, hogy régebbi, akár filmes 
Pentax gépekkel is használható. 
Reflektora 20 mmes nagylátószö
gű diffúzorral is fel van szerelve 
a sztenderd 24 mmes nagylátó
szögű állás további bővítéséhez. 
Sajnos a reflektor csak dönthe
tő, nem forgatható. Távvezérelni 
nem tud, de távvezérlésre alkal
mas készülék.

A felső kategóriát az aF-540 
FGZ képviseli a Pentax vakui 
közül. Reflektora forgatható 
is, ugyancsak 24 mmes kez
dő nagylátószögű állása van, 
mely a beépített diffúzorral 20 
mmig kiterjeszthető. 54 mes 
kulcsszám jellemzi, régebbi vá
zakkal is használható és máso
dik redőnyre is szinkronizálható. 
Nagy sebességű szinkronra képes 
(HighSpeed FlashSync), és táv
vezérlésre adóként, illetve vevő
ként is alkalmas.

A Pentax vertikumából köny
nyen lehet választani, mert kevés, 
ám jól pozicionált termék között 
kell a fotósnak döntenie.

A Metz k í n á l a t a 
igen széles, 

ugyanakkor makrovakut nem ta
lálunk a vertikumban. A legkisebb 
típus a Mecablitz 24 aF-1. Két 
darab LR6os ceruzaelem táplál
ja a készüléket, melynek kulcs
száma 24 m – 35 mmes objektív
nek megfelelő világítási szögnél. 
A kis készülék Canon, Nikon, 
Pentax, Sony (Konica Minolta) 
és 4/3os szabványú vakuzáshoz 
is készül (Olympus / Panasonic 
/ Leica). Érdemes megjegyezni, 
hogy a 4/3os rendszerben nem
csak a csereobjektívek, de a va
kuk is cserélhetők a vázak között. 
A készülék reflektora felfelé bil

lenthető, távvezérelt üzemmódok
ra nem alkalmas.

A középkategóriát a Meca-
blitz 36 aF-5ös és a Mecablitz 
44 aF-1es készülék képviseli. A 
két típus között annyi a különb
ség, hogy a 44es típus reflekto
ra 105 mmes objektívhez is be
állítható, míg a 36os típusé csak 
85 mmes reflektorig képes szű
kíteni fénykúpját. Ebből adódik 
a kulcsszámok különbözősége is: 
a 36 mes kulcsszám a 85 mmes 
állásnál érvényes, míg a 44es a 
105 mmesnél, amely nem talál
ható meg a 36os típuson. A 36
os reflektora kézzel zoomolható, 
míg a 44esé automatikus, ugyan
is motor mozgatja. A 36os reflek
tora csak felfelé billenthető, míg a 
44esé forgatható is. Végül: a Me
cablitz 44 AF1es távvezérelhető. 
Távvezérlésre ugyanakkor nem 
alkalmas. A felsoroltak alapján 
látható, hogy a 44es típus job
ban megéri az árát, mert világí
tástechnikailag is sokoldalúbb és 
távvezérelhető. A motoros zoom 
is előny, mert nem felejtjük el 
minden zoomolásnál átállítani. A 
Mecablitz 24 AF1es készülék
nél felsorolt módon, szinte min
den fényképezőgéprendszerhez 
készülnek középkategóriás Metz 
vakuk, ahogyan ez igaz a felső 
kategóriában is.

Jegyezzük meg, hogy a Metz 

régi, patinás, európai gyártó, 
amely olyan jó vakukat tervezett, 
hogy a Leica vagy a Rollei nem 
is gyártott saját vakut. A jól be
vált módon a Metz vakuk SCA 
talpát kellett lecserélni a meg
felelő SCA adapterre, és ugyan
az a vaku Leicáról Rollei váz
ra, vagy akár Canonra, Nikonra, 
Pentaxra stb. is átültethető volt. 
Az SCA adapterek ugyan a ’80
as évek fejlesztései, és 25 éven 
át szolgálták a fotósokat, mára 
már inkább a fotótörténet részé
vé váltak. Ma mindenki az adott 
fényképezőgéphez készült válto
zatot választja, és az adott gyár
tó vázainál marad. Emiatt fe
lesleges az extra mechanikai és 
elektronikai csatlakozók gyártá
sa. A Metz tehát minden géphez 
készít vakukat, de majd 30 éves 
fejlesztési és gyártási tapasztala

tait megtalálhatjuk a vakuiban. A 
legjobb, minőségi idegen gyártó.

A felső kategóriás Metz készü
lékeket a Mecablitz 50 aF-1es 
és a Mecablitz 58 aF-1es ké
szülék képviseli. Reflektoruk me
chanikailag megegyezik a 44es 
típuséval, azaz 24–105 mm kö
zötti objektívekhez alkalmazható. 
Ezt egészíti ki a 12 mmes objek
tívekhez is alkalmazható fényszó
ró diffúzor. Ugyanakkor lefelé 
is billenthetők a nagy vakuk ref
lektorai, hogy közelebbi felvéte
leknél ne legyen árnyékos a fel
vételek alsó széle. Ezt viszont a 
44es típus nem tudja. A két ké
szülék kulcsszáma 50, illetve 58 
m. Mindkettő alkalmas távvezér
lésre és távvezérelhető is. Az 58
as típus ikerreflektoros, azaz egy
szerre adhat frontfényt és derítést 
a mennyezetről. A billenthetőfor
gatható reflektor és a kisreflektor 
fényének egymáshoz viszonyí
tott aránya 3 fokozatban szabá
lyozható. Az integrált USB csat
lakozó segítségével a készülékek 
firmwaree frissíthető. A Meca
blitz 58 AF1es készülék iker
reflektora nagyon jól használható, 
szinte egyedülálló a ma kapható 
vakukínálatban. Vásárlásán min
denképpen érdemes elgondolkoz
ni. A Mecablitz 24 AF1es készü
léket pedig „mindig nálunk van” 
tartozéknak ajánlom.
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Az Olympus
a 4/3os rendszer élharcosa. A 4/3
os rendszerben a vakuk is cserél
hetők az egyes gépvázak között, 
nemcsak az objektívek. Gondoljuk 
csak el: a Panasonic 4/3os vázon 
Sigma objektív és Olympus vaku. 
Minden együttműködik, szabadon 
párosíthatjuk a gyártók egyes tar
tozékait… Szinte álom ez a kon
kurenciaharcban, de létezik.

A belépő szintű kisvaku az 
FL-20as az Olympus rendsze
rében. Kulcsszáma 20 m, ultra
kompakt, könnyen kezelhető ké
szülék. Ennek ellenére manuális 
üzemmóddal is fel van szerelve, 

illetve saját szenzorral is, azaz 
az automatikák között is van vá
lasztásunk. A középkategóriát az 
Olympus FL-36R vaku képvise
li. Vezeték nélküli távvezérlésre 
is alkalmas, illetve maga is lehet 
távvezérelt villanó. Minden irány
ban forgatható, illetve billenthe
tő zoom reflektora van. Képes a 
vörösszemeffektus csökkenté
sére, kulcsszáma 36 m. A rövid 
záridőkkel is képes szinkronizál
ni (HighSpeed FlashSync), ami 
az Olympus nómenklatúrában 
a „Super FP” üzemmód. Nagyon 
jó vételnek számít. Az FL-50R tí

pus a csúcskategória. Nagy fény
teljesítménye ellenére, kompakt 
kialakítású, takarékos áramkö
rök minimalizálják a fogyasztását. 
Kulcsszáma 50 m, a legnagyobb 
a 4/3os rendszerben. Egyéb szol
gáltatásai az FL36R típussal 
megegyeznek. Az Olympus va
kukínálatában 60 mig vízálló bú
várvakut is találunk uFL-2es jel
zéssel, míg az uFL-1es készülék 
40 mig bírja a víz nyomását. A 
sokféle vakumarkolat és TTL ká
bel mellett körvaku és ikermakro
vaku is kapható. Ez a két készü
lék az FL50R vaku módosított 
központi egységére épül és a két 
kisvaku, illetve a gyűrűsvakufej 
kábelekkel csatlakozik az elektro
nikus egységre. A módosított egy
ség az Fs-FC1es névre hallgat, 
és az ikervakuk tetszés szerint 
felcserélhetők a körvaku egység
gel. Ezekkel együtt, szettben vá
sárolható meg.

(Takács Szabolcs felvétele)
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Mindent	a	kényelemért
A Panasonic tovább bővítette G sorozatának modelljeit, megjelent a 
DMC G3. Ez a gyártó legkisebb és legkönnyebb digitális cserélhető 
objektíves fényképezőgépe, beépített (elektronikus) keresővel. A G3-
at egy új 16 megapixeles Live MOS érzékelővel szerelték fel, amely 
akár HD minőségű felvételeket is képes rögzíteni.

Az új modell szintén a mikro négyharmados szabvány szerint készül, 
így mérete és tömege is csekélynek mondható. Állóképeket JPEG és 
RAW, mozgóképeket AVCHD / QuickTime Motion JPEG formátum-
ban rögzíthetünk. Ugyanakkor lehetőségünk van 3D objektívet is csat-
lakoztatni a vázhoz.

Kicsit futurisztikusan hangzik, de a G3 képes úgy fókuszálni, hogy 
a fotós az LCD képernyőn csak megérinti a témát. Befogása után pe-
dig a rendszer képes a témát megőrizni az élességi síkban, még akkor 
is, ha mozog.



E lső javaslatom az, hogy az első napon kis fel-
szereléssel járjuk körbe a nevezetességeket és 

a kedvenc helyeket.

Terepszemle  
és ellenőrző lista
Először ne a fotózás, hanem a terepszemle legyen 
a szempont. A nap járását vizsgáljuk meg a szá-
munkra fontos objektumok esetében, hogy tud-
juk, mikor fotózhatjuk őket a legjobb világításban. 
Nem árt a vendéglők és presszók felől terepszem-
lézni (nyitvatartási idő, árak, színvonal, törzskö-
zönség), mert egész napos fotósétáink alkalmával 
szükségünk van a vendéglátókra. Beszéljük meg a 

a város!
■ Táskák

■ Övtáskák: Fotós övtás-
ka sajnos kevés van, mert 
a guggolást és a hasalást 
lehetetlenné teszi mére-
tei folytán. Mivel városné-
zés közben ez a két testhely-
zet ritkán fordul elő, a hátrány 
nem jelentős. Kiválóan lehet viszont írni rajtuk, 
illetve a kulacsot is fel lehet akasztani rájuk.
■ Testtáskák: Sok tanítványomat végigkérdezve, 
megoszlanak a vélemények kényelmessége felől. 
Nem mindegyik terheli szimmetrikusan a gerinc-
oszlopot. Van, aki szereti, van, aki borzalmasnak 
tartja. Ha valaki szereti, akkor olyan típust válasz-
szon, amely egy mozdulattal előre húzható. Mint 
minden fotóstáskánál, a testtáskáknál is fontos a 
vízállóság! Bármikor meglephet bennünket egy 
zápor.
■ Hátizsákok: Jól pakolva szimmetrikusan ter-
heli a gerincoszlopot. Sajnos a hozzáférés ne-
hézkes, azaz a legtöbb típust le kell ahhoz venni, 
hogy a tárolórekeszekbe nyúlhassunk. Ezt a hát-
rányt övtáskával tudjuk áthidalni. A kisebb háti-
zsákok között van olyan, mely egy csat nyitásával 
előre vagy oldalra húzható. Azért jó, ha felszere-
lésünk kompakt, mert ilyen flexibilis hátizsáko-
kat nagy méretben – már a nagy utazótömeg miatt 
sem! – gyártanak. Érdemes tehát gondolkodó fo-
tósként, ügyességünkkel kibővíteni a felszerelé-
sünk használati körét, semmint még három objek-
tívet cipelni egész nap.
■ Oldaltáskák: Idejét múlt típus, mert rosszul 
terheli a gerincet. Egész napos viseletre így alkal-
matlan, bár gyakran letehetjük, ezzel is pihentetve 
a gerincet. Egyetlen előnye, hogy hozzáférési ide-
je a legkisebb. Ez riportnál lehet előny, de a fotó-
séta nem a rohanó riport területe. Jobban járunk, 
ha a fenti típusok közül választunk magunknak.

Itt a nyár és nyaralni indulunk. Komoly fejtörést okoz, mi legyen nálunk, ha fotósé
tát teszünk turistaként egy városban. A nagy meleg vagy az eső éppúgy baj, mint 
előny. Hasonlóképpen baj az, ha mindent cipelünk, és a fotózás oltárán feláldozzuk 
a pihenés és a felfedezés örömét. Ugyancsak baj, ha ugyan elvisszük a nyaralásra 
a kedvenc objektívünket, de a szállodában van, amikor szükség lenne rá.

Török	György

Hátizsákból

(Krivánszky Árpád felvétele)



■ Világítástechnika

Alárendelt szerepe van a 
világítástechnikai eszkö-
zöknek, mert nagyobb te-
ret turista eszközzel amúgy 
sem lehet bevilágítani, ri-
portjellegű felvételeknél pe-
dig a villogó vaku megza-
varja a cselekményt. Ennek 
ellenére érdemes magunk-
nál tartani egy tartozékvakut 
derítési célokra és két kisebb 
derítőlapot.
■ Vakuk, vakudiffúzorok: 22–32 m-es kulcs-
számmal (ISO 100/21°) rendelkező vaku elegen-
dő céljainknak. A forgatható vagy zoomreflektor 
tovább szélesíti a használati kört. Ha a vakuban 
videolámpa is van, a videózásban előnyt jelent. 
Érdemes vakudiffúzorral is felszerelkezni, ha 
portrékat is fotózunk, vagy makrónál használjuk 
derítésre a vakut.
■ Derítőlapok: Az 50 cm-es átmérőre nyitha-
tó derítőlapok már elég nagyok kinyitva, míg be-
csukva 20 cm-nyi az átmérőjük. Ez még eltehető 
egy közepes táskában. A kisebb derítőlapok 20-30 
cm átmérőjűek. Kiegészítő fényt adhatnak 
portrénál, vagy makrónál velük 
lehet könnyen deríteni. Ösz-
szecsukva 10-15 cm-esek, 
így tényleg bárhol elférnek. 
Felejtsük el az öt-az-egy-
ben típusokat, mert a ki- és 
befordítható huzatuk miatt 
jóval vastagabbak a sima két-
oldalas típusoknál. Az ezüst-
fehér, illetve ezüst-napfény tí-
pusokkal majdnem 
minden felada-
tot meg le-
het oldani.

Objektívsor  ■

■ Kitobjektívek: Az egy-más-
fél évnél nem régebbi kitobjek-
tívek kör alakú fényrekesszel, 
négy fényértékes képstabilizá-
torral és ED üvegekkel vannak 
felszerelve, bár az utóbbit nem 
reklámozzák a gyártók. Ennek 
annyi az oka, hogy így a drágább 
objektíveknek nagyobb a nimbu-
sza. Fotósétára a kis 
tömeg, a jó rajz és 
a négy fényérté-
kes képstabili-
zátor elsőren-
dű választás! 
Nem szégyen 
ilyen objektíve-
ket használni, kü-
lönösen, ha video-
felvételt is szoktunk 
készíteni fényképe-
zőgépünkkel. A 18–55 mm + 55–250 
mm páros ugyanolyan jó, mint 
a 18–105 mm és a 18–135 mm-
es objektívek. A 18–200 mm-es 
megazoomok rajza viszont min-
den esetben gyengébb, így in-
kább egy külön telezoommal sze-
relkezzünk fel. Azoknak a makro 
karakterisztikái is jobbak, így a 
makroobjektívet is helyettesítik némi 
kompromisszumot kötve a képrajzzal.
■ Kiegészítő zoomok: Nagylátószögnél fogunk 
inkább megszorulni, így a 10–20 mm, 10–22 mm 
és 12–24 mm-es zoomok közül válogassuk az első 
kiegészítést. A szűk történelmi városnegyedekben 
ugyanúgy örömünket fogjuk lelni, mint a totálké-
peknél vagy a belső tereknél. Ha a távlat a kedven-
cünk, és a képrészletekre, emberi kapcsolatokra va-
dászunk, szükségünk lehet egy nagyobb telére. Ha 
a kitobjektívünk 100–200 mm között ér véget, egy 
300 mm-ig tartó 
makrozoom jó szol-
gálatot tehet. Ha 
azonban 250 mm-
ig megy a kitobjek-
tívünk, a 300 mm 
már nem fog túl 
nagy különbséget 
mutatni. Ilyenkor 
olyan zoomot ke-

ressünk, mely 400 mm-es gyújtótá-
volságot is elér. A telezoomokban 

mindig legyen képstabilizátor!
■ Kiegészítő nagy fényerő 
és makro: Ha csak portréhoz 
keresünk fényerős objektívet 
és/vagy makrózni szeretnénk, a 

2,8/100 mm-es (2,8/105 mm-es) 
és 2,8/150 mm-es makroobjektí-

vek mindkét feladatra kiválók. 
Az 1,8/50 mm-es ob-

jektív minden gyártó 
kínálatában olcsó. 
Olcsó még a 2/100 
mm, az 1,8/85 mm, 
a 2/35 mm és az 

1,8/28 mm. Teljes 
szenzorra ez nagyon 

jó paletta, az APS-C 
szenzoron viszont nincs 
nagy látószögű opció. A 
Sigma EX DG 1,8/20 mm-

es objektív viszont mindkét 
elterjedt szenzorméreten relatíve ol-

csó és jó választás. Általában egy 
enyhe nagylátószögű és egy eny-
he tele szükséges a nagy fény-
erőből, ha kevés fényben vagy 
a kék órában szeretnénk felvéte-
lezni az állvány kizárása mellett. 

APS-C szenzoron az 1,8/20 mm 
és az 1,8/85 mm, míg teljes szen-

zoron az 1,8/28 mm és a 2/100 mm 
a kedvenc objektívpárosom.

■ Extrém gyújtótávolságok: Az óriás telék és a 
halszemobjektívek tartoznak ide. Halszemből kétfé-
le van: a diagonális és a cirkuláris. Az utóbbi kört 
rajzol, ezért nem mindenki szereti. Nehezebb fény-
képezni vele. A halszemek közepes vagy kismére-
tű objektívek, így hordozásuk vagy pakolásuk nem 
okozhat gondot. Fényerőben sem túl rosszak. Szu-
perteléből viszont csak a kis tömegű és kismére-
tű tükörobjektíveket érdemes fotósétán használni. 

A 8/500 mm-es objektívek 
nem drágák és mechani-

kus adapterrel csatla-
koznak a digitális vá-
zakhoz. Nincs rajtuk 
autofókusz és nincs 
fényrekeszük sem. 
Manuális fókusszal és 

időautomatikával lehet 
velük fényképezni.

velünk utazókkal, hogy mikor vagyunk velük, il-
letve mikor megyünk fotótúrára. Így a pihenés is 
zavartalan lesz, és fényképezni is nyugodtan tu-
dunk nyaralás közben.

Bármilyen gyakorlottak vagyunk, otthon marad-
hat valami, vagy éppen a szálláson. Éppen ezért le-
gyen egy ellenőrző listánk utazás előtti csomago-
láshoz, valamint lehet néhány listánk a különböző 
fotós feladatokhoz. Nem szégyen ilyet használni, 
így nem marad otthon semmilyen szükséges felsze-
relési tárgy. Ha valaki többedmagával készül fotó-
túrára, akkor társainak sorolja el a felszerelésének 
darabjait. A listát ilyenkor egy másik fotós tapasz-
talata helyettesíti.

Időjárás

■ Tűző napsütés: mély árnyékok jellemzik. Na-
gyon jó, ha magaslatról „totálképeket” fényképe-
zünk. A mély árnyékok növelik a kontrasztot, me-
lyet a levegőtávlat egyébként elmos. Jól jön akkor 
is, ha az épületeket súrolófényként, tehát oldalról 
világítja. A naplemente ellenfénye is tűző napsütés, 
de az alacsonyan álló napnak gyengül az ereje. Tu-
rista felszereléssel ilyenkor ne portrézzunk, illetve 
kerüljük a szűk utcákat is. Ilyen helyeken akkora a 
kontraszt, hogy nem fogunk szép képeket kapni. Va-
lamint igyunk eleget és legyen rajtunk sapka!
■ Fátyolos napsütés: a nap vékony felhőzeten 
keresztül süt át. A fátyolfelhő megszórja a nap su-
garait, azaz lágyabb fényeink lesznek. Turista fel-
szereléssel ilyenkor úgy portrézzunk, hogy a nap-
nak háttal álló modellt a beépített vakuval derítjük. 
A hajfényt és a váll díszítőfényeit a nap adja, kisva-
kunk pedig a szemfényt és az arc világítását. Ebben 
az időben a panorámakép még jól fényképezhe-
tő, de érezhetően lágyabb a tűző napsütéshez ké-
pest. Szűk utcákkal már lehet kísérletezni, de lehet, 
hogy csak borús időben vagy kék órában érünk célt. 
Minden egyéb, általános fényképészeti feladathoz 
kiváló ez az idő, különös tekintettel az épületfel-
vételekre és életképekre. Ilyenkor a legszebbek az 
épületek részleteiről teleobjektívvel készített felvé-
telek. Napszúrás ellen ilyenkor is védekezzünk, és 
igyunk eleget!
■ Borult idő: lágy fényeink vannak, melyek már 
nem tesznek jót az épületeknek. A képek laposak 
lesznek, az égnek nincs színe. Hacsak nem kifeje-
zett a felhőzet, az épületfelvételekkel és totálképek-
kel nem érünk célt. Derítőlapokkal felszerelkez-
ve viszont makrózhatunk vagy portrézhatunk. Ha 
a terepszemlét követően az időjárás-előrejelzést fi-
gyelemmel kísérjük, ezekre a napokra szervezzük a 
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■ Állványok és kioldók

■ Botállvány: Önmagában 2 fényér-
téknyit segít – helyes kezelésnél, ha 
hosszabbítani kell a záridőt. A képsta-

bilizátorokat általában 1 fényértéknyit 
tudja segíteni. Könnyű, hátizsákra vagy övre 
jól akasztható. Más táskákkal viszont „nem 
működik együtt”. Akkor legyen nálunk, ha 
rossz fényviszonyokra számítunk. Több 
gyorscserelapunk is legyen az állvány fe-
jéhez, melyből minden táskában tartunk 
„pót” példányt.

■ Babzsák: Kevesen tudják, milyen 
hasznos eszköz. A fényképezőgép a 
babzsákba nyomva olyan szilárdan 
ül, hogy akár perceket is exponálha-

tunk! Pakolás közben a gurulásra 
hajlamos objektíveket megtart-
ja. Megfelelő méretben elkészít-
ve párnaként is használható (pél-
dául autóban), vagy ülhetünk rajta 

és nem fázunk fel. Külön lehúzható, vastag, 
ellenálló huzata legyen, hogy moshassuk. 
Hungarocell (Nikecell) golyócskával tölt-
sük, hogy ne legyen nehéz.

■ Háromlábú állványok: Fotósétán alá-
rendelt a szerepük, mert a sétából egy-két 

pontra szűkült fotózás lesz. Utazáson legyen nálunk 
egy könnyebb verzió, de csak pontos építészeti fel-
vételezéshez, igényes videózáshoz vagy masszív éj-
szakai felvételezéshez vigyük magunkkal.

■ Multifunkciós kisállványok (asztali áll-
vány): A babzsákhoz hasonlóan jól hasz-
nálható, de kisméretű eszközök. Egyesek 

satuként is felszerelhetők csövekre, ágakra, 
lécekre stb. Kis teherbírásúak, de a köny-
nyű DSLR-eknek jó kiegészítői. Vásárlás-
kor a teherbírásukat azért teszteljük, mert 
nem mindegyik típusuk fogja rezgésmen-
tesen a gépet.
■ Kioldók: A legjobb megoldás az infra-
kioldó, hacsak hasonló gépekkel nem fény-
képeznek körülöttünk. Ilyenkor használ-
juk a vezetékes kioldót. Legjobb tehát, ha 
mindkét kioldóval rendelkezünk. Alterna-
tívaként használhatjuk az önkioldót is. Ha 
van 2 s-os a gépen, akkor nem kell kivárni 
a sztenderd 10 s-ot felvételenként. A kiol-

dókat értelemszerűen csak a háromlá-
bú állvány és a babzsák esetében van 
értelme használni. Azoknak viszont 
elidegeníthetetlen tartozékai.(Krivánszky Árpád felvétele)
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Egyéb hasznos dolgok, 
nem elfelejtendő! 

■ Távcsövek: 
A teleobjektí-
vek mellé fon-
tosak, mert 
nagyobb fény-
erejük folytán ke-
vésbé terhelik a sze-
münket. 8-10-szeresnél 
nagyobbat nem érdemes venni – 
hacsak nincs benne képstabilizátor 

–, mert a remegő kép fejfájást okoz és 
terheli a szemet. Magaslatról pedig táv-
csövek segítségével is gyönyörködhetünk a 
városban.
■ Akkumulátorok, multitöltők: Az „otthonmara-
dó hadosztály”, ha nincs ellenőrző listánk. Drágán 
pótolhatók, ezért figyeljünk rájuk bepakolásnál. A 
multitöltő gyakran a fényképezőgép, a videokamera 
és a telefonok akkuit is tölti. Egyes típusok egyszer-
re több fényképezőgép-akkut is töltenek. Utazáskor 
jó az ilyen, mert nem kell a töltőben cserélgetni az 
akkukat, ami figyelmet igényel. Legyen több akkunk, 
minimum kettő, de inkább három. Vakukhoz két 
plusz csomag. A töltő természetesen a szálláson ma-
rad, míg a pótakkukat magunkkal visszük egész nap.
■ Memóriakártyák, filmek: Ha filmre fotózunk 
további tekercsek legyenek nálunk. Ha digitálissal 

dolgozunk, mindig legyen üres 
pót memóriakártyánk. Érdemes 
több kártyával dolgozni, és gyűj-
teni a felvételeket – a filmhez 
hasonlóan. Így a nyaralás ideje 
alatt nem veszünk el a letöltö-
getésben és az előzetes archivá-
lásban. A betelt kártyákat persze 
érdemes a laptopra is rámásolni, 

hogy legyen egy biztonsági másolatunk képeinkről 
elvesztés, lopás vagy technikai hiba esetére.
■ Esernyő, fotósmellény, széldzseki: Hirtelen 
lehűlés, zápor-zivatar kellékei. Az esernyővel a há-
romlábú állványra vagy babzsákra helyezett gépet is 
védhetjük az eső ellen. Az eső ellen védi a frontlen-
csét a fényellenző is! A fotósmellény sok zsebében 
kisebb tartozékokat tarthatunk, így még kevesebb-
szer kell a táskákban nyúlkálni. A fotósmellény az 
átmeneti időszakban a törzset melegítő ruhadarab-
ként is funkcionálhat.
■ Kulacs, ivóvíz, kalciumtabletta: Minden kirán-
dulás tartozékai, így a városi kiránduláshoz is sze-
relkezzünk fel velük.

múzeumlátogatásokat, nagyobb közös ebédeket-va-
csorákat, illetve a családdal töltött időt.
■ Eső: esőben is jó képeket lehet készíteni, csak víz 
alatti gép kell hozzá. Ez nem tréfa, valóban így van. 
Az esős képekhez annyit még hozzáfűznék, hogy a 
nyári, meleg eső inkább alkalmas fotócélra, mint a 
tavaszi vagy őszi hidegebb verzió. Vigyázzunk a 
meghűlésre! Ha nincs vízálló digitális gépünk, és 
érdekel bennünket ez a terület, eldobható filmes gé-
pet vegyünk és fotózzunk azzal. Alternatívaként víz 
alatti tokkal is felszerelkezhetünk, csak az sokkal 
drágább. Persze ne a fémöntvény típusokat keres-
sük, mert azok akár milliós tételek is lehetnek. Puha 
műanyagból készült, jóval olcsóbb társaik jelentik a 
megoldást. Eső után csillog az aszfalt, tiszta a leve-
gő, néha a felhőzet is szép. Ha a kék óra előtt el-
áll az eső, meseszép esti felvételeket készíthetünk: 
a város utcái megtelnek tükröződésekkel. Erre az 

„eseményre” érdemes készülni. Az internetes előre-
jelzéseket tehát órára lebontva böngésszük át: szél-
sebesség, csapadék, felhőzet.
■ Éjszaka–kék óra–nappal: átpakolás! Ésszerű-
ség mindenekfelett: nappal a képstabilizátoros, kis 
fényerejű kitobjektíveket használjuk. A kék órák 
környezetében – hajnal és naplemente – a nagy 
fényerejű fix objektívekkel vagyunk dinamikusak. 
Éjszaka választásunk szerint: 1) kézből: nagy ISO 
és nagy fényerejű objektív, vagy 2) zoom objektív, 
állvány és valamilyen távkioldó.

■

Tervezzük tehát meg lazábban vagy pontosabban, 
hogy mettől meddig tart a fotóséta, és milyen fel-
vételeket készítünk. Az ehhez szükséges felszere-
lést minimalizáljuk ésszerűen. Olyan táskával vagy 
táskákkal szerelkezzünk fel, melyeknek van köny-
nyen hozzáférhető része, illetve egy nehezebben 
hozzáférhető további tárólóhellyel is rendelkeznek. 
Ha például nappal kezdünk, a kék órára szánt ob-
jektíveket, vakut és állványokat csomagoljuk el jól. 
Napközben ezekre úgysem lesz szükségünk. Le-
gyenek viszont kezünk ügyében a kisebb fényere-
jű csereobjektívek. Ha a napszállta közeledik, vala-
hol üljünk le, frissüljünk fel és pakoljunk át. Tehát 
kávé vagy tea, egy kisebb szendvics vagy sütemény. 
Közben a nagy fényerejű objektíveket pakoljuk át 
kezünk ügyébe, valamint a könnyű állványokat, a 
kis fényerejű zoomokat pedig csomagoljuk el. Kis 
fotós hátizsák + fotós övtáska kombinációval is dol-
gozhatunk, de vannak már olyan hátizsákok és test-
táskák, melyek egy mozdulattal a test elé húzhatók. 
Ezek a legjobb választások.
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Készítettem elég sok panorámafotót, és állítom, 
hogy egyetlen szoftver sincs, amelyik a képek ösz-
szeillesztésében elfogadhatóan kész munkát vég-
zett volna. Mindegyik esetében utómunkára volt 
szükség, hogy az apró részletek is a helyükre 
kerüljenek.

Mielőtt továbbmennénk, szeretném tisztáz-
ni, hogy itt és most panorámaképnek nevezek 
minden felvételt, ahol a kép hosszabbik és 
rövidebbik oldalának aránya nagyobb, mint 
4:3. Ez persze nem minden esetben jelent 
tényleges panorámaképet, sok esetben csak 
panorámaszerű vagy széles vásznú, esetleg 
egyszerűen csak vágott képről beszélhetünk.

● Komoly érdeklődőknek

Amennyiben igazán jó panorámaképet szeretnénk 
készíteni, vásároljuk meg az erre alkalmas szerke-
zeteket. Léteznek ugyanis kimondottan panoráma-

Széles  
vásznon

felvételek készítésére gyártott fényképezőgépek. A 
legjobb eredményeket ezekkel érhetjük el, nincs 
szükség utólagos illesztésekre, részenkénti expo-
zíciókorrekcióra stb. Áruk és sokszor körülményes 

használatuk miatt általában csak az igazán ko-
moly érdeklődők vásárolják meg őket.

● Megvágva

A következő lehetőség, hogy a meglévő, 
kockányi felvételünkből vágjuk le a fe-
lesleges fenti és lenti részeket, panorá-
maképszerű hatást kapunk eredményül. 

Ehhez ritkán alkalmasak a teleobjektíves 
felvételek, inkább használhatók a nagy 
látószögű tartományban készültek. Elő-
nyük, hogy nem kívánnak illesztő szoft-

vert, de sokszor nem is nevezhetők igazi 
panorámaképeknek – gondoljunk csak egy megvá-
gott portréra. Ráadásul túlságosan nagy látószögű 

 Már a filmes korszakban is próbálkoztak több fel
vétel egyetlen képpé való összeillesztésével, ami ér
dekes, ma már „retró” képi hatást eredményezett

Panorámaképet készíteni nem 
nagy kunszt. Elég, ha körbe
fotózzuk a tájat, és ráuszítjuk 
a legújabb panorámaillesztő szoft
vert. Tényleg ennyire egyszerű?

Takács	Szabolcs

 Tökéletesen összeillesztett, utólago
san retusált felvétel. Kész mérete akár 
a 150 cm szélességet is elérheti



objektív használata esetén a geometriai torzulások 
is szembetűnőek.

Az ilyen jellegű panorámaképeknél is nyugod-
tan forgathatjuk, torzíthatjuk a felvételt vagy annak 
részleteit, amennyiben igényli. Minden esetben csak 
a végeredmény lebegjen a szemünk előtt.

● Illesszünk!

A harmadik módszer a legelterjedtebb. A két előző 
lehetőség között van minőségileg, de nagy beruhá-
zást nem igényel, ellenben rengeteg időt igen. Több 
felvétel utólagos összeillesztéséről beszélek.

Már a filmes korszakban is sok próbálkozás szü-
letett erre, de az igazi megoldást a digitális illesztő-
szoftverek hozták meg. Az egyik legismertebb az 
Adobe Photoshopba integrált, de a legtöbb gyártó 

mellékel a digitális fényképezőgépéhez erre alkal-
mas programot.

● Kezdjük az elején!

Már a kép expozíciójakor tudatosan kell törekedni 
a panorámakép ilyen formájú készítésére. Figyelni 
kell a részletekre, hogy a képek utólag összeilleszt-
hetők legyenek. A mozgó témák vagy részletek kü-
lönös figyelmet, esetleg több felvételt kívánnak.

Az illesztéses módszer lényege, hogy több felvé-
telt készítünk ugyanabból a nézőpontból, csak az 
irány változik. Fontos, hogy a képek átfedéssel ké-
szüljenek. Figyeljünk a vízszintes síkra, a horizont-
ra, és lehetőleg minél gyorsabban készítsük el a ké-
peket, hogy a szemmel alig követhető változások a 
képen ne látszódjanak. Ezek a „hátrányok” előny-
ként is kihasználhatók, például ugyanaz a téma, sze-
mély, többször is megjelenhet a kép különböző ré-
szein.

A nagy teleobjektív vagy a szuper nagy látószögű 
ugyanolyan hátrányos ezen a téren. Válasszunk in-
kább a 24–100 mm tartományból lencsét.

● Retusálás
A kapott felvételeket általában egy arra alkalmas 
szoftver összeilleszti, panorámaképet eredmé-
nyezve. Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy ezek 
a szoftverek nem képesek tökéletes munkát vé-
gezni, minden esetben utólagos korrigálásra van 
szükség.

A leggyakrabban előforduló hibák egyike a nem 
pontos illesztés, illetve a perspektivikus eltérések-
ből adódó problémák. Ezeket csak kisebb-nagyobb 
mértékű „csalással” orvosolhatjuk. A legjobb, ha az 
eredeti felvételekből vágjuk ki a számunkra meg-
felelő és a problémás illesztést fedő részletet, amit 
aztán lágy peremmel beillesztünk a képbe. Hogy 
pontosan tudjunk dolgozni, érdemes a, mondjuk, 
50%-ban átlátszó részletet az alatta lévő képre il-
leszteni, majd utána visszaállítani a teljes fedettsé-
get. Így akár pixelnyi pontossággal a helyére kerül-

 A lenti kép két példára is tökéletes. A bal felső sarokban látható (alsó kép) szoftveres il
lesztések pontatlanok, de utólag, kézzel jól retusálhatók (felső kép). Ugyanakkor jól látha
tó, hogy már a felvétel elkészítésénél figyelnünk kell a részletekre. A hullámok ugyanis másmás 
ütemben szerepelnek a képen, így utólag összeilleszteni őket szinte lehetetlen feladat.

het. Persze az illesztőszoftver általában korrigálja a 
fényerőt, kontrasztot, sőt, még kismértékben el is 
forgatja, torzítja a képet, így az új részleten nekünk 
is be kell állítani a megfelelő értékeket, hogy össz-
hangban legyen a többi részlettel.

Az így kijavított részleteket még alaposan szem-
ügyre véve, biztosan találunk forma vagy vonali üt-
közéseket. Ezeket már csak egyesével, retusálással 
tudjuk kijavítani. Ellenben az így kapott felvételt, 
akár óriási méretűre is ki lehet nagyítani, még a kö-
zeli szemlélődő sem fogja felfedezni a jól eldolgo-
zott illesztéseket.

A jó panorámakép előnye, hogy hatalmas méretű 
is lehet, és akár a nappali falán is képes egyedi han-
gulatot varázsolni a szobába.

 „Normál” 4:3 arányú felvétel megvág
va panorámaképnek. Ha az eredeti felvé
tel megfelelően jó minőségű és nagyméretű, 
a vágott képről szinte lehetetlen megmonda
ni, hogy nem panorámagéppel készült

 180 fokos panorámafelvétel,  
összeillesztve 6 képből



B ár korábban, a filmes fényké-
pezőgépek piacán a Canon is 

a vezető gyártók között szerepelt, 
nem sikerült az élre törnie legna-
gyobb ellenfele, a Nikon előtt, hi-
szen akinek futotta tükörreflexes 
fényképezőgépre, nem feltétle-
nül Canont választott. A digitá-
lis korszak azonban gyökeresen 
megváltoztatta az erőviszonyokat, 
aminek következtében rengeteg 
amatőr és profi fotós nyakában is 
a piros logójáról ismert japán vál-

Melyiket  
szeressem?

Steiner	Gábor

EOS 600D vagy 
1100D? A Canon 
mindkét új tükör
reflexes kamerája 
kiváló választás 
azoknak, akik éles 
és színhű fotókra 
vágynak, ám akad
nak olyan különb
ségek, amelyek 
befolyásolhat
ják döntésünket, 
a közel százezer 
forintos árkülönb
ség mellett is.

Össze-
hasonlítottuk	
a	Canon	
két	amatőr
DSLR-jét
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lalat kamerái lógnak. Köszönhető 
ez annak is, hogy a Canon gyors 
iramban fejleszti DSLR termékpa-
lettáját, amely folyamatosan bővül 
is az alacsonyabb kategóriás, ol-
csóbb fényképezőgépek irányába, 
a kompakt kamerák korábbi vá-
sárlóit is tükörreflexes vásárlására 
csábítva. Ráadásul a mind újabb 
alsó kategóriás típusokba rend-
re kerülnek át a profi fényképe-
zőgépek szolgáltatásai, amelyek 
olyan funkcionalitást biztosítanak 
használójuknak, amilyent korábbi 
kompakt gépeiknél elképzelni sem 
lehetett. A profi gépet tudásban 
sokszor alig választja el valami az 
amatőröknek szánt kameráktól, és 
az a kevés többlet a legtöbbször 
csak egészen extrém fotózási hely-
zetekben használható ki.

A Canon legkisebb, belépő szin-
tű modelljének, az EOS 1100D-
nek (Észak-Amerikában Rebel 
T3 néven kerül az üzletek polcai-
ra) az elődje közel két és fél éve 

mutatkozott be, 
így a szakma már 
nagy érdeklődéssel várta 
az utódmodell piacra kerülését. 
Nem ennyire régen, de már egy 
éve jelent meg az EOS 550D is, 
így az EOS 600D (Észak-Ame-
rikában Rebel T3i) érkezésének 
is eljött az ideje.

Canon EOS 1100D

A legkisebb belépő szintű mo-
dell limitált szériában a megszo-
kott ezüst és fekete színen kívül 
piros burkolattal is kapható. Mé-
rete néhány milliméterrel nagyobb 
lett elődjéhez képest, de ettől a 
gépváz fogása nem lett kényelme-
sebb. Ráadásul az EOS 1100D-hez 
már nem kapható portrémarko-
lat sem, mint a korábbi modell-
hez, bár érdekes módon az akku-
mulátorfészekben a csatlakozók 
megtalálhatók. A műanyag burko-
laton sehol nem találunk csúszás-
mentes borítást. A kezelőszervek 
között is majdnem ugyanazo-
kat a gombokat találjuk, mint az 
EOS 1000D-n. A mélységélesség-
ellenőrző gomb eltűnt az objek-
tív mellől, funkcióját a menüből 
programozhatjuk a SET gombra. 
Szokatlan helyre került az első va-
kut nyitó gomb, most a fő vezér-
lőtárcsa és az exponálógomb kö-
zött található. Az EOS 1100D-n 
egyébként valamennyi gomb a 
jobb kéz hüvelykujja alá költözött, 

és formájuk is megváltozott. 
Szögletes, a gépvázba simuló 

formát kaptak, ami ugyan dizájn 
szempontjából javított a megje-
lenésen, ám megtalálásuk nehéz-
kesebb, amikor a kamerát munka 
közben a szemünk előtt tartjuk.

Jól használható funkció a kép-
ernyőn megjelenő rövid útmuta-
tó, amely az egyes beállításokról 
ad néhány szóban tájékoztatást, 
megkönnyítve ezzel a kezdő fotó-
sok dolgát.

Az EOS 1100D megkapta a 
DIGIC 4 képfeldolgozó procesz-
szort, APS-C méretű CMOS 
szenzora 12,2 megapixelesre 
növekedett. Fényképek mellett 
videofelvétel is készíthető vele, 
igaz, nem Full HD, csak 720 pi-
xel felbontásban (1280×720 kép-
pont), 17 perces maximális hosz-
szúságban, szemben a megszokott 
19 perc 59 másodperccel. Új a 
fénymérési rendszer is, most már 
35 helyett a nagyobb modellek-
ből átköltöztetett 63 mérőmező 
biztosítja a pontosabb expozíciót. 
A hátoldali LCD monitor 2,7 hü-
velykes, felbontása azonban ma-
radt a korábbi 230 ezer pixel, az 
ISO érzékenységet pedig 6400 ér-
tékig növelhetjük.

Canon EOS 600D

A forgalomban maradó Canon 
EOS 550D-hez képest az EOS 
600D is kismértékű növekedésen 

esett át, ez azonban valamelyest 
javított a fogásán is, amit az EOS 
550D-hez is használható portré-
markolattal tovább javíthatunk. 
A csúszásmentes burkolat most 
már a gépváz bal oldalára is fel-
került. A gombok elhelyezkedése 
és funkciói hasonlóak maradtak. 
Az EOS 600D-n a legfeltűnőbb 
változás a 3 hüvelykes, több mint 
egymillió pixeles kihajtható és 
minden irányba elforgatható LCD 
monitor, amely a 60D-ből érke-
zett az alacsonyabb kategóriá-
ba. Segítségével a korábbiaknál 
könnyebben komponálhatjuk fel-
vételeinket, ha a gépet a fejünk 
fölé kell emelni vagy a talajszint-
hez közel kell tartanunk. A kijel-
zőn megjeleníthető súgó (feature 
guide) a kezdő felhasználónak 
ad segítséget, az egyes funkciók 
megismeréséhez.

Kívülről nem látható, de igen 
hasznos szolgáltatás az először az 
EOS 7D-be beépített vezeték nél-
küli vakuvezérlés, amivel komoly 
összeget takaríthatunk meg, hi-
szen nem kell megvásárolnunk 
a Speedlite vakuk vezeték nél-
küli használatához korábban 
szükséges külső, ST-E2 (Speed-
lite Transmitter) vakuvezérlőt, 
amely ötvenezer forint körü-
li összeggel könnyíthette meg 
pénztárcánkat.

Az EOS 600D ISO érzékeny-

sége 12 800 értékig terjeszthe-
tő ki. Automatikus témamód-fel-
ismerése elemzi a képmezőben a 
jelenetet, és kiválasztja az adott 
körülményekhez megfelelő beál-
lításokat. A Basic+ szolgáltatás-
sal nyolc különböző beállításból 
választhatjuk ki a témának és íz-
lésünknek megfelelő hangulatot 

– például „hideg”, „meleg” vagy 
éppen „intenzív” –, az új kreatív 
effektusok között pedig olyan le-
hetőségeket találunk, mint a lágy 
fókusz, a halszem vagy a diorá-
ma hatás. A Full HD videofelvé-
teli lehetőség 3–10-szeres digi-
tális zoommal egészült ki, ami 

– köszönhetően a 18 megapixeles 
felbontásnak – minőségromlás 
nélküli zoomolást tesz lehetővé 
mozgóképek rögzítése közben. 
A videósoknak kedvez a „Video 
Snapshot” mód is, amely rövid, 
néhány másodperces klipek ké-
szítését teszi lehetővé, majd ezek 
mozgalmas filmmé fűzhetők ösz-
sze a kamerán belül.

Értékelés

Mind az EOS 1100D, mind az 
EOS 600D kiváló képminőséget 
produkált a tesztfotózás során. A 
kamerák elődei is gyönyörű felvé-
telekkel hálálták meg tulajdono-
suknak választásukat, ám ezekkel 
összehasonlítva az új fényképe-
zőgépek képeit, látható, hogy a 
Canon komoly fejlesztői munkát 
fektetett a képminőség javításá-
ba, aminek köszönhetően a fotók 
élessége és színhűsége a legfiny-
nyásabb fotósokat is képes kiszol-
gálni, hiszen ilyen minőségű ké-
peket öt-hat évvel ezelőtt a profi 
kamerák sem készítettek.

A két fényképezőgépet a Canon 
EF 70–200/f4 L és a Sigma 
24–70/f2,8 EX DG Macro objek-
tívjével teszteltük, a gyári alapbe-
állításokkal.
● Canon EOS 1100D. Az EOS 
1100D fénymérése és automati-
kus élességállítása minden hely-
zetben megbízhatóan működött, 

ami ebben a kategóriában a leg-
fontosabbnak mondható. Erős 
napsütésben a képek kissé túl-
exponáltak, ilyen helyzetekben 
ajánlatos –1/3-os fényértékcsök-
kentést alkalmazni.

ISO 800 értéken még észre-
vehetetlen a képzaj, amely a 
kép 100 százalékos nagyításán 



ISO 1600 értéknél tűnik fel elő-
ször, de még ISO 3200-nál is el-
fogadható mértékű. ISO 6400-on 
már erősebben érzékelhető, de ez 
normál használatnál, azaz a képet 
monitoron vagy televízión megje-
lenítve, illetve a megszokott mé-
retekben kinyomtatva nem feltét-
lenül okoz problémát, tekintve, 
hogy ilyen képérzékelő-felbon-
tásnál ritkán nagyítjuk a képet 
100 százalékos méretűre, az álta-
lános használatnál jellemzőbb a 
30-40 százalékos nagyítás. Más-
részt az ISO 6400 értékre csak 
sötétben, vaku nélküli fényképe-
zésnél, például színházban lehet 
szükség, amire a kezdő amatőrök-
nél – akiknek a fényképezőgépet 
szánták – ritkán kerül sor.

Mindent egybevetve, az EOS 
1100D problémamentesen és egy-
szerűen használható a kezdők 
szintjén is. Extrém fényviszonyok 
között érdemes megpróbálkozni a 
RAW formátum használatával.
● Canon EOS 600D. Általában 
igaz, hogy az EOS 600D-vel ké-
szült fotók nagyon jók. A képek 
színei élethűek és természetesek, 
bár ez elmondható a mai hason-
ló kategóriájú gépek többségére 
is. A képek dinamikatartománya 
alaphelyzetben is kiváló, amit to-
vább javít a csúcsfény-elsőbbségi 
(Highlight Tone Priority) funkció.

Az EOS 600D is ISO 800 érté-
kig képzajmentes, ám a magasabb 
értékeken alacsonyabb képzajt 
produkál, mint az EOS 1100D. 

Az ISO 1600 értékkel ké-
szült kép még gyakor-
latilag szintén nem 
tartalmaz képzajt, te-
hát nyugodtan na-
gyíthatjuk maximá-
lis méretűre, és ISO 
3200–6400 beállítás 
esetén is használható 
képet kapunk. A ma-
ximális ISO 12 800 ér-
téknél a zaj csak kevéssel ma-
gasabb az EOS 1100D ISO 6400 
beállításakor keletkező zajnál, így 
szükség esetén ez az érték sem 
kerülendő feltétlenül.

Végül…

Mind a Canon EOS 1100D, mind 
az EOS 600D kiválóan vizsgá-
zott tesztünk során. A képminő-
ség önmagában sem hagy maga 
után kívánnivalót, de a szokat-
lan fényviszonyok közötti fotó-
záskor is egy sor funkció segíti a 
felhasználót a hibátlan képek ké-
szítésében, köztük a néhány éve 
még amatőr gépekben ritkaság-
nak számító fehéregyensúly fi-
nomhangolása, aminek a segít-
ségével még a Canon kamerákra 
jellemző, mesterséges fényben 
tapasztalható narancssárga felé 
történő eltolódást is egyszerűen 
kompenzálhatjuk.

A két Canon kamera között ne-
héz a választás, hiszen mindket-
tővel tökéletes fényképeket ké-
szíthetnek még a kezdő amatőrök 
is. A videofelvételek is tökéletes 
minőségűek, bár aki Full HD fel-
bontásra vágyik, annak meg kell 
fizetnie a közel százezer forintos 
árkülönbséget. Ugyanez igaz a 6 
megapixeles felbontásbeli elté-

résre és azokra a kreatív funk-
ciókra is, amelyek hasz-

nosak lehetnek ugyan, 
de állandóan ezeket 
használva unalmas-
sá válhatnak felvé-

Minél több lencsetagból áll az objektív, az annál 
több fényvisszaverő felületet jelent (ez ellentmon-
dásos módon a fényerőt is csökkenti!); továbbá ép-
pen a nagy fényerejű, bonyolult felépítésű és ezért 
drága termékek viselik rosszul a kritikusan kiélezett 
világítási helyzeteket. Nyilvánvaló, hogy a gyártók 
feje nem az 1930-as évek amatőr-fényképezésének 

„ellenfény-művészei” miatt főtt. Az objektívek len-
csefelületeinek rendkívül vékony, tükrözésgátló ré-
teggel történő bevonása 1935-ben dr. Alexander 
Smakula német mérnök titkos hadiipari találmánya 
volt. Természetesen az Egyesült Államokban is kí-
sérleteztek a téma megoldásával. Egy tengeralatt-

járó észlelő-távcsövének, az ahhoz kapcsolt meg-
figyelő-fényképezőgép objektívjének éles rajzát 
javítani és fényerejét növelni: ez élet-halál kérdé-
se volt. Hasonlóan fontosnak nevezhetjük az olykor 
2000 milliméteres, valóban „távfényképező” objek-
tívvel felszerelt földi, esetleg légi kamerák teljesítő-
képességének javítását is.

A tükrözésgátló réteg esetében elmondhatjuk, 
hogy tetten érhető a nagy mennyiségű ipari előál-
lításnak és (polgári) kereskedelmi hasznosításnak 
közvetlenül a katonai felhasználás után történő be-
sorolása! Dulovits Jenő az elsők között kapott a 
jénai Carl Zeiss Művektől kísérleti, tükrözésgátló 
objektívet Contax fényképezőgépéhez, így az az-
zal készült próbafelvételt már 1940-ben közzétet-

Jegyzetlapok a fototechnika történetéből
Fejér	Zoltán	sorozata

Gondolatban csoportosítsuk azokat az ipari újdonságo
kat, amelyek nemcsak a fényképezés 20. századi (és így köz
vetve a mai) technikájára, hanem ezen keresztül az esztétikai 
megjelenésére is döntő hatással bírtak! Nos, minden bizony
nyal előkelő helyen áll majd e képzeletbeli listán az objektívek 
tükrözésgátló rétege (bevonata) és a fényképezőgépek felépí
tésére, kezelésére, a felvételek élességállítására és a képkivá
gás meghatározására lényeges befolyással bíró tükörreflex.

■ Teleobjektíves Canon fényképezőgép  
az 1970es évekből

■ Canon 7es fényképezőgép (1961)  
látványosan tükrözésmentesített  
szuper nagy fényerejű normál objektívvel

T réteg és tükörreflex

(a szerző felvétele)

teleink. Aki pedig már szert tett 
némi tapasztalatra, amúgy is saját 
kreativitását használja fényképe-
zéskor, és nem az előre beépített 
funkciókat.

Mindazonáltal az EOS 600D 
egy szinttel magasabb kategóriát 
kínál a beépített vezeték nélküli 
vakuvezérléssel, a szpot fénymé-
réssel, az ISO 12 800 maximális 
érzékenységgel és az ehhez kap-
csolható, magasabb érzékenysé-
gen tapasztalható képminőséggel, 
az egyéni, tárolható fehéregyen-
súly-beállítással és a videó hang-
rögzítéséhez szinte elengedhetet-
len külső mikrofon csatlakozási 
lehetőségével, mint kisebbik tár-
sa. Ezért, aki a folyamatos fejlő-
dést tűzi ki célul, és az állóképek 
mellett a videózásra is hangsúlyt 
fektet, hosszú távon jobban jár a 
nagyobb testvér választásával, hi-
szen várhatóan később kell lecse-
rélni, mint az EOS 1100D-t.

Akinek azonban a családi ese-
mények és nyaralások megörökíté-
se a célja, válassza a kicsi és köny-
nyű EOS 1100D-t, mivel a célnak 
tökéletesen megfelel, garantálja, 
hogy nem lesznek pótolhatatlan 
elrontott felvételek, és lehetőséget 
ad a későbbi bővítésre, objektívek-
kel és egyéb tartozékokkal.

A Canon EOS 1100D gépváz 
104 és 115 ezer forint között vásá-
rolható meg az üzletekben, míg az 
EOS 600D gépváz ára 192 és 208 
ezer forint között mozog. Mind-
két kamera kapható kit változat-
ban is, objektívvel kiegészítve.
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hatjuk, hogy a tükörreflex mind a mai napig meg-
határozza a fotósok által használt kamerák műsza-
ki kivitelét… Úgy érzem, nem túlzás ezért ezt a 20. 
század legjelentősebb fotós megoldásai közé so-
rolni.

A tükörreflex először lemezes-síkfilmes (packfil-
mes), majd tekercsfilmes kivitelben hódított. So-

Ha az objektív sugármenetébe egy ferde szög-
be állított tükröt helyezünk, akkor mintegy „el-
téríthetjük” a keletkező képet. Ezt ugyanúgy fel-
foghatjuk mattüvegen, és szemlélhetjük mint az 
objektív háta mögött keletkezett képet. A felvé-
tel elkészítésének pillanatában persze fel kell 
hajlítanunk a tükröt, hogy az objektív a képet a 
filmre (vagy elektronikus érzékelőre) rajzolhas-
sa. Ez az egyobjektíves (egy fényaknás) tükör-
reflexes fényképezőgép – még a 19. században 
kimunkált – elvi működése. Két azonos gyújtó-
távolságú objektívet helyezhetünk egymás fölé 
is, és egymással egybekapcsolva működtethet-
jük őket. Az egyik „fényakna” a kép szemlélésé-
re (képkeresés, élességállítás, képkivágás beál-
lítása) szolgál, a másik a felvétel elkészítésére.

■ Voigtländer  
Superb  
tekercs 

filmes  
fényképező 

gép  
1934ből

kan nem is tudják, hogy a ma is nagyon népszerű 
Rolleiflex tulajdonképpen az 1921-ben bemuta-
tott Heidoscop sztereo-fényképezőgép átdolgozá-
sából jött létre. A gyártó azt tapasztalta ugyanis, 
hogy sok fotós a sztereo-képpár csak egyik nega-
tívjának elkészítésére használja igényesen kivitele-
zett tükörreflexes fényképezőgépét. 1929-ben meg 
is jelentették a Heidoscop egyszerűsített változatát. 
A négyzetes képformátumú, eleinte 117-es jelzésű 
rollfilmre 6 felvételt készítő fényképezőgép hamar 
népszerű lett.

A drezdai Ihagee által 1933-tól forgalmazott te-
kercsfilmes tükörreflexes fényképezőgépek téglalap 
alakú képet készítettek; a tüköraknába felülről kel-
lett betekinteni, így a fotós – akárcsak a  Rolleiflex-
nél – oldalfordított képet látott. Még nagyobb gon-
dot okozott az álló képformátumú felvétel, amelynél 
a keresőkép fejjel lefelé állt! Az egyfényaknás-tü-
körreflexes fényképezőgépek előnye az objektív 
cserélésének lehetősége, ez a két fényaknásnál kor-
látozottabb.

1936-ban jelent meg a 35 mm-es filmre dolgo-
zó Kine Exakta, mely elindította a tükörreflex 

fejlesztését, azt a területet, amelyen két ma-
gyar újítás is fontos szerephez jutott.

■ Kine Exakta  
kisfilmes  
tükörreflexes 
fényképezőgép  
1937ből 

■ Exakta B típusú  
tekercsfilmes  
tükörreflexes  
fényképezőgép  
1938ból 

(a
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te. Bárány Nándor mérnök 1941 januárjában tar-
tott nyilvános előadást Budapesten a témáról. Az 
amatőr-fényképezők tágabb köre a II. világháború 
utáni években vásárolhatott először olyan fényké-
pezőgépeket, amelyek objektívjét már – rövidített 
megnevezéssel – T rétegezték, azaz tükrözésmente-
sítették.

A fényképezők hamar megszokták, hogy már bát-
ran felvételezhettek ellenfényben, csak arra kellett 
ügyelniük: maga a fényforrás (például a Nap) ne 
kerüljön a képre. Nehéz helyzetben a műfénynél 
fotografálók, például a cirkuszi vagy színházi fotó-
kat készítők voltak, ezeknél a témáknál a reflekto-
rok bizony néha kikerülhetetlenek. Az ő gondjaik is 
megoldódtak az 1970-es évek elején. A kezdetben 

lilás-kékes T réteget felváltotta a japán fotóipar újí-
tása, a sárgás, majd a zöldes színben is játszó több-
szörös tükrözésmentesítés. Emlékszem arra a döb-
benetre, amit az 1974-1975 körül megjelentetett 
első felvételek okoztak: a külső – mondjuk – mo-
delles képen, annak ellenére, hogy a Nap is látszott 
a fotón, nemcsak a körvonalak maradtak élesek, ha-
nem a színek élénksége, tömörsége és tisztasága is 
megmaradt…

Azok a tekercsfilmes fényképezőgépek, amelyek 
egy vagy két fényaknás felépítéssel működnek, az 
1920-as évek végén, 1930-as évek elején kezdtek 
szélesebb körben elterjedni a hivatásos és műked-
velői használatban. Ha a mai – már többségében 
35 mm-es képméretű – kínálatot átnézzük, belát-

Az objektív foglalatában lévő lencsetagokon 
nemcsak áthalad a fény, hanem részben vissza 
is verődik. Könnyű belátni, hogy ezek a „kó-
bor” sugarak a fény beesési szögének függ-
vényében szinte kiszámíthatatlanul változva 
rontják az objektív éles képi rajzát, csök-
kentik a fény-árnyék különbségét (a kont-
rasztot), a színek tisztaságát vagy pontos 
szürkeárnyalat-visszaadását, ha fekete-fe-
hérben fényképezünk. A legrosszabb eset-
ben, bizonyos szögben tartva a gépet, erős 
ellenfényben a fényforrás eldeformálódott 

„szellemképe” is megjelenik a negatívon, még 
akkor is, ha eredetileg nem is komponáltuk bele 
a képbe.

■ Két eltérően tükrözésmentesített Leica objektív  
1972ből (balra) és 1978ból (jobbra)

■ Rolleiflex fotófelszerelés 1938ból (a szerző felvétele) 

(a szerző felvétele)
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iránt. Ez nem csoda. Ha vissza-
gondolunk az első polgári digitá-
lis fényképezőgépek mobil ener-
giaforrással elérhető maximális 
üzemidejére, könnyen belátható, 
hogy ez akkoriban kulcskérdés-
nek bizonyult. Az előrejelzések 
a CMOS szenzorokkal elérhe-
tő képminőség javulását, a kom-
paktabb, kisebb fényképezőgépek 
megvalósításának lehetőségét, az 
újrahasznosítás magasabb szintjét 
ígérték. Bár elméletileg ezeket az 
előnyöket a CMOS technológia 
elérhetővé teszi, de a CCD szen-
zorokkal azonos képi minőség 
esetén nagy fejlesztési ráfordítást 
igényelt. Az ezredforduló első év-
tizedében a polgári fényképező-
gépek miniatürizálása, a lehető 
legkisebb gépvázba szorítása volt 
a divat. Ebben is előnyt jelentett a 
CMOS rendszer, így további fej-
lesztések történtek.

A CCD működési elve

A CCD (charge coupled device) 
fém-oxid félvezető pixelekből 
épül fel, amelyeken a helyi meg-
világítás intenzitásával arányo-
san felhalmozódik a töltés. Leg-
főbb feladata, hogy elektromos 
töltéssé alakítsa a beérkező elekt-
romágneses hullámokat, majd 
feldolgozza az elektromos jele-
ket. Az expozíciós idő alatt lezaj-
lik a foton–elektron konverzió. A 
CCD-k esetében az expozíciós 
idő végén a felhalmozódott töltés 
az egyes pixelekről szekvenciáli-

san (megfelelő sorrendben) egy 
közös kimeneti rendszeren halad 
keresztül, amely átalakítja a töl-
tést feszültséggé. Tehát az egyes 
pixelekről érkező töltés nagyon 
kevés, vagy csupán egy csomó-
ponton halad át, mire feszültség-
gé alakul, így a chip analóg jelet 
produkál. Ezért az érzékelőlap fe-
lületének nagy része megmarad 
a fény leképezésére, az egyéb já-
rulékos felületek aránya minima-
lizálható. A pixelekről beszerzett 
analóg jel jó közelítéssel egysé-
ges pontosságú, hiszen azonos 
jelátalakítókon megy keresztül, 
ami a kiváló képminőség alap-
feltétele. Tehát az adott jel nem 
torzul számottevően, az egyes 
pixelek szabályosan tükrözik a 
megvilágítás mértékét. Ez azt is 
eredményezi, hogy a CCD jel-zaj 
viszonya képterületen belül (adott 
megvilágítás esetén) egységesebb. 
(„Egységesség” azaz uniformitás 
alatt azt értjük, hogy azonos hő-
mérsékleten, azonos megvilágítá-
si körülmények között mennyire 
egységes az egyes pixeleken rög-
zített jel. Az uniformitás értékét 
teljes elsötétítés esetén és egysé-
ges megvilágításnál is meg szok-
ták adni.)

A CMOS működési elve

Ezzel szemben a CMOS szen-
zor (complementary metal oxide 
semiconductor) esetében min-
den pixel saját töltés–feszült-
ség átalakítóval rendelkezik, és 
az érzékelő gyakran a felületén 
tartalmazza a jelerősítő, zajkor-
rekciós és digitalizáló áramkörö-
ket. Így a chip digitális kimene-
tet ad, azonnal biteket nyerünk. 
Ez a kiolvasási technológia na-
gyon eltérő tervezési és működé-
si feltételeket igényel. A CMOS 
szenzort bonyolultabb előállítani, 
ráadásul egységnyi érzékelő felü-
leten kevesebb fénygyűjtő felület-
rész hozható létre, mivel minden 

egyes pixelhez külön jelátalakí-
tás tartozik. A pixelenként külön 
végbemenő jelátalakítás kevésbé 
egységes, ezért az uniformitás ki-
sebb, mint a CCD-k esetében, és 
ez a képminőség, az egységes-
ség rovására mehet. Az egymást 
kiegészítő tranzisztorok viszont 
elősegítik az alacsony fogyasztást, 
míg a CCD-k áramfelvétele igen 
nagy. Bár a legújabb fejlesztések 
a CCD energiafelvételének csök-
kenését is elősegíthetik.

Egységnyi érzékelő felületre 
vonatkoztatva a CCD-k esetében 
nagyobb felbontás és jobb opti-
kai képminőség, nagyobb hatás-
fokú hűtés érhető el. Könnyebben 
tervezhető a járulékos alkatrészek 
elhelyezése is. A dinamikai tarto-
mány a pixel telítettségi szintjé-

nek küszöbértékeiként fogható fel. 
És a CCD-k azonos körülmények 
között már analóg értelemben is 
legalább kétszer akkora dinami-
kai átfogású felvételek rögzítésé-
re képesek, mint a CMOS szen-
zorok.

Tervezési, gyártási szempont-
ból is lényeges, hogy a CCD ese-
tében sok egység kerül a fényké-
pezőgép nyomtatott áramkörére, 
ezeket könnyű áttervezni az érzé-
kelő felület áttervezése nélkül. A 
CMOS tervezése nagy befektetés, 
így magas kockázati tényezővel 
jár, mert könnyen lehet, hogy a 
technológia túlhaladottá válik az 
adott típus piacra bocsátásáig. A 
kidolgozott, jól tervezett CMOS 
sorozatgyártása viszont olcsóbb 
a CCD szenzorokénál. A CMOS 

A digitális fényképezés tulajdon-
képpen fél évszázada kopogtatja 
a szakma kapuit, de a kilencvenes 
évekig technológiai és számítás-
technikai okokból nem tudott el-
terjedni. Tekintsük át, hogyan is 
kezdődött az érzékelőlapocskák 
története!

Az első negyven év

Sokan nem gondolnák, de a CCD 
és CMOS technológiában már a 
hatvanas évek végén elérték az 
első áttörést. Mivel a CMOS elő-
állítása az akkori technológiai 
megoldások között (elektronikai 
alkatrészek mérete stb.) nehéz-
ségekbe ütközött, a kilencvenes 
évekig a viszonylag könnyeb-
ben elérhető gyártástechnológiá-
jú CCD kezdett elterjedni. A digi-
tális fényképezés ebben a kezdeti 
időszakban rendkívül drága és a 
civil életben szinte teljesen elér-
hetetlen volt. Ráadásul az analóg 
fényképezés a fénykorát élte, a 
filmanyagok és fényképezőgé-
pek magas minőségi követelmé-
nyek szerint készültek, míg a szá-
mítástechnika nem tette lehetővé 
digitális képek jó minőségű eltá-
rolását, továbbítását. Először a 
műholdas távérzékelés látta nél-
külözhetetlen szükségét a digitá-
lis fényképezésnek és jeltovábbí-
tásnak. A kilencvenes években a 
népszerű digitális képalkotás el-
terjedésével aztán megújult az 
érdeklődés az alacsonyabb ener-
giafogyasztású CMOS szenzorok 

Digitális 
evolúció
Az ezredforduló kör
nyékén lezajlott 
a digitális–analóg 
típusváltás a hob
bifotósok és álta
lános felhasználók 
oldaláról, és az első 
évtizedben szépen 
lassan a profesz
szionális fotográfiá
ban is előrenyomult 
az elektrooptikai 
technológia. Sokan 
vagyunk, akik hob
biból, nosztalgiából 
vagy az adott hatás, 
feladat kedvéért 
nem fogjuk feladni 
a filmes fényképezést. 
Azonban aligha akad 
olyan fényképész, 
aki a digitális eljá
rásokban rejlő elő
nyöket ne aknázná ki 
valamilyen szinten.

A	digitális	
képérzékelők		
fejlődése		
az	elmúlt		
évtizedben

Bakó	Gábor
Interspect	Csoport
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szenzorok esetében könnyebb 
egy képérzékelő területet (meg-
határozott pixelekkel borított 
részt) különválasztani, képrészlet-
kiolvasási funkciót programoz-
ni, hiszen önállóan is működőké-
pesek lehetnek az érzékelőrészek, 
ráadásul gyors kiolvasást tesznek 
lehetővé.

A CMOS szenzorok technoló-
giáján alapul a Foveon szenzor is. 
Míg a CCD és CMOS pixelei leg-
többször egymás mellett elhelyez-
kedő egy darab vörös, egy kék és 
két zöld pixelből „keverik a szí-
neket”, addig a Foevon a klasz-
szikus filmhez hasonlóan réteges, 
vertikális felépítésű. Rétegenként 
egy színre érzékeny, három érzé-
kelő réteget helyeznek el egymá-
son. Az egyes rétegek a három 
alapszín egyikére érzékenyek, és 
átengedik a beérkező elektromág-
neses sugárzás egy részét a soron 
következő rétegre. A technológia 
legnagyobb hátrányaként az ala-
csony fényérzékenységet szok-
ták említeni. A fejlesztések termé-
szetesen nem értek véget, a Sony 
például 2009-ben is bejelentett 
egy új Foevon szabadalmat.

Elérték a jó minőségű filmek  
paramétereit
Az ezredfordulón tapasztalható 
kompakt és kisméretű megoldás-
ra való törekvés nagyon vissza-
vetette a használhatóság és kép-
minőség javulását. Napjainkban 
ismét az ergonómia és a prakti-
kus kezelhetőség, valamint 

A legújabb, nagy hasznos fe-
lületű pixeleket tartalmazó ér-
zékelők nemcsak nagyobb érzé-
kenységet garantálnak, de kisebb 
tárhelyigényű, nagyobb hasz-
nos adattartalmú fájlok előállí-
tását teszik lehetővé. Ez részben 
a nagy dinamikai átfogású tech-
nológiáknak köszönhető. A CCD 
technológia még mindig jóval na-
gyobb dinamikai átfogást nyújt a 
CMOS technológiánál, ennek el-
lenére a digitális képérzékelés él-
vonalában a CMOS szenzorok 
nagy számban képviseltetik ma-
gukat. Az extrém nagy felbontá-
sú, magas képminőségű műszaki 
alkalmazásokban ma is CCD-ket 
használnak. Szintúgy megtalál-
hatók a professzionális és mű-
szaki célú berendezésekben egy-
aránt.

A digitális fényképezés  
jövője
Az elérhető digitális technológia 
csúcsmodelljei 2006-ban érték 
el a filmes technológia minőségi 
színvonalát. Igaz, ekkor még kö-
rülbelül kétmillió forintba került 
a legolcsóbb, a kisfilmes minősé-
get minden tekintetben kielégítő 
professzionális fényképezőgép.

Napjainkban ugyanez nagyjá-
ból félmillió forintért elérhető, rá-

adásul azóta a kompakt és belé-
pő kategóriás fényképezőgépek is 
olyan fejlődésen mentek keresz-
tül, hogy legtöbb paraméterükben 
túlszárnyalják a kilencvenes évek 
analóg technikáját.

A professzionális és félprofi 
termékek várhatóan átlépik a jó 
minőségű (csúcsminőségű) kis-
film ~32 megapixellel egyenér-
tékű felbontását, dinamikáját és 
zajmentességét. (A kilencvenes 
évek tömeges filmgyártása so-
rán gyakori volt a mindössze 2 
megapixel digitális felbontás-
sal egyenértékű fim is.) A digi-
tális fényképezőgépek felbontá-
sának növekedése várható, ami 
részletgazdagabb, jobban kom-
ponálható és a bemozdulástól ke-
vésbé veszélyeztetett, zajtalanabb 
fényképezést jelent az átlagos fel-

használók számára. Különösen 
azoknak, akik nem teljes felbon-
tásban szemlélik, nyomtatják fel-
vételeiket. Óriási haladás várható 
az analóg értelemben vett dina-
mika növelésében is. Ez a lehető-
ség sem csak a profiknak kedvez, 
akik sokkal részletgazdagabb fel-
vételeket készíthetnek azonos 
körülmények között, változatos 
megvilágítású tárgyakról, hanem 
a kezdőknek is, akik könnyeb-
ben találnak helyes expozíciót. A 
világos és sötét képrészek helyes 
leképezése, amikor egy fényér-
téknyi különbség csupán csekély 
félreexponálási különbségeket 
okoz, hatalmas minőségi előnyt 
hordoz magában. Az ergonómia, 
a praktikusság egyre komolyabb 
szemponttá válik, és nem csak 
a tükörreflexes gépek körében. 

Események  
naptára

Rovatunkban olyan kiállításokról, eseményekről adunk 
hírt, amelyek lapunk megjelenésekor még várják a lá-
togatókat, illetve csak azt követően kezdődnek. Kérjük, 
amennyiben tudomásuk van később rendezendő tárlatok-
ról, rendezvényekről, lapzártánkig (minden hónap 10-e) 
juttassák el az információt szerkesztőségünkbe. Lapunk 
következő megjelenése június 30-án lesz, amihez legké-
sőbb június 14-ig várjuk híreiket.

05.29-ig: Saul Robbins: Képességeidre épít-
kezve légy jelen a fotóművészeti piacon! – 
angol nyelvű workshop a Mai Manó Ház-
ban (Bp. VI., Nagymező u. 20.).

05.31-ig: Suhayda	László	– a Nimród Fo-
tóklub tagja, a Fotóoktatás fotósiskola 
tanára – természetfotói (tájképek, növé-
nyek, kisemlősök, rovarok, jégvirágok) az 
Ócsai Madárvártán.

05.31. (19,00)-06.15.: Benkő Sándor ki-
állítása a rotterdami Goethe Intézetben 
(S-Gravendijkwal 50–52, 3014 ED Rot-
terdam, Hollandia). Megnyitja: Robert 
Schilder, a Circle-24 nemzetközi hírű fo-
tográfuscsoport kurátora.

06.03-ig: A Rolleiflex Club Bajtai Lajos 
emlékére rendezett kiállítása a Fészek Mű-
vészklub Miró Fotógalériájában (Bp. VII., 
Kertész u. 36.).

06.05-ig: I. Zalaegerszegi Sajtófotó Kiál-
lítás – MÚOSZ (Bp. VI., Vörösmarty u. 
47/A).

06.05. (15,00)-06.25.: A XVI. Szentesi Akt-
fotó Biennále – Szentesi Művelődési Köz-
pont (Szentes, Tóth József u. 10–14.).

06.10-ig: Fellegjáró valóság – Csoszó 
Gabriella, Fátyol Viola, Hangay Enikő, 
Kemenesi Zsuzsanna, Szabics Ágnes ki-
állítása – Klauzál 13 Könyvesbolt és Kor-
társ Galéria (Bp. VII., Klauzál tér 13.).

06.12-ig: Élet az erdőben – a Bayer által 
meghirdetett fotópályázat határideje (FM 
158.).

06.15-ig: Kovács Péter és Kósa Gábor kö-
zös fotókiállítása – Együd Árpád Kulturá-
lis Központ – Átrium (Kaposvár, Csoko-
nai u. 1.).

06.26-ig: Dezső Tamás: Itt, bárhol – Raiffei-
sen Galéria (Bp. V., Akadémia u. 6.).

06.26-ig: Molnár Zoltán: Brazil napló, 
2008 – Mai Manó Ház, George Eastman 
Terem (Bp. VI., Nagymező u. 20.). Kurá-
tor: Csizek Gabriella.

06.26-ig: Páczai Tamás: bozgor – Mai 
Manó Ház, Mai Manó Galéria (Bp. VI., 
Nagymező u. 20.). Kurátor: Dóka Béla 
fotográfus.

06.26-ig: Szombathy Bálint: Mozgáské-
pek – Mai Manó Ház, André Kertész Te-
rem (Bp. VI., Nagymező u. 20.). Kurátor: 
Bátai Sándor festő, grafikus.

07.03-ig: A csöngei Weöres Sándor – Var-
ga István fotókiállítása – Tata, Esterházy-
kastély.

07.07.-07.17.: The 15th Summer Photo-
school – Liptószentmiklós, Szlovákia.

07.10-ig: Koronczi Endre: Nehezen fel-
tehető kérdések / Hard to Ask – Modem 
(Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.).

07.14.-07.23.: FotóFalu Szabadiskola Nyári 
Tábor – Bokor, Kutasó.

07.15.-07.24.: FotóFalu Szabadegyetem 
Nyári Tábor – Bokor, Kutasó.

07.31-ig: FEP Europien Professional Photo-

grapher of the Year Awards 2011 – neve-
zési határidő (FM 157.).

11.15-ig: A 2011 – az Erdők Nemzetközi 
Éve alkalmából meghirdetett fotópályázat 
nevezési határideje (FM 155.).

12.31-ig: A Tótkomlós záridőben c. pályá-
zat beküldési határideje (FM 154.).

12.31-ig: Korok, képek, kamerák – fo- 
tográfiatörténeti állandó kiállítás a Her-
man Ottó Múzeumban (Miskolc, Pap-
szer 1.).

12.31-ig: Kunkovács László: Életmű-ke-
resztmetszet – Gyomaendrőd, Endrődi Táj-
ház (Sugár u. 20.).

12.31-ig: Kunkovács László: Élő pásztor-
kultúra a Hortobágyon – Hortobágyi Ter-
mészetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit 
Kft. székháza (Hortobágy, Czinege János 
u. 1.).

12.31-ig: Kunkovács László: Hagyomá-
nyos halászat hazai vizeinken – Sáregres–
Rétimajorban (Fejér megye), az Arany-
pont Halászati Múzeumban.

12.31-ig: Kunkovács László: Pusztaiak – 
Kondorosi Csárda (Kondoros, Hősök útja 
23.).

Ahogyan a tájoló, hamarosan a 
GPS is alapfelszereltsége lehet a 
fényképezőgépeknek. Így akár a 
GoogleEarth szoftver segítségé-
vel pillanatok alatt visszakeres-
hetővé válik, milyen álláspont-
ból, és melyik irányban készült 
az adott felvétel.

A közeljövőben újabb magyar 
kamerarendszerek megjelenése is 
várható. Gondoljunk csak a leg-
újabb rekord felbontású légi fel-
vétel térképek (pl. www.zoomy.
hu) és egyéb technológiák meg-
jelenésére. Az Interspect Kft. pél-
dául optikai rendszerek, távér-
zékelési műszerek fejlesztésével, 
építésével foglalkozó kutatócso-
portja két világrekordot mutatott 
fel a területen, és egyéb magyar 
vonatkozású eredményekről is tu-
dunk.

a magas minőségi igények szab-
ják meg a fényképezőgép-gyár-
tás irányát. 2006-ban éppen a 
CMOS szenzorral szerelt, nagy 
példányszámban megjelent Ni-
kon D3 volt az a kisformátumú 
fényképezőgép, amelyikről elő-
ször elmondhattuk, hogy utolérte 
a filmes technológiával szemben 
támasztott elvárásainkat. A Ca-
non inkább a nagyobb felbontás 
(21, majd 120 megapixel) felé in-
dult el, így a Nikon szépen lassan 
24 megapixelesre fejleszthette 
nagy dinamikai átfogású, kedve-
ző jel-zaj kihozatalú zászlósha-
jóját, amely immár D3X néven 
jelent meg. Közben a nagyfor-
mátumú hátfalak (pl. Hasselblad 
vagy Phase One) a legtöbb eset-
ben CCD rendszerek segítségé-
vel elégítenek ki speciális terü-
leteket. A nagyformátumú, az 
ipari fényképezőgépek, a foto-
grammetriai mérőkamerák ked-
velt érzékelőtípusa ez, de sok 
fényképezőgép-gyártó választot-
ta polgári fényképezőgépeibe is a 
technológiát. A CMOS érzékelők 
nagy tervezési költséggel beveze-
tett fényképezőgépekben találha-
tók meg, és nem is ritka az alkal-
mazásuk, mert a CCD érzékelők 
mellett is kiemelkedő minőséget 
jelentenek. De a fejlesztések hosz-
szú időt vesznek igénybe, ezért 
például a Canon Ds1 dinamiká-
ja évek múltán mostanra érte el a 
konkurens márkákét. 
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Börze 
Rovatunkban a magánjellegű (pl. használt termékek, munkát keres) apróhirdetéseket – amennyiben terjedelmük nem haladja meg a 150 leütést – ingyen jelentet-
jük meg (hirdetőnként legfeljebb 5 darabot). Az ennél hosszabb hirdetéseket átszerkesztjük, illetve nem közöljük. Amennyiben szeretné megjelentetni a 150 leütés-
nél terjedelmesebb apróhirdetését, belföldi postautalványon lapzártáig (minden hónap 10-e) juttasson el címünkre minden 10 leütésért 150 forintot (a 150 leütést 
meghaladó szövegrészért). A nem magánjellegű (pl. szolgáltatás, munkát kínál, oktatást vállal) apróhirdetésekkel kapcsolatban felvilágosítást szerkesztőségünkben 
kérhetnek. Apróhirdetést kizárólag írásban (e-mail: apro@fotomozaik.hu, fax: 1/2670-670, levél: 1088 Bp., József krt. 19. B II/4.) fogadunk el. A szövegeket szer-
kesztve közöljük, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Az árak fogyasztói árak.
CAnon

Canon EoS 5 váz+ markolat . . . . . 48.000
Canon EoS 3000+28-80 obj.. . . . . 25.000
Canon EoS 40D+18-55 obj . . . . . 120.000
Canon EoS 50e váz . . . . . . . . . . . . . 12.000
Canon EoS 500n+28-80 obj . . . . . 25.000
Canon T50+50/1.8 obj. . . . . . . . . . 10.000
Canon T70+50/1.4 obj. . . . . . . . . . 17.000
Sunpak 4000AF vaku . . . . . . . . . . . 20.000
Canon VG10 markolat  . . . . . . . . . . 12.000
Canon EoS 30+35-105USM obj.+ 

Sol.400AF C vaku . . . . . . . . . . . . 49.000
Cosina 100-300/5.6-6.7 obj. . . . . . 25.000

nIkon
nikon ProneaS+30-60 obj.+ 

60-180 obj. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000
nikon Pronea 600i váz+ 

24-70 obj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
nikon D200 váz+MBD200  

markolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000
nikon D100 váz . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000
nikon D70+18-70 obj. . . . . . . . . . . 84.000
nikon D50+18-55 obj. . . . . . . . . . 115.000
Sigma 170-500/5-6.3 D  

APo obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.000
nikon D100+markolat+Sigma  

17-70/2.8-4.5 obj..  . . . . . . . . . 145.000

nikon Coolpix 8400 digit.f.gép zoom  
24-85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000

nikon FM2 váz+Vivitar 28-85obj. 
+markolat  . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.000

MD-4 motor nikon F3  . . . . . . . . . . 32.000
nikon F70+35-80obj.+SB27 

vaku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.000
nikon F50+35-80/4-5.6D . . . . . . . 25.000
nikon F70+35-80 obj. . . . . . . . . . . 36.000
nikon SB-27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB-22 vaku . . . . . . . . . . . . . . 24.000
nikon SB 24 vaku . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB 16 vaku . . . . . . . . . . . . . . 36.000
nikon F65+28-80 obj. . . . . . . . . . . 31.000

Exakta 24/2.8 Macro obj. . . . . . . . . 15.000
PEnTAx

Pentax MZ-7+28-80 obj.. . . . . . . . 30.000
Pentax Z1 váz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

MInolTA
Minolta x300s+Vivitar 28-90  

obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
Minolta HI-MATIC 11 + 45/1.7  

obj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000
EGyéB

Sony DSC-F717 digit.f.gép . . . . . . . 66.000
Fuji Finepix 610 digit.f.gép  . . . . . . 19.900
Zenit-E+50/3.5+vaku . . . . . . . . . . . 5.500
konica 50/1.8 obj.  Pk  . . . . . . . . . . . 7.000

Zenit 11+58/2 obj.  . . . . . . . . . . . . . 8.000
Carena Sx300+35-70 obj. . . . . . . . 10.000
Exaktar 135/2.8 obj M42 . . . . . . . . . 8.000
Exaktar 35/2.8 obj M42 . . . . . . . . . . 9.000
Praktica MTl3+50/1.8 obj.   . . . . . . 7.000
Sea&Sea Búvár f.gép + vaku+ 

nagylátószögü előtét  . . . . . . . . 60.000
Chinon CE-5+35-80 obj. . . . . . . . . 18.500
Mamiya RB 67+50/4.5+90/3.5 obj. 

+fényakna  . . . . . . . . . . . . . . . . 145.000
Voigtlander Tessa f.gép  . . . . . . . . . 10.000
Macro körlámpa . . . . . . . . . . . . . . . 17.000
Fuji Finepix S7000  . . . . . . . . . . . . . 25.000

Tenno FoTó * Debrecen, Simonffy u. 1/A * Tel./fAx: 52/410-565 * nyiTvA: H–P 8–18, Sz 9–13

Az árak az áfát tartalmazzák!
VAkU, VAkUSZETT

Villanj körte szett (45Ws vaku E27-es  
foglalattal, ernyő, állvány) . . . . 13.500

Dupla Villanj körte szett . . . . . . . . . 23.900
Rendszervakuszett . . . . . . . . . . . . . 19.440
Softboxos rendszervakuszett  . . . . 32.200
Mikrosat Basic vakuszettek . . . 79.900-tól

MoBIl VAkU, 
HoRDoZHATÓ TÁPEGySéG

Hipergyors mobilvaku táp- 
egységgel . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.000

leadpower generátor  
3000Ws-ig . . . . . . . . . . . . . . . . 148.000

ÁllAnDÓ FényŰ lÁMPÁk
UJ!! lED Cn-126  . . . . . . . . . . . . . . . 18.900
UJ!! lED RInG 48 . . . . . . . . . . . . . . . 18.900
UJ! lED Cn-600H  . . . . . . . . . . . . . . 95.900
Hobby Quartz 1000 Ws  . . . . . . . . . 39.900
n-light Energiatakarékos  

videósoknak . . . . . . . . . . . . . . . 134.000
FényFoRMÁlÓk

Standard reflektor  . . . . . . . . . . . . . 12.250
Háttér reflektor . . . . . . . . . . . . . . . . 19.114
napfény reflektor 330mm . . . . . . . 33.638
Beauty Dish 55 cm . . . . . . . . . . . . . 18.750
Beauty Dish 70 cm . . . . . . . . . . . . . 28.125

SoFTBoxok
Ernyőként nyitható oktobox  

90 cm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.625
Ernyőként nyitható 30 x 140 cm . . 25.625
Basic softbox 60x90 . . . . . . . . . . . . 18.000
Mikrosat szuperkönnyű  

30x180 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.419
Mikrosat szuperkönnyű  

90x120 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.740
Mikrosat szuperkönnyű 200 cm-es 

oktobox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.906
Softboxgyűrűk minden vakutípushoz 

(Hensel, Elinchrom, Broncolor,  
Profoto stb.) . . . . . . . . . . . . . . 6.000-től

120-as Parabolaernyő  . . . . . . . . . . 50.000

200 cm-es parabolaernyő . . . . . . 125.550
ÁllVÁnyok

InDURo 5 D ÁllVÁnyFEJ . . . . . 82.110-től
Mikrosat földi állvány. . . . . . . . . . . . 6.469
Mikrosat Vakuállvány 3,2 m  . . . . . 13.213
Háttértartó szett 3.6 m magas . . . 29.700

EGyéB kIEGéSZÍTŐk
papír háttér minden színben  

2,72x11 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.250
Papír háttér 1,36 x 11 m  . . . . . . . . 13.388
Polaris fénymérő . . . . . . . . . . . . . . . 57.500
Szupercsipesz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.838

REnDSZERVAkU TARToZékok
Peri rendszervaku fényformáló  

szett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500

Godox 3 in 1 távkioldó  . . . . . . . . . 10.990
Firefox Professzionális rádióskioldó  

adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . . 39.000
Dr Ray Professzionális rádióskioldó  

adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . 390.000
FoTonyoMTATÁS

Fotók, poszterek, bannerek 30-105 cm 
szélességben . . . . . . . . . . . . . . .900-tól

BéRléS
körvaku/generátoros bérlés . . . . . . 8.000
Mamiya ZD bérlés (22 Mpixel)  . . . 10.000
Mikrosat vakuszettek . . . . . . . . . 6.000-től
külső akkumulátor/Flashfeeder . . 10.000
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Ha apróhirdetést adna fel: apro@fotomozaik.hu
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Fotó Piac
A rovatunkban megjelentetett adatokat, árakat partnereinktől kapjuk, így azokért, valamint az esetleges nyomdai hibákért felelősséget szerkesztőségünk nem vállal. Az árak tájékoztató 
jellegűek, árajánlatnak nem minősülnek. A nyomdai átfutás miatt előfordulhat, hogy a közölt árak már eltérnek az aktuálistól, mire Önök kézhez kapják az újságot. Felhívjuk a figyelmet 
arra is, hogy néhány cégnél azonnal, míg másoknál megrendelésre kapható egy-egy, esetleg az összes termék. kérjük, mielőtt tervezne, informálódjon az üzletekben a részletekről. Az ára-
kat magyar forintban adtuk meg. 

Az árak áttekinthetőségének és a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a nettó árakat tartalmazó listákat szürke alapon tesszük közzé.

A                     jel mutatja, hogy az üzletben a Foto Mozaik havilap is megtalálható. A                    jelzésű cégek hirdetését is megtalálhatják jelen lapszámunkban.

Ha előfizetésről érdeklődik: elofizetes@fotomozaik.hu

oktatás
Fotográfus és filmes alkotótábor a Szellem-
kép Szabadiskola szervezésében 17. alka-
lommal július 17-től 24-ig. Jelentkezési 
határidő: június 30. Alsó korhatár: 17 év. 
Beiratkozás és információ: 1072 Bp., Dob u. 
20. 2/25. Tel.: 321-3637, 30/519-3588. Bő-
vebben: www.szellemkep.hu

Canon
Eladó nagyon szép, megkímélt állapotban 
Canon FD 135 mm f:2.0 teleobj. Megfele-
lő átalakító adapterrel, dig. f.-gépekkel is 
használható. 75 E Ft. 30/9242-672
Eladó micro 4/3 obj.-adapterek. M42-
höz 6000 Ft. nikon-hoz, Canon FD-hez, 
Minolta MD-hez, Pentax k-hoz 8000 Ft. 
M39-hez 5000 Ft. leica R-hez 8000 Ft. 
30/9242-672
Eladó új, nem használt M42-Canon EoS 
adapter AF visszajelzős. Segítségével M42 
obj.-eket használhatunk Canon dig. f.-gé-
pünkön, AF visszajelzéssel a keresőben. 
4000 Ft. 30/9242-672
Eladó 2 db EoS 1D mk-II váz karcmentesen 
269 E Ft-ért. Az egyik 78 E expós, hibátlan. 
A másik csak 8000 expós, de az elektronika 
hibás. 70/299-0005
Sigma 300-800 mm F5.6 Ex APo HSM szu-
per-teleobj., Canon bajonettel, megkímélt, 
hibátlan állapotban eladó. Extrák: a stabi-
litást növelő, speciális kiegészítő állvány-
talp, lensCoat terepszínű neoprén védő-
burkolat, polárszűrő, hordtáska. 1,23 M Ft. 
30/9425-870

Eladó 100% újszerű állapotban Canon FD 
70-210 mm f4 macro zoom obj. Megfelelő 
átalakító adapterrel dig. gépekkel is hasz-
nálható. 20 E Ft. 30/9242-672
Eladó 100% újszerű állapotban Tamron 
10-24 mm F/3,5-4,5 SP Di II lD ASl IF obj. 
Canon dig. f.-gépekhez. Az obj.-hez nap-
ellenző, első-hátsó sapka, valamint egy 77 
mm-es szűrő is tartozék. 85 E Ft. 30/9242-
672
Gyönyörű 100% újszerű, kifogástalan me-
chanikai és optikai állapotban eladó olym-
pus oM G-Zuiko Auto-s 50 mm f1,4 fix 
fényerejű obj. Megfelelő átalakító adap-
terrel kiválóan használható Canon EoS, 4/3 
olympus–Panasonic, valamint micro 4/3 
szabványú Panasonic v. olympus dig. f.-gé-
peken. 28 E Ft. 30/9242-672
Eladó nagyon szép megkímélt állapotban 
Canon FD 50 mm f1,4 alapobj. Adapterrel 
használható Canon EoS, nikon, 4/3 olym-
pus, valamint micro 4/3 szabványú dig. f.-
gépeken. 28 E Ft. 30/9242-672
Eladó 100% újszerű állapotban Canon EF-
S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM obj. kisfilmre 
átszámítva 28-135 mm-nek felel meg kép-
stabilizátorral! Első, hátsó sapkával. 65 E Ft. 
30/9242-672
Canon G9, G10, G11, 350D, 60D, 40D, 400D, 
450D, 1000D, 16-35 l, 28-300 l IS USM, 24-
105 l IS, 2.8/70-200l IS II, 1.4x, 2x III eladó. 
70/315-5000
5D Mark II, 2.8/15, 1.8/28, 2.8/20 USM, 
2.8/24, 2.8/28-70 l, 2.8/100 l IS, 2/135 l, 
35-350 l 2.8/17-35 l, Sigma Ex 2.8/300 
APo HSM eladó. 70/315-5000

Cokin
Cokin szűrőt keresek: Fl-W és Fl-DAy (hideg 
és meleg fényű fénycsőhöz). 30/617-4103

Hasselblad
Hasselblad szett: 503 Cx, CF4/50T*, CF2.8/
80T*, CF4/150T*, prizma + akna, A12/2 db, 
pola, állv.cs., komp. Első tulajdonos. Meg-
kímélt, hibátlan. 30/333-5263

Hunbright
Hunbright Softbox 75×150 cm eladó. 30 E 
Ft. 30/349-1100, zoltan@purgel.hu

Manfrotto
Eladó 718B utazóállvány fejjel, tokkal, cse-
retalpakkal. Max 166,3 cm, csukva: 49 cm, 
tömeg: 1,4 kg. 14 E Ft. 20/977-5467

Minolta
Minolta / Sony AF 800si, 5, analóg váz, 100-
300, 75-300, 0,5×, 0,42×, halsz. elő eladó. 
30/420-9557, 96/315-312

nikon
Bolti állapotú Sigma 135-400/4,5-5,6 APo 
DG AF obj. nikon bajonettel eladó. 89 E Ft. 
30/552-8755
Eladó jó állapotú fekete FM3a gépváz, 
hozzá való (nikon MD-12) filmtovábbí-
tó motorral. Pesten, illetve Szegeden ki-
próbálható. 110 E, 15 E Ft. 30/585-8740, 
kovipeti87@hotmail.com
Eladó jó állapotú Tokina AT-x 24-40 mm 
fix 2,8 fényerejű obj. nikon bajonettel. Pes-
ten vagy Szegeden kipróbálható. 33 E Ft. 
30/585-8740, kovipeti87@hotmail.com

Az árak az áfát tartalmazzák, hetente vál-
toznak, érdeklődjön telefonon.

FInEPIx REAl 3D W1  . . . . . . . . . . 148.690
FInEPIx HS10+AJÁnDék nAPEllEnZŐ 

+3 éV GAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.490
FInEPIx F300 ExR . . . . . . . . . . . . . . 76.090
FInEPIx S1800  . . . . . . . . . . . . . . . . 41.390
FInEPIx S1600  . . . . . . . . . . . . . . . . 40.340
FInEPIx JZ300 . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.340
FInEPIx Jx300 . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.515
FInEPIx Jx200 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.620
FInEPIx JV100  . . . . . . . . . . . . . . . . 21.890
FInEPIx Ax300  . . . . . . . . . . . . . . . . 23.335
FInEPIx Ax200  . . . . . . . . . . . . . . . . 18.835
FInEPIx AV100  . . . . . . . . . . . . . . . . 16.445
FInEPIx Z30 fekete, fehér, lila . . . . 32.810
FInEPIx Z35 fekete, fehér-pink,  

almazöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.990

nIkon
CoolPIx l21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.010
CoolPIx l23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.020
CoolPIx l120  . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.690
CoolPIx S2500 . . . . . . . . . . . . . . . . 28.990
CoolPIx S3100 . . . . . . . . . . . . . . . . 34.890
CoolPIx S4000 . . . . . . . . . . . . . . . . 37.390
CoolPIx S5100 . . . . . . . . . . . . . . . . 41.135
CoolPIx S8100 . . . . . . . . . . . . . . . . 63.990
CoolPIx S9100 . . . . . . . . . . . . . . . . 83.090
CoolPIx S1100PJ  . . . . . . . . . . . . . . 85.890
CoolPIx S80  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.290
CoolPIx P300 . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.390
CoolPIx P500 . . . . . . . . . . . . . . . . 206.990
CoolPIx P7000 . . . . . . . . . . . . . . . 157.990

VAnGUARD
ESPoD 203AP alu háromlábú  

állvány  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.290

AlTA PRo 263AGH háromlábú  
állvány  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.490

AlTA+ 233AT háromlábú állvány . 19.190
ESPoD PlUS 203AB alu háromlábú  

állvány  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.190
BEnETo 6C BlACk fotó/videó táska,  

fekete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.030
BEnETo 6C oRAnGE fotó/videó táska,  

narancs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.030
BEnETo 6C PACIFIC fotó/videó táska,  

kék  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.030
BEnETo 6C PInky fotó/videó táska,  

rózsaszín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.030
BIIn 37 BlACk fotó/videó táska,  

fekete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.190
ESPoD PlUS 204AP alu háromlábú  

állvány  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.190
MAk 203 háromlábú állvány . . . . . 12.690

MAk 233 alu ötvözet háromlábú  
állvány  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.290

MAk S alu ötvözet háromlábú  
állvány  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.590

PAMPAS 6A BlACk fotó/videó táska,  
fekete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.310

UP-RISE 33 fotó/videó táska . . . . . 21.490
UP-RISE 38 fotó/videó táska . . . . . 24.690
UP-RISE 48 fotó/videó táska . . . . . 29.990
TRACkER 323AB 250 háromlábú  

állvány  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.890
TRACkER 243AB 50 háromlábú  

állvány  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.925
AlTA+ 264AB háromlábú állvány . 30.940
AUCTUS PlUS 323CT háromlábú  

állvány  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.990
ABH-230k magnézium gömbfej . . 25.590

AUCTUS PlUS 323AT háromlábú  
állvány  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.090

PH-55 panoráma állvány fej . . . . . 16.090
SIlICon PoWER

Silicon Power Micro SD kártyák 1.300-tól
Silicon Power MMC Mobile  

Card  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800-tól
Silicon Power CF kártyák  . . . . . . 3.300-tól
Silicon Power SD kártyák . . . . . . 3.200-tól
d300s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369.990
d7000váz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285.690
d7000+18-105 . . . . . . . . . . . . . . . 339.990
d7000+18-200 . . . . . . . . . . . . . . . 448.990
d90+18-105 . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.490
d5100váz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.490
d5100+18-55V+55-200 . . . . . . . 249.990
d3100+18-55 . . . . . . . . . . . . . . . . 152.790
d3100+18-55+55-300 . . . . . . . . 221.990
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PályázatokA pályázati kiírások kivonatosak. Kérjük, a 
részletekért érdeklődjön a kiíróknál, illetve 
a megadott elérhetőségeken.

Élet az erdőben
A Bayer Hungária Kft. és a UNEP (ENSZ 
Környezetvédelmi Program) klímavédelmi 
fotópályázatot hirdet a fenti címmel.

Pályázni a következő témakörökben le-
het: 1. Háborítatlan természet. 2. Lenyomat 
az élővilágon. Hobbi és professzionális, va-
lamint junior, 3D és mobil kategóriákban 
díjazzák a képeket.

A pályázaton részt vehet minden hobbi- 
és hivatásos – Magyarországon élő és alko-
tó – fotográfus. A pályázaton csak digitális 
fényképezőgéppel vagy 3D digitális fény-
képezőgéppel készült, legalább 5 megapixel 
(2582×1936) felbontású fényképekkel, va-

lamint mobiltelefonnal készült fényképek-
kel lehet részt venni. Pályázni szerzőnként 
max. 8 darab 2010. július 1-je után Magyar-
ország területén készített eredeti, egyedi fo-
tográfiával lehet.

A bayerfotopalyazat.fotoklikk.hu olda-
lon történő regisztráció és belépés után a 
pályázóknak lehetősége nyílik on-line fel-
tölteni a képeket, a kategória megjelölésé-
vel, címmel, illetve a koncepció rövid leírá-
sával együtt.

A pályázati oldalon június 12-én 24 óráig 
lehet feltölteni a felvételeket.

A zsűri az előzsűrizett képekből június 
22-én választja ki a nyertes, illetve a kiál-
lításra szánt fotókat. A zsűrizés zárt, de on-
line a fotoklikk.hu oldalon követhető. A 
zsűri június 23-án tart eredményhirdetést. A 
díjakat július 7-én sajtótájékoztatóval egy-
bekötött ünnepélyes átadó keretében oszt-
ja ki.

Ingyen apróhirdetés on-line: www.fotomozaik.hu
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és egyéb adatokat partnereinktől kapjuk, így azokért, valamint az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
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Minden jog fenntartva!

Lapzárta minden hó 10-én. • Megjelenés a hónap végéig.

BuDApEST: Ágens Reklám és 
Kereskedelmi Kft., 1027 Fő út 73. 
• Camera Kft., 1085 Somogyi B. u. 

20. • Fotó Szerviz, 1146 Thököly 
út 88. • proimage Kft., Artfoto, 
1024 Moszkva tér 10. • DEBRE-

CEn: Tenno Foto Kft., 4025 Si-
monffy u. 1/A • Tenno Foto Kft., 
4027 Füredi út 27.

A Foto Mozaik havilap megtalálható  
az újságosstandokon és az alábbi szaküzletekben
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A	kiadványt	támogatja:

Eladó kifogástalan állapotú D3 váz 500 E Ft. 
14-24 1:2.8 obj. gyönyörű karcmentes álla-
potban 300 E Ft. 80-200 1:2.8 100 E Ft. 60 
mm 1:2.8 100 E Ft. 50 mm 1:1.8 30 E Ft. PC 
nikkor 28 1:3.5 100 E Ft. Továbbá 3 db ni-
kon sb-800 vaku 50 E Ft, és R1C1 makrova-
ku szett, su-800, 2 db sb-r200, teljes szett 
hordtáskával, minden kiegészítőjével 160 
E Ft. Minden tökéletesen működik és eszté-
tikai állapota is makulátlan. 20/663-7408
Sigma 70-200/2.8 Ex obj. nikon bajonettel 
eladó. Profi, szép rajzolatú optika, kiváló ál-
lapot. 130 E Ft. Purgel Zoltán, 30/349-1100, 
zoltan@purgel.hu
Sigma Apo Ex DG 2× Sigma (tele)obj.-hez, 
nikon bajonettel eladó. Profi, kiváló álla-
pot. 30/349-1100, zoltan@purgel.hu
Sigma 105/2.8 DG Macro obj. nikon bajo-
nettel eladó. nagyon jó optika kiváló ál-
lapotban. 80 E Ft. 30/349-1100, zoltan@
purgel.hu
nikon AS-10 vakupapucs, elosztó, multi-
flash adapter eladó. 9500 Ft. 30/349-1100, 
zoltan@purgel.hu
nikon SC-26 iTTl vakukábel, 1,5 m hosszú, 
eredeti japán nikon. 6000 Ft. 30/349-1100, 
zoltan@purgel.hu
nikon SC-27 iTTl vakukábel, 3 m hosszú, 
eredeti japán nikon. 8000 Ft. 30/349-1100, 
zoltan@purgel.hu
nikon MC-20 időzítős távkioldó eladó. Max. 
9 óra 59 perc. Profi, kiváló állapot. 20 E Ft. 
30/349-1100, zoltan@purgel.hu
F55 és F65, ezüst színű analóg filmes SlR 
f.-gépvázak eladók Bp.-en! szekelyfoto@
freemail.hu
Eladó teljesen új nikon 70-300 mm f/4.5-
5.6 G AF-S VR obj., 1 év garanciával, 125 E 
Ft. prdave77@yahoo.com
Eladó Mo.-on vásárolt, 3,5 éves D80 gép-
váz, vezetékes távkioldóval, lCD védővel, 
magyar használati utasítással, kábelekkel, 
nyakpánttal, töltővel, minden tartozéka, 
védőkupakok stb. doboza, papírja megvan. 
72 E Ft. 20/9349-433, szeni1@chello.hu

Eladó 100% újszerű állapotban Tokina AF 
16-50 mm f/2.8 AT-x Pro Dx obj., nikon dig. 
f.-gépekhez. 110 E Ft. 30/9242-672
D300, D300s, 2.8/16, 2.8/18, 2.8/20, 2.8/24, 
2/35, 1.8/50 D, 1.4/50 AF-S, 2/135AF DC, 
2/105 AF D, Sigma Ex 10-20, 2.8/24-70, 50-
500 eladó. 70/315-5000
D3000, D700, MB-D10, 24-120 VR, 2.8/24-
70, 2.8/105 VR, 2.8-4/24-85, 24-120 VR, 
2.8/14-24, 2.8/70-200VR, 2.8/80-200 AF D 
eladó. 70/315-5000

olympus
Micro 4/3 obj.-adapterek M42-höz 6000 Ft. 
nikonhoz, Canon FD-hez, Minolta MD-hez, 
Pentax k-hoz 8000 Ft. M39-hez 5000 Ft. lei-
ca R-hez 8000 Ft. 30/9242-672
Gyönyörű 100% újszerű, kifogástalan me-
chanikai és optikai állapotban eladó oM G-
Zuiko Auto-s 50 mm f1,4 fix fényerejű obj. 
Átalakító adapterrel kiválóan használható 
Canon EoS, 4/3 olympus–Panasonic, vala-
mint micro 4/3 szabványú Panasonic v. olym-
pus dig. f.-gépeken. 28 E Ft. 30/9242-672
Eladó nagyon szép megkímélt állapotban 
egy Canon FD 50 mm f1,4 alapobj. Adap-
terrel használható, Canon EoS, nikon, 4/3 
olympus, valamint micro 4/3 szabványú 
dig. f.-gépeken. 28 E Ft. 30/9242-672

Pentax
Pentax 2,8/28, 1,4/50, 1,7/50, 28-50, 80-
200, AF 200T vaku, 0,42× halsz. elő eladó. 
30/420-9557, 96/315-312

Praktica
Praktica-M42×1 1,8/80, 2,8/135, 3,5/200, 
100-300, 2× konv. eladó. 30/420-9557, 
96/315-312

Sony
Eladó nikon–Sony nEx adapter. A termék 
új, nem használt. Segítségével nikon obj.-
eket használhatunk Sony nEx dig. f.-gé-
pünkön. 7000 Ft. 30/9242-672

Eladó A-200 DSlR. A géphez jár 18-70 Sony 
obj. + Tamron 70-300 F/4-5.6 lD macro obj. 
is. Adok 4 Gb Sandisc ultra 2 CF kártyát + 
Aerfeis fotóstáskát, a Tamron obj.-hez egy 
CP szűrőt. A szetthez adom a papírokat, do-
bozokat és minden tartozékát. A gép keveset 
használt, kifogástalan állapotban van! 80 E 
Ft. elektrobank@freemail.hu, 30/251-9876
Eladó rendkívül megkímélt, Minolta AF 35-
70 mm F/4 zoom obj., 100% újszerű álla-
potban! Fémbajonett, üveglencsék. Bp.-
en megtekinthető, kipróbálható. 12 E Ft. 
30/9242-672
Eladó M42–Sony nEx adapter. Segítségé-
vel M42 obj.-eket használhatunk Sony nEx 
dig. f.-gépünkön. A termék új, nem hasz-
nált. 6000 Ft. 30/9242-672
Eladó rendkívül megkímélt, Minolta AF 35-
70 mm F/4 zoom obj., 100% újszerű álla-
potban! Fémbajonett, üveglencsék, minő-
ségileg sokkal jobb, mint a mai kit zoomok. 
Bp.-en megtekinthető, kipróbálható. 12 E 
Ft. 30/9242-672

Tokina
Eladó teljesen új 11-16 mm f/2.8 AT-x PRo 
Dx obj. nikon és Canon bajonettel, 1 év ga-
ranciával, 175 E Ft. prdave77@yahoo.com

Walimex
Új Walimex octagon softbox 140 cm át-
mérőjű k&DS, ill. VC szériás vakukhoz (Boo-
vens bajonett) eladó. 34 E Ft. 20/9349-433, 
info@kunwebshop.hu
Új Walimex pro fotós hátizsák/táska Rio 
prof. fotós hátizsák. kapacitás: 1 SlR f.-
gépváz, 2 obj., 2 vaku, tartozékok szűrők 
stb.; ruhatárolására alkalmas rekesz; áll-
ványtartó esővédő; variálható rekeszek; rej-
tett cipzár. 19 900 Ft. 20/9349-433, info@
kunwebshop.hu
Új Walimex pro 3 az 1-ben f.-gép- és vaku-
kioldó egyben. nikon D90, D5000 D7000 
DSlR-ekhez. 20 900 Ft. 20/9349-433, 
info@kunwebshop.hu

nagyformátum
Eladó Super Angulon 8/65 obj., 4×5-ös 
linhof panelen, menetes fókuszgyűrűvel. 
nem gombás, nem karcos és a zár precízen 
működik. 100 E Ft. 30/280-4254
Eladó Rodenstock Sironar-n 5.6/150-es obj. 
4×5-re. A sorozatszám alapján 1996-os 
gyártás, a lencsék gyári állapotban, a zár 
precízen működik. 80 E Ft. 30/280-4254

labor
keresek jó állapotú dob szárítógépet (Del-
ba, kindermann, Meteor stb.). 70/537-
6173, hlfoto@mail.tvnet.hu

Stúdió
Stúdió háttértartó rendszer, 2 állvány, 4 
m széles, 255 cm magas. 30 E Ft. 30/349-
1100, zoltan@purgel.hu

Egyéb

TERMéSZETFoTÓS lESSÁTRAk. Egy 
perc alatt felállítható, impregnált te-
reptarka anyagból, több kamera- és 
kémlelőnyílással, postai utánvéttel 
is rendelhető. 20/9237-532, www.
fotohir.hu

Eladó micro 4/3 obj.-adapterek M42-höz 
6000 Ft. nikonhoz, Canon FD-hez, Mi-
nolta MD-hez, Pentax k-hoz 8000 Ft. 
M39-hez 5000 Ft. leica R-hez 8000 Ft. 
30/9242-672
Eladó f.-gépek: F70 + 35-80 nikkor, lTl 2 

+ Pentacon auto 1,8/50, lTl 3 + Pentacon 
auto 1,8/50 (fénymérő hibás), Zorki 4 + Ju-
piter 8 2/50, yashica Zoomate 140 obj.: Pen-
tacon 4/ 200, polárszűrő (58), UV és szín-
szűrők, Praktica szögkereső. 30/225-8254, 
Pécs, mgpz@freemail.hu
leica Elmar C 4/90, leica SF-20, Voigtlander 
4.5/15, 1.7/35 Asph, 1.5/50, 3.5/90 APo, 
Bessa l, Hasselblad obj.-ek, kiegészítők el-
adók. 70/315-5000

Bizonyos helyzetekben nagyon 
jól jön egy olyan zoom, amely-
nek a gyújtótávolsága az enyhe 
nagy látószögtől a közepes tele 
tartományig terjed. A filmes világ-
ban ilyen volt például a 28–105, 
24–85, az APS-C méretű képérzé-
kelők esetében pedig többek kö-
zött ilyen a 18–55, 17–85 millimé-
ter gyújtótávolságot átfogó zoom.

Az objektívek  
képalkotó tulajdonságai
Takarjuk el egyik szemünket, s a 
másikkal ne tekintgessünk jobb-

Kedvencem:
a nagy látószögű– 
tele zoom

ra-balra: az egyik szemünk által 
befogott látószöget adja vissza a 
normál, 50 milliméter gyújtótá-
volságú objektív. Az elkészült fo-
tón egymáshoz képest ugyanolyan 
szög alatt látszanak az egyes kép-
elemek, mint a felvétel készítése-
kor a helyszínen.

Bonyolítja a helyzetet, hogy 
ez csak a leica, azaz teljes mére-
tű képérzékelők esetében igaz, az 
ún. szorzós gépvázaknál lecsök-
ken, pl. 1,6 szorzónál 30-31 milli-
méter. Az ilyen optika valósághű, 
de sokszor unalmas képet ered-
ményez. Az összes többi ennél ki-

A fotózás kiváló elmé
leti tudorai szerint a fix 
optika az igazi a kép
minőség szempontjá
ból, a zoom objektív 
csupán kompromisz
szum. Teljesen igazuk 
van, de valamelyest 
változna a véleményük, 
ha például tájfotó
zásra kellene menniük 
egy sorozat fix optiká
val a táskában vagy 
a hátizsákban, például 
egy 20as, egy 35ös, 
egy 50es, egy 85ös, 
egy 135ös és egy 200 
milliméter gyújtótá
volságú objektívvel...

Krivánszky	Árpád
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ből megtartani. A perspektíva 
megnyúlik, a háttérelemek eltör-
pülnek. Ezt a jelenséget kiválóan 
felhasználhatjuk arra, hogy az 
előtér valamely érdekes elemét 

– például egy kicsi, de izgalmas 
formájú sziklát –, közel kerülve 
hozzá, optikailag felnagyítsuk, s 
azonos jelentőségű képelemmé 
tegyük például a háttér egy ki-
magasló hegyormával. Vagy for-
dítva: jelentéktelenné varázsol-
hatjuk a háttér esetleges zavaró 
képelemeit. Ha szép a környezet, 
főtémánknak bőséges előteret és 
hátteret tudunk biztosítani. Drá-
mai változások érhetők el nagy 
látószögű állásban a felvételezé-

sebb vagy nagyobb gyújtótávol-
ságú objektív, avagy zoom állás 
tulajdonképpen optikailag torz, 
de érdekes képet rajzol, tulajdon-
ságaikat jól fel tudjuk használni a 
fotózás során.

Ha egy 1,6 szorzós gépvázra il-
lesztett zoom objektíven 31 mm-
nél kisebb állásba forgatunk, ak-
kor a nagy látószögű tartományba 
kerülünk – egyre nagyobb látó-
mezővel, egyre több minden „fér 
bele” a képünkbe.

Ha 31 mm-nél nagyobb gyújtó-
távolság irányába forgatunk, egy-
re kevesebb motívum fér bele a 
látómezőnkbe, egyre kisebb kép-
szöget fog át az optikánk.

Nagy látószögű állásban

A nagy látószögű állásban kihasz-
nálhatjuk a friss, újszerű hatást, a 

„nagytotál” élményét (akár tájnál 
vagy színpadi jelenetnél), és azt 
a kényelmet, hogy ugyanakkora 
rekesznyílásnál nagyobb mély-
ségélességet kapunk, mint tele 
állásban. Szűk belső terekben, 
keskeny utcácskákban is tudunk 
velük dolgozni, a nagy tereket 
pedig monumentálisra tágítja. Az 
sem mellékes körülmény, hogy 
nagy látószögű objektívvel „lö-
vészpózban” (oldalunkhoz tá-
masztott könyökök, homlokhoz 
illesztett kamera, exponáláskor 
visszatartott lélegzet) viszonylag 
hosszú expozíciókat lehet kéz-

si magasság változtatásával, ha 
például leguggolunk vagy netán 
a talajszintről fotózunk.

Tele állásban

A tele állásban ugyanahhoz a re-
kesznyíláshoz kisebb mélységéles-
ség tartozik, fokozottan kell ügyel-
ni arra – ha szükséges –, hogy a 
felvételünk az ábrázolni szándé-
kozott legközelebbi ponttól az 
ún. végtelenig éles legyen. A kis 
mélységélességgel viszont kiemel-
hetjük a főtémát élességben is, mi-
közben az előtér és a háttér életlen, 
foltszerű, szinte impresszionista 
hangulatú lesz (az emberi szem ily 
módon nem lát, a szem és az agy 
együttes munkája eredményeként 
szinte mindent élesen látunk).

A tele állás „összenyomja” a 
perspektívát, egymástól távoli 
tájrészletek is látszólag közvetle-
nül egymás mögött helyezkednek 
el. Ennek segítségével a környe-
ző táj szerves részévé válhat a jó-
val közelebb fekvő település vagy 
épület. Az összenyomott, „lapos” 
perspektíva miatt fokozottan kell 
ügyelni arra, hogy valamilyen 

módon érzékeltessük a tér mély-
ségét, például az előtérbe is kom-
ponáljunk képelemeket.

A tele állást használjuk akkor 
is, ha nem tudunk fotós imáda-
tunk tárgyához közelebb férkőz-
ni, de a fő felhasználási terület 
az, hogy fontos dolgokat, történé-
seket kiemeljünk, közelebb hoz-
zunk. Egy táj habitusát bemutat-
hatjuk nagylátószögű felvételen, 
majd teleobjektív segítségével 

„kimazsolázhatjuk” a táj legszebb 
elemeit. Egy színházi előadáson 
a nagy látószögű lencsével ké-
szített látványos tömegjelenete-
ken túl szükség van a kulcsjelene-
tek szereplőinek teleobjektívvel 
történő középpontba állítására is 
(mozdulatok, gesztusok, mimika). 
Úgy lehet fotózni életből ellesett 
jeleneteket távolabbról a teleob-
jektívvel, hogy kameránkkal nem 
befolyásoljuk a hétköznapi „sze-
replők” viselkedését, így termé-
szetesek maradnak.

További előny, hogy a keve-
sebb képelem sokkal inkább haj-
landó valamiféle geometriai for-
mába – átló, háromszög, kör stb. 

– rendeződni, míg sok képelemnél 



mindig akad olyan „forradalmár”, 
amelyik sehogyan sem akar az el-
képzeléseinknek megfelelő rend-
be beilleszkedni.

A címben említett nagy látószö-
gű – tele zoomok mindhárom op-
tikai tartomány jellemzőivel bír-
nak.

Mire használhatók  
a legjobban?
Az egyik nagy előny a súlytakaré-
kosság. Ha nyaralni megy a csa-
lád, nem mindegy, mekkora fotós 
pakkal kell közlekedni egész nap, 
akár fullasztó melegben is. A leg-
több fotós témát meg lehet örö-
kíteni ezekkel a zoomokkal: tájat 
és tájrészletet, egész utcát, teret, 
épületet vagy éppen egy épít-
mény díszeit közelről, tömegje-
leneteket, zsánerképeket, de akár 
portrét is. Közgyűrű segítségével 
a makrovilág szépségei is feltá-
rulhatnak.

A másik hatalmas előny a zoom 
állás gyors változtatásának lehe-
tősége. Egy táncelőadásban pél-
dául pörgős váltások zajlanak: 
nagy látószög kell egy tömegje-
lenethez, s a következő pillanat-
ban már tele állásba kell kapcsol-
ni egy duett kedvéért.

A vezető kameragyártók és a 
legjobb idegen objektívek előál-
lítói 3-5-szörös átfogású nagy lá-
tószögű/tele zoomjai kedvező 
képminőséget biztosítanak, kü-
lönösen akkor, ha a torzítás ellen 
aszférikus, a színhibák kiküszöbö-
lésére pedig alacsony színszórású 
lencsetagokat is alkalmaznak. A 
képfeldolgozó programok pedig 
jórészt orvosolni képesek az egyes 
lencsék torzításait, amelyek óha-
tatlanul jelentkeznek a nagy látó-
szögű állásban. A 3-5-szörösnél 
nagyobb átfogású zoom objektí-
vek viszont (legalábbis egyelő-
re) már sokkal kevésbé vállalható 
kompromisszumot jelentenek.

Szép fényeket!

Canon
•	 EF	24–105	mm	f/4L	IS	USM
•	 EF	24–70	mm	f/2,8L	USM
•	 EF	28–135	mm	f/3,5–5,6	IS	USM
•	 EF-S	15–85	mm	f/3,5–5,6	IS	USM
•	 EF-S	17–55	mm	f/2,8	IS	USM
•	 EF-S	17–85	mm	f/4–5,6	IS	USM
•	 EF-S	18–135	mm	f/3,5–5,6	IS
nikon

•	 16–85	mm	f/3,5–5,6G	ED	VR	AF-S	DX	
Zoom-Nikkor

•	 17–55	 mm	 f/2,8G	 ED-IF	 AF-S	 DX	
Zoom-Nikkor

•	 18–105	 mm	 f/3,5–5,6G	 ED	 VR	 AF-S	
DX	Zoom-Nikkor

•	 18–135	 mm	 f/3,5–5,6	 ED-IF	 AF-S	 DX	
Zoom-Nikkor

•	 18–55	 mm	 f/3,5–5,6G	 AF-S	 VR	 DX	
Zoom-Nikkor

•	 18–55	 mm	 f/3,5–5,6GII	 AF-S	 DX	
Zoom-Nikkor

•	 18–70	 mm	 f3,5–4,5G	 ED-IF	 AF-S	 DX	
Zoom-Nikkor

•	 24–120	mm	f/3,5–5,6G	ED-IF	AF-S	VR	
Zoom-Nikkor

•	 24–120	 mm	 f/4G	 ED	 VR	 AF-S	 Zoom-
Nikkor

•	 24–70	 mm	 f/2,8G	 ED	 AF-S	 Zoom-
Nikkor

•	 24–85	 mm	 f/2,8-4D	 IF	 AF	 Zoom-
Nikkor

•	 28–70	 mm	 f/2,8	 ED-IF	 AF-S	 Zoom-
Nikkor

Sigma
•	 18–50	mm	f/2,8–4,5	DC	OS	HSM
•	 18–125	mm	f/3,8–5,6	DC	OS	HSM
•	 17–50	mm	f/2,8	EX	DC	OS	HSM
•	 24–70	mm	f/2,8	EX	DG	Macro
•	 24–70	mm	f/2,8	EX	DG	IF	HSM
•	 17–70	 mm	 f/2,8–4	 DC	 Macro	 OS	

HSM
Tokina

•	 AT-X	16,5–135	mm	f/3,5–5,6	DX
Tamron

•	 AF	SP	17–50	mm	f/2,8	XR	Di	II	LD	(IF)
•	 AF	SP	28–75	mm	f/2,8	XR	Di	LD

A kategória néhány objektíve
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A Vanguard up-rise típusú tás-
káinak közös jellemzője, hogy 

egy cipzár elhúzásával bővíthető az 
űrtartalmuk. Mivel a sorozatban a háti-
zsák, a testtáska és az oldaltáska is sze-
repel, könnyen megtalálhatjuk az igé-
nyeinknek legmegfelelőbb típust.
● Az alig több mint kétkilós Van-
guard up-rise 48 hátizsák kézbe 
fogva igazán könnyűnek és stra-
pabírónak tűnik. Pedig vastagon 
párnázott, sok variálható és (fő-
leg) jól hozzáférhető rekesz ki-
alakítására van lehetőségünk. A 
táska képes egy vagy két nagy-
méretű DSLR és 3-5 objektív, 
vaku, laptop és állvány, valamint 
egyéb apróságok biztonságos tárolására. Jól 
nyitható és zárható, lehetőségünk van kinyitni az ol-
dalát, az egész táskát vagy csak a felső nagy rekeszt. 
A háttámasz párnázott része mögött pihen az esővé-
dő huzat és mellette alakítottak ki egy zsebet a laptop 
számára, ez 15”-es méretig képes befogadni a számí-
tógépet. A hátizsák belseje két részre oszlik. A fenti 
rész egybefüggő terében nem kizárólag fotós kelléke-
ket helyezhetünk el. Az alsó rész nagyobb, és mobilis 
válaszfalakkal jól elhatárolható részekből áll. Érde-

mes megemlíteni, hogy az itt tárolt 
holmi a hátizsák oldalán keresztül 

is elérhető, a testtáskákhoz hasonlóan. A hátizsák 
oldalán egy állványtartó is helyet kaptt, de rög-

zíthetünk ide más kisebb tokokat is. Ha a le-
írtakhoz még hozzávesszük a 29 990 Ft-os 
fogyasztói árat, akkor elmondhatjuk, hogy 
az ár és az érték arányát tekintve, egy ki-
váló hátizsákot ismerhetünk meg. Komo-
lyabb fotósoknak javasoljuk, kis- és köze-
pes méretű felszerelés szállításához.
● A Vanguard up-rise 43 testtáska jel-
lemzői a kényelmes, párnázott háttámla, 

a rögzíthető harmadik pánt és a beépített 
esővédő huzat mellett olyan érdekes és 

hasznos megoldások, mint a cipzárral 
bővíthető űrtartalom, vagy a két (il-

letve három) oldalról is nyitha-
tó belső tároló. Kimondottan jó 

megoldásnak tűnik, hogy a tás-
ka terét kettéosztó fal kivehe-
tő. A befogadóképességre sem 

lehet panaszunk, akár két DSLR és 
2-4 objektív, vaku és apróságok szá-
mára találhatunk helyet. Ráadásul a 
táska mindössze 19 900 forintos ára 
is igen kedvező.

● A kisebb testtáska – a Vanguard 
BIIn 47 típus – igazi könnyű viselet. 

A félkilónyi táska egy DSLR-t és 2-3 objektívet, 
vakut és apróságokat képes tárolni. A fotós rész oldal-
ról és felülről is nyitható. Felül szintén megtalálható a 
leválasztott tároló, ugyanakkor a teret itt is egy kivehe-
tő válaszfal osztja ketté. A 12 000 forint körüli ár ilyen 
minőség mellett elképesztően alacsonynak mondható.
● Kisebb felszerelés elegáns szállításához a Van-
guard up-rise 38 lehet a megfelelő választás. A – 
kívülről egyszerű irattáskának tűnő – táska akár egy 
DSLR és 3-4 objektív, vaku, laptop, iratok és egyéb 
kiegészítők biztonságos menedéke lehet. Ráadásul 
az egész belső (fotós) bélés kivehető egyetlen moz-

dulattal. Külön érdemes megemlíteni 
a gerincen futó cipzárt, amelyen 
keresztül a táska elejének fel-
hajtása nélkül érhetjük el a tar-

talmat. A táska alaptartozékai 
között megtaláljuk az esővédő 
huzatot is. A 25 000 forintos 
fogyasztói ár is kedvező, hi-
szen 2 az 1-ben táskát kapunk 
érte.

A Vanguard cég állványai is képesek fel-
venni a versenyt a nagy hagyományok-

kal rendelkező neves gyártókéival. Minőség-
ben és technikai megoldásokban egyaránt jó 
választás lehet a Vanguard állvány. Egy kis 
ízelítő:
● A Vanguard Tracker 323 AB 250 köny-
nyű állvány, amelyet háromszekciós alumí-
niumlábak és gyorskioldó jellemeznek. A 
lábvégek vastag gumiban végződnek, így 
csúszásmentes tapadást biztosítanak. A 
felső részeket vastagon szivaccsal borí-
tották, ráadásul a belső éleken egy kis 
gumiütközőt találunk, ez a középoszlopot 
kíméli. A lábak négy állásban nyithatók, 
akár 90 fokon túl is. A hatszögletű kö-
zéposzlop kivehető, megfordítható. 
Az állvány teljes kinyitott munkama-
gassága 186 cm. A kitben egy kiváló 
gömbfej is megtalálható, a Vanguard 
SBH-250. Nemcsak masszív, de finoman 
kezelhető, ráadásul a gyorscseretalp csak egy biz-
tonsági kioldó segítségével oldható, illetve egy má-
sik segítségével stabilan rögzíthető. A beépített két 
vízszintező is a jól megtervezett dizájn része. Az áll-
ványhoz tartozékként jár még egy vállszíj is, így a 
43 000 forintos ár jó vételt ígér.
● Az Alta+ 264AB a sorozat egyik kisméretű áll-
ványa. Elsősorban kompakt vagy kisebb DSLR fel-
szereléshez javasolt. A lábak négy részből állnak és 
gyorskioldóval vannak ellátva, végükön választha-
tunk a tüske vagy a gumitalp között. A megfelelő alá-
támasztás érdekében a lábak terpesztése nyitható 25, 
50 és 80 fokban. A középoszlop kivehető és megfor-
dítható, ugyanakkor súlyakasztó kampót is építettek 
be. Az állványhoz egy kis gömbfej is jár, az SBH-50. 
A két beépített vízszintezőnek, az elforgatható pano-
ráma funkciónak és a kétzáras, biztonsági kioldású 
gyorscseretalpnak köszönhetően ez is egy kiváló mi-
nőségű Vanguard termék.
● Könnyű és stabil állvány az Alta pro 263AGH, 
gyorskioldós, pisztolyfogású gömbfejjel kínálják. Az 

Praktikum állvány lábai három 
szekcióban kihúzha-
tók, és három szek-
cióban nyithatók is, 
egészen kb. 80 fo-
kig. Megtaláljuk a 
beépített vízszinte-
zőt is. Érdekes és 
igen hasznos megol-
dás, hogy a hatszög-
letű középoszlopot 
nemcsak felfelé húz-
hatjuk ki, de egy spe-

ciális zár segítségével elforgathatjuk vagy 
keresztirányban is rögzíthetjük az állvány 

tetején. Az állványhoz mellékelt fej egy 
Vanguard GH-100 pisztolyfogásos, 
gyorskioldásos, vízszintezővel ellá-
tott gömbfej. Ez a típus 2009-ben 

elnyerte a TIPA legjobb kiegé-
szítőnek járó díját is. 69 000 fo-
rintos árában benne foglaltatik az 

állvány, a fej, egy állványtáska és egy lábakra rögzít-
hető tárolózseb is.
● Igazi nagyágyú az állványok között az Auc-
tus plus 323CT. Nagy, masszív, különlegesen sta-
bil, ugyanakkor nagyon könnyű, hiszen szénszálas 
anyagból készült. Ebben az évben elnyerte a TIPA 
legjobb állványnak járó címet is. Tömege 3250 g, 
de akár 18 kg-mal is terhelhető. Teljes kinyitott ma-
gasságában 180 cm. Erre jön még az állványfej és 
a fényképezőgép. A lábak csavaros gyorsrögzítővel 
oldhatók és zárhatók, valamint porálló tömítésekkel 
vannak ellátva. Három fokozatban nyithatók, egé-
szen 80 fokig. Az állványfej talpa alatt egy gumi-
gyűrű található, amely az esetlegesen visszaeső kö-
zéposzlop csapódását tompítja. A fotós munkáját a 
beépített vízszintező is segíti. – ts –

Sok fotóstáska és állvány fordult már 
meg a kezeim között, és bizton egyikről 
sem állíthatom, hogy mindenben kielégí
tette volna igényeimet. Ezért is forgattam 
érdeklődéssel a Vanguard új termé
keit. Mintha az összes újítást 
és lehetőséget sikerült volna 
egységes és esztétikus kül
sőbe burkolnia a gyártónak. 
Ráadásul az összes komo
lyabb modellhez élettartam
garancia is jár.

Vanguard módra
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a  h ó n a p  r e k l á m f o t ó J a
Benkő	Sándor	sorozata

A cikksorozat ismert magyar 
divat és reklámfotográfusok 

munkáiból merít. Ki készítette 
a fotót, milyen céllal és hogyan 

készült el egyegy jellegzetes fel
vétel? Ezúttal Bella Martin egyik 

felvételével ismerkedünk meg.

A zenei album fotózását – a Navaho együttes 
felkérésére – nagy örömmel vállaltam. A több-

szöri találkozást, megbeszélést követően tudtunk 
nekiállni az érdekes anyag elkészítésének. Megis-
merkedtem a tagok zenei múltjával, stílusával, és 
próbáltam ráhangolódni a zenéjükre. Ugyanakkor 
az egyik legfajsúlyosabb iránymutató számomra a 
nevük volt: NAVAHO.

A fiúk határozottan állították, hogy a név szüle-
tésének semmi köze az amerikai indián törzshöz, 
nekem mégis tetszett a közös vonal. Az anyag fo-
tómegjelenítését nem is tudtam elképzelni máshol. 
mint szabad térben. Az előzetesen megfogalmazott 
elképzeléseinkben valamilyen sivatagi, kopár hátte-
ret szerettünk volna bemutatni. Már ebben a terve-

A Navaho 
fiúk



Bella Martin alkalmazott fotográfus
Az első fotóimat 10 évesen, leginkább a külföl-
di családi utazások során készítettem. Ekkor fo-
gott meg először a fényképezés. Aztán háttérbe 
szorult, egészen a gimnázium befejezéséig. Ek-
kor a fotózás tüze újra lángra lobbant, és amíg 
egy győri reklámiskolában tanultam, párhuza-
mosan újra elkezdtem fotózni. Ekkor már vakuk-
kal, professzionálisabb felvételi eszközöket hasz-
nálva. 2003-tól már egy győri modellügynökség 
megbízásából készítettem divatfelvételeket.

Az iskola befejezésével beiratkoztam a 
BUSZÉKISZI szakiskolába. Ebben az időben, 
22 éves koromban már saját kisvállalkozáso-
mat is elindítottam, és sorra készültek a jobb-
nál jobb fotók. Az fotószakiskola sikeres befe-
jezése után egy neves és elismert fotóstúdióban 
kaptam állást. Mind a mai napig ott dolgozom. 
Alkalmazott fotográfusként leginkább olyan 
munkákat szeretek készíteni, amelyekben az em-
berábrázolás különböző formáit tudom bemu-
tatni, szakmailag egyedi módon megjeleníteni.

zési szakaszban kezdődött a csapatmunka, ez nekem 
nagyon fontos volt. Két grafikus (Szamos Márton 
és Oravecz András) ekkor szállt be, velük bővült ki 
a produkciós csapat.

A tervezési és felvételi szakaszban tél volt, és ez 
kicsit nehezítette a munkát. A csapat- és a szóló-
képeket stúdióban fehér háttér előtt készítettem. A 
profi stábot fodrász, sminkes és egy öltöztető egé-
szítették ki. Utóbbi az előre megbeszélt koncepció 
alapján hozta a ruhaszetteket, különböző karaktere-
ket formálva meg ezzel.

Maga a fotózás nagyon jó hangulatban zajlott. A 
zene segítségével az eleinte kissé sötét és zord stú-
diókörnyezet kezdett életre kelni. A fiúk pedig egy-
re felszabadultabbak lettek, otthon kezdték magukat 
érezni. A korábban még „fotótapasztalatlan” embe-
rek kezdtek ráérezni, hogyan is kell mozogni és vi-
selkedni a kamera előtt. A fő kép a fotózás végén 
készült el.

A felvételeket Nikon D200-as kamerával ké-
szítettem. A világítást generátorok és vakulámpák 
szolgáltatták. A külső helyszín imitálása végett, a 
lehető legnagyobb felületű lámpát használtam. Pró-
báltam arra törekedni, hogy a beltéri fényhangulat 

szinkronban legyen a tervezett sivatagi háttérrel. 
Ehhez egy speciális fényformálót használtam, egy 
2×1 méteres fénykádat, amelynek Broncolor Cumu-
lite a neve. Saroktól sarokig egyenletes a fénye. 
Három 3200 J-os lámpafejet tartalmaz, és nagy fe-
lületű irányított természetes fényt ad. Derítőlapok 
és kisebb fényfoltok segítettek a részletek kieme-
lésében.

A képek megszületése után jöhetett a fotójavító 
és a grafikai utómunka. Összepasszítani a stúdióban 
készült felvételeket a már megfotózott háttérrel, to-
vábbá a szövegezés és a nyomdai előkészítés. A CD 
piaci sikere egyben a csapat sikere is volt, amelynek 
tagja voltam.

A technikai háttér
• 3 db Broncolor Grafit A4 3200 J-os generá-

tor – az erős generátorokat a mélységélesség 
szükségessége miatt választottam;

• 5 db Broncolor Pulso G4 3200 J-os lámpafej 
70 fokos fényterelő burákkal, néhol méhsejt-
rácsokat használtam;

• 1 db Broncolor Cumulite II, 3 db Pulso G4 
lámpafejjel;

• 6 db fehér hungarocell tábla (1×2 m);
• Papír háttér, 3,55m-es;
• Fényképezőgép: Nikon D200;
• Objektív: Nikon17–55 mm f/2,8.

1 .	 	 	 Felfüggesztett	papír	háttér

2–3 .	 Háttérfények	normál	burával

4 .	 	 	 Hajfény	normál	burával

5–6 .	 Testfény	normál	burával

7 .	 	 	 Cumulite	(kád)

8 .	 	 	 Hungarocell	táblák

9 .	 	 	 Fényképezőgép

a–d	 Modellek	

1

2 3
4

5 6

7

8 8

9

a
b c d
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Mitől
jó?

Szarka	Klára		
sorozata

Fejtsük meg a jó 
fénykép titkát! 
Ezúttal Dezső 
Tamás 2009ben 
készült Éjjeliőr 
című képén gondol
kodunk el. Dezső 
Tamás legújabb 
sorozatában, az Itt, 
bárhol címűben 
kapott helyet, s 
több másik képpel 
együtt június 
26áig még meg
nézhető Budapes
ten a Raiffeisen 
Galériában. Ezért 
mertünk belevágni 
a taglalásába. Ezút
tal ugyanis az ere
deti alkotással való 
találkozás – bár 
minden más eset
ben is ajánlatos 

– kötelező a lényeg 
megértéséhez.

Ugyanis a képen nincs sem-
mi. Na jó, szinte semmi. Már a 
formátum is milyen! Csak na-
gyon enyhén fekvő, igen közel a 
kvadráthoz, szenvedélytelen. S 
az egyetlen valami a fotón, a fe-
hér lakókocsi a függőleges mér-
tani középben, a kompozíció al-
ján. De azért még annyi hellyel 
alatta, amitől nincs az az érzé-
sünk, hogy az elhelyezkedésének 
a képegészben komolyabb jelen-
tősége volna. Ez a főmotívum 
nem uralja a képet, nem akar ki-
esni belőle, nem hoz feszültsé-
get. Csak úgy ott van. Sőt, szin-
te belesimul a háttérbe. A tűzfalat 
vízszintesen szabdaló vonalak-
kal rímel a kocsi fekvő formája, s 
rajta a középen vízszintesen futó 
sötét díszcsík. De ez a lakókocsi 
nemcsak belesimul a környezet-
be, hanem finom, apró jelekből 
láthatóan kapcsolatban is áll vele. 
Véletlen vagy sem, de a talán ve-
zetéket rejtő csík a kép bal szé-
léből indulva – a vízszintes vo-

nalakat szaporítva – közelít a fő 
motívumhoz, és egy szelíd ívvel 
lefelé kanyarodik. A másik is jól 
látszik: a fotó bal oldalát egy kis-
sé „megkarcoló” rézsútos vonal. 
Éppen a bal felső sarokból indul-
va a kocsi tetejéig ér. Az minden 
bizonnyal a villanyvezeték. Mint 
egy abszurd köldökzsinór: a sem-
miből érkezve a különös zárt uni-
verzumba szállítja a fényt adó 
áramot. Fényt, megfoghatatlan 
és köznapi ésszel felfoghatatlan 
valamit: hullámot és részecskét. 
Azt a dolgot, ami ebbe a látvány-
ba némi mozgalmasságot visz. A 
szinte monokróm környezetből 
kivilágító lágy, narancsos sárgát 
a fénynek köszönhetjük. (Meg a 
fotografálást is, persze, úgy álta-
lában.)

Mindez első ránézésre ugyan-
olyan örökkévalónak tetszik, mint 
sokadszorra nézve. Olyan stati-
kus, annyira hangtalan az egész, 
hogy nem tudunk szabadulni a 
gondolattól: mindig ott volt, s 

tán mindig ott is lesz. Lakókocsi 
a tűzfal tövében valahol. A va-
lóságban vagy a képzelet terem-
tette világban? Itt, bárhol, szól a 
sorozat címe – emlékeztetném 
rá az olvasót. S tényleg, kit ér-
dekel, hol? Ott parkol az öröklét 
határán, és sohasem mozdul már. 
Egyáltalán itt semmi sem mozdul. 
A kocsira ráfestett madarak néma 
szárnycsapásai egyetlen apró lég-
örvényt sem keltenek. Olyanok, 
mint a jégbe fagyott virágok. Az 
életre emlékezetnek, pedig a ha-
lált játsszák.

S a szürke környezetből fino-
man kifénylő ablakban az em-
beralak félprofiljáról is hihetnénk 
azt, hogy tán ugyanolyan festett 
kép, mint a mozdulatlanságba 
zárt madarak. Vagy matrica. Eb-

ben a sehol és bárhol létező világ-
ban olyan feszengő ismerősség / 
idegenség érzésével bámészko-
dunk, ahogyan az álmainkban 
szoktunk. Ahogyan a rövid ide-
ig tartó, de az érzékelést illetően 
roppant intenzív álombeli képi vi-
lágban, ugyanúgy itt is olyasmire 
kezdünk el figyelni, amire éberen 
talán sosem. A lakókocsi mögötti 
falat tagoló vonalak és foltok fes-
tőies változatosságára, arra a bi-
zonytalanul kinyíló térre, amelyet 
a kép és a fal tetején talál a tekin-
tet. További vezetékek és vonalak 
misztikus csíkjaira, a fal sebei-
re, emlékeire. Lepotyogott téglá-
kat vagy befalazott ablakot látni 
ott kissé jobbra fönt? S ki az az 
ember ott bent? Mennyi idős le-
het? Várja-e otthon valaki? Ha-

Péter mangalicával  
(Miskolc mellett, 2009)

Elhagyott gyártelep  
(Székesfehérvár mellett, 2011)

zajár egyáltalán? Vagy itt lakik a 
madaraival?

Annyit tudunk róla: éjjeliőr. Mi 
a csodára vigyázhat? De nem is 
érdekes. A kérdések nem izga-
tott kíváncsisággal, sokkal inkább 
szemlélődő egykedvűséggel to-
lulnak föl bennünk. Nincs itt sem-
mi megfejtenivaló titok, pedig jó-
szerivel nem tudunk semmit arról, 
amit látunk. S hát, ahogy az első 
pillantásra megállapítottuk, jósze-
rivel nincs is ezen a képen semmi. 
Semmi olyan, amilyenről manap-
ság azt híresztelik, hogy fontos és 
érdekes.

Ez itt csak úgy egyszerűen az 
életünk, a világunk. Az az álom-
beli ismerős/idegen Kelet-Európa. 
Olyan abszurd, mintha csak ál-
munkban létezne.

Roma gettó (Budapest, 2010) Johanna (Zsámbék, 2009)
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Az acb Kortárs Művészeti Galéria 
Szarka Péter Grayscale ciklusából 
(2009) mutatott be fél négyzetmé-
teres fekete-fehér giclée printeket, 
köztéri plasztikák vagy síremlé-
kek felirat nélküli szalagokkal el-
látott virágkoszorúiról, Gerhes 
Gábortól pedig a Hallgatag egy-
ház (2011) pedofil eseteire céloz-
va négyzetméteres lambda printe-
ket színesben, díszes ornátusban 
trónoló főpapokról. (A galéria árai 
1700 és 6000 eurós sávban húzód-
tak). Szintén Budapestről a Faur 
Zsófi – Ráday Galéria standján 
Szatmári Gergely Meadowlands 
inkjet print sorozata képviselte a 
műfajt 105×130 cm-es méretben. 
A Pleasure plus havas éjszakai fel-
vétele hosszított exponálással ké-
szült 1980-ban, míg a Pepsi-Cola 
reklám hátulról, a felhős nappali 
égbolt alatt 2009-ből való.

A pozsonyi amt project Cyril 
Blazo What The General Will Say 
(2007) fekete-fehér ciklusa ma-
gazinok fotókivágásainak és kép-
regények rajzainak variálása (da-
rabonként 1500 €), míg Petra 
Feriancova 2010-ben családtagjai-
ról vegyített színes amatőr felvéte-
leket a National Geographic profi 
tájaival (3800 €). Linzből a Galerie 
Brunnhofer azonos évből Andrew 
Phelps nyolcrészes Bagdad-szvit-
jét (60×80 cm) kínálta színesben, 
romba dőlt tömbházak soráról, ké-
penként 2200 euróért. Mexico City-
ből a Caja Blanca falán Santiago 
Borja Dívány (80×120 cm) digital 
printjén tobzódtak a tarkabarka 
mustrák, a heverő takaróján és pár-
náin éppúgy, mint a padlószőnye-
gen és falikárpiton (3527 €). And-
reas Huber bécsi galériája Michael 
Part Nagyapa tekintete című idei 
fekete-fehér portréját kínálta 

10×15 cm-es méretben, potom 650 
euróért. Temesvárról a Jecza Ga-
léria az 1965–1980 közötti évek-
ből, az egykori neokonstruktivista 
Sigma-csoport tagjai közül (Ber-
talan István, Constantin Flondor, 
Molnár Zoltán stb.) például Doru 
Tulcan Relationship and effect 
(1978) japános hangulatú zselatin 
ezüst nyomatát (70×100 cm) árulta 
4500 euróért, a gereblyélt földön 
fehérlő ernyős kaporvirággal. Inns-
bruckból Bernd Kugler galériás a 
Patricia German–Holger Endres 
alkotópár színes műtermi c-print 
sorozatát favorizálta 2010-ből, a 
különféle pózokban és székek-
ben ülő molett női aktmodellről. A 
150×210 cm-es, monumentális pél-
dányokért darabonként 8000 eurót 
vártak. A varsói Le Guern falán az 
áruhiányos szovjet múltat idézte 
Tadeusz Rolke 1960-as moszkvai 
pillanata (55×55 cm) az újságért 
sorban álló csoporttal, míg Marta 
Deskur groteszk Picolina-nővérje 
(70×126 cm) akciófilmek stílu-
sában szökell a levegőben kivont 
karddal, lobogó apácaköntösében 
a 2010-es lambda printen (mind-
két esetben azonos, 2000 eurós 
egységáron). Szintén a lengyel 
fővárosból jött a Profil Founda-
tion, Krysztof Wodiczko 1985-ös, 
esti fényben úszó brooklyni teré-
vel (1700 €). A kolozsvári Plan B 
standján Rudolf Bona fura önarc-
képe (1983), szakállába és hajába 
tűzött hurkapálcikákkal 3500 eurót 
kóstált. Berlinből Gregor Podnar 
galériásnál Vadim Firkin 1994-es 
Orbit-diptichonján a moszkvai Lo-
monoszov egyetem épülete felett 
hol békegalambok, hol ufók elmo-
sódott sziluettjei tűntek fel (4200 
€). Bécsből a Galerie Raum mit 
Licht nosztalgiázott Friedl Kubel-
ka 1974-ben Franz Westről felvett 
gitáros pózával (a baryt printért 
3500 eurót kértek), míg John Hil-

A	Viennafair	fotográfiái

lard Meeting Point című 2008-as 
c-printjén egy gyerek biedermeier 
olvasmányélménye elevenedett 
meg az erdőben (3570 eurós áron). 
A ljubljanai Galerija Skuc többek 
között Alban Muja Kapj el (2008) 
színes jelenetét kínálta 3200-ért a 
prérin kenguruként ugráló fiatalem-
berről. Először szerepelt a vásáron 
a kazah fővárosból – Almatyból 

– a Tengri Umai Gallery, amelyik 
egy manapság világszerte „trendi” 
irányzatnak hódolt. A Jelena Vorob-
leva–Viktor Voroblov művészpár 
Emlékfotó (2002) címmel 25 rész-
ből álló színes sorozatot készített a 
sztyeppén nyájat őrző gyerekekről, 
úgy, hogy a felhőkarcolókat ábrá-
zoló háttér díszlet mellett feltűn-
nek a legelésző állatok is, frappáns 
kontrasztként. Az aludibond alapra 
montírozott c-printek darabja 1500 
euróba került, míg a teljes ciklus 
egy videóval ráadásként 15 ezer 
eurót kóstált.

Az utóbbi években már elma-
radhatatlan a Práter mustrájáról 
a neves bécsi Westlicht galériá-

ja, amelynek markáns profiljába 
európai hírű avantgárd és kortárs 
rangos mesterek válogatott bel- 
és külföldi csapata tartozik, hoz-
záértve a magyarokat is. Most is 
kéttucatnyian kerültek a hosszú 
lajstromba, amelyből feltétlenül 
kiemelendő egy unikátum: Irving 
Penn rendkívül dekoratív, 1948-
as vintage ezüst zselatin felvéte-
le (42×39,8 cm) feleségéről, Lisa 
Fonssagrives-Pennről, aki akkori-
ban New York első szupermodell-
jének számított. A másik kuriózum 
is most került először a nyilvános-
ság elé, mégpedig Diane Arbus: A 
Box of Ten Photographs (1973) 
portfóliója, amelybe a fotósnő sa-
ját életművéből a legjelentősebb-
nek tartott fotográfiáit válogatta. 
A 2002-ben New Yorkban elhunyt 
osztrák Inge Morath Sevillai tán-
cosnő című 1987-es ezüst zsela-
tin vintázsa (27,5×35,4 cm) forgás 
közben csak az elmosódva fellib-
benő szoknyára és lábakra kon-
centrált a körben ülők gyűrűjében 
(3520 €).

A bécsi Práter vásárvárosában (Messe Wien) 
az idén május 11étől 16áig tartották meg 
a Viennafair Közép és KeletEurópára kon
centráló kortárs művészeti mustráját. Minden 
eddiginél több (125) résztvevő közül félszáznyi 
volt osztrák és ugyanannyi a kontinens centrá
lis avagy annál keletebbre, illetve délebbre eső 
régióiból való, a többi negyedszáz pedig Por
tugáliától Örményországig vagy Kazahsztánig, 
illetve Mexikótól az Egyesült Arab Emirátu
sokig szóródott. A képzőművészet hagyomá
nyos és modern ágazatai mellett számottevő 
volt a klasszikus és kortárs fotográfia részará
nya is. Hazánkat hat galéria képviselte, ebből 
kettő vitt fényképeket a vásárra. Mivel a tel
jesség igénye messze túllépné terjedelmi lehe
tőségeinket, ezért inkább csak a sokféleség 
érzékeltetésére tallózunk az ez évi kínálatban.

Irving Penn: Lisa FonssagrivesPenn.
New York, 1948, ezüst zselatin  

vintázs, 42×39,8 cm

Szatmári Gergely Meadowlands sorozatából:  
Pleasure plus (1980), inkjet print

Wagner	István



Célom meglesni a madarak viselkedését, és olyan 
pillanatokat megörökíteni, amelyek ritkán kerül-
nek átlagember szeme elé. Kunyhómat alapvetően 
fekvőre terveztem, de ha felülök benne, akkor pa-
noráma kilátás nyílik a terepre a sötét detektívüveg 
mögül. Érdemes a kunyhót úgy tájolni, hogy lehe-
tőleg az egész nap folyamán elé süssön a nap, vagy 
legalább délután, mert úgy tapasztaltam, hogy té-
len kora reggel a ragadozó madarak nem túl aktívak, 
sokkal inkább késő délelőttől egész sötétedésig. Té-
len sokkal kisebb szögben jár a nap, útja eltér kissé 
a megszokottól.

Az objektíveket (egy kisebb: 70–200/4 és egy na-
gyobb: 400/5,6) az üveg alatt levő ponyván dugom 
ki. Mivel egész napos igénybevételnek vannak ki-
téve (hófúvás, jeges szél és ónos eső), ezért nem 
ajánlatos amatőr objektívekkel kísérletezni, mert 
könnyen tönkremehetnek. Itt látjuk igazán hasz-
nát a profin kivitelezett luxus szériáknak. A tömíté-
sek és a precíz illesztések alapkövetelmény. Próbál-
koztam eleinte a les frontját teljesen beüvegezni és 
azon keresztül fotózni, de sokat levett a fényerőből. 
A fő gond azonban az volt, hogy egy bütykös haty-
tyú egy laza szárnycsapással kitörte a 4 mm vastag 
anyagot. Az állványfejet a padlóhoz rögzített csa-
varral fixálom, így nem kell az állványt cipelnem 
folyton, és még stabilabb is, ami nem utolsó szem-
pont. A gépváz annyira lenn van a perspektíva mi-
att, hogy belenézni a keresőbe igen nagy mutatvány, 
ezért szögkeresőt használok, amit eleinte nehéz volt 
megszokni. A zsinóros kioldó természetesen alap-
felszerelés, hogy minél kisebb esélyt adjak a be-
mozdulásnak. Alátámasztásul egy nagy stabilitású, 
precíz Sachtler videofejet használok, kitűnően lehet 
vele svenkelni, pillanatok alatt be lehet állítani a kí-
vánt kompozíciót.

A csalikaját a helyi vadászok szolgáltatják a kilőtt 
vad amúgy veszendőbe menő zsigerei formájában, 

„hentes” Tomi barátomtól pedig halat kapok, tapasz-
talatom szerint nagyon preferálják az egerészölyvek, 
de az egyre nagyobb számban itt telelő szürke gé-
mek és nagykócsagok is nagy kedvvel fogyasztják. 

Szűkösebb időkben még a vörösbegy vagy akár a 
guvat is rájár a kihelyezett ennivalóra. Barátomnak 
rókát is sikerült már fotóznia koslatási, azaz párzá-
si időben, nekem még sajnos nem jött be a koma, de 
nem adom fel!

Szóval megérkeznek az egyre rövidebb és szür-
kébb nappalok, még jobban felértékelődik a napsü-
téses órák száma. Igaz, fotózás szempontjából nem 
a verőfényes idő a legjobb, amikor bizton „kiég” és 
részlettelen lesz a hó, hanem amikor szűrten, csak 
éppen átsejlik a felhők között a napfény, lágyan si-
mogatva a tájat. A napkelte már a leskunyhóban ta-
lál, még sötétben elfoglalom a helyem a madarak 
legkisebb zavarása nélkül. Van úgy, hogy a szürke 
gémeket így sem sikerül megelőzni, legalábbis erről 
árulkodik éktelenül csúnya, szemrehányó vernyáko-

A zoom objektívvel nagyobb a szabadság a kom-
ponálást illetően, élek is vele. Inkább nagyobb te-
ret hagyok a „téma” körül, és egy kis utólagos 
vágással hozom a legjobb formába a képet. Sű-
rűn jártam úgy eleinte, hogy a legizgalmasabb 
akciónál lógtak ki a képből meghatározó részek, 
csak azért, mert minél közelebbi fotót szerettem 
volna.

Az utóbbi években nagyon várom a telet, hogy az idő rosszra fordul
jon, minél hamarabb beálljanak a farkasordító mínuszok, a jég és 
a hó beborítsa kedvenc halastavamat. Ugyanis leskunyhómat sike
rült olyan helyre telepítenem, ahol igen sok ragadozómadár mozog, 
de a folyamatos etetést csak akkor tudom biztosítani nekik, ha a víz 
kellőképpen megdermed, és biztonsággal rá tudnak szállni, nem 
utolsósorban pedig alattam sem szakad be a jég.

 Meglesni  
és lekapni Nyári készülődés  

a téli fotózásra

Takács	Sándor	



lásuk, amikor nemtetszésüknek adnak hangot. Fek-
szem a kunyhóban, lesek a sötétített reflexiós üveg 
mögül, lassan, ólomlábakon vánszorog az idő, lus-
tán ébred a természet.

Hideg van cefetül, érzem az orromon. Más nem 
fázik, mert rendesen fel vagyok öltözve. Vastag 
katonai hálózsák, sínadrág, három zokni, rétege-
sen póló, ing, pulóver, kabát, mellény, két kesztyű. 
Meleg tea, csoki. Az elemeket be sem rakom ad-
dig, amíg nem történik valami, mert a hideg rövid 
idő alatt kiszívja belőlük a szuflát. A belső zseb-
ben várnak bevetésre. Aztán késő délelőtt végre 
felhangzik az, amire várok: az egerészölyvek jel-
legzetes nyávogása. A hangokból ítélve többen is 
a fejem fölött keringenek, terepszemléznek. Ha 
mindent rendben találnak, akkor a mögöttem levő 
magas fasorra telepszenek le. Ott „beszélgetnek” 
tovább, és lesik a környéket. Lassan telik az idő, 
csak nem akarnak bejönni elém. Pedig mindenféle 

jóság-finomság illatozik a hóban a kunyhó elé ki-
rakva. A hollók itt sertepertélnek, de a hangokból 
ítélve az ölyvek rövid úton elirányítják őket más 
vidékre.

Már-már éppen a kora hajnali ébredést akarja a 
szervezetem kompenzálni egy kiadós alvással, mi-
kor félig lecsukott szemhéjamon keresztül egy sö-
tét foltra leszek figyelmes. Hopp-hopp! Végre be-
repült az első ölyv. Most egy-két percig hagyjuk 
megnyugodni, semmi zörgés, semmi mozgás, kü-
lönben megint órákat várhatok, ha elijesztem őkel-
mét. Általában illő a sátorban csendben, a lehető 
legkisebb zajt keltve mozogni, tenni-venni. Saját 
jól megfontolt érdekünkben is, hiszen ez a sike-
resség alapfeltétele. Ne vigyünk zörgő zacskót, ne 
ropogtassunk messzire recsegő csipszeket, készít-
sünk jó előre mindent a kezünk ügyébe, ne a döntő 
események alatt rángassuk a hátizsákunk cipzárját. 
Madaraink érzékszervei sokkal kifinomultabbak, és 

rendelkeznek valami megmagyarázhatatlan hetedik 
érzékkel is.

Az ölyv eleinte bizalmatlanul nézeget körbe, a 
fákat kémleli, ahol a többi kollégája lesi feltehető-
leg, vajon mi fog történni? Aztán lassan megnyug-
szik, és az események is felgyorsulnak. Odatotyog a 
húshoz, és eleinte bátortalanul, majd egyre nagyobb 
elánnal kezdi húzni-vonni a fagyos étket. Persze ezt 
már a többiek sem nézhetik tétlenül, és laza köröz-
getések után rá-rávágnak az előbb érkezőre, majd 
komolyabbra fordul a helyzet, és össze is akaszkod-
nak. Ilyenkor pillanatok alatt történnek a dolgok, az 
emberi szem fel sem tudja dolgozni a villámgyors 
akciókat, de még a sorozatra állított fényképező-
gép is sűrűn lemarad a hőn áhított kockáról, hiába 
a hat kép másodpercenként. Vigyázok közben arra 
is, hogy ne leheljem be véletlenül se a keresőt, mert 
akkor percekig lehet várakozni, míg leszárad róla a 
nedvesség. Ahhoz, hogy nagy biztonsággal borot-

vaélesre tudjam kimerevíteni az akcióban levő ma-
darakat, legalább 1/1500 másodperc, de inkább rö-
videbb időre van szükség. Ekkor jön jól a minél 
fényerősebb (F2,8, F4) teleobjektív és a magasabb 
ISO-n is kevés zajjal dolgozó gépváz. Fontos, hogy 
nyitott blendénél is éles képet adjon a tubus, mert 
sokszor nincs rá lehetőség, hogy az objektív hibáit 
kiküszöbölendő lerekeszeljünk, mert azzal jelentő-
sen nőhet az exponálási idő, ami a bemozdult képek 
melegágya lehet.

A madarak összecsapnak a földön és a levegőben 
is, sok a műbalhé (a legtöbb ilyen), de komoly rend-
reutasítások is akadnak közöttük. Persze ezt a per-
patvart a kíváncsi szürke gém se tudja kihagyni. Két 
felderítő kör után itt landol. Ő sem veti meg a bel-
sőségeket, de az igazi favorit nála is a hal. Csak hát, 
ugye, valahogy meg is kellene szerezni! Márpedig 
a húson jelenleg két ölyv is billeg közel egymás-
hoz, azok pedig önszántukból nem adják át a helyü-



ket. Megkezdi lassú, de roppant tudatos figyelemel-
terelő sétáját a hús körül, várva a kedvező pillanatot, 
amikor a konkurencia talán legkevésbé összpontosít, 
és akkor gyorsan elcsen valamit. Ám az ölyveket 
nem lehet leszerelni ilyen átlátszó sompolygással. 
Látszik, hogy kezd a szürke türelme elfogyni, bi-
zonyára az éhség is mardossa már a gyomrát, úgy-
hogy döntő lépésre szánja el magát. Mindent feltesz 
egy lapra, és határozottan megindul az időközben 
három főre duzzadt kompánia felé. Ha másképpen 
nem megy, hát odavág! Az ölyvek is tisztában van-
nak a szürke képességeivel, és a szándékát is egyből 
észlelik. Kicsit tanácstalanok, melyikük is legyen 
az a „szerencsés”, aki megmérkőzik a megmérgedt 
gémmel. Rövid tanakodás után kilép a legbátrabb 
versenyző és a gázlómadár elé áll. Pikk-pakk ösz-
szecsapnak a földön, majd a levegőben folytatódik 
a párbaj, igen keményen tudják egymást rugdosni, 
karmolni erős lábukkal. A gém gyorsan menekülőre 
fogja, méltatlankodva odébbáll, pár másodperc múl-
va már semmi nem árulkodik az előbbi parázs jele-
netről.

Kattog a fényképezőgép, rohamosan telnek a me-
móriakártyák, micsoda fotós Kánaán! De a legtöbb 
gond a hidegben a hamar lemerülő akkumulátorok-
kal van, hiába lapulnak a meleg belső zsebben, ré-
mesen rövid idő alatt megadják magukat. Később 
egy északról leruccant „rokon” is feltűnik, egy ga-
tyás ölyv. Tollazata sokkal világosabb, mint a töb-

bieké, termetre is mintha kissé nagyobb lenne, de 
„hosszú nadrágja” egyértelművé teszi, hogy kivel is 
találkoztam. Van, hogy heten is a kunyhóm előtt te-
szik dolgukat, sőt a fejem fölé a tetőre is felszáll-
nak. Ha kinyúlnék, meg tudnám simogatni a fark-
tollait. Teljes biztonságban érzik magukat, és ez 
nagyon kell a minél természetesebb képek elkészí-
téséhez. Az időközben feltámadt légmozgás elől a 
szürke kunyhóm szélárnyékában keres menedéket, 
és onnan tart mindent szemmel. Elérhetném akár, 
de beérem szuperközeli portrékkal, és mintha tud-
ná, hogy ő most itt fontos tényező, teszi-veszi ma-
gát, pózol, tollászkodik, szerepel. Hálás fotótéma, 
de mikor már hosszú időn keresztül csak a tompo-
rát bámulhattam, és mögötte a takarásban akció dúlt, 
kicsit bosszantott.

Amikor Fortuna asszony kegyeiből már soka-
dik napja feküdtem kinn a jégen több száz képpel a 
tarsolyomban, egyre jobban vártam a sötétedést is, 
amikor már csak éppen annyi fény van, hogy hosz-
szú záridővel (1/30, 1/60 s) elmosódott, sziluettes, 
dinamikusan bemozdult képekre lehet vadászni. Az 
is érdekes zsákbamacska játék: sose tudni előre, mi 
jön ki belőle. Titokban reménykedem, hogy egyszer 
hátha sas is vetődik elém, rám mosolyog a szeren-
cse, és találkozhatok a királlyal. (A cikkem meg-
írása után pár nappal a lélegzetem is elállt, mikor 
beszállt elém egy réti sas! De ez már egy másik tör-
ténet…)
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A világszerte ismert Lenspen már-
kanév alatt egy új és egyedülálló 
tisztítóeszközt fejlesztettek ki, ki-
fejezetten az érintőképernyős ké-
szülékekhez: tabletek, Ipad 
széria, érintős netbookok, 
vagy E-Book olvasók. A 
gyártó felismerte azt a tri-
viális, bár az adott eszkö-
zök felhasználói számára 

Vakuszett	régieknek	is
Május végén mutatta be a Mikrosat Kft. Priolite MB 500 névre ke-
resztelt új prémium kategóriás vakuszettjét. A szettet elsősorban azok-
nak ajánlják, akik nem akarnak lemondani meglévő Hensel fénytere-
lőikről, és egy prémium szolgáltatásokat nyújtó, robusztus, kültéren is 
használható vakuszettet szeretnének. A készülék ugyanis képes az ösz-
szes Bowens típusú és a legtöbb Hensel fényterelő csatlakoztatására.

További információ:  
www.mikrosat.hu

títóeszközök általában 
nagy helyet foglalnak el, 

és használatuk is körülményes.
A Lenspen ennek alapján meg-

tervezte és legyártotta azt az esz-
közt, amelyik méretét tekintve igen 
kompakt és könnyű, nem tartalmaz 
semmilyen vegyszert, és nem tesz 
kárt az eszköz kijelzőjében sem. A 
termék – a Lenspen többi terméké-
hez hasonlóan – speciális összeté-
telű aktívszén-vegyületet használ a 
tisztításhoz, amely kiválóan meg-
köti (abszorválja) a felületi szeny-
nyeződéseket, ezáltal a kijelező 
újra tiszta lesz, és a megjelenített 
kép is jól látható, olvasható.

További információ itt találhat-
nak: www.fotopiac.hu

Lenspen	Sidekick

nap mint nap jelentkező problé-
mát, hogy az eszköz kijelezője a 
használat során szennyeződik, ez-
által annak érzékenysége és a kép-
ernyő láthatósága is folyamato-
san romlik. Sajnos a kereskedelmi 
forgalomban kapható tisztítóesz-
közök vagy nem tudnak minden 
szempontból megfelelően tisztíta-
ni, vagy különböző vegyszereket 
tartalmaznak, s esetleg megmarják, 
bemattítják a készülékházat vagy a 
kijelző felületét. Illetve ezek a tisz-



Kit-	
objektív		
a	Canontól

A Canon az EF-S 55–250 
mm f/4–5,6 IS II model-

lel bővítette teleobjektívjeinek 
családját.

Az új objektív önállóan vagy 
a közelmúltban bejelentett 
EF-S 18–55 mm f/3,5–5,6 IS II 
modellel együtt egy dupla ob-
jektívkészlet részeként vásárol-
ható meg az EOS 550D, EOS 
600D és EOS 60D vázakkal.

A Canon négylépéses képsta-
bilizátora, a rendkívül alacsony 
szórású (UD) lencsetagok és a 
Canon Super Spectra bevona-
tai gondoskodnak az éles, kont-
rasztos és csillogásmentes ké-
pekről.

Sony	Alpha35
Egy új APS-C szenzorral ellátott DSLR a Sonytól. A kompakt és 
könnyen kezelhető fényképezőgép az új átlátszó tükör technológiá-
nak köszönhetően gyors és folyamatos felvételre képes, folyamatos 
élességállítás mellett. Így 5,5 kép/s, illetve megvágott módban akár 
7 kép/s felvételi sebességet érhetünk el. Az új fejlesztésű Exmor 
APS HD CMOS érzékelő 16,2 megapixel felbontást biztosít; a gyár-
tó szerint igen részletgazdag és alacsony zajszintű képeket, illetve 
mozgóképet rögzít. A legnagyobb érzékenysége – ISO 12 800 – is 
meggyőző.

A Sony SLT-A35 – ez a hivatalos típusjelzés – RAW és JPEG 
formátumban az álló felvételeket, míg AVCHD vagy MP4 formá-
tumban képes a mozgóképeket eltárolni. Az elektronikus kereső a 
képmező 100%-át mutatja, de valószínűleg a 7,5 cm-es LCD is jól 
használható, köszönhetően a TruBlack technológiának. A váz töme-
gét elnézve, alig nehezebb (415 g), mint egy kis kompakt fényképe-
zőgép – igaz, ez utóbbi objektívvel.

A Samsung idén nyáron 3 új – 
PL120, PL170 és ST700 – kom-
paktot vezet be a piacra, elsősor-
ban fiatalok vagy fiatal családok 
számára. A frontoldalon elhelye-
zett kijelző megkönnyíti az „ön-
képezést” azaz, a saját magunkról 
készített fotók helyes komponálá-
sát, míg a hátsó 5, illetve 7,6 cm 
átlójú képernyő a fotók visszané-
zésére vagy szerkesztésére alkal-
mas. 5-szörös optikai zoom, 14,2, 
illetve 16,1 megapixel, 1280×720 
pixel felbontású mozgókép és 
rengeteg extra szolgálja, hogy 
a készülék minden helyzetben 
helytálljon.

A gépeken található kis animá-
ciók frontoldalon történő megjele-
nítésével a gyerekeket is könnyebb 
mosolyra fakasztani. A „Jump 
Shot” beállításnál a készülék visz-
szaszámol, majd két egymás utá-
ni képet készít, hogy akár mozgás 

– például ugrás – közben is tudjunk 
önmagunkról képet készíteni.

A készülékek intelligens arc-
felismerő technológiája akár 20 
arcot meg tud jegyezni, hogy ex-
ponálásnál automatikusan rájuk 
élesíthessen. És mivel az „önKé-
pezőgépek” kiváló arc- és név-
memóriával rendelkeznek, az 
elmentett nevek alapján utólag ki-
kereshetők az elkészített képek.

A Samsung PL120 hátsó kijel-
zője 2,7”, azaz 6,8 cm átmérőjű. 
A kisebb méretért cserébe a ké-
szülékkel kb. 270 fotót vagy 90 
perc videót rögzíthetünk az akku-
mulátor feltöltése után. A készü-
lék 14,2 megapixeles fotók elké-
szítésére alkalmas.

A Samsung PL 170 és Samsung 
ST 700 modellek esetében a 3”, 
azaz 7,6 cm átmérőjű kijelző a 
képek még jobb ellenőrzését, il-
letve egyszerűbb megosztását te-
szi lehetővé. Ezekkel a kamerák-
kal kb. 180 fotó vagy 65 percnyi 

Panasonic	Lumix	GF3
A Panasonic bemutatta a legkisebb és legkönnyebb cserélhető objektí-
ves Lumix G rendszerű modelljét, a Lumix GF3-at. A cég elképzelése, 
hogy az egyszerűen kezelhető, funkcióktól hemzsegő és mindössze 
225 g súlyú Lumix GF3 a tükörreflexes gépekével azonos minőségű 
fényképezést a kezdők számára is elérhetővé tegye.

Az átlagos kompakt fényképezőgépekben alkalmazottnál sokszoro-
san nagyobb képérzékelőjével a GF3 a jó minőségű fényképezést és a 
Full HD AVCHD videofelvételek lehetőségét kínálja, mégis könnyen 
elfér egy zsebben vagy a kézitáskában.

További jellemzői között meg kell említeni a 7,62 cm-es érintőkép-
ernyős intuitív vezérlést, az alumínium készülékházat, a 0,18 másod-
perces élességállítást és a sok-sok automatikus kiegészítőt.

A Panasonic bemutatta a mikro 4/3-
os szabványon alapuló új, rendkí-
vül könnyű cserélhető objektívjét, 
a Lumix G Leica DG Summilux 
25 mm F:1,4 ASPH modellt (50 
mm ekvivalens). Az ultra magas 
törésmutatójú (UHR) technoló-
giával készült lencsetagok véko-
nyak és könnyűek, a képminőség 
legcsekélyebb módosulása nél-
kül. Az objektív új fejlesztésű 

„nanorészecskés felületi bevonata” 
biztosítja, hogy a szellemkép és a 
becsillanások szinte észrevehetet-
lenek lesznek a képeken.

F:1,4 blendenyílással a kívánt 
témát élesen, míg a kép többi ré-
szét lágy elmosódással örökítheti 

meg. Így a felvétel tárgya szinte 
„előugrik” az elmosott háttérből, 
ami rendkívüli kifejezőerőt köl-
csönöz a képeknek. Az objektív 
belső fókuszú, közvetlen meghaj-
tású lineáris motorja fokozatmen-
tes, csendes működést biztosít a 
gyors kontrasztérzékelős autofó-
kusz (AF) rendszer számára mind 
fotózásnál, mind videofelvételnél.

Panasonic–Leica		
objektív

videó rögzíthető egy töltéssel. A 
maximalisták kedvéért ezek a ké-
szülékek már 16 megapixeles ké-
pek rögzítésére is alkalmasak.

A Samsung ST 700 hátsó LCD-
jén érintőképernyő segíti az egy-
szerű beállítást és szerkesztést, a 
kiváló minőségű fotókért pedig 
egy Schneider-Kreuznach objek-
tív felel.

Ajánlott fogyasztói ár: PL120 
– 39 900 Ft; PL170 – 54 990 Ft; 
ST700 – 74 990 Ft.

„ÖnKépezőgépek”	a	Samsungtól
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Samsung EX1  
(TL500)
Első helyen – bár kissé meglepő – a Samsung 
EX1-es modellje szerepel. A 10 megapixel 
felbontású kompakt 24–72 mm ekvivalens 
gyújtótávolságú, képstabilizátoros Schneider-
Kreuznach objektívvel rendelkezik, melynek 
a fényereje még tele állásban is f:2,4. Előny a 
vakupapucs is külső, nagyobb villanó csatla-
koztatásához. Manuális módban is tökéletesen 
használható fényképezőgépről van szó, melyet 
forgatható OLED kijelzővel szereltek fel.

A technikai paraméterek alapján negatív tu-
lajdonsága a legfeljebb VGA felbontású video, 
a felhasználói fehéregyensúly-beállítás hiánya 
és az a tény, hogy a kategória második legnehe-
zebb fényképezőgépe: 386 g.

Kompaktot profiknak!
Takács	Szabolcs

Korábbi számunkban már olvashattak a kompaktok átfogó bemu-
tatásáról, de míg ott gyártónként elemeztük a modelleket, itt azt 
szeretném bemutatni, hogy a technikai megoldásokat alapul véve, 
melyek azok a modellek, amelyeket akár profi fotósok is funkcionáli-
san használhatnak.

A rózsaszín és arany színű fényképezőgépeket el-
nézve, sokszor arra döbbenek rá, hogy a kompak-
tok a stílus és a trendi megjelenés eszközei is az 
életünkben. Persze, ez kizárólag az amatőrökre vo-
natkozik, egy profi (vagy komolyabb amatőr) fejé-
ben fel sem merülne, hogy inkább egy pink, mint 
egy fényerős gépre van szüksége. A profi tehát kizá-
rólag a technikai paraméterek, valamint a kezelhető-
ség alapján választ modellt magának. Halkan azért 
megjegyzem, hogy az azonos technikai paraméte-
rek sem mindig azonos minőséget jelentenek, de ezt 
már csak használat közben, tesztekben, fórumokon 
tudjuk ellenőrizni.

Ebben az összefoglalóban a kisméretű, jól hor-

✰ ✰ 
✰ ✰



�	 FOTO	MOZAIK	•	2011	július

A második helyen osz-
tozik a Leica és a Pana-
sonic kompaktja, de itt 
követel helyet a Sam-
sung WB2000 modellje 
is kezdő f:2,4 fényerejé-
vel. Megjegyzem, hogy a 
Leica D-LUX 5 és a Pana-
sonic Lumix DMC-LX5 
technikai paramétereiket 
tekintve szinte teljesen 
azonosak (köszönhetően 
a cégek együttműködé-
sének), de apró ergonómiai 
és programbeli különbségek 
azért akadnak. Mindkét mo-
dell legendás Leica objektívet 
kapott, melyet a felhasználók 
általában dicsérnek. Az első 
helyezett Samsunggal ellen-
tétben a Leica és a Panasonic 
modellek 1280×720 pixel 30 

letve 24–120 mm a 
WB2000 esetében. A 
fényerő tekintetében 
azonban már alulma-
radnak, főleg tele ál-
lásban: f:2,0–3,3 a 
Leicánál és a Panaso-
nicnál, míg f:2,4–5,8 
a WB2000-nél.

A Leica-Panasonic 
párosnál nagy előny 
az akár ISO 12 800 vá-
lasztható érzékenység, 

míg a többi modellnél általában 
„csak” ISO 3200 a maximum.

A Samsung WB2000 is ki-
emelkedik a sorból a 10 kép/s 
felvételi sebességével és a ka-
tegória egyik legkönnyebb fel-
építésével, de alulmarad kicsit 
gyengébb fényerejével, és ab-
ban, hogy nincs vakupapucsa, 
míg a Leica és a Panasonic is 
rendelkezik vele.

Leica D-LUX 5, Panasonic Lumix DMC-LX5  
és Samsung WB2000 (TL350)

✰ ✰ ✰

kép/s-nál videofelvételi jel-
lemzőket tudnak felmutatni, 
igaz, csak mono hangfelvétel 
mellett. A Samsung WB2000 
azonban 1920×1080 pixel 
(30 kép/s-nál) felvételre ké-
pes, ráadásul sztereóban. Az 
objektívek zoom tartományai 
is nagyobbak: 24–90 mm, il-
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A negyedik helyen végzett típu-
soknak sincs semmi szégyellni-
valójuk. A 28 mm-es gyújtó-
távolság és az f:2,8 fényerő 
alkalmassá teszi mindkettőt 
a profi használatra.

A Canon G12 objektív-
jének gyújtótávolsága 28–
140 mm, f:2,8–4,5 fényerő 
mellett. A nagytele tartományon túl előnyére írható még a for-

gatható LCD, az optikai kereső, a külső vaku csatla-
koztatási lehetősége és a sztereó hangfelvétel videók 
esetében. Negatívumként a többi modellhez képest ki-
sebb, 2,8 inches LCD és a kategória legnagyobb tö-
mege (401 g) hozható fel.

A Nikon pozitívuma a kategória legnagyobb tele 
tartománya (28–200 mm), az 

akár ISO 6400 
érzékenység , 
az optikai ke-
reső és a külső 
vaku csatlakoz-

A harmadik helyre került a Canon és az Olympus egy-
egy modellje. Mindkét típus 28 mm-es nagylátószö-

gű gyújtótávolsággal és f:2 fényerő-
vel rendelkezik, illetve sztereóban 

képes a videohangokat rögzíteni. 
Az objektívek látószög-
tartománya nagyobb, a 
Canon esetében 28–105 
mm, az Olympus ese-
tében 28–112 mm. A 
Canon nagy előnye a 
kategória legkisebb tömege (egyenlő a 
Samsung WB2000 tömegével), 195 g. Az 

érzékenység terén az Olym-
pus XZ-1 jó helyen áll az 
akár ISO 6400 maximá-
lisan választható értékkel. 
Szintén az Olympus pozitívuma 
az opcionális elektronikus kere-
ső és a külső vaku csatlakoz-
tatási lehetősége, míg az 
S95 egyikkel sem rendel-
kezik.

dozható, nem cserélhető objektíves fényképezőgé-
pekkel foglalkozom, azokkal, amelyeket szinte bár-
hova magunkkal tudunk vinni, használatuk nem kelt 
feltűnést, ugyanakkor – bizonyos határokon belül – 
képesek magas elvárásoknak is megfelelő minősé-
get és használhatóságot biztosítani. Összesen nyolc 
modellt találtam, amelyek szóba jöhetnek.

Kezdem azzal, hogy az a fényképezőgép, amelyik 
nem tud nyers formátumban (RAW) rögzíteni képet, 
inkább a „pink” kategóriába tartozik, nem számíthat 
a komoly fotósok érdeklődésére. A nagytele állás 
nem annyira fontos, hiszen kompakt fényképezőgé-
pekben ez a funkció – profi szinten – nem létezik.

A nyers képformátummal rendelkezők mellett 
csak azokat a típusokat gyűjtöttem össze, melyek-
nek a felbontása legalább 8 megapixel (a felsorol-
tak kivétel nélkül 10 megapixelesek), minimálisan 
28 mm ekvivalens gyújtótávolságú objektívvel ren-
delkeznek, a fényerő f:2,8 vagy nagyobb. A sorrend 
is ezt tükrözi: a látószög nagysága fontosabb, mint 
a nagy fényerő.

Természetesen a választék tovább bővíthető lenne, 
amennyiben a 35 mm kezdő gyújtótávolságú objek-
tíveket is belevennénk a listába, de úgy gondolom, 
hogy az igazán komoly fotósoknak szükségük van a 
35 mm alatti tartományra is.

Canon PowerShot S95 és Olympus XZ-1 ✰ ✰

Canon PowerShot G12, Nikon Coolpix P7000 ✰

tatási (Nikon i-TTL kompatibilis) lehetősége, míg 
hátránya az aránylag nagy méret.

HI
RD
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ÉS
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szik”, a kompakt fényképezőgépeknél pedig még 
ennél is rosszabb lehet a helyzet. Bár ilyenkor egy 
nagylátószögű előtétlencse megoldást jelenthet, és 
ezeknek a kiegészítőknek az ára sem túl magas, az 
így kapott képminőség sokszor hagy maga után kí-
vánnivalót.

A tükörreflexes gépvázakhoz kínált 24–70 mm-es, 
alapzoomnak nevezett objektívek full-frame-es vagy 
kisfilmes gépek esetében még megfelelő nagylátó-
szögű tartományt biztosítanak, azonban egy APS-C 
vagy DX méretű képérzékelővel felszerelt kamerá-
nál már nem nyújtanak megfelelő teljesítményt, hi-
szen ezeken a szenzorokon olyan képet rajzolnak, 
mintha kisfilm esetében kb. 36–105 mm-es fókuszt 
használnánk. Ha ilyen gépvázunk van, egy 17–55 
mm-es típust (~25–80 mm kisfilm ekvivalens) már 
sikerrel használhatunk.

Szuper nagylátószögű zoomból a hagyomá-
nyos gépekhez gyártott típusok drágák és nagy-
méretűek, így jobban já-
runk, ha a speciálisan 
kisebb szenzormérethez 
tervezett optikák közül vá-
lasztunk. Ezek olcsóbbak, 
és típusszámukban szere-
pel valamilyen digitális 
felhasználásra utaló jelzés 
(pl. Nikon: DX, Canon: 

EF-S). Ezekkel gyakran jobb minőséget érhetünk el, 
mint hagyományos társaikkal, és pénztárcánkat is 
megkíméljük az esetleg több százezres kiadástól.

De mire is képesek a nagylátószögű objektívek? A 
széles látószöggel még egy hétköznapi nézőpontot 
is egészen más perspektívából mutathatunk meg ké-
peinken. A közeli tárgyak és az előtér a valóságos-
nál nagyobbnak látszanak, a mélységélesség megnő, 
így a közeli és távoli motívumok is élesen jelennek 
meg a felvételeken, főképpen szűk rekesz haszná-
latakor. Ami pedig a legfontosabb, a nagy látószög 
miatt az előtér is „belefér” a képbe, ami izgalmas 
keretet adhat főtémánknak, főleg tájképek, nagymé-
retű témák, például épületek fotózásakor. Nem elha-
nyagolható szempont az sem, hogy kézből 28 mm-
nél akár 1/30 s záridővel is nyugodtan fotózhatunk, 

a bemozdulás veszélye nélkül.
A felsorolt előnyök azonban hát-

ránnyá is változhatnak, pél-
dául portréfotózáskor, ami-

kor a frontlencséhez 
közelebbi testrészek, 
például az orr vagy 

egy kinyújtott lábfej a 
valóságosnál nagyobb-
nak látszik, így a test, az 
arc arányai felborulnak, 
torzzá válnak.

N em egyszerű feladat a kompozíció megterve-
zése, hiszen az emberi szem gyújtótávolsága 

fix, megfelel a normál gyújtótávolságú objektívnek. 
Ez kisfilmes kamera esetén kb. 50 mm, éppen meg-
egyezik a kép átlójával. Ez az érték APS-C (Canon) 
vagy DX (Nikon) méretű digitális képérzékelő ese-
tében kb. 30 mm. Más fókusztávolság használatakor 
tehát a jó fotósnak tudnia kell, hogy a szeme által 
érzékelt látvány miképpen változik meg az elké-
szült felvételen a használt objektív tulajdonságaitól 
függően.

Az objektíveket több szempont szerint is csopor-
tosíthatjuk. Megkülönböztetünk fix fókuszú és zoom 
objektíveket, amelyek gyújtótávolsága bizonyos ha-
tárok között változtatható. Ezen belül nagylátószögű 
objektíveknek nevezzük a normál gyújtótávolságnál 
rövidebb fókuszú objektíveket, míg teleobjektívek-
nek a normál fókusztávolság feletti gyújtótávolság-
gal bíró optikákat. A fentiekből következik, hogy a 
zoom objektívek között találunk olyanokat is, ame-
lyek mindkét kritériumnak megfelelnek, igaz, kor-
látokkal, mivel az ilyen eszközök általában nem 
alkalmasak a nagyon rövid, illetve nagyon hosszú 
gyújtótávolság tartományig elmenni.

Az objektíveknél további alkategóriákat jelente-
nek a kis, közepes vagy szuper jelzővel illetett nagy-
látószögű, illetve az enyhe, közepes és nagy (hosszú, 
szuper) teleobjektívek, amelyek a normál gyújtótá-
volságtól lefelé vagy felfelé haladva jelzik, hogy az 
adott eszköz milyen teljesítményre képes. A teljesít-
mény másik meghatározója az adott eszköz fényereje. 
Minél kisebb ez az érték, annál kevesebb fény szük-
séges ahhoz, hogy az optikával képet készíthessünk. 
Más szóval, a nagy fényerejű optikával nagyobb zár-
sebességet használhatunk, ami kisebb esélyt ad a 
kép bemozdulására. Vagy nagyobb rekesznyílással 
fényképezhetünk, így több lehetőségünk van az elő-
tér-háttér élességkülönbségének kihasználására. De 
nem elhanyagolható az sem, hogy kisebb ISO érzé-
kenységet választva, elkerülhetjük a kép szemcsé-
zettségét vagy a képzaj megnövekedését.

Az objektívek választékában a fentieken túl több 
speciális típus is szerepel, mint például a közelfény-
képezéshez használatos makrooptika, ez extrém rö-

vid gyújtótávolságú halszemobjektív, valamint olyan 
eszközök, amelyek a beépített lencsék egymáshoz 
viszonyított elhelyezkedésének megváltoztatásával 
hoznak létre különleges képi hatásokat, vagy segíte-
nek a kép egyes részeinek korrigálásában.

Nagylátószögű objektívek  ● ● ●

Ennek a típusnak a jellemzője a nagy látószög, így 
alkalmas széles terek átfogására. Mind vízszin-
tes, mind függőleges irányban a térnek nagy része 
fér bele a képkivágásba. Mivel a témától általában 
nem távolodhatunk el tetszésünk szerint korlátlanul, 
nagylátószögű objektívvel nem marad le a fénykép-
ről például a templom teteje, de képünk előterét is 
egyszerűbben komponálhatjuk meg. A digitális tü-
körreflexes fényképezőgépeknél ez a probléma fo-
kozottan jelentkezik, mivel a profi kategória csú-
csán lévő kamerákon kívül, amelyeket a kisfilmnek 
megfelelő méretű 24×36 mm-es képérzékelővel 
szereltek fel, a gépvázakba ennél kisebb méretű 
(APS-C, DX) képérzékelőt építenek. Ez a normál 
objektívfókuszt 50 mm-ről kb. 30 mm-re csökken-
ti, így a nagylátószögű tartomány is „lejjebb csú-

Azt, hogy milyen objektívet 
választunk a felvétel elkészí-
téséhez, főképp az határozza 
meg, hogyan is szeretnénk 
megkomponálni képünket, 
mit akarunk a szemlélőnek 
elmondani vele. A képet tehát 
a téma meglátása után meg 
kell terveznünk, azaz a fejünk-
ben már látnunk kell a kész 
fotót, mielőtt táskánkba nyúl-
nánk, hogy a megfelelő objek-
tívet gépünkre rögzítsük.

Steiner Gábor

Tervezés kérdése
A	megfelelő	objektív
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Az átlagos vagy annál gyengébb minősé-
gű nagylátószögű objektívek hátránya, hogy 
a képszélek vignettálnak, sötétednek. További 
problémát okozhat az asztigmatizmus is, amely 
a képszéleken elmosódást hozhat létre.

Teleobjektívek  ● ● ●

A hétköznapi szóhasználatban a ~70–110 mm enyhe, 
~120–200 mm közepes, a 200 mm feletti gyújtótá-
volságú optikákat nagy teleobjektíveknek nevezzük. 
A profik ennél nagyobb, akár 600–1000 mm-es esz-
közöket is használnak, amelyeket a szupertele elne-
vezéssel illetünk.

Ami a nagylátószögű objektíveknél hátrányként 
jelenik meg, az a teleobjektíveknél jól kihasznál-
ható előnyt jelent az APS-C méretű szenzorral fel-
szerelt fényképezőgépek tulajdonosai számára. Egy 
átlagos 80–200 mm-es objektív képe ugyanis ek-
kor 120–300 mm-es optika képeként jelenik meg a 
felvételen. Ekkor csak egy gond adódhat, hogy az 
alsó, 120 mm-es határ időnként már túl soknak bi-

zonyulhat egy-egy fel-
vételnél.

A különböző teletípu-
soknak megvan a maguk 
felhasználási területe. Az enyhe telékkel nagyobb 
tájrészleteket vagy egész alakos portrékat fotózha-
tunk, míg a közepes telék pl. épületrészletek meg-
örökítésére alkalmasak. A hosszú teleobjektívek 
nyújtotta teljesítménynek pedig sport- vagy állatfo-
tózáskor vehetjük hasznát.

A teleobjektívek a képen szereplő motívumokat 
látszólag „összenyomják”, az egyes tárgyak, szemé-
lyek a valóságosnál közelebb látszanak egymáshoz. 
A főtéma környezetéből keveset mutatnak meg, ami 

lehetővé teszi a zavaró környezeti elemek kizárását, 
a koncentrálást a fotózott témára. Ezeknek az esz-
közöknek kicsi a mélységélességük, és a legerősebb 
tele állás felé haladva folyamatosan csökken. Így 
az élesre állított téma mögött a háttér elmosódik, a 
téma szinte „kiugrik” a képből. Éppen ezért azon-
ban fontos a pontos élességállítás, főképp nagy re-
kesznyílás használatakor, amikor a mélységélesség 
tovább csökken.

A 160 mm feletti teleobjektívek használatánál 
megnövekszik a bemozdulás veszélye, amit áll-
vány vagy rövid záridő (1/500–1/2000 s) használa-
tával kerülhetünk el. Megoldást jelenthet az optikai 
képstabilizátoros objektívek használata is, ezek ára 
azonban nagyon magas. Teleobjektíveknél feltétle-
nül használjunk napellenzőt, mivel az oldalról beeső 
fénysugarak könnyebben okozhatnak becsillanást, 
mint a kisebb gyújtótávolságok esetében.

A tele teljesítményét elsősorban a kromatikus 
aberráció (színeltérés) ronthatja, aminek elkerülé-
sére alacsony diszperziójú (APO, ED stb.) lencseta-
gokkal felszerelt optikát érdemes választani.

Makroobjektívek ● ● ●

Nagyon közeli kisméretű témák 
(pl. bogarak, apró virágok, 

tárgyak) megörökítéséhez 
használatos eszközök, ame-
lyek akár 1:1 arányú leké-
pezést is lehetővé tesznek, 
azaz a téma a képen eredeti 
méretében jelenik meg, de 
akadnak olyanok is, ame-
lyek a téma nagyítását is en-
gedik. A makroobjektívek a 

képminőség érdekében kis-
számú speciálisan a közeli tarto-

mányra korrigált lencsét tartalmaznak, amelyekkel 
kis távolságban (20–50 cm) adják a legélesebb ké-
pet. Makroobjektívekkel általános témákat is fotóz-
hatunk, mivel élességük végtelenre is állítható. Az 
általános célú objektívekkel azonban – nem közelre 
használva – általában jobb képminőség érhető el. A 
makrooptikák jellemzője az extra szűk rekesz. Álta-
lában f22 vagy f32 érték is beállítható, sőt a legjobb 
gyártmányoknál az f45 is elérhető.

Azt, hogy milyen gyújtótávolságú makroobjektívet 
válasszunk, a téma határozza meg. A legjobb mak-
rók fix gyújtótávolságúak, a makro zoomok ritkáb-
bak, fényerejük gyengébb, áruk pedig meglehetősen 
magas. Ha a téma teljes megközelítése nem lehet-
séges, válasszunk tele makrót, ezzel már 50-60 cm-
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ről elérhetjük a szükséges nagyí-
tást. Ez a választás akkor is 
előnyös, ha a téma megvi-
lágítását zavarja a fotós és 
a fényképezőgép közelsé-
ge, árnyéka.

Ha nem akarunk beru-
házni kimondottan makró-
zásra kifejlesztett objektív-
be, választhatunk olyan fix fókuszú vagy 
zoom optikát, amelynek van makro állása.

Tükörobjektívek ● ● ●

A nagy gyújtótávolságú te-
leobjektívek egy speciális 
változata a tükörobjektív. 
Benne a fény tükrök által 
többször is megtörve, kor-
rekciós lencsetagokon átha-
ladva jut a képsíkra. Szem-
ben a hagyományos nagy 
teleobjektívekkel, a tükör-
optikák mérete és súlya ala-

csony, és áruk sem szökik az 
egekbe. A tükörobjektívek ál-
talában fix fókuszúak, nem 
rekeszelhetők, fényerejük is 
alacsony, ezért viszonylag 
ritkán használatosak a kor-
szerű digitális fotográfiában.

Halszemek ● ● ●

Ezek az extrém kis gyújtótávolságú, igen 
magas árú objektívek a 180º-os szöget 

érzékelő halszemről kapták nevüket. 
Fókusztávolságuk 10 mm körü-

li, sőt a csaknem 360 fokos, tel-
jes kört rajzoló változataik 6-8 
mm-es fókusszal rendelkeznek. 
A nagyon széles látószög érde-
kes képek készítésére ad lehető-
séget, de használatuk igen kor-

látozott, hiszen a mindennapi 
fényképezés közelebb áll a reali-

táshoz, amit ez a típus nem tud biz-
tosítani.

Soft focus  ● ● ●

A jó minőségű objektívek bo-
rotvaéles képet rajzolnak, ami 
zavaró lehet. A lágyrajzú ob-
jektív a képrészleteket lágyan 
(tehát nem életlenül!) jele-
níti meg. A lágyítás mér-
téke az objektíven általá-
ban változtatható. Ennek 
a típusnak a felhasz-
nálási területei: portrék, 
absztrakt tájképek, város-
képek, amelyeknek különle-
ges hatást ad, ha ilyen objektív-
vel fényképezzük. Normál objektívünkkel is elérhető 
ilyen hatás, ha lágyító előtétet vásárolunk hozzá. 
Ilyen előtétből különböző erősségűek kaphatók.

Képstabilizátorral ellátott (IS)  ● ● ●

Az életlen képek oka legtöbbször a gép bemozdulá-
sa. Ennek veszélye a gyújtótávolság növekedésével 
egyenes arányban nő, főképp gyenge fényviszonyok 
között, amikor hosszú expozíciós időt kell használ-
nunk. A képstabilizátor (IS – image stabilizer) egy 
olyan optikai elem, amely az együttműködő szenzo-
rok által mozgatva a berázódással ellentéte-
sen mozdul el, így korri-
gálva a hatást. Állványt 
használva kapcsoljuk ki 
a stabilizátort, ugyanis a 
mozgó optikai elem folya-
matosan rezeg, ami némi-
leg elmossa a képet.

Tilt/shift  ● ● ●

Ennek a típusnak a külön-
legessége, hogy a beépített 
lencsetagok egymáshoz vi-
szonyított helyzete megvál-
toztatható, a lencsék eltolha-
tók (shift) és/vagy síkjuk a 
filmsíkhoz képest megdönt-
hető (tilt). Azon kívül, hogy 
az ilyen optikákkal külön-
leges képi hatások is lét-
rehozhatók, legnagyobb 
előnyük, hogy lehetősé-
get adnak a korrekcióra, 
ha a gép témához képes-
ti elhelyezése nem vá-

lasztható meg szabadon. Például 
egy épületet alulról fényké-

pezve a képen perspekti-
vikus torzulás látható, ez 
azonban a shift objektí-
vekkel kijavítható, velük a 
képen a függőlegesek egy-
mással párhuzamosak lesz-
nek. Ugyancsak jól alkal-
mazhatók olyan esetekben, 

amikor a téma nem párhuza-
mos a filmsíkkal, így a közeli vé-

gét élesre állítva a távolabbi normál objektívvel 
már nem lenne éles.

Telekonverterek ● ● ●

A szuperteléket meglehetősen magas áruk miatt ke-
vesen engedhetik meg maguknak, telekonverterrel 
viszont a kisebb teleobjektívek gyújtótávolsága is 
kiterjeszthető. Két típus kapható, az egyik 1,4-, a 
másik 2-szeresére növeli a fókuszt. Jó eredményt 
azonban csak nagy fényerejű objektívekkel érhe-
tünk el, mivel a fényerő a konverter használatával 
lecsökken, ami megzavarhatja az automatikus éles-

ségállítási rendszer működését is, a 
zársebesség pedig erősen lecsökken-

het, ami a kép bemozdulását 
idézheti elő.

Előtétek/szűrők ● ● ●

Az objektívek frontlencsé-
jének menetére többfajta 
szűrő is csatlakoztatható, 
amelyekkel szabályozhat-

juk a képérzékelőre jutó fény 
mennyiségét (szürke szűrők), 

megakadályozhatjuk a csillogó fe-
lületek becsillanását (polárszűrők), 
vagy különleges hatásokat hozhatunk 

létre (effektszűrők).

● ● ●

Az objektívek választéka tehát 
meglehetősen széles, és látha-
tó, hogy egy-egy fotós feladat 
többféleképpen is megoldha-
tó, hiszen a szabályok sok-
szor nem kőbe vésettek, az 
elkészült fotóknak pedig leg-
inkább a saját látásmódunkat 
kell tükrözniük.

(Takács Szabolcs felvételei)



Mitől
jó?

Szarka	Klára		
sorozata

Fejtsük meg a jó 
fénykép titkát. Ezút-
tal Chochol Károly 
egyik régi-új felvé-
telét elemezzük. Ez 
a fotó a Sosem látott 
képek című kiállítá-
son szerepelt nemrég. 
Előző számunkban 
Vadas Ernő egyik 
különös hangulatú 
budapesti fényképét 
igyekeztünk megér-
teni, mostani válasz-
tottunk, a Féltett 
kincs című 1965-ben 
készült mű is buda-
pesti, s bizonyos 
vonatkozásban foly-
tatása a vadasi isko-
lának, ugyanakkor 
előfutára a klasszi-
kus stílust megha-
ladó újításnak is.

Két meghatározóan fontos eleme 
van a művészi megformálásnak, a 
hatáskeltésnek ezen a felvételen: 
a kompozíció s a textúrák izgal-
mas sokrétűségének megragadá-
sa. Ezeken túl sok más dologról 
is szólhatnánk, a képkivágás me-
részségéről (ez részben a kom-
pozícióhoz is tartozik), a fanyar 
humor s az elégikus, már-már 
melankolikus atmoszféra közötti 
finoman vibráló ellentétről, a va-
lőrök sokféleségének megejtő szí-
nességéről – a monokróm meg-
oldás dacára, vagy mondhatnám, 
éppen azért.

Ám hely hiányában koncent-
ráljunk csak a két legfontosabb-
ra. Mitől jó egy fotó kompozí-
ciója? Egységes recept ugyan 
nincsen, de azt kimondhatjuk: 
amikor semmilyen esetlegessé-
get, befejezetlenséget nem érzünk 
a látványban, mégis nyugtalanító, 
a kíváncsiságunkat fölkeltő, sze-
münket, agyunkat megmozgató a 
képegész. Ilyenkor jó úton jár a 
fényképész. A Féltett kincs című 
képen olyan végérvényes módon 

helyezkednek el a képelemek, ép-
pen a legjobb helyen, hogy az a 
benyomásunk, ez a látvány csak-
is így, ebben a formában válhatott 
képpé. Vagyis igazi állókép szüle-
tett anno. Nem kiragadott esetle-
gesség. Nem egy képsorozat vala-
melyik kockája, hanem „a kép”.

Változatosan tagolódik verti-
kálisan és horizontálisan is a lát-
vány. Több különnemű elem ját-
szik összhangban e „kompozíciós 
zenekarban”. Függőleges és víz-
szintes vonalak, de álló és fek-
vő hasábok, illetve térformák is. 
Házak és részleteik elöl és há-
tul adják a szögletesség ritmiká-
ját. A határozott felkiáltójel-sze-
rű, mégis strukturáltabb formát 
adó jegenye és a címadó főmotí-
vum, az autó lekerekített tömege 
némi átlósságot visz a sok egy-
mással függőlegesen találkozó 
vonalba, illetve megadja – nagy-
jából az aranymetszésben – a kép 
fő tengelyét. Erre már csak azért 
is szükség van, mert a bal oldali 
nagyon is hangsúlyos, zárt motí-
vumtömb – figyelem: a bal szé-
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len egészen sötét, de egy kissé a 
körfolyosókkal tagolt rész, majd 
a nagyobb és világosabb folyta-
tás önmagában is vizuális köl-
csönhatást mutat! – és az izgal-
mas mélységet adó nyitott háttér 

Jegyzetlapok a fototechnika történetéből
Fejér	Zoltán	György	sorozata

Leica M3-as fényképezőgép kereső-
előtétes nagylátószögű objektívvel

(a szerző felvétele)

A 2. világháború után 
a hadiipar számára 
kialakított fényké-
pészeti fejlesztések 
beépültek a tágabb 
értelemben vett 
nagyközönség szá-
mára készített eszkö-
zökbe. A két vesztes 
államban, Japánban 
és Németországban 
a győztesek érthető 
módon nem engedé-
lyezték a hadászati 
célokra is felhasz-
nálható eszközök 
gyártását. A lakossá-
got kellett fogyasz-
tásra ösztönözni; 
például rábeszélni 
arra, hogy a szabad 
idejében fényképez-
zen, örökítse meg 
élete örömteli pil-
lanatait. Kialakul-
tak a nagy nemzeti 
gyártók: ez pedig 
kiélezett konkuren-
ciaharchoz vezetett.

„párbeszéde” szinte a képközé-
pen válik el (vagy találkozik ösz-
sze?), s így meghökkentővé, nem 
szokványossá teszi a kompozí-
ciót. Talán éppen ettől lesz az az 
érzésünk, hogy amit látunk, em-

lékeztet ugyan a klasszikus isko-
lára, de mégis modernebb, fris-
sebb, izgalmasabb. Ahogyan a 
háttér–előtér viszonya is kiegyen-
súlyozott ugyan, de a tágasság, a 
távlat, valamint a zártság, a szű-
kösség dichotómiája szinte a sza-
bálytalanságig fokozza a látványt. 
A szűkösség érzetét a főmotívum 
szerény meghúzódása (a becso-
magolt autó szinte odabújik a suf-
ninak látszó furcsa épület oldalá-
hoz) csak tovább növeli. S ettől 
mindez esendővé, szinte gyerme-
kivé, bicebócává lesz. Mint egy 
furcsa-butuska mesében.

Az esendőséget hangsúlyoz-
za, s a túlzottan rideg szabályos-
ságot enyhíti a másik eszköz, a 
felületek, textúrák hangsúlyos 
ábrázolása, képalkotó elemmé 
emelése. Az előtér erőteljes sö-
tétjét oldó szögletes és kerek, vi-
lágos betonrajzolatok változato-
sabb anyaga, a függőleges házfal 
vakolathiányainak geometriája, s 
a főmotívum, a becsomagolt autó 
meg vele szoros kapcsolatban a 
furcsa kis épület változatos felü-
letű oldala, teteje, ablaka szinte 
kép a képben érzetét keltik. A hát-
tér megint csak ettől elütő textú-
rájú toronyházai és a sejtelmesen 
sötét jobb oldali, alacsony épület 
szinte részlettelen egysége kere-
tezi az előtér intimitását. Mintha 
csak leskelődni akarnának, kifi-
gyelni, mi lehet itt a Féltett kincs. 
Az élettelennek látszó, de még így 
is „tájidegen” jegenye pedig mint 
a mesebeli óriás vigyázza (vagy 
fenyegeti?) ezt az infantilis, kény-
szerűségből-játék-világot, amit 
hívhatunk akár a 60-as évek Ma-
gyarországának is.

S hogy miért régi-új kép? A 
régi jelző indokolt, hiszen majd 
fél évszázada készült a felvétel, 
de új, mert csak mostanság ke-
rült a nyilvánosság elé, egy kiállí-
táson. S főleg azért, mert roppant 
friss szemléletű, igazi újdonság-
ként ható fénykép.

Mesterséges fény  
és új eszközök 

az 1950-es években
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A fotótörténet ugyan még nem 
zárta le a 20. század techni-

katörténetét, az már viszont lát-
szik: az 1940-es évek végétől 
egyértelmű, látványos és nyo-
mon követhető műszaki fejlődés 
indult el.

Eleinte a hivatásos és műkedve-
lő felhasználók részére még nem 
alakítottak ki egymástól gyöke-
resen eltérő termékeket; a bonyo-
lultabb eszközök egyszerűbben 
kivitelezett változatának megvá-
sárlására igyekeztek a műkedve-
lőket rávenni…

Az 1940-es évek végére el-
terjedt az objektívek bevonása 
tükrözésgátló réteggel, és meg-
jelentek az első már szemmagas-
ságból történő fényképezést lehe-
tővé tevő kisfilmes, tükörreflexes 
fényképezőgépek. Ezek felsoro-
lásában a drezdai (keletnémet) 
Contax S, az olasz Rectaflex, a 
svájci Alpa Prisma Reflex és az 
angol Wrayflex mellett előkelő, 

sőt vezető helyen áll a budapesti 
Gammában kis példányszámban 
előállított Duflex fényképezőgép. 
(Erről azonban nem írnék bőveb-
ben, hiszen e témát kedves névro-
konom könyveiben alaposan kö-
rüljárta…)

Az 1950-es évek elején ameri-
kai mintára Európában is kezdett 
elterjedni a mesterséges fényfor-
rások között a villanófény hasz-
nálata. Az Egyesült Államokban 
a riporterek mindig minden felvé-
telt egyesvakuval összekapcsolt 
fényképezőgéppel fényképeztek 
le. Vakító napsütésben derítettek, 
a szuroksötét éjszakában pedig 
világítottak a villanykörte nagy-
ságú, a felvétel után eldobott és 
újra cserélt egyesvakuizzókkal. 
Ehhez szinkronizált zárszerkezet-
re és azzal egybekapcsolt, elem-
mel működő vakukészülékre volt 
szükség. Az európai gyártók elein-
te bizonytalankodtak, és többféle 
szinkroncsatlakozót használtak. A 

napjainkban már szabványosított 
változat csak az 1950-es évek vé-
gére vált általánosan elfogadottá.

Bár 1953-ban megjelent a ké-
sőbb fogalomszerűen híressé vált 
Braun Hobby örökvaku, majdnem 
egy évtizedre volt szükség elterje-
déséhez. A két kilogrammos esz-
köz jóval nehezebb volt, mint az 
egyesvakuk. Áramforrása, a sa-
vas akkumulátor pedig az autósok 
számára volt ismerős. Nagy kü-
lönbséget jelentett viszont műkö-
désében az, hogy nem kellett min-
den felvétel után az izzót cserélni, 
a beépített villanócső több ezer 
felvételt tett lehetővé. Használa-
tával a riport jellegű képeket fel-
vételezők függetleníthették magu-
kat a fényviszonyoktól, a témát a 
fényképezőgép mellé illesztett és 
ezért nagyon „laposan” fényt adó 
vaku világította meg.

Talán ellentmondásnak tűnik, 

• Szinkronzsinór: különböző 
hosszúságú, a villanókészü-
lék tartozékaként szállított 
gyengeáramú kábel, mely 
a fényképezőgép zárszerke-
zetét és a villanókészüléket 
kapcsolja egybe. A zárkiol-
dáskor ezen halad át a gyúj-
tóáram.
• Szinkronizált zárszerke
zet: a fényképezőgép zárszer-
kezetének működését egybe 
kell hangolni az egyesvaku-
körte vagy az örökvaku vil-
lanócsövének felvillanásával. 
Értelemszerűen a zárszerke-
zet (teljesen) nyitott állapo-
tában kell a villanásnak be-
következnie. Az egyesvakukat 
lassabban lehet „begyújtani”, 
mint az örökvaku csövét fel-
villantani, ezért az előbbinél 
úgynevezett előgyújtás szük-
séges.

de a mesterséges fényforrások el-
terjedése ellenére a filmek érzé-
kenységének növelése sem került 
le a napirendről. A még napjaink-
ban is kapható Kodak Tri-X Pan 
nevű fekete-fehér negatív film 
egyeduralmát kívánta megszün-
tetni a német Agfa gyár az 1955-
ben forgalomba hozott Isopan 
Ultra nevű, akkor magas érzé-
kenységűnek mondott 23 DIN-es 
nyersanyagával.

Bár Japánban számos céget 
felvonultató, meghatározó jelen-
tőségű fotóipar alakult ki, a ter-
mékeket csak véletlenszerűen 
exportálták, és legnagyobb-
részt csak a rendkívül nagynak 
mondható egyesült államokbeli 
felvevőpiacra jutottak el. Euró-
pában még a két világháború kö-
zött megjelent nagy gyártók hó-
dítottak, így például a wetzlari 
Leitz cég Leicája. Ennek már 

nem 39-es csavarmenettel, ha-
nem bajonettfoglalatban cserél-
hető objektíves M3-as modellje 
1954-ben jelent meg. A Stuttgarti 
Kodak 1955-ben készítette el az 
egymilliomodik – kisfilmes – Re-
tináját, a braunschweigi Franke és 
Heidecke cég pedig teljesen meg-
újította 6×6-os képformátumú tü-
körreflexes kameráinak kínálatát. 
Az amatőröknek a kedvezőbb ár-
fekvésű Rolleicordokat, a hivatá-
sosoknak a már 2,8-es fényerejű 
Rolleiflexet kínálták.

A filmfelvevőkön bevált a vál-
toztatható gyújtótávolságú objek-
tív. Ez mint újdonság 1959-ben 
jelent meg a nyugatnémet Zeiss 
Ikon / Voigtländer cég Bessama-
ticján. A 62 fokos nagylátószögű 
állásból a felhasználó egy mozdu-
lattal 30 fokos kistelére válthatott 
át. Az objektív borsos ára ellené-
re – viszonylag alacsony fényerő 
mellett – csekély élességbeli tel-
jesítményt nyújtott; felbukkaná-
sa a választékban viszont az ob-
jektívtervezés és -felhasználás új 
korszakának nyitányát jelentette.

Contax fényképezőgép prizmás 
tükörházzal, közelfelvételhez

Egyesvaku készülékekkel felszerelt,  
különböző képméretű fényképezőgépek

Már az 1930-as évek közepén 
készültek a távmérős fényké-
pezőgépekhez reprodukciós 
vagy közelfelvételi célra, il-
letve nagyon hosszú gyújtótá-
volságú teleobjektív haszná-
latához segédeszközök.

Ezeket a tükörreflex-háza-
kat az objektív és a fényképe-
zőgépváz közé kellett illesz-
teni, így lényegében ezek a 
távmérős gépet tükörreflexes-
sé alakították át.

A vázvastagság megválto-
zása miatt viszont a rövidebb 
gyújtótávolságú objektívek 
használatától el kellett tekin-
teni...

(a szerző felvételei)
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A páratlan végeredményhez dön-
tőképp hozzájárult már az árve-
rés elején az az 1923-ból való, 
null-szériás, 107-es számozású 
Leica kamera, amelyet a firma 
szakértői előzetesen 350 és 450 
ezer eurós sávra értékeltek, majd 

200 ezerről indítottak. Húsz per-
cen át tartó nemzetközi versengés 
után 1 320 000 euróért lett végül 
egy ázsiai magángyűjtőé, aki ez-
zel a világ legdrágább kameráját 
birtokolja. Ritkaságnak számított 
a szinte vadonatúj állapotban kí-

Westlicht	aukció
világrekorddal

nált Leica MP2 motoros kamera, 
amelyet 120–140 ezer euróra tak-
sáltak, 70 ezerről kiáltottak ki, és 
528 ezerért ütöttek le. A tavaly el-
hunyt amerikai Charles M. Barrin-
ger 2600 darabból álló Zeiss-gyűj-
teményéből a kameratörténelem 
eddigi legmagasabb fényerejű ob-
jektívjei megtízszerezték kikiáltá-
si árukat: a Carl Zeiss Super-Q-Gi-
gantar 0,33/40 mm 6000 euróról 
60 ezer lett, míg a Carl Zeiss Pla-
nar 0,7/50 mm 9000-ről 90 ezerig 
lépdelt. Egy KGB kémkamera 36 
ezer eurót ért meg egy krimirajon-
gó fotóapparát-gyűjtőnek.

Még aznap, második menetben 
184 fotográfiai tétel került kala-
pács alá, a fényképezés megszü-
letésétől napjainkig. Az előzetes 
várakozásoknak megfelelően a 
csúcspontot 1842-ből Auguste Ro-
salie Bisson francia fotográfus két 
dagerrotípiájának piacra dobása 
jelentette. Ezeket Franciaország 
északi részén, Cambrai városában 
készítette a Porte Notre-Dame 
és a Porte d’Arras híddal ellátott 
városkapujáról. Ezeket a szakér-
tők muzeális nívójú ritkaságok-
nak tartják, és ezzel a techniká-
val eddig csak ezek a példányok 
ismertek tőle. Egyenként 60–80 
ezer eurós sávban saccolták őket, 
majd 35 ezerért kiáltották ki, és 
meg sem álltak ennek több mint 
hatszorosáig, amikor 222 ezer-
nél koppant a kalapács. Ezzel a 
francia mester eddig legdrágáb-
ban eladott lemezei lettek, és az 
egész német nyelvterületen ár-
verésen legmagasabban értékesí-
tett dagerrotípiák. Szintén nagy 
várakozás előzte meg a fiatalon 
elhunyt osztrák expresszionis-
ta festő – Egon Schiele – mellké-
pét, mert ritkán pózolt fotósok-
nak, és nemrég fedezték fel ezt 
az ismeretlen példányt. A port-
rét 1914-ben készítette Anton Jo-
sef Trcka bécsi műtermében, az 
előzetes kiállításon 40–50 ezer 
eurós sávban kínálták, az auk-

ción 25 ezerről indították, és vé-
gül 60 ezerért került egy európai 
privát kollekcióba. Ehhez hason-
lóan, messze becsértékük felső 
határa fölé szöktek olyan klasszi-
kusok vintage levonatainak leüté-
sei, mint Henri Cartier-Bresson, 
August Sander, Lothar Rübelt, 
Heinrich Kühn, Werner Bischof 
vagy Inge Morath.

A féltucatnyi hazai vonatkozá-
sú tétel közül a legtöbbet a buda-
pesti magyar házaspár – Wlassics 
Adorján és Olga – által alapított 
bécsi Manassé Szalon vintage 
zselatin ezüst kópiáiért kérték és 
adták. Priscilla Ferry fénykör-
be foglalt arca a húszas évekből 
1600–2000 eurós értéksávból ke-
reken ezerért indítva visszamaradt 
ugyan, de a harmincas évekből 
egy magas sarkú cipős lábtanul-
mány szerencsepatkóval kombi-
nálva 2500–3000 eurós elvárás 
után hozta 1500 eurós kikiáltási 
árát. Megközelítette ezt 1400-as 

Null-szériás, 107. számú  
Leica kamera, 1923

leütésével Robert Capa testvére – 
Cornell Capa – aki 1961-ben ké-
szített profilból pillanatfelvételt 
John Fitzgerald Kennedy ameri-
kai elnökről washingtoni irodá-
jában, amint hivatalos leveleket 
szignál. Az ezüst vintage enteriőrt 
előzetesen 1200–1500 között ér-
tékelték, majd „potom” 800-ról 
startolt. Egyaránt 700–900 eurós 
sávban taksálták és egyformán 
400-ról indították Dulovits Jenő 
harmincas évekből való vintage 
ezüst levonatait bő szoknyás, lab-
dázó falusi kislányokról, vala-
mint domboldalon ródlizó fiúkról 
(előbbiért 500-at, utóbbiért 400-
at pengettek le), illetve a kortárs 
negyvenes Doka Béla: Santerita 
című 1997-es kubai zsánerképét 
(zselatin ezüst kópia) egy hófe-
hérbe öltöztetett kreol gyerekről, 
amely szintén kikiáltási árán vál-
tott tulajdonost.

A következő Westlicht aukciót 
ez év novemberében tartják.

Auguste Rosalie Bisson: Porte Notre-Dame à Cambrai, 1842

Wagner	István

Bécsben a Westbahn-
strasse 40. alatt 
május 28-án tar-
totta árverését két 
menetben a Westlicht. 
Az immár 19. kame-
ralicitáláson 721 tétel 
került kalapács alá, 
amelyeknek 94%-át 
értékesítették össze-
sen 4 429 000 eurós 
bevétel felett. Ezzel 
a cég nemcsak saját 
fennállásától szá-
mított legmaga-
sabb teljesítményét 
érte el, hanem világ-
viszonylatban is 
az élre került.

Leica MP2 motoros kamera
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A legtöbbet (70 700 €) Bernd és Hilla Becher fo-
tográfus pár 20–30 ezer között taksált Akna-

tornyok című 9 részes sorozatáért fizetett egy német 
műkereskedő, amelyet 1974–1978 között az USA 
érckitermelő vidékein vettek fel, majd Agfa papí-
ron készítettek ezüst zselatin levonatokat. Szintén 
germán galériáshoz került 29 280 euróért a Schlem-
mer művészfamília két privát albuma, illetve Hiro-
shi Sugimoto 1993-as Teátrum sorozatából a San 
Bernardinóban megörökített ezüst zselatin Tri City 
Drive, amelyet a 20–30 ezres sávban saccoltak és 
31 700-ért ütöttek le. René Burri 1963-as szivaro-
zó Che Guevara portréjának 2010-es ezüst zselatin 
kópiája 15–18 ezer eurós elvárás után 22 500-ért 
került svájci magántulajdonba. A hazai vonatkozá-
sú képekből az egyetlen visszamaradt Cornell Capa 
1960 körüli vintage kéztanulmánya (1000–1500 €). 
Világhírű testvére, Robert Capa 1950 körüli izraeli 
felvételének korai ezüst zselatin másolata Agfa pa-
píron tarlótűzoltást örökített meg katonákkal és ci-
vilekkel. Hátán fekete rostirónnal kézírás: „Israel, 
Population. Vie et esprit”, azonos szintről 2318-ért 
kelt el. A katalógus borítóján is reprodukálták André 
Kertész híres, 1939-ből való Melankolikus tulipán-
jának 1960 körüli ezüst zselatin levonatát, amely 
4000–6000 eurós sávjának közepén ment tovább 
(4880 €). Egyformán 400–600 eurós sávban kínálták 
Lucia Moholy-Nagy 1925–1926 közötti felvételeit 
a dessaui Bauhaus vadonatúj épületeiről – hátolda-
lán „foto lucia moholy” pecséttel hitelesítve –, ame-
lyek vintage ezüst zselatin levonatait 793, illetve 732 
euróért ütötték le. Végül Martin Munkácsi hagyaté-
kából 2007-ben negyven példányban készült ezüst 
zselatin sorozat Fred Astaire közismert, szteppelő 
ugrásáról, amelyet eredetileg a Life magazin közölt 
1936-ban. A legendás pillanatfelvételt 1000–1500 
eurós sávjának felezőjén, 1220 euróért értékesítették. 
Franziska Schmidt szerint a negyedszázados fennál-
lását ünneplő aukciósház korábban még sohasem ka-
pott ennyi írásbeli és telefonos ajánlatot, mint most.

Grisebach	és	Lempertz	árverés
Berlin nyugati felén, a Grisebach-
villa május 26-ai fotóaukcióján 190 
tételből 71%-ot ütöttek le, az előzetes 
492 ezer eurós becsértékből 591 700 
eurós bevételt szereztek, ami 120%-
os értékesítési rátának felel meg. E dgar Abs sajtós szerint aukciós házuknak 

már másodszor sikerült rekordárakat elérni 
a Bernd és Hilla Becher kortárs német párosnak a 
Carl Vogel gyűjteményből származó amerikai, va-
lamint angliai emelőtornyokról készült fotóival. Itt 
most négy-négy felvételből összeállított két-két 
tablójuk 30–40 ezer közötti sávból 38, illetve 55 
ezer eurós leütéssel jutott délkelet-urópai magán-
tulajdonba. Stephen Shore: Twelwe Photographs 
című mappája 25–30 ezer eurós sávból 28 ezerért 
került észak-német műkereskedőhöz. Axel Hütte: 
San Martino alla Palma diptichonja 10–12 ezres 
becsértékének kellős közepén végzett, míg Hans 
Peter Feldmann: Alle Kleider einer Frau című mű-
vészalbumát a képeskönyv kategóriában tízezres 

becsértéke alatt, 9000-ért szerezte meg egy angol 
galériás. Az emigráns Andreas Feininger: A fotó-
riporter címmel Dennis Stock amerikai kollégá-
járól kapott lencsevégre frappáns pillanatot 1951-
ben, amelynek későbbi ezüst zselatin példányát 
6000-ről 8900-ért szerezte meg egy osztrák archí-
vum. Az európai avantgárdból még ennél is maga-
sabbra (9600 €) verték fel Germaine Krull előzőleg 
csak 4000-re tartott vintage képét az Eiffel-torony-
ról, amely a párizsi Mondiale kiadó 1928-as Métal 
című albumában jelent meg, és emelődaruk, ipar-
csarnokok, lépcsők meg gépóriások vasszerkezeteit 
variálta szokatlan nézetekből. Azonos évből honfi-
társa – August Sander – megközelítette ezt (3500-
ról 9000-es leütéssel) Eiffel-vidéki polgármesterek 
portrésorozatával, amelyet egy német magángyűjtő 
értékelt ennyire.

Átfedéseket és hasonlóságokat a magyarokra 
térve is találunk a két aukciós ház kínálata között, 
ami árbeli összevetésekre is kiváló alkalmat nyújt. 
Messze kimagaslott a hazai mezőnyből André Ker-
tész: Melankolikus tulipánjának 1950-es évekbe-
li zselatin ezüst kópiája (hátán ceruzával szignálva 
és fotóspecséttel is hitelesítve), amely itt valamivel 
lejjebbről startolt (4000–5000 €), mégis magasab-
ban landolt (7800 €). Lucia Moholy-Nagy Kölnben 
öt hasonló tétellel volt jelen, amelyekből – érde-
kes módon – épp a legolcsóbbak maradtak vissza: 
a Bauhaus-zenekar 1926-os vintage levelezőlap-
ja (500 €) és három 1924–1926 közötti felvétel egy 
tételben a Bauhaus-műhelyek termékeiről (800 €). 
Egyenként ezerre tartották, de lejjebbről kikiáltva, 
egyformán 900-ért értékesítették 1926-ból három-
három vintage postai képeslapját dessaui Bauhaus-
épületek külső és belső részleteiről. A legtöbbet a 
mesterek lakásának lépcsőházáért adták (2000-ről 
3120 eurós leütéssel). A fotótörténeti régiségek so-
rából érdekes Louis Held 1884-es vintage mellképe 
az öreg Liszt Ferencről (400 helyett 460-ért), vagy a 
harmincas évekből Szántó Imre és a bécsi Manassé 
Szalon (Wlassics Adorján és Olga) elegáns műter-
mi divatfotói (előbbi 700-ról több mint kétszeresére 
ment fel 1440 euróért, utóbbi 500-ért nem kelt el). 
Lucien Hervé: Lakótelep építése, Marseille 1949-es 
eredetijének 1999-es zselatin ezüst levonata 900-as 
elvárása alatt indítva csak 840-ig araszolt, de a hat-
vanas évekből Szász János: A fürdés örömei vintage 
életképe a 800 eurós becsérték fölött 1320-as leütést 
hozott.

André Kertész: Melankolikus tulipán, 1939

Lucien Hervé: Lakótelep építése,  
Marseille, 1949

magyarokkal
Wagner	István

Andreas Feininger: A fotóriporter (Dennis Stock), 1951

Kölnben a Kunsthaus Lempertz 
május 30-án és június 1-jén vitt 
kalapács alá történeti, avant-
gárd és kortárs fotográfiá-
kat, összesen 214 tételben.
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Börze 
Rovatunkban a magánjellegű (pl. használt termékek, munkát keres) apróhirdetéseket – amennyiben terjedelmük nem haladja meg a 150 leütést – ingyen jelentet-
jük meg (hirdetőnként legfeljebb 5 darabot). Az ennél hosszabb hirdetéseket átszerkesztjük, illetve nem közöljük. Amennyiben szeretné megjelentetni a 150 leütés-
nél terjedelmesebb apróhirdetését, belföldi postautalványon lapzártáig (minden hónap 10-e) juttasson el címünkre minden 10 leütésért 150 forintot (a 150 leütést 
meghaladó szövegrészért). A nem magánjellegű (pl. szolgáltatás, munkát kínál, oktatást vállal) apróhirdetésekkel kapcsolatban felvilágosítást szerkesztőségünkben 
kérhetnek. Apróhirdetést kizárólag írásban (e-mail: apro@fotomozaik.hu, fax: 1/2670-670, levél: 1088 Bp., József krt. 19. B II/4.) fogadunk el. A szövegeket szer-
kesztve közöljük, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Az árak fogyasztói árak.
CAnon

Canon EoS 5 váz+ markolat . . . . . 48.000
Canon EoS 3000+28-80 obj.. . . . . 25.000
Canon EoS 40D+18-55 obj . . . . . 120.000
Canon EoS 50e váz . . . . . . . . . . . . . 12.000
Canon EoS 500n+28-80 obj . . . . . 25.000
Canon T50+50/1.8 obj. . . . . . . . . . 10.000
Canon T70+50/1.4 obj. . . . . . . . . . 17.000
Sunpak 4000AF vaku . . . . . . . . . . . 20.000
Canon VG10 markolat  . . . . . . . . . . 12.000
Canon EoS 30+35-105USM obj.+ 

Sol.400AF C vaku . . . . . . . . . . . . 49.000
Cosina 100-300/5.6-6.7 obj. . . . . . 25.000

nIkon
nikon ProneaS+30-60 obj.+ 

60-180 obj. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000
nikon Pronea 600i váz+ 

24-70 obj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
nikon D200 váz+MBD200  

markolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000
nikon D100 váz . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000
nikon D70+18-70 obj. . . . . . . . . . . 84.000
nikon D50+18-55 obj. . . . . . . . . . 115.000
Sigma 170-500/5-6.3 D APo  

obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.000
nikon D100+markolat+Sigma  

17-70/2.8-4.5 obj..  . . . . . . . . . 145.000

nikon Coolpix 8400 digit.f.gép zoom  
24-85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000

nikon FM2 váz+Vivitar 28-85obj.+ 
markolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.000

MD-4 motor nikon F3  . . . . . . . . . . 32.000
nikon F70+35-80obj.+SB27 

vaku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.000
nikon F50+35-80/4-5.6D . . . . . . . 25.000
nikon F70+35-80 obj. . . . . . . . . . . 36.000
nikon SB-27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB-22 vaku . . . . . . . . . . . . . . 24.000
nikon SB 24 vaku . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB 16 vaku . . . . . . . . . . . . . . 36.000
nikon F65+28-80 obj. . . . . . . . . . . 31.000

PEnTAx
Pentax MZ-60+28-70 obj. + 

markolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
Pentax 75-300/4.5-5.8 obj . . . . . . 25.000
Pentax MZ-7+28-80 obj.. . . . . . . . 30.000
Pentax Z1 váz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

MInolTA
Minolta x300s+Vivitar 28-90  

obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
Minolta HI-MATIC 11+45/1.7 obj . . 9.000

EGyÉB
Sony DSC-F717 digit.f.gép . . . . . . . 66.000
Fuji Finepix 610 digit.f.gép  . . . . . . 19.900
Zenit-E+50/3.5+vaku . . . . . . . . . . . 5.500

konica 50/1.8 obj.  Pk  . . . . . . . . . . . 7.000
Zenit 11+58/2 obj.  . . . . . . . . . . . . . 8.000
Carena Sx300+35-70 obj. . . . . . . . 10.000
Exaktar 135/2.8 obj M42 . . . . . . . . . 8.000
Exaktar 35/2.8 obj M42 . . . . . . . . . . 9.000
Praktica MTl3+50/1.8 obj.   . . . . . . 7.000
Sea&Sea Búvár f.gép+vaku+ 

nagylátószögü előtét  . . . . . . . . 60.000
Chinon CE-5+35-80 obj. . . . . . . . . 18.500
Mamiya RB 67+50/4.5+90/3.5 obj. 

+fényakna  . . . . . . . . . . . . . . . . 145.000
Voigtlander Tessa f.gép  . . . . . . . . . 10.000
Macro körlámpa . . . . . . . . . . . . . . . 17.000
Fuji Finepix S7000  . . . . . . . . . . . . . 25.000

Tenno FoTó * Debrecen, Simonffy u. 1/A * Tel./fAx: 52/410-565 * nyiTvA: H–P 8–18, Sz 9–13

Az árak az áfát tartalmazzák!
VAkU, VAkUSZETT

Villanj körte szett (45Ws vaku E27-es  
foglalattal, ernyő, állvány) . . . . 13.500

Dupla Villanj körte szett . . . . . . . . . 23.900
Rendszervakuszett . . . . . . . . . . . . . 19.440
Softboxos rendszervakuszett  . . . . 32.200
Mikrosat Basic vakuszettek . . . 79.900-tól

MoBIl VAkU, 
HoRDoZHATÓ TÁPEGySÉG

Hipergyors mobilvaku táp- 
egységgel . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.000

leadpower generátor  
3000Ws-ig . . . . . . . . . . . . . . . . 148.000

ÁllAnDÓ FÉnyŰ lÁMPÁk
UJ!! lED Cn-126  . . . . . . . . . . . . . . . 18.900
UJ!! lED RInG 48 . . . . . . . . . . . . . . . 18.900
UJ! lED Cn-600H  . . . . . . . . . . . . . . 95.900
Hobby Quartz 1000 Ws  . . . . . . . . . 39.900
n-light Energiatakarékos  

videósoknak . . . . . . . . . . . . . . . 134.000
FÉnyFoRMÁlÓk

Standard reflektor  . . . . . . . . . . . . . 12.250
Háttér reflektor . . . . . . . . . . . . . . . . 19.114
napfény reflektor 330mm . . . . . . . 33.638
Beauty Dish 55 cm . . . . . . . . . . . . . 18.750
Beauty Dish 70 cm . . . . . . . . . . . . . 28.125

SoFTBoxok
Ernyőként nyitható oktobox  

90 cm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.625
Ernyőként nyitható 30 x 140 cm . . 25.625
Basic softbox 60x90 . . . . . . . . . . . . 18.000
Mikrosat szuperkönnyű  

30x180 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.419
Mikrosat szuperkönnyű  

90x120 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.740
Mikrosat szuperkönnyű 200 cm-es 

oktobox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.906
Softboxgyűrűk minden vakutípushoz 

(Hensel, Elinchrom, Broncolor,  
Profoto stb.) . . . . . . . . . . . . . . 6.000-től

120-as Parabolaernyő  . . . . . . . . . . 50.000

200 cm-es parabolaernyő . . . . . . 125.550
ÁllVÁnyok

InDURo 5 D ÁllVÁnyFEJ . . . . . 82.110-től
Mikrosat földi állvány. . . . . . . . . . . . 6.469
Mikrosat Vakuállvány 3,2 m  . . . . . 13.213
Háttértartó szett 3.6 m magas . . . 29.700

EGyÉB kIEGÉSZÍTŐk
papír háttér minden színben  

2,72x11 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.250
Papír háttér 1,36 x 11 m  . . . . . . . . 13.388
Polaris fénymérő . . . . . . . . . . . . . . . 57.500
Szupercsipesz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.838

REnDSZERVAkU TARToZÉkok
Peri rendszervaku fényformáló  

szett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500

Godox 3 in 1 távkioldó  . . . . . . . . . 10.990
Firefox Professzionális rádióskioldó  

adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . . 39.000
Dr Ray Professzionális rádióskioldó  

adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . 390.000
FoTonyoMTATÁS

Fotók, poszterek, bannerek 30-105 cm 
szélességben . . . . . . . . . . . . . . .900-tól

BÉRlÉS
körvaku/generátoros bérlés . . . . . . 8.000
Mamiya ZD bérlés (22 Mpixel)  . . . 10.000
Mikrosat vakuszettek . . . . . . . . . 6.000-től
külső akkumulátor/Flashfeeder . . 10.000

MikrosaT kFT. * 1146 buDAPeST, THököly úT 88. * Tel.: 460-9424 * fAx: 460-9423 * HTTP://www.mAmiyA.Hu * info@mAmiyA.Hu * HivATAloS mAmiyA kéPviSeleT
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Ha apróhirdetést adna fel: apro@fotomozaik.hu
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Fotó Piac
A rovatunkban megjelentetett adatokat, árakat partnereinktől kapjuk, így azokért, valamint az esetleges nyomdai hibákért felelősséget szerkesztőségünk nem vállal. Az árak tájékoztató 
jellegűek, árajánlatnak nem minősülnek. A nyomdai átfutás miatt előfordulhat, hogy a közölt árak már eltérnek az aktuálistól, mire Önök kézhez kapják az újságot. Felhívjuk a figyelmet 
arra is, hogy néhány cégnél azonnal, míg másoknál megrendelésre kapható egy-egy, esetleg az összes termék. kérjük, mielőtt tervezne, informálódjon az üzletekben a részletekről. Az ára-
kat magyar forintban adtuk meg. 

Az árak áttekinthetőségének és a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a nettó árakat tartalmazó listákat szürke alapon tesszük közzé.

A                     jel mutatja, hogy az üzletben a Foto Mozaik havilap is megtalálható. A                    jelzésű cégek hirdetését is megtalálhatják jelen lapszámunkban.

Ingyen apróhirdetés on-line: www.fotomozaik.hu

Fotó
Fotós hagyatékot keresek megvásárlásra. 
kizárólag negatívokat. kevésbé ismert, lel-
kes amatőr fotográfusok munkáit. 30/9421-
362, hajnalle@hotmail.com

Munka
183/70/30 fotogén profi aktmodell (férfi) 
munkát keres. 70/246-5613, 243-8938

oktatás
Fotográfus és filmes alkotótábor a Szellem-
kép Szabadiskola szervezésében 17. alka-
lommal július 17-től 24-ig. Jelentkezési 
határidő: június 30. Alsó korhatár: 17 év. 
Beiratkozás és információ: 1072 Bp., Dob u. 
20. 2/25. Tel.: 321-3637, 30/519-3588. Bő-
vebben: www.szellemkep.hu

Canon
Canon A1 1,4/50 35 E Ft, FD 100-300, 19 E 
Ft, új FD TS 2,8/35 190 E Ft, FD 1,2/85 160 E 
Ft, eladók. 70/282-3481
Eladó EoS 1000D + EF-S 18-55 IS, 2 éves, 
kb. 1500 expóval, dobozában, minden tar-
tozékkal, teljesen karcmentes. Bp.-en meg-
nézhető. 83 E Ft. 70/265-9234
Eladó Canon EF 200 mm F2,8l USM II, 9 
hónapos lencse. Uk garanciás. Újszerű álla-
potban, minden gyári tartozékával együtt 
(fényellenző, sapkák, bőrszütyő) + papírok 
+ doboz. 195 E Ft. sab88@freeamil.hu
Eladó 2 db EoS 1D mk-II váz karcmentesen 
249 E Ft-ért. Az egyik 78 E expós, hibátlan. 
A másik csak 8000 exp., de az elektronika 
hibás. 70/299-0005

Canon BG-E3 portrémarkolat EoS 350D, 
400D gépekhez hibátlan, újszerű állapot-
ban vázcsere miatt eladó. Hozzá kétféle tár 
(akkut és elemet befogadni képes) és an-
gol használati utasítás! 15 E Ft. lazbence@
gmail.com, 30/511-6138

Canon Extender FD 2x-A eladó újszerű, hi-
bátlan állapotban! 12 E Ft. 30/511-6138, 
lazbence@gmail.com

Eladó Pentacon Six (6×6) – EoS adapter. 
Segítségével Pentacon Six bajonettes len-
csék (Sonnar, Flektogon, Biometar) hasz-
nálhatók dig. vagy filmes Canon f.-gé-
pünkön. Az adapter teljesen új, Bp.-en 
azonnal átvehető! Vidékre a mindenkori ér-
vényes postai díjszabással küldöm. 7500 Ft. 
30/9242-672

Események  
naptára

Rovatunkban olyan kiállításokról, eseményekről adunk 
hírt, amelyek lapunk megjelenésekor még várják a lá-
togatókat, illetve csak azt követően kezdődnek. Kérjük, 
amennyiben tudomásuk van később rendezendő tárlatok-
ról, rendezvényekről, lapzártánkig (minden hónap 10-e) 
juttassák el az információt szerkesztőségünkbe. Lapunk 
következő megjelenése július 29-én lesz, amihez legké-
sőbb július 13-ig várjuk híreiket.

07.01-ig: Natasa	Pavlovszkaja:	Elhagya-
tás – Nessim Galéria (Bp. VI., Paulay 
Ede u. 10.).

07.02-ig: Fekete	 István:	 Smoke – Mo-
solytár Kávézó (Vác, Eszterházy u. 10.).

07.02-ig: Gombos	Lajos:	Polaroidok 665 
& 55 – CULTiRiS Galéria / Örkény Ist-
ván Könyvesbolt (Budapest XIII., Szent 
István körút 26.).

07.03-ig: A csöngei Weöres Sándor – Var-
ga	 István	 fotókiállítása – Tata, Ester-
házy-kastély.

07.07.-07.17.: The 15th Summer Photo-
school – Liptószentmiklós, Szlovákia.

07.10-ig: Koronczi	 Endre:	 Nehezen fel-
tehető kérdések / Hard to Ask – Modem 
(Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.).

07.14.-07.23.: FotóFalu Szabadiskola 
Nyári Tábor – Bokor, Kutasó.

07.15-ig: A Duna fotópályázat nevezési 
határideje (Hírek rovat).

07.15.-07.24.: FotóFalu Szabadegyetem 
Nyári Tábor – Bokor, Kutasó.

07.20-ig: Lele	 Gábor:	 Camera obscura, 
lomográfia – Fotocella Kávézó (Bp. IX., 
Ráday u. 17.).

07.26-ig: Séta / Napló – Kinszki Imre fo-
tográfus (1901–1945) – Magyar Zsidó 
Múzeum (Bp. VII., Dohány u. 2.). Ren-
dezte Páldi Lívia kurátor.

07.30-ig: Magaslesek c. kiállítás – Knoll 
Galéria Budapest (Budapest VI., Liszt 
Ferenc tér 10. I. em. 17.). Résztvevő 

művészek: Walter Ebenhofer, Paul Horn, 
Sarah Iremonger, Bertram Kober, Petten-
di Szabó Péter.

07.31-ig: FEP Europien Professional 
Photographer of the Year Awards 2011 

– nevezési határidő (FM 157.).
08.15-ig: Németh	József	fotói a Sajtóház-

ban (Bp. VI., Vörösmarty u. 47/A).
08.21-ig: Képek Európája – Európa ké-

pei – fotókiállítás a Magyar Nemzeti 
Múzeumban (Budapest VIII., Múzeum 
körút 14–16.).

08.31-ig: Kiállítás Vódli	 Zoltán	 termé-
szetfotóiból az Ócsai Madárvártán.

09.22-ig: Norbert	 Kaufmann:	 Polaroi-
dok és más síkok – ArtBázis (Budapest 
VIII., Horánszky u 25.).

09.25-ig: Moholy-Nagy	László:	The Art 
of Light – Ludwig Múzeum Kortárs Mű-
vészeti Múzeum (Bp. IX., Komor Mar-
cell u. 1.).

11.15-ig: A 2011 – az Erdők Nemzetközi 
Éve alkalmából meghirdetett fotópályá-
zat nevezési határideje (FM 155.).

12.31-ig: A Tótkomlós záridőben c. pályá-
zat beküldési határideje (FM 154.).

12.31-ig: Az Országos Magyar Vadászka-
mara által meghirdetett fotópályázat ha-
tárideje (FM 159.).

12.31-ig: Korok, képek, kamerák – fotog-
ráfiatörténeti állandó kiállítás a Herman 
Ottó Múzeumban (Miskolc, Papszer 
1.).

12.31-ig: Kunkovács	 László:	 Életmű-ke-
resztmetszet – Gyomaendrőd, Endrődi 
Tájház (Sugár u. 20.).

12.31-ig: Kunkovács	 László:	 Élő pász-
torkultúra a Hortobágyon – Hortobá-
gyi Természetvédelmi és Génmegőr-
ző Nonprofit Kft. székháza (Hortobágy, 
Czinege János u. 1.).

12.31-ig: Kunkovács	 László:	 Hagyo-
mányos halászat hazai vizeinken – Sár-
egres–Rétimajorban (Fejér megye), az 
Aranypont Halászati Múzeumban.

12.31-ig: Kunkovács	 László:	 Pusztaiak 
– Kondorosi Csárda (Kondoros, Hősök 
útja 23.).

Ha előfizetésről érdeklődik: elofizetes@fotomozaik.hu

PályázatokA pályázati kiírások kivonatosak. Kérjük, a 
részletekért érdeklődjön a kiíróknál, illetve 
a megadott elérhetőségeken.

A vadvédelemért
Újra meghirdeti a tavaly indított sikeres 
fotópályázatát az Országos Magyar Va-
dászkamara. A pályázat célja korunkban a 
vadvédelem elengedhetetlen szükségessé-
gének demonstrálása.

Manapság a területen járó hivatásos és 
sportvadászok csaknem mindegyikénél 
van fényképezőgép, képrögzítős mobilte-
lefon, netán kamera, amelyekkel rögzíte-
ni és bizonyítani tud olyan eseményeket, 
amelyek a vad fokozott védelmét indo-
kolják. A rendkívül széles témakörbe a 
hasznos apróvad szaporulatának elpusztí-
tása, a ragadozók és kóbor ebek kártétele, 
a civilizációs ártalmak, az orvvadászat, 

a gépek okozta károk, a kikaszálások, a 
gázolások és a mérgezések éppúgy be-
letartoznak, mint bármilyen egyéb a va-
don élő állatvilágra nézve ártalmas hatás. 
Az összegyűlt anyagból a későbbiek so-
rán kiállítás, szórólap, publikáció készül-
het, amelyekben a képi megfogalmazás 
meggyőző erejével azok számára adhat 
üzenet értékű, mozgósító figyelmeztetést, 
akik akarnak és tudnak is tenni a pusztí-
tások megakadályozásáért, az ebből szár-
mazó felmérhetetlen károk csökkentésé-
ért.

Az első három helyezett pénzjutalom-
ban részesül, amelynek átadására a jövő 
évi FeHoVa kiállításon, ünnepélyes külső-
ségek között kerül sor.

A helyezettek díjai: I. díj 80 000 Ft; II. 
díj 50 000 Ft; III. díj 20 000 Ft.

A pályázatokat digitalizált formában, 
dvd-n (felbontás min. 300 dpi) 2011. de-
cember 31-ig postán vagy elektronikus 
úton az OMVK címére kell beküldeni: 
1027 Budapest, Medve u. 34–40., biro.
gabi@omvk.hu. A borítékra kérik ráírni: 
Fotópályázat.
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Lapzárta minden hó 10-én. • Megjelenés a hónap végéig.

BudapeSt: Ágens Reklám és 
Kereskedelmi Kft., 1027 Fő út 73. 
• Camera Kft., 1085 Somogyi B. u. 

20. • Fotó Szerviz, 1146 Thököly 
út 88. • proimage Kft., artfoto, 
1024 Moszkva tér 10. • deBRe-

Cen: tenno Foto Kft., 4025 Si-
monffy u. 1/A • tenno Foto Kft., 
4027 Füredi út 27.

A Foto Mozaik havilap megtalálható  
az újságosstandokon és az alábbi szaküzletekben
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A	kiadványt	támogatja:

Canon FD 300/2.8 l eladó, optikailag hi-
bátlan, karcmentes, kívülről néhol karcos. 
Összes obj.-sapkájával, napellenzővel, bőr-
tokkal! 180 E Ft. 30/511-6138, lazbence@
gmail.com
Eladó 2 db EoS 1D mk-II váz karcmentesen 
249 E Ft-ért. Az egyik 78 E expós, hibátlan. 
A másik csak 8000 exp., de az elektronika 
hibás. 70/299-0005
Eladó nagyon szép, megkímélt állapotban 
Canon FD 135 mm f2 teleobj. Megfelelő át-
alakító adapterrel dig. f.-gépekkel is hasz-
nálható. 30/9242-672
Eladó 100% újszerű állapotban Canon EF-
S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM obj. kisfilm-
re átszámítva 28-135 mm-nek felel meg 
képstabilizátorral! Első-hátsó sapkával. 65 
E Ft. 30/9242-672
Eladó nagyon szép megkímélt állapotban 
Canon FD 50 mm f1,4 alapobj. Adapterrel 
használható, EoS, nikon, 4/3 olympus, va-
lamint micro 4/3 szabványú dig. f.-gépe-
ken. 28 E Ft. 30/9242-672
Eladó 100% újszerű állapotban Tamron 
10-24 mm F/3,5-4,5 SP Di II lD ASl IF obj. 
Canon dig. f.-gépekhez. napellenző, első-
hátsó sapka, valamint 77 mm-es szűrő is 
tartozék. 85 E Ft. 30/9242-672

Cokin
Cokin szűrőt keresek: Fl-W és Fl-DAy (hi-
deg és meleg fényű fénycsőhöz). 30/617-
4103

Durst
Durst 900 AF 6×9 nagyítógép ClS 500 szí-
nes szűrőfejjel multigrade papírok nagyítá-
sára is 2 db obj.-vel új állapotban eladó 150 
E Ft. 70/282-3481, pontos2@freemail.hu

Forte
Eladó Forte Bromofort ff. fotópapírok 
9×12, 9×14, 10×15, 18×24 cm méretek-
ben, bontatlan fehér dobozos, 100 lap/do-
boz, Bp.-en. szekelyfoto@freemail.hu

Minolta

Minolta xDs 1,7/50 új állapot 35 E Ft. x 
300s 1,7/50 új állapot 20 E Ft. MD 1,8/35 
szép 29 E Ft. MC Rokkor 2,8/16 59 E Ft, Mi-
nolta-Sony 2× 18 E Ft. x300s, x700, mind 
szépek, hibátlanok, eladók. 70/282-3481, 
pontos2@freemail.hu

nikon

Coolpix 4500 szép, szépen működő álla-
pot, perspektívakorrekció, színes filmne-
gatívot pozitívra fordító inverzálás és dia-
másolás stb. 19 E Ft. F70, F65, F50, F90x, 
AF 2×, nikkor AIs 2/135, AIs 1,4/35 89 E 
Ft, PC 2,8/35 utolsó típus 79 E Ft eladók. 
70/282-3481

Eladó (dobozzal, papírokkal) kifogásta-
lan állapotú, keveset használt D80 váz + 
MB-D80 markolat + nikkor AF-S 18-70/
F3.5-4.5 G ED Dx obj. Csak egyben: 150 E 
Ft. 30/232-9620

16-85 mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Dx 
nikkor. Eladnám kétéves alig használt, 
teljesen újszerű obj.-emet UV és cirkular 
polfilterrel. Fx szenzorra váltok. 80 E Ft. 
30/767-1310

18-200 mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR 
Dx nikkor. Eladnám alig használt, tel-
jesen újszerű obj.-emet UV és cirkular 
polfilterrel. Fx szenzorra váltok.70 E Ft. 
30/767-1310

nikon-nikkor AF 70-300 f/4.0-5.6 ED (4.3x 
ED, D, SIC) újszerű, karcmentes áll., tartozé-
kaival 55 E Ft-ért eladó, vagy nagylátó cse-
re érd. 30/437-6575

nikon-nikkor AF 28-105 f/3.5-4.5 D (3.8x) 
Makro (max. 1:2 50-105 mm között) szép 
áll. tokjában 45 E Ft-ért eladó, nagylátó 
csere érdekel. 30/437-6575

Eladó nikon SB-28 vaku. Magyar leírás, 
gyári tok van hozzá, doboza már nincs. Ál-
lapota kívül-belül kifogástalan. 30 E Ft + 
posta/futár ktg. kistvan64@gmail.com

Eladók: nikon TC 301 2× konv. (56 E Ft) 
megkímélt, szép, nikon Pk 13 közgyűrű, 
egy-két alkalommal volt gépemen (13 E 
Ft) és Manfrotto 501 videofejhez gyorscse-
retalp (új, 3000 Ft). Megtekinthetők, kipró-
bálhatók, megvehetők Bp.-en. 30/9127-
506
kifogástalan állapotú nikon TC 20 E II két-
szerező konv. 80 E Ft-ért eladó. 20/357-
8243
Eladó f.-gépek: F70 + 35-80 nikkor, lTl 2 

+ Pentacon auto 1,8/50, lTl 3 + Pentacon 
auto 1,8/50 (fénymérő hibás), Zorki 4 + 
Jupiter 8 2/50, yashica Zoomate 140 obj.: 
Pentacon 4/200, polárszűrő (58-as), UV 
és színszűrők, Praktica szögkereső. 30/225-
8254, Pécs, mgpz@freemail.hu
kihasználatlanság miatt eladó, abszolút 
makulátlan 100% újszerű állapotban Tok-
ina AF 16-50 mm f/2.8 AT-x Pro Dx zoom 
obj. nikon dig. f.-gépekhez. konstans 2,8-
as fényerő a teljes zoom tartományban, kis-
filmre átszámítva 24-75 mm-es zoomnak 
felel meg! Gyári napellenzővel, eredeti cso-
magolásban. 110 E Ft. 30/9242-672

olympus
Gyönyörű, 100% újszerű, kifogástalan me-
chanikai és optikai állapotban eladó oM G-
Zuiko Auto-s 50 mm f1,4 fix fényerejű obj. 
Megfelelő átalakító adapterrel kiválóan 
használható EoS, 4/3 olympus, Panasonic, 
micro 4/3 Panasonic vagy olympus dig. f.-
gépeken. 28 E Ft. 30/9242-672
Eredeti olympus BlM-1-es akkumulátor, 1 
db, vadonatúj, még nem használtan eladó! 
30/5500-318

Pentacon
Pentacon Six Tl 6×6 MC 2,8/80 prizmával, 
nagyon szép hibátlan tük.-aknával tokkal, 
a tükör exponálás előtt külön felcsapha-
tó 35 E Ft, szép 4/50 Flektogon és 2,8/180 
Sonnar 25 E Ft/db és egyéb hasznos tar-
tozékok eladók. 70/282-3481, pontos2@
freemail.hu

Pentax

Eladó Pentax k200D dslr kit Pentax obj.-
vel 18-50 + portrémarkolat Pentax  
D-BG3 + Tamron 18-250 mm obj. + tar-
talék akkumulátor (Energizer 2450 mAh 
8 db, Varta töltővel) + SanDisk SDHC kár-
tya 4 GB Ultra II memóriakártya. 145 E Ft. 
dirtybastardlacu@hotmail.com

Egyéb

TERMÉSZETFoTÓS lESSÁTRAk. Egy 
perc alatt felállítható, impregnált te-
reptarka anyagból, több kamera- és 
kémlelőnyílással, postai utánvéttel 
is rendelhető. 20/9237-532, www.
fotohir.hu

keresek: hátsó obj.-sapkát Pentacon Six 
végződésre, elülső obj.-sapkát 125 mm át-
mérőhöz. 52/414-338

Diatároló dobozok eladók, kétféle is. 100, 
illetve 150 Ft/db, mindkétféle fedeles és 
30 db 5×5-ös keretezett dia fér egy doboz-
ba. 52/414-338

keresek egy olyan optikai eszközt („távcső-
adaptert”?), amely teleobj. mögé csatla-
koztatva, a teleobj.-vel együtt távcsövet 
alkot, elsősorban Minolta AF bajonetthez, 
esetleg M42-höz. 52/414-338

Színes (vörös, sárga, zöld, kék, ámbra) szű-
rőüvegek (nDk-s) eladók, 49 mm-es fogla-
latba valók, 200 Ft/db. 52/414-338

Eladó PoRST 35 mm/f2,8 obj. Menetes 
(M42) csatlakozása van. Szép külső és hi-
bátlanul működő műszaki állapotban van. 
Csak automata blende módban dolgozik. 
4000 Ft. 20/383-4159

Sonnar 300-as – mechanikus blendével is 
– és Sonnar 180-as obj.-et vásárolnék meg-

kímélt állapotban M 42-es csatlakozással. 
30/9754-054

A szóban forgó terület a Budai-
hegység Nagykovácsihoz közel 
eső része, ahol a sűrű erdőtől a 
ritkás ligeterdőn és a patakkísé-
rő füzesen át az akadálytalan kör-
kilátást nyújtó kopasz hegycsú-
csig sokféle tájtípus megtalálható. 
Ráadásul gazdag a növényvilága, 
ehhez igazodóan a rovar- és lep-

kefaunája. Az országban, persze, 
másfelé is található hasonló, mo-
zaikos terület, amely felveti a fo-
tós címbeli dilemmáját.

Állvány, állványfej

A tájfotózáshoz akár a lábösz-
szekötős állvány is megtenné, ha 

elég stabil, elbírja a felszerelésün-
ket. A növény- és makrofotózásnál 
azonban gyakran kell az ilyen áll-
ványok által biztosított 50-60 cen-
timéteres minimális magasság-
nál alacsonyabbról fényképezni, 
ezért csak a terpeszthető lábú, iga-
zi természetfotós állványok jöhet-
nek szóba. Öreg Manfrotto 190-

Mit tegyen a fotós, ha jó sorsa olyan területre veti, amely tájfényké-
pezésre, növény- és makrofotózásra egyaránt alkalmas? Mit vigyen 
magával, hogy ne görbüljön a háta kilométereken át a sok cipelniva-
lótól? Hogyan használja a felszerelését? Milyen tippek-trükkök segítik 
a sikeres fotózásban? Ezekre a kérdésekre keresem a választ írásomban.

Krivánszky Árpád

A természetfotós
dilemmája



esem legalacsonyabb állása 33 
centiméter, ehhez jön még az áll-
ványfej magassága. Azóta már 
gyártanak sokkal alacsonyabbra 
állítható modelleket is. A problé-
mát áthidaltam úgy, hogy szerel-
tettem egy gyorscseretalppal ellá-
tott „satut” az egyik állványlábra, 
viszont ehhez csak állványgyűrűs 
optikát használhatok, hogy állíta-
ni lehessen a látott képet vízszin-
tesre és függőlegesre is. Ha az így 
elérhető mintegy 10 centiméter is 
sok, nincs más hátra, be kell vet-
ni a babzsákot. Igen ám, de ekkor 
meg a fejünknek kéne gödröt ásni, 
hogy belenézhessünk a keresőbe! 
Ekkor tesz jó szolgálatot a szem-
kagyló helyére feltehető szögkere-

ső, amelyet a legújabb gépvázakon 
feleslegessé tesz a kihajtható LCD 
panel és a rajta látható élőkép.

Fej is kell az állványra, a 
3D-s túl körülményes, megőszü-
lünk (velem is ez történt!), mire 
beállítjuk a virágunkat. Jó válasz-
tás egy gömbfej, a méretválasz-
tásnál gondoljunk arra, hogy ne 
csak a jelenlegi legsúlyosabb fel-
szerelésünket bírja el, hanem a jö-
vőben beszerzendő komolyabb, 
súlyosabb optikáinkat is (egyszer 
csak vége lesz ennek a fránya 

gazdasági válságnak…). Nekem 
egy Manfrotto pisztolyfejem van, 
tulajdonképpen ez is egy gömbfej, 
csak fogantyúval látták el.

Ha egyszer fixen rögzítettük a 
talajon az állványunkat, kár lenne 
kimozdítani onnan, ilyenkor jön 
jól egy gyorscseretalpba beépített 
vagy arra helyezhető beállítósín, 
amelyen finoman előre-hátra 
csúsztathatjuk gépvázunkat.

Az természetes, hogy kioldózsi-
nórral exponálunk, s a pengeéles-
ség érdekében bevethetjük még a 

tükörfelcsapás csodaszerét is. A 
kis tömegű tükör felcsapódása 
is okozhat kisebb bemozdulásos 
életlenséget, ennek elkerülésére 
szolgál a kétszakaszos exponá-
lás: elsőre csak a tükör csapódik 
fel, majd a rezgés elültével, pár 
másodperc várakozás után a ki-
oldózsinór gombjának második 
megnyomására lép működésbe a 
zárszerkezet.

Tájfotóhoz többféle objektí-
vet, zoomot vihetünk magunkkal 
a nagylátószögtől a teléig, s a te-
leobjektívünket közgyűrűsorral 
kiegészítve készen állunk a vi-
rág- és makrofotózásra is. Illetve 
majdnem készen, de erről a kö-
vetkező fejezetben lesz szó.

Befolyásoljuk a fényt

Tájfotónál az a legjobb, ha leg-
alább közepesen kontrasztos a fé-
nyünk, a növény- és makrofelvéte-
lekhez azonban kedvezőbb a lágy, 
kevésbé kontrasztos fény, de ez 
nem mindig áll rendelkezésünkre. 
Tájfotónál be kell érnünk azzal, 
ami van, de növény- és makrofo-
tónál teremtsük meg a megfelelő 
feltételeket! Ehhez a fotós tulaj-
donképpen magával cipeli a mű-
teremben szokásos kellékek egy 
részét kicsinyített, kompakt kivi-
telben.

A fény befolyásolására nagyon 
praktikus, kis helyre összezsu-
gorítható szetteket lehet kapni. A 

teljesen feketével el lehet zárni 
főtémánktól a direkt fényt, az át-
tetsző fehéret (diffúzor) pedig a 
témára eső fény csökkentésére és 
lágyítására lehet felhasználni. A 
szett többi darabja különböző ár-
nyalatú fényvisszaverő felületek-
kel ellátott derítőlap. Nekem kö-
zülük az arany-ezüst csíkozású a 
kedvencem, amelyik meleg, nap-
fény színhőmérsékletű derítést ad. 
Rém egyszerű ezt használni: az 
objektív vagy a főtéma mellől be-
célozzuk a főtémát, a lap irányá-
val és dőlésszögével, valamint a 
főtémától való távolságával sza-
bályozhatjuk a derítés erősségét. 
Tulajdonképpen a nap vagy a vi-
lágos égbolt fényét vetítjük a fő-
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témánk árnyékos részeire, s a ke-
resőben vagy az LCD panelen 
azonnal látjuk mesterkedésünk 
eredményét.

Nem körülményesebb a lágyító 
diffúzor használata sem, ezt a fő-
téma és a fényforrás közé helyez-
ve csökkenthetjük és szórhatjuk, 
lágyíthatjuk a nap erős, az ég-
bolt igen kis területéről származó, 
koncentrált fényét. A diffúzorlap 
mérete azonban sokszor nem elég 
a főtéma hátterére jutó fény be-
folyásolására. Ekkor vásároljunk 
egy fehér esernyőt a kínai piacon 
(ócó, nadon ócó!), s ezt kinyitva 
tegyük a fény útjába. Szeles idő-
ben rakjunk valami súlyt a nyél 
végére, különben szaladhatunk az 
ernyőnk után!

Sokszor lenne szükségünk há-
rom kézre, de az egyiket helyet-
tesíthetjük „rögzítéstechnikával”. 
Ez egymásba illeszthető pálcák-
ból áll, egyikük hegyes végű, a 
földbe szúrható, a tetején levőn 
pedig egy csipeszbe foghatjuk 
be például a derítőlap szélét. Ha 
több fény kell koncentráltan kis 
területre, akkor használhatunk 
elemlámpát. Elfér a hátizsákunk-
ban egy kis kézi lupe is, megvizs-
gálandó, nincs-e a virágunknak 
szabad szemmel nem látható rej-
tett hibája, avagy bogarunk lábai-
nak száma eléri-e a hatot (pókok-
nak a nyolcat).

Feltétlenül vigyünk magunkkal 
porecsetet a frontlencsére vagy a 
szűrőre tapadó szennyeződés el-
távolítására. Objektívcserénél, 
közgyűrűillesztésnél pedig vi-
gyázzunk, ne kerüljön kosz a kép-
érzékelőre.

Milyen témákkal  
találkozhatunk?

Az egyik turistaút az Ördögárok 
felső folyásához közel vezet, a 
friss hajtásokkal dicsekvő füzek 
és más nedves környezetet ked-
velő fák, bokrok nagyon szép lát-
ványt nyújtanak kora tavasszal. 
Ugyanebben az időszakban az 
erdő alja terítve van az odvas kel-
tikék virágszőnyegével. A Nagy 
Szénás kopasz csúcsa kitűnő ki-
látóhely, úgy május végéig érde-
mes a virágos rétet is belevenni 
előtérként. Később is érdekesek 
egy fűfélének, a lappangósásnak 
a boszorkánykörei, a réteken pe-
dig tavasz végén árvalányhaj haj-
ladozik a szélben.

A területen több száz fajta virá-
got láthatunk, köztük számos rit-
ka, védett fajt, vigyázzunk rájuk! 
Legkorábban, márciusban már vi-
rít az év vadvirága, a leánykökör-

csin és a tavaszi hérics, májusban 
és június elején pedig sorra nyíl-
nak a kosborok (a trópusi orchi-
deák hazai talajlakó rokonai), vi-
rít a tarka nőszirom, a hűvös erdő 
mélyén pedig virágot bont az ele-
gáns turbánliliom. Közben nünü-
kék, cincérek, szarvasbogarak ke-
rülhetnek a lencsénk elé, valamint 
lepkefajok sokasága.

Utóbbiakat terepszínű ruhá-
ban, lassú mozgással közelíthet-
jük meg, s vagy hagyományosan, 
állványról fotózzuk, vagy az ISO 
értéket feljebb állítva próbálkoz-
hatunk kézből is. A lepkéknek ás-
ványi anyagokra is szükségünk 
van, ezért a turistautak nedvesebb 
szakaszain vagy egy kisragadozó 
pottyantékán gyakran valóságos 
lepketömeget fotózhatunk, óvatos 
megközelítéssel, az ő szintjükről, 
tehát babzsákról.

Szép fényeket, izgalmas fotóté-
mákat kívánok!

Derítőlap, babzsák, 
rögzítéstechnika, kis elem-

lámpa, állványlábra sze-
relt satu, szögkereső, mind-

ez egy fehér kínai ernyőben

Porecset, közgyűrűsor, kioldó-
zsinór, fejlámpa, kézi nagyító
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Az elkövetkezendő két hónap a va-
káció, az utazások elsődleges idő-
szaka. Ilyenkor még azok is előve-
szik a fényképezőgépet, aki egész 
évben szinte alig, legfeljebb egy-
egy családi esemény során. A ke-
vesebb tapasztalattal rendelkezők-
nek azonban nemcsak a kevés fény 
okoz problémát, hanem bizony 
a kelleténél több is. Nyáron pe-
dig ez meglehetősen gyakori, ami 
nemcsak a hőségben mérhető, ha-
nem sok használhatatlan képben is. 
Ezek elkerülésére próbálok néhány 
hasznos tudnivalóval szolgálni.

Fény-árnyék

Évek óta megfigyelt tapasztala-
tom, még a saját magam kezde-
ti időszakait is figyelembe véve, 
hogy sokan gondolják azt – lévén 
a fény leképezéséről van szó –, a 
sok fény csak jót tehet a képnek. 
Eleve csak napsütésben veszik 
elő gépüket, ami sok esetben ért-
hető is, hiszen egy épület- vagy 
városfotó – különösen, ha az ég 
is szerepel a képen – elég laposan, 
unalmasan mutat fény nélkül, te-
tézve ezt a kiégett éggel, vagy a 
besült előterekkel. A télen havas 
felületeken szikrázó napsütéssel 
szemben a nyári fények fő prob-

lémája a hosszú ideig tartó ma-
gas napállás. Gyakorlatilag reggel 
8-tól késő délután 5-6 óráig gya-
korlott fotós nem erőlködik sza-
bad téren a fotózással a májustól 
szeptember közepéig tartó idő-
szakban. A mai digitális világban 
a rugalmas színhőmérséklet-ke-
zelés ugyan egyszerűen megold-
ja a nyári napfény egyik (egyéb-
ként legkisebb) problémáját, a 
meglehetősen magas színhőmér-
sékletet, a túlzottan rövid árnyé-
kokkal és a nagyon erőteljes fény-
árnyék különbségekkel szemben 
azonban még nem született haté-
kony ellenszer. A rövid árnyékok-
kal szemben csak az a megoldás 

lehet, hogy elköltözünk erre az 
időszakra valamelyik sarkvidékre. 
A nagy fény-árnyék különbsége-
ket többé-kevésbé áthidaló HDR 
technológiák viszont, nem biztos, 
hogy kivitelezhetők egy utazás, 
városnézés vagy egyéb szabad-
idős program közben. Nem be-
szélve arról, hogy nem is biztos, 
egyáltalán megéri-e az állvánnyal 
és a hosszadalmas utómunkával 
való pepecselést egy utazási em-
lékkép, amelyen a párunk moso-

lyog bele a képbe, valami neveze-
tes helyszín előtt, fejéből kinövő 
lámpaoszloppal.

Kevés az időnk

Az előző bekezdés szerint tehát 
nem is érdemes nyári utazásain-
kat vagy egyéb programjainkat 
megörökíteni? Erre csak az le-
het a válasz mindenkitől: dehogy-
isnem! Azt azonban a legelején 
leszögezem, hogy a szervezett 

Nyár
van… A Duna-parti nyárfákat az esti, 8 óra körüli lemenő nap világítja meg. 

Az előtér árnyékai már szépen átrajzoltak, a háttérben keletkezett 
besülések pedig jobban a fákra és a fényre helyezik a hangsúlyt. Jó 
tudni, ahhoz, hogy visszaadhassuk a kelő vagy a nyugvó nap vörö-
ses színét, nem szabad automata fehéregyensúlyt alkalmaznunk.

Folytathatnánk 
a slágert akár 
alig fürdőruhá-
ban is, ám a nyár 
nemcsak a lenge 
öltözetek, hanem 
a fotózás csúcs-
szezonjának is 
számít, különö-
sen az úgymond 
hétvégi fotó-
sok körében.

Vajda János

��
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társasutak a legkevésbé kedveznek 
az igényesnek mondható fotóknak. 
Mégpedig azért, mert az összeál-
lított program időbeosztása mesz-
sze nem a fotográfia, hanem a köz 
igényeinek felel meg. Már elmúl-
tak a szép reggeli fények, amikor 
felkerekedik a társulat, és a legpo-
csékabb déli fényben kerülnek a 
legnagyobb izgalommal várt érde-
kességhez. Hiába a piramisok vagy 
az Eiffel-torony, ha ebben az idő-
szakban tűz a nap, a legcsodább 
masinával sem fogunk a magunk 
számítógépén kívül értékelhető ké-
pet készíteni. Ha meg épp beborul, 
akkor azért nem, csak ha valami 
időjárási jelenség nem teszi sze-
rencsésen különlegessé a helyszínt. 
Ha nem rendelkezünk saját autó-
val és ebből adódó egyéni utazási 
kedvvel, az utazási irodák segítsé-
gét csak az utazás és a szállásfog-

lalás erejéig vegyük igénybe. Így 
magunk oszthatjuk be az időnket, 
ami a viszonylagos kényelmetlen-
ségért elegendő kárpótlás.

A szenvedélyes természetfotó-
zók tudják, hogy a nyári időszak-
ban milyen rövid az igazán szép 
fények ideje. A nap első felében 
a pirkadattól kb. 7-8 óráig, míg 
a másodikban 5-6 órától az alko-
nyatig élvezhetők, illetve használ-
hatók ezek az adottságok. Ami az 
estében kellemes, vagyis eléggé 
kitolódik időben a fényképezés-
re szánható idő, az a reggelekben 
pont az ellentettje, hiszen a virra-
dat viszont elég korán kezdetét ve-
szi. Ha jó fotókra van igényünk, 
bizony a tyúkoknál előbb kell kel-
nünk. A korán kelés azonban több 
szempontból is megéri. Természeti 
környezetben a hajnali párák a fel-
kelő nap fényében varázslatossá 

alakítják a tájat, legyen az hegység, 
vízpart vagy síkság. A városokban 
pedig a korai órákban még kevés 
jármű és járókelő megkönnyíti a 
városrészletek megörökítését. Az 
ilyenkor előforduló kevés ember 
többnyire a helyiek közül való, 
valamilyen mindennapi tevékeny-
ség okából, így lehetőségünk jut 
hangulatok, életképek fényképe-
zésére. Az épület- és egyéb részle-
teknek is kedveznek a korai órák-
ban még hosszú, de kiegyenlített 
árnyékokat adó fények. A fotózás 
minden területén igaz a mondás: 

„Ki korán kel, aranyat lel.”
A délutánok és az esték egész 

más hangulatokat adnak. A termé-
szetben csak akkor lehet páránk al-
kony tájékán, ha napközben nagy 
eső esett, és estére teljes erejéből 
újra kisüt a nap. A szép, meleg fé-
nyek azonban pára nélkül is izgal-

masabbá teszik a képi lehetősége-
ket. A városokban a megnövekedett 
nyüzsgés miatt már csak ezt a han-
gulatot lehet megörökíteni, de a 
kék óra leteltéig adódhatnak bőven 
érdekességek a számunkra. A rész-
letekhez, zsánerekhez is igazán al-
kalmas ez az időszak.

A nap állása

Mihez kezdjünk a nap többi részé-
vel, tehetik fel magukban sokan a 
kérdést? A legkézenfekvőbb a ko-
rai kelést orvosolni egy kis sziesz-

tázással, hogy estére újra fittek le-
hessünk, de ezt valami egzotikus 
vagy olyan helyen, ahová nem ju-
tunk el nap mint nap, nem igazán 
engedheti meg magának az ember. 
Ha borult időnk van, akkor ki le-
het használni a kiegyenlítettebb 
fény-árnyék viszonyokat a meg-
felelő témákkal. Ilyenkor érde-
mes ügyelni arra, hogy ne kerül-
jön sok ég a képre, mert óhatatlan 
annak kiégése, vagy az alatta lévő 
részek besülése. Kerülni érdemes 
az olyan jellegű témák fényképe-
zését is ilyenkor, amelyek igény-
lik az anyagszerűséget, hiszen a 
fények és az árnyékok nélkül a té-
mák nagy részét nem lehet plasz-
tikusan ábrázolni. Kiválóan al-
kalmas azonban ez az időjárás a 
portrék és egyéb olyan képek ké-
szítésére, ahol az ember is szere-
pet tölt be a képen. A szórt fény a 
legideálisabb ezekhez a képekhez. 
A nagy nyári, napközbeni napsü-
tés azonban nemcsak a hőséggel 
átkoz bennünket – különösen vá-
rosi környezetben –, hanem a me-
redek napállás miatt az elég lehan-

Az Eger közelében, a Bükkben fekvő Szarvaskő az ország egyik 
legszebb fekvésű hegyi falva. A várhegyről a kép egy júliusi ká-

nikulai napon készült, délután 4 óra előtt valamivel. Az első ké-
pen a nyers RAW-ból kibontott kép látható. A színek fakók, élettele-
nek a sok kék színtartomány miatt. A beállított RAW-ból kibontott 

és képszerkesztőben tovább szín- és kontrasztjavított kép a kö-
rülményekhez képest elfogadható képet eredményezett.

Az újpesti városháza képe 
augusztus elején készült 11 óra 
körül. A kép csak az érdekes fel-
hőzet miatt készült el. A szeren-

csés fényirány nem okoz nagy 
árnyékos felületeket a képen, így 
a polarizációs szűrővel és a meg-

felelő utólagos korrekciókkal 
használható kép születhetett.

Bár már 5 óra felé járt a kép 
készültekor, augusztus 20-án, 
de a fülledt idő miatt még ek-

kor is elég mostohák voltak a 
fényviszonyok. Csak az ese-

mény miatt készült a kép.



goló látványt mutató táj-, illetve 
városképekkel is. Ha tiszta az idő, 
a kontraszt ilyenkor nagyon erős. 
Az árnyékok szurkosan sötétek 
lesznek, a csúcsfények meg igen 
közel kerülhetnek a részlette-
len, üres fehérhez. Ha meg párás 
a levegő (ami nyáron elég gya-
kori), akkor képeinkből színtelen, 
lapos és rajtunk kívül mindenki 
más számára érdektelen massza 
lesz. Ezek a napközbeni idősza-
kok kedveznek a fedett helyek fel-
keresésének, ahol azért adódhat-
nak alkalmak fényképezésre is a 
múzeumlátogatás, bevásárló körút 
vagy éppen a sörözés mellett.

Korrigálni kell!

Az egész napos nyári fotózások el-
engedhetetlen kelléke a polarizá-
ciós szűrő. Ha éppen szerencsénk 
van, és tiszta az idő, akkor az ég 
felől érkező fénytöbbletet orvo-
solhatjuk vele, páraszűrő tulaj-
donságuk miatt pedig a párás le-
vegőben készült nyílt vagy távlati 
képeinken javíthatja a színképet. 
Jelentős hátrányban vannak ebben 

a tekintetben azok, akiknek a gé-
pére nem lehet szűrőket csatlakoz-
tatni. Ha már délben elengedhe-
tetlen, hogy valamit lencsevégre 
kapjunk, legyünk körültekintőek. 
Ne kerüljenek a képre nagy árnyé-
kos felületek. A sok világos felü-
let viszont a fénymérőinket csap-
ja be, különösen víz mellett. Ha 
lehet, korrigáljunk valamelyest a 
túlexpozíció felé. Ha feltétlenül el 
kell azokat az emlékképeket ké-
szítenünk, amelyeken útitársaink 
is látszódnak, keressünk olyan he-
lyet, ahol a természetes derítőfe-
lületek csökkentik a szemgödrök-
nél keletkező fekete foltok zavaró 
hatását. A beépített vaku ilyenkor 
jó szolgálatot tehet, de vezéreljük 
lejjebb a fényerejét 1-1,5 fényér-
tékkel. A csak jpg-re rögzítőknek 
érdemes a napközbeni fényké-
pezésekkor nem hagyatkozni az 
automatikus fehéregyensúly-beál-

lításra. Próbaképekkel meg lehet 
találni a megfelelő előre beállított 
fehéregyensúlyt, amely vagy a bo-
rult idős, vagy az árnyékos lehet. 
A napfény szinte biztos, hogy nem, 
hiszen ilyenkor a fény színhő-
mérséklete 6-7200 kelvin körüli. 
RAW-ban fotózók vannak ilyen-
kor nagy előnyben, hiszen utóla-
gos pontos beállításokkal finoman 
ki tudják küszöbölni a színtorzu-
lásokat, és megfelelő expozíciós 
beállítások esetében a kontrasz-
tosságot vagy a lapos képet is kor-
rigálni tudják. Egy megismételhe-
tetlen úton igazán vétek RAW-s 
géppel csak jpg-re fényképezni!

A nyár egyik legizgalmasabb 
fotográfiai lehetősége a mostaná-
ban egyre gyakoribb szélsőséges 
időjárásból adódó különleges ké-
pek. A viharok előtti és utáni sötét 

egek az előteret megvilágító fény-
nyel mindig minden környezetben 
hálás témák. Érdemes ezekre fel-
készülni, miként a szivárványokra 
is (polárszűrő!). Ha megfelelő he-
lyen vagyunk, a nagy felhőszaka-
dásokat sem szabad elszalasztani.

Legyen memóriánk!

Hosszabb utakon problémát jelent-
het az anyag archiválása, hiszen 
még a jpg-k is hamar elfogyaszt-
hatják a rendelkezésünkre álló 
kártyakapacitást. A legnagyobb 
hiba az lehet ilyenkor, hogy csök-
kentjük a jpg képek méretét és a 
tömörítés finomságát. A menet 
közbeni méretváltoztatgatásoknak 
megvan az a hátulütője, hogy egy 
mellékesebb téma fotózása köz-
ben hirtelen beszaladhat egy jó 
téma, és vagy nincs időnk átállni, 
vagy a lehetőség szalad el. Sze-
rintem az előbbi még bosszan-
tóbb is, mert minek a jó kép, ha 
nincs benne elég pixel, inkább 
maradjon csak meg az emléke-

A tolnai táj egy augusztusi estén készült, fél hét körül. Az árnyé-
kok ugyan még mindig eléggé átrajzolatlanok, de a napfény szín-
hőmérséklete ilyenkor majdnem azonos a digitális kamerák 
napfény értékével, az 5200 kelvinnel. Emiatt lehetett szinte egé-
szen pontosan vezérelni már a helyszínen a kép színpreferenciáit. 
A polárszűrő alaposan tovább javította a felvétel végeredményét.

A Duna-Tornyok képét az augusz-
tus végi lemenő nap festi át. Bár 

alig múlt még 7 óra a kép készülte-
kor, de a nyár ilyenkor már a végét 

járja, így korábban használhattam 
ki az elszíneződő napfény hatását.

zetben. A memóriakártyák egy-
re olcsóbbak, megéri többet vinni 
magunkkal, vagy beszerezni egy 
háttértárat. Laptoppal rendelke-
zők és magukkal cipelők jelentős 
helyzeti előnyben vannak, hiszen 
esténként vagy a sziesztaidőben 
viszonylag elfogadható megjele-
nítőn szortírozhatják a képeket, és 
menthetnek be nagy tárolóhelyre. 
Napközben viszont biztos nem ci-
peljük magunkkal, hacsak nem áll 
a rendelkezésünkre egy minden-
re képes „serpa”, ezért a tartalék 
kártya igen fontos, miként a telje-
sen feltöltött tartalék akkumulátor 
vagy elemkészlet is.

Tudom, hogy nem egy leány-
álom a dinnyeérlelő időkben egész 
nap a felszerelés mellett még az 
állványt is cipelni magunkkal, de 
az úti csomagból nem maradhat 
ki, hiszen pont a legszebb fények-
ben van rá a legnagyobb szükség, 
és az esti városképeknél is elen-
gedhetetlen.

Jó nyarat, sok élményt, szép fé-
nyeket!
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a  h ó n a p  r e k l á m f o t ó J a
Benkő	Sándor	sorozata

A cikksorozat magyar divat- és reklámfotográfusok munkáiból merít. 
Ki készítette a fotót, milyen céllal és hogyan készült el egy-egy jelleg-
zetes felvétel? Ezúttal Barnie Clark magazinban megjelent felvételé-
vel ismerkedünk meg.
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Fiatal, lendületes tehetség. A kez-
detektől Barnie fő célja, hogy ön-
tudatos fotográfus legyen, és az 
is maradjon. Olyan, aki nem is-
mer akadályokat, ha arról van 
szó, hogy a legjobb eredményt 
érje el. Szereti a gyors, érzékve-
zérelt munkát, ezért digitálisan 
fotózik. Jeleneteit viszont sok-
szor igényesen és aprólékosan 

készíti elő. Sokat játszik a kont-
rasztállítási lehetőségekkel. Köz-
vetlen fényeket alkalmaz, sokszor 
használja a vakufény adta lehető-
ségeket. Elmegy merészen odáig, 
hogy a létrehozott jelen már-már 
szürreálisnak tekinthető, átlépi a 
puszta leképezés határvonalát, és 
egy virtuális művészi világ terü-
letére lép.

Barnie

Már az iskolában erősen ér-
dekelte a fotografálás, és az 
érettségit követő rövid orien-
tációs fázis után a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem 
vizuális kommunikáció–fo-
tográfia szakára nyert felvé-
telt, amelyet 2010-ben sike-
resen be is fejezett.

2009-ben vett részt az 
Erasmus programban, és 
egy évet a párizsi École Su-
périeure Estienne-en tanult 
(École Superieure Estienne 
des Arts et Industries Gra-
phiques). Kihasználva az új 
ösztönző környezetet, sok le-
hetőséget kapott tehetségé-
nek kamatoztatására.

Budapestre visszatér-
ve számos fontos megbízást 
kapott, de küszködik a ha-
zai inspirációs források hiá-
nyával és divat-szakmédiák 
színvonaltalanságával, ezért 
szakmai jövőjét külföldön 
látná legszívesebben.

Technika:
Nikon D700, 24–70 mm f:2,8, derítőlap és az én szemem.
 (Barnie)

É rdekes, hogy még mindig tart 
a világ legkisebb fényképező-

gépe címért folytatott versengés – 
gondolom, már nem sokáig, ha-
marosan olyan kicsi lesz, hogy 
nem is látjuk. Mindenesetre 
most egy újabb jelent meg a 
Sonytól. A legkisebb és leg-
könnyebb cserélhető objektí-
ves fényképezőgép APS-C ér-
zékelővel: Sony NEX-C3.

A 16,2 megapixel felbontású 
érzékelő HD videók készítésére 
is alkalmas. A fényképezőgép hát-
oldalán egy mozgatható, 7,5 cm-es 
LCD-t helyeztek el, amely TrueBlack 
technológiájával biztosítja a kontrasztos 
képet, még erős napfény mellett is. Természe-
tesen a Sony esetében nem maradhat el a 3D panorámakép 
funkció sem, melyet a Sony 3D TV-n közvetlenül élvezhe-
tünk.

Kimondottan jónak tűnik az Auto HDR sorozatfelvétel, ami-
kor három egymást követő expozícióval biztosítja a rendszer, 
hogy az árnyékos és a napsütötte részeken egyaránt megmaradjon a 
részletgazdagság ugyanazon a felvételen.

*

U gyancsak újdonság a cégtől a 30 mm-es F:3,5 fényerejű, 1:1 
leképezésű makroobjektív. Legkisebb tárgytávolsága (2,4 

cm) ideálissá teszi részletgazdag makrofelvételek elkészítésére. Az 
objektív E bajonettel, kompakt mérettel, egy ED és három 
aszférikus lencsével jellemezhető.

*

A z új fényképezőgép mellé új villanó is jár. A 
Sony HVL-F20S vaku közvetlenül a váz-

ról kapja az energiaellátását, nem szükséges külön 
akku vagy elem. Így ultra-kompakt és könnyű ki-
egészítője lehet az amúgy sem nagy felszerelésnek. 
A vaku vezérszáma: 20 (m, ISO 100, 50 mm). Ál-
lítható a feje és a teljesítménye is, ezáltal jól hasz-
nálható közvetlen megvilágításra vagy derítésre 
egyaránt.

Egyik nap csörgött a telefon, hogy ráérek-e holnap, mert egy port-
rét kellene fotóznom. Épp elég sok munkám volt, szóval alig ma-
radt némi szabadidőm, mondtam hát, hogy nem érek rá, mire az 
volt a válasz, hogy „de a Beastie Boys-t kéne fotózni”. Persze 
rögtön rávágtam, hogy ráérek!

Szóval a Beasty Boys az új lemezüket jött promotálni Párizs-
ba, és én voltam az egyik szerencsés, aki lefotózhatta őket a Clark 
magazin megbízásából.

Egyórás várakozás után végre beengedtek minket a szállodába. 
Előttem két fotós, utánam három, szóval fel kellett kötnöm a ga-
tyám, hogy gyorsan és jót fotózzak.

Kinéztem egy helyszínt, belőttem a fényeket, két-két élfényt ol-
dalról, egy szórtat szemből... Kimértem, beállítottam, minden 
frankó volt.

Aztán megjött a menedzser, aki határozottan közölte, hogy nem 
használhatok vakukat, és kint kell fotóznom a szabad ég alatt.

Nagyon örvendtem a rossz hírnek, kérdeztem is tőle, hogy ak-
kor ők mikrofon és lemezjátszók nélkül fognak majd rappelni...? 
Elővettem a kis derítőlapomat, rábíztam hűséges asszisztensemre, 
hogy irányítson rájuk egy kis fényt.

Kicsit még dumáltam a srácokkal (inkább faterokkal), mondtam 
nekik, hogy mutogassanak rappesen, aztán nem is nagyon kellett 
instruálnom őket, csak nyomtam a gombot. Az eredmény, remélem, 
magáért beszél.

Barnie

www.iambarnie.com

A	legkisebb		
Sony
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Sajnos mégis problémát okoz a 
megfelelő élesség elérése, mert 
egyre nagyobb felbontású és szín-
felbontású monitoron nézzük a 
felvételeket, és egyre nagyobb 
felbontásban fotózunk.

Egyre nagyobb

Az élesség problémája így már 
hatványozottan jelentkezik, hi-
szen a csúcskategóriás gépek 
már becsúsztak a korábbi 645-ös 
(4,5×6 cm-es), középméretű gé-
pek kategóriájába. Fokozottan 
jelentkezik a bemozdulás, a be-
rázás, az autofókusz hibája. Kép-
stabilizátor nélkül szinte botorság 
kézből fotózni, főleg teleobjektí-
vekkel.

Másfelől sokan hiszik azt, hogy 
a kitobjektív a felelős az életlen 
képért, mert rossz a rajza. Holott 
az igazság az, hogy a JPEG kép-
minősége igen csapnivaló, még a 
profi gépvázakon is! Hiába állít-
juk a legjobb minőségre a gépet. 
Az egyetlen kiút a RAW. Nem 
egy tanítványom csalódott az 

„L-es” objektív megvásárlása után, 
hogy a képe semmivel sem jobb, 
mint a kitobjektívé. Vagy gondol-
ta azt, hogy az autofókusz a hibás 
az életlenségért, és vitte szakszer-
vizbe a gépét, ahol „nem javítot-
ták meg!”. Szögezzük le, hogy az 
éles képhez 1. éles felvételt kell 
készíteni, 2. digitálisan jól kell 
kidolgozni, majd 3. szakszerűen 
kell kinyomtatni.

Digitális	képek	élessége,	élesítése	

Egyre több tanítványomnak és olvasómnak okoz gondot 
az éles kép elkészítése. Azt gondolnánk, hogy a képstabilizátor 
és az autofókusz korában ez már nem probléma.Az éles felvétel

török Györgyés	méretezése	I .

(Takács Szabolcs felvétele)
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Még egyszer ismétlem: 15–25 
megapixeles DSLR vázzal dol-
gozni annyit tesz, mintha egy 
645-ös, vagy 6×6-os analóg 
SLR-rel fotóznánk. Ezt egyéb-
ként szívesen hirdeti reklámjai-
ban a Canon–Nikon–Sony trió. A 
hír nagyjából igaz, ezért az ilyen 
gépeket másképpen, nem „kisfil-
mes módon” kell kezelni. Régen 
ez a profi fotósok kizárólagos 
privilégiuma és szaktudása volt: 
Hasselblad, Bronica, Mamiya, 
Rolleiflex. Éppen ezért, hiába 

„csak” egy 18 megapixeles belé-
pő szintű DSLR van a kezünkben, 
ha éles képre vágyunk, mindazt 
meg kell tennünk, amit egy pro-
fi fényképész megtesz, ha közép-
méretre dolgozik.

Kit kontra profi

A mai egy-másfél évnél nem ré-
gebbi, képstabilizátoros kitobjek-
tívek többsége kiszolgálja a 18 
megapixeles APS-C szenzoro-
kat. Az említésre sem méltatott – 
mi több: pocskondiázott – 18–55 
mm-es objektívek jobb rajzúak, 
mint a 18–200 mm-es és 18–300 
mm-es megazoomok. A 18–70, 
18–105 és 18–135 mm-es típu-
sok is jó rajzzal bírnak, bár a ki-
sebb zoom tartomány mindig 

jobb rajzzal párosul. Ezért jobb a 
18–55-ösökkel dolgozni. Ezeket 
kiegészítendő, az 55–250-es és 
55–300 mm-es objektíveknek van 
a legjobb rajzuk a kitobjektívek 
között. Érdemes a kameragyár-
tó objektívjét venni, mert az ide-
gen gyártók alig tudnak fejleszte-
ni ebben az objektívkategóriában 
a kis haszonkulcs miatt. Másfe-
lől a kameragyártó a CCD-inek 
mikrolencsesorát is úgy fejlesz-
ti, hogy kitobjektívjeihez a lehető 
legjobban illeszkedjen.

A Canon L vagy a Sigma EX ka-
tegóriás objektívek legtöbbje – te-
hát nem mindegyike (!) – nagyon 
jó rajzú, és többé-kevésbé élesebb 
rajzot ad, mint az egy-másfél év-
nél nem régebbi kitobjektívek. A 
korosabb kitobjektíveknél való-
ban sokkal jobb a rajzuk, de a kü-
lönbség ma már nem olyan kifeje-
zett. Ugyanez érvényes a Pentax, 
Sony és Nikon profi objektívek-
re is. A maximális képminőség-
hez természetesen maximális 
képminőségű objektívekre van 
szükségünk. Ehhez fontosak az 
ilyen, profi kate-
góriát képvi-
selő objek-
tívek. Ne 
értékeljük 
a z o n b a n 
túl őket, 

mert az M42-es szovjet és jénai 
Zeiss objektívek legtöbbje meg-
veri őket rajzban, pedig azok még 
a kommunizmus idején készül-
tek, és 20-40 évesek napjainkra. 
Ugyanakkor egyéb illúziókat se 
dédelgessünk: a nem kit- és nem 
profi kategóriás objektívek leg-
többje régi tervezésű a piacon, 
így filmre vagy 6-8 megapixeles 
szenzorra, lehet, hogy kiváló a 
rajzuk, de nem alkalmasak a mai 
DSLR gépek szenzoraihoz. Fény-
rekeszeik sem kör alakúak és 
képstabilizátoruk – ha ugyan van 

– csak a régi, két fényértékes típus. 
A fogyasztói társadalom törvénye 
tehát általános: a belépő szint és a 
legfelső kategória az, amelyiknek 
az ár/teljesítmény aránya a leg-
jobb. A középkategória termeli a 
legtöbb hasznot a gyártónak, míg 
a vevő alig kap többet a többszö-
rös árért a belépő szinthez képest. 
Ez egyébként a stúdióvakukra és 
a fotóállványokra is tökéletesen 
igaz.

Remegés nélkül

Nagyon fontos segédesz-
közünk a képstabilizátor, 
ugyanis a recip-
rok szabály a 
6-8-10 mega-

pixeles gépekre igaz. A mai 
15-18-22 megapixeles vázak 
140–200%-kal nagyobb fel-
bontásúak lineárisan. Nagy-
jából ezt a számot kapjuk, 
ha a régi és az új gép képe 
rövidebb oldalának pixelszá-
mát elosztjuk egymással. Ez 
azt jelenti, hogy 0,5-1 fény-
értékkel nő a berázás- és 
bemozdulásérzékenysége a 
gépvázaknak. A reciprok sza-
bály tehát ma így szól: az objektív 
gyújtótávolságának reciprokaként 
kapott záridőt rövidítsd 1 fényér-
tékkel (azaz felezd meg)! A kö-
zépméretben mindig ez a szabály 
volt érvényben. Ez egyébként 
azt is jelenti, hogy a korábbi két 
fényértékes képstabilizátorokhoz 
képest a mai, 3 fényértékes kép-
stabilizátorok pontosan ugyanazt 
nyújtják, ha nagy felbontású szen-
zorra fotózunk. Csak a 4 fényérté-
kes típusoknál van nyereségünk, 
nagyjából 1 fényértéknyi.

Számoljunk egy kicsit! 300 
mm-es objektív esetén a reciprok 
szabály 1/300 s-os minimális zár-
időt ír elő. A két fényértékes régi 
stabilizátorok esetén 1/75, azaz 
kerekítve kb. 1/80 s exponálha-
tó kézből. Ismétlem: filmre vagy 
6-8-10 megapixeles szenzorra. A 
mai, nagy felbontású szenzorok-
nál 1 fényértéket rövidítünk, és 

így jön ki az 1/300 s-ból az 1/600 
s. Érezhető, hogy a fényerő vagy 
a stabilizátor nagyon kezd szá-
mítani. Ha feltételezzük az új, 
3 fényértékes stabilizátort, akkor 
ismét 1/75 s jön ki, azaz 1/80 s-ot 
exponálhatunk kézből (vagy 1/90 
s-ot, ha fél, és nem egyharmad 
fényértéknyi lépésekben állítha-
tó a gépünk). Mindössze a 4 fény-
értékes stabilizátor ad nagyobb 
szabadságot, ahol 1/37,5 s, azaz 
kerekítve 1/40 s (vagy 1/45 s) a 
kézből exponálható maximális 
záridő. Persze nagy figyelemmel 
és megtámasztott géppel. Néz-
zünk egy másik példát: 100 mm-
es objektív esetén 1/100 s adódik 
a reciprok szabályból, melyet a 
2 fényértékes régi stabilizátor 1/25 
s-ra nyújt meg. Ha új, nagy fel-
bontású gépünk van, akkor 
az 1 fényértéknyi rövidítés 
miatt 1/200 s adódik berá-
zási határnak. Ezt a 3 fény-
értékes képstabilizátor 1/25 s-ra 
nyújtja meg, azaz a helyzet nem 
változik, csak nagyobb felbontá-
sú képünk lesz. Ha 4 fényértékes 
a stabilizátorunk, akkor 1/12,5 s, 
azaz kerekítve 1/13 s lesz a beál-
lítható leghosszabb zársebesség.

Megtámasztva

A botállvány stabilizátor nél-
kül nagyjából 2 fényérték-
kel nyújtja meg a reciprok 

szabályból eredő záridőt. 
Azaz: úgy viselkedik, mint-
ha 2 fényértékes stabilizá-
tor lenne. Persze használni, 
hordozni kényelmetlenebb. 
Ugyanez érvényes a bab-
zsákra is. Annyi különb-
ség azonban van, hogy ha 

a babzsákra helyezett gépet 
önkioldóval vagy kioldózsi-
nórral exponáljuk le, akkor 

a babzsák teljes érvényű áll-
ványként viselkedik. Ilyenkor – 
szokás szerint – kapcsoljuk ki a 
stabilizátort.

Ez a két ritkábban használt 
állvány képes együttműködni a 
képstabilizátorral, ha a gépet sa-
ját kezünkkel exponáljuk le. A 
képstabilizátor hatását ilyenkor 
1 fényértékkel (nem kettővel!) 
növelik meg. A fenti példák sze-
rint így régi váz és két fényérté-
kes stabilizátor esetén 1/40 s, il-
letve 1/13 s exponálható a 300, 
illetve 100 mm-es objektív ese-
tén. Az új, nagy felbontású váz és 
a 3 fényértékes stabilizátorok ese-
tén az adatok ugyanezek, míg a 
4 fényértékes stabilizátornál 1/20, 
illetve 1/8 s exponálható figyel-
mes expozícióval.

��
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Expozíció közben legyen nyu-
godt a szívverésünk, és lassú ki-
légzés közben nyomjuk meg a 
gombot. Ha lehet, testünket csí-
pőnél, vállnál vagy lapockánál 
támasszuk meg. Csak a muta-
tóujjunk mozogjon, és ha lehet, 
három felvételt is készítsünk a 
sikeres, tűéles kép elkészítése ér-
dekében.

Pontos  
élességállítás

Az autofókusz pontossága befo-
lyásolja az éles rajzot. Kis fény-
rekeszeknél a nagy mélység-
élesség elfedi az élesre állítás 
pontatlanságait. Közepes fény-
rekeszeknél (F8–F4 között) az 
okozhat gondot, hogy a többme-
zős autofókusz hajlamos az álta-
la mért legrövidebb tárgytávol-
ságra állítani az élességet. Így 
az előtérbe belógó képrészletek 

– különösen riportfotónál – tönk-
reteszik a főtéma élességét. A 
megoldást az jelenti, ha a megfe-
lelő autofókuszmezőt kijelöljük 
a gépnek. Nagy fényerőknél az 
objektív mélységélessége (F3,5-
F2,8-F2-F1,8 stb.) olyan pici, 
hogy kisebb, mint az autofókusz 

pontossága, azaz „bemérési ké-
pessége”. Így elvétve lesz csak 
nagy felbontású, éles képünk. A 
megoldás kétlépcsős: 1. csak a 
legpontosabb, középső szenzort 
használjuk, 2. három képet ké-
szítünk gyors egymásutánban: az 
elsőt normál testhelyzetből, majd 
5 cm-t előrehajolunk, csinálunk 
egy fotót, illetve 5 cm-t hátraha-
jolunk a középső helyzethez ké-
pest, és ismét csinálunk egy fo-
tót. Ez a ±5 cm nagyjából 4 m-ig 
működik, 4 és 10 m között 10 
cm-nyit kell mozdulni. Termé-
szetesen az autofókuszt tiltani 
kell az első élességállítás után 
(Canon terminus) vagy használ-
ni kell az élességmemóriát (AF-
Lock, Nikon terminus).

A megjelenítők felbontása ma 
már színfelbontás szerint is nagy, 
a nagy megapixelszámon túl. 
Egyre nagyobb a képernyők fizi-
kai mérete is, ami a képek élvez-
hetőségét és láthatóságát nagy-
mértékben javítja, de a hibákat is 
kiemeli egyben. Emiatt minden 
képi életlenség meglátszik, va-
lamint a színtorzulások is egyre 
jobban láthatók. Ezért kell megta-
nulnunk az éles kép készítését és 
a színszűrést, azaz a RAW-kon-
verterek kezelését.

Proimage c/o Artfoto Kft.
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 10.
T: +36 1 209 9261
info@proimage.hu | www.proimage.hu
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Életlen JPEG

Íme a megdöbbentő igazság a 
JPEG és a RAW vonatkozásá-
ban. A fényképezőgépek beépített 
RAW-konverterei kényelmesek, 
hiszen azonnal felhasználható 
JPEG-et írnak a memóriakártyára. 
Sajnos limitált idő alatt kell dol-
gozniuk, hiszen a sorozatfelvételi 
sebesség is fontos a riporterek-
nek, sportfotósoknak, és nem 
utolsó „reklámérv” a nagyobb 
szám a brosúrákban. Minden-
ki ezt nézi, majd keserűen csaló-
dik. A képfeldogozás így komp-
romisszumot kötni kényszerül: a 
maximális képminőség sok időt 
emészt, a sorozatfelvétel maxi-
mális sebességével viszont elké-
pesztően „ócska” lenne a kép. Így 
egy „elfogadható”, „vásárlónak 
kiadható” képminőséget állítanak 
be a gyártók a legjobb minőségű 
JPEG-hez is, és a sorozatfelvétel 
csak kicsit fog lassulni.

Sokkal jobb, ha RAW-ban fo-
tózunk, és magunk dolgozzuk 
ki a RAW-konverterben a fel-
vételeinket. Ha gyorsan szeret-
nénk képeket kapni, még min-
dig beállíthatjuk a mai gépeken 
a RAW+JPEG opciót. Legalább-
is, ha a sorozatfelvétel nem fon-
tos. A RAW-konvertertől nem 
kell félni, mert tulajdonképpen 
egy digitális fotólabor. A nyers 
adatok – mint kiinduló adatok – 
miatt sokkal több és jobb minő-
séget adó beavatkozási lehető-
ségünk van. A JPEG vagy TIFF 
nem igazán jó kiinduló adat, és a 
Photoshop vagy Gimp képmani-
pulálása sem olyan jó minőségű, 
ha belőlük indulunk ki. Tapasz-
talatom szerint sokan megdöb-
bennek, amikor a RAW+JPEG 
üzemmódban fotózott képet egy-
más mellett megmutatom a mo-
nitoron.

(Folytatjuk.)
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A Nikon egy új 40 mm-es, DX formátumú, közeli felvételek-
hez tervezett makroobjektívet mutatott be. A Nikon egyre bővü-
lő Micro Nikkor termékcsaládjának legújabb tagja ez a lencse. 
FX formátumú gépre szerelve a képszöge 60 mm-nek felel meg. 
0,163 méteres legkisebb fókusztávolságával (a fókuszsíktól mért 
érték) és 1:1 maximális leképezési arányával az új modell igazi 
makroteljesítményt kí-
nál a közeli képek 
készítéséhez. A 
gyors, f/2,8 ma-
ximális rekesz 
jóvoltából a fo-
tós kiemelheti 
a témát és szé-
pen elmoshatja 
a hátteret, va-
lamint gyenge 
fényben, kézből 
fotózva is éle-
sebb képeket ké-
szíthet.

Az új objektív kismé-
retű, egyszerűen használható, és a Nikon Silent 
Wave motorja (SWM) hajtja, amely pontos és rendkívül halk auto
matikus élességállítást garantál. A sima élességállítást segíti az  
M/A élességállítási mód is, amelyben a fotós kézzel felülbírálhat-
ja az automatikus élességállítást.

Új	makro	a	Nikontól

Rekordgyorsaság
A Delkin bemutatta az eddi-
gi leggyorsabb (633-szoros) 
SDXC UHSI memóriakár-
tyát 64 Gbos kapacitás-
sal. Elsősorban HD és 3D 
videók rögzítésére javasol-
ják, de fényképezőgépek-
be is kiválóan használható, 
főleg, ha azokkal mozgó-
képeket is rögzítünk. Az új 
kártya 45 Mb/s felvételi és 
95 Mb/s olvasási sebesség-
re képes. Egyetlen hátránya, 
hogy lefelé nem kompatibi-
lis az SD lépcsőn. Várható 
fogyasztói ára 100 000 Ft 
körül alakul.
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A jó képek egyik titka, ha a fotós maga is érdeklődik témája iránt. 
A megszokott sablonoktól ösztönösen legkönnyebben akkor térhetünk 
el, ha új vizekre evezünk, ahol a felvételi környezet maga is hozzájárul 
a képek szépségéhez. Mindez azonban csapdákat is rejt, hiszen jó képek 
közvetlen környezetünkben is készíthetők. Nem kell tehát messzire utaz-

Úti fényképek

nunk ahhoz, hogy izgalmas felvételekkel gazdagodjunk, de ha már uta-
zunk, csomagoljuk el fényképezőgépünket is! Ezek a felvételek nemcsak 
személyes úti élményeink dokumentumai lesznek majd, de művészi 
képességeinket is megmutathatják. Alábbi cikkünkben leírjuk, hogyan 
lehetünk egyediek, akár távoli tájakat, akár a szomszédos utcákat járva.

Sulyok László



N ehéz úgy fényképezni, ha a felszerelést a ho-
telszobában hagyjuk. Az első alapszabály te-

hát, igyekezzünk mindig kézközelben tartani a 
fotómasinát. Ha a DSLR túl nehéz, igyekezzünk be-
szerezni legalább egy kisméretű, ám jó minőségre 
képes kompaktot. (Lásd előző lapszám!)

■ Mindig készenlétben

A fényképezőgép birtoklása azonban csupán a dol-
gok egyik fele. Készen kell állnunk a felvételek el-
készítésére is. A dolgok spontán történnek. S bár a 
legváratlanabb helyzetekre is fel lehet készülni elő-
re, tudatos koncepció és elképzelések hiányában 
maradnak a jó reflexek és a nyitott (fotós) szem.

Első lépésben tapasztaljuk ki fényképezőgépün-
ket, legyünk tisztában a kezelőszervek működésével, 
elhelyezkedésével. Válasszuk ki azt az expozíciós 
módot, ahol a leggyorsabban és legrugalmasabban 
reagálhatunk (ez minden bizonnyal nem a manuális 
lesz). Ha a jpeg formátum helyett a rawt választjuk, 
a jobb minőség mellett némi rugalmasságot is csem-
pészhetünk a játékba, hiszen széles spektrumon al-
kalmazhatunk majd számítógépes utómunkákat.

Fontos a felszerelés mérete is, ahol a legfonto-

A felszerelésről – objektívek
A fotóstáska tartalmának összeállításakor több 
szempontot kell figyelembe vennünk. Beleszól-
hat az út hossza, természete és jellege, valamint 
döntési szempont lehet az érzelmi szál is, az ép-
pen kedvenc lencse és képalkotási szokásaink, 
stílusunk. Az objektív javíthat, de ronthat is a 
megörökíteni kívánt témán, ezért fontos, hogy 
mivel hagyjuk hátra otthonunkat. Ismerjük fel, 
hogy egy jó objektív mindig nagyobb előrelé-
pést jelent, mint egy jó kameraváz.

Fontos szempont a tömeg is, hiszen első osz-
tályú jegyek és hordárok hiányában minden 
egyes magunkkal cipelt darab a mi vállunkat 
nyomja majd. Akármennyire is előre tervezünk, 
a váz, a vaku, az elemek és az a néhány optika, 
amit úgysem tudunk otthon hagyni, így is szép 
nagy tömeget jelent majd. A „kevesebb több” 
mellett érv lehet az is, ha belegondolunk a kö-
vetkezőkbe. Minél több objektívünk van, annál 
több idő megy el a cserélgetésre (ergo lema-
radhatunk helyzetekről, és a végén esetleg már 
kedvünk sem lesz hozzájuk). A felszerelés töme-
gével ráadásul arányosan nő annak értéke is, 
nem árt tehát odafigyelni rá, járjunk bárhol is 
a nagyvilágban.

Az út során számos olyan helyzettel találkoz-
hatunk, amelyre odahaza nem akadt példa, így 
képalkotási szokásaink, képeink jellege is vál-
tozhat majd. Fontos szempont lesz tehát a vál-
tozatosság is, ezt leginkább egy, maximum két, 
nagy átfogású, lehetőség szerint fényerős zoom 
testesíti meg. Egy a nagy látószögű, egy pedig 
a tele tartományban. Bizonyára belebotlunk 
majd a kevés fény problémájába is, legyen szó 
múzeumokról, műemlékekről, esti sétákról vagy 
rossz időről. Ilyenkor jól jön a nagy fényerő is.

�
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sabb szabály, hogy ne essünk túlzásokba. Gondol-
juk át, lehetőleg még otthon, nyugodt környezetben, 
hova utazunk, és ott vajon milyen témákra számít-
hatunk. Murphy törvénye szerint, ha például a tele-
objektívet, nagy tömege miatt otthon hagyjuk, min-
den bizonnyal ki fog derülni, hogy arra lett volna 
a legnagyobb szükség; de ugyanez lehet a helyzet 
a nagylátóval, a vakuval, az állvánnyal és a csuda 
tudja még mivel. Nehéz tehát okosnak lenni, még-
is fontos, hogy kompromisszumokat tudjunk köt-
ni. A helyzetünkön könnyíthet egy jó minőségű és 
kényelmesen hordható fotóstáska, esetleg hátizsák, 
ugyanis nincs annál rosszabb, mint szebbnél szebb 
és érdekesnél érdekesebb tájakat járva megszakadni 
a felszerelésünk súlya alatt.

■ Ne álljunk be a sorba!

Mindenki számára ismerős lehet a következő jelenet. 
A buszos kirándulócsoport megérkezik a látványos-
sággal szomszédos utcácskába. Szinte még a kézi-
féket sem húzta be a sofőr, az ajtók máris kinyílnak, 
és mind a negyven turista, akár egy riadt madárse-
reg, elözönli a közelben található látványosság egy 
adott (természetesen ugyanazon) szeletét, ahol – le-
hetőség szerint egymás vállának tömörödve – vadul 
nyomkodják az exponálógombot, tipikusan olyan tá-
volságban a műemléktől, ahonnan nézve az biztosan 
nem fér bele a képmezőbe, de ha mégis, totál rossz 
szögből. Egyszerre kerülnek elő a fényképezőgépek, 
egyszerre villannak a vakuk, és egyszerre készülnek 
el ugyanazok a képek. Pedig nem kell sokkal több 
kreativitás ahhoz, hogy eltérő nézőpontokat találjunk. 
Elegendő lehet csupán néhány lépést megtennünk, 
leguggolnunk vagy némi magaslatot keresnünk, de 
akár fotós társainkat is belekomponálhatjuk a kép-
be… Vagy épp ellenkezőleg, várjunk kicsit, amíg el-
oszlik a tömeg, és végre a műemlék is látszik. Min-
denkor aktuális jó tanács: a kötelezően elkészítendő 
totálképek helyett néha többet mondanak a részletek.

■ Készüljünk fel!

A fényképek piaca mára globálissá vált, és az 
internet széles körű elterjedésének köszönhetően 
számos képmegosztó portál és fórum nyújt lehető-
séget a szakmai kapcsolatépítésre, ismerkedésre. A 
turistaközpontok és könyvtárak felfedezése mellett 
akár a felkészülés egyik módja is lehet ez, hiszen az 
interneten nemcsak keresőszavak alapján talált le-
írásokra, hanem személyes élményekre is lelhetünk 
a fórumozók által. A tőlük kapott gyakorlati taná-
csokat megfogadva tervezhetőbbé válhat az utazá-

sunk, és előre felkészülhetünk a különböző fény-
képgyanús eseményekre, helyzetekre.

Mindez segítheti a felszerelés helyes megválasz-
tását, de jól jön az expedíció időtartamának és ide-
jének meghatározásakor is. Egy-egy országban év-
szakról évszakra változó kép fogad minket, sőt, akár 
szélsőségek is elfordulhatnak. Logikusan követke-
zik, hogy mindez legyen hatással a magunkkal vitt 
ruhatár összeállítására is. Saját példámból tudom, ez 
olykor mennyire fontos lehet. Norvégia egyik fenn-
síkján, kilométerekre elhagyva a legutolsó, ember 
lakta házikót, egy monumentális gleccser oldalágát 
megcélozva érdekes képpel szembesítettem a jég-
mezőről éppen lefelé tartó kollégát. Míg rajta szö-
ges bakancs, technikai ruházat, síszemüveg, és min-
denféle kötél lógott, addig rajtam sportcipő, farmer 
és melegítő, valamint esőkabátként árult, amúgy 
semmit nem érő felsőruházat volt, pulóverrel és 
napszemüveggel kiegészítve. Nézett is rám furán, és 
abban a pillanatban, az ötödik jégesős zivatar által 
már az odáig vezető úton bőrig ázva, én is éreztem, 
hogy valami nem stimmel. Hasonlóan „felkészült” 
társammal nem is jutottunk messzire, és még csak 
azt sem mondhatom, hogy legalább a visszaút egy-
szerűbb volt. Az odavezető völgyet kettészelő, las-
san csordogáló és meglehetősen ártatlannak látszó 



patak a sok esőtől gyakorlatilag tóvá változott, az 
egyetlen átkelési pontot egy felette átívelő „hóhíd 
képződmény” jelentette. Persze nem volt kitáblázva, 
hány kilót is bír valójában, és mondanom sem kell, 
ha ott valamelyikünk a folyóba zuhan, nem biztos, 
hogy túléli, amíg megszárad.

■ Kockáztassunk?!

Egy utazás képanyagát nagymértékben befolyásol-
ják az út sajátos jellemzői. Városokban fogunke sé-
tálni, avagy a természetet járjuk? Tengerpart lesz-e 
az úti cél, netán inkább hegyvidék? Utazzunk bár-
hova is, a turisták által leginkább kitaposott utakat 
néha érdemes elhagyni. Kis túlzással, olykor elegen-
dő átsétálni a műemlékekkel szomszédos utcákba, 
esetleg elhagyni a szállodai környezetet. Jó képeket, 
szebb fényeket eredményezhet az is, ha az átlagos-
nál korábban vagy éppen később kerekedünk felfe-
dezőútra. Legyünk azonban mindenkor figyelmesek, 
és különösen ajánlott ez, ha a természetet járjuk.

Van, amikor a kockázat kifizetődő, és van, amikor 
kevésbé. Ez mindenkor helyzetfüggő, és míg város-
ban többnyire a képen szereplő emberek kedélyálla-
pota határozza meg az események kimenetelét, kint 
a vadonban saját vakmerőségünk és bátorságunk 

szabhatja meg a határokat. Vagyis azt, érdemese el-
készítenünk a szóban forgó felvételt, avagy sem.

Ismeretlen terepen kerüljük a vakmerőséget, és ne 
induljunk el túlságosan messzire anélkül, hogy vala-
ki ne tudna rólunk. A mobiltelefon lemerülhet, a tér-
erő elfogyhat, és el sem hinnénk, milyen könnyedén 
kerülhetünk nagyobb bajba. Mindig vizsgáljuk meg, 
mi az, amit nyerhetünk, és mit veszíthetünk. Kellő 
rátermettséggel és jó helyzetfelismerő képességgel 
olyan képekre tehetünk szert, amelyekről egy átla-
gos hobbifotós bizony lemaradna. Készüljünk fel, 
legyünk tisztában a helyi adottságokkal, az ott lakó 
emberek mentalitásával. Ne feledjük: egy fotográ-
fus nemcsak vadász, de pszichológus is egyben. A 
kérdés, amit fel kell tennünk: milyen messzire va-
gyunk hajlandóak elmenni egy jó kép kedvéért? És 
a messzi itt nem is annyira a távolságot jelenti.

■ Időt kérek

Mondhatni, teljesen normális dolog az, ha az em-
bernek – még ha fotós is – nincs minden nap kedve 
(ihlete?) fényképeket készíteni. Ez hosszabb utazá-
sokon éppúgy előfordulhat, és ilyenkor könnyedén 
hihetjük, hogy a fotografálás valamiféle nyűgös kö-
telesség. Fotózzunk akkor, amikor kedvünk van hoz-
zá, de ne feledjük, mi volt utazásunk eredeti célja. 
Új tájak, kultúrák, közösségek felfedezése és meg-
ismerése, és a hozzájuk kapcsolódó élményszerzés, 
mindenkor részei egy utazásnak. Ha pedig kicsit is 
érdeklődők vagyunk, mindezt nyilvánvalóan az ott-
hon maradottakkal is szeretnénk megosztani, végül 
is ezért vittünk magunkkal fényképezőgépet.

Egy utazásnak ennél többről kell szólnia. Néha 
tudnunk kell letenni a gépet, és átadni magunkat a 
pillanatnak. Ha nagyon nem bírunk magunkkal, ké-
szítsük el a képet, és csak utána „dőljünk hátra”. De 
néha meg kell tennünk, hogy kikapcsolunk, külön-
ben a többi fotónk minősége bánja. Nem kell min-
dent lekapnunk ahhoz, hogy valódi élménnyé te-
gyük. Az is elég lehet, ha átéljük.

A szünetekben jól jöhet az inspiráció, akár zene-
hallgatásból, akár a helyi utcák zsivaja által. Ameny-
nyiben a természetet járjuk, a táj szépsége önmagá-
ban képes lehet kreativitásunk feltöltésére.  Tűzzünk 
ki célokat! Miért utaztunk el valójában? Miért lóg a 
fényképezőgép a vállunkon? Kitaláltunk egy törté-
netet, amelyet képekkel mesélnénk el? Vagy sokkal 
inkább célunk egy kiállítás? Pályázni szeretnénk, 
esetleg egy ösztöndíjat céloznánk meg? Fontos 
szempontok, hiszen jó képeket készíthetünk véletle-
nül is, de jó képriportot (képanyagot) tudatos előre 
gondolkodás nélkül már nem igazán.
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(Takács Szabolcs felvételei)
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Valamennyi típusra jellemző, hogy a szemtávol-
ságnál valamivel távolabb van egymástól a két ob-
jektívjük. A köztük lévő távolság – a bázis – nem 
változtatható, így csak egy meghatározott mélység-
tartományban nyújtanak optimális térhatást, adnak 
természetes látásunkhoz hasonló vizuális 3D érzetet. 
Ez a távolságzóna kb. 3 métertől néhány száz méte-
rig terjed, úgy, hogy a térhatás a távlat felé fokoza-
tosan gyengül.

Ismeretes, hogy egy közeli valóságos tárgyról 
a bal és jobb szemünk két különböző perspektívá-
jú képet képez a retinán. Minél távolabbi a megfi-
gyelt tárgy, a két kép annál kevésbé tér el egymástól, 
ezért 200400 méteren túl már nem érzékeljük a tár-
gyak térbeliségét, megszűnik a térlátás.

Hiper 3D fotózás

Megvalósíthatjuk, hogy a természetes látásunktól 
eltérően, nagyfokú térhatással készítsünk egy tá-

voli motívumról 3D felvételt. Nem kell mást ten-
nünk, mint teleobjektívet használni, és jelentősen 
megnövelni a bázistávolságot. Ehhez a Fuji 3D gé-
pek tervezői kitalálták az ADV 3D program expo-
zíciós módját. A megoldás szerint a bal zoom telés 
pozíciójával (18,9 mm gyújtótávolsággal, amely 35 
mmes formátumnál 105 mmt jelent) készítünk egy 
felvételt a távoli motívumról, majd meghatározott 
távolsággal oldalra lépve ismét exponálunk a bal 
objektívvel. A gép egyesíti az eltérő perspektívájú 
két képet, és az LCD kijelzőn térhatású képként je-
leníti meg. Választhatunk, hogy az első kép a bal le-
gyen, majd utána jobbra mozduljunk és exponáljuk 
a jobb képet, vagy fordított sorrendben. A két felvé-
tel egyesítését, pontos összeillesztését megkönnyíti, 
hogy a kijelzőn egyszerre láthatjuk az első exponált 
képet, és rajta áttetsző rétegként az exponálandó 
élőképet is. Általában a bal és jobb kép legfonto-
sabb azonos motívumát hozzuk egymással fedésbe, 
így ez a képernyő síkján fog látszódni, a többi rész-

let a helyszínnek megfelelően közelebbre vagy tá-
volabbra kerül.

A hiper 3D fotózás korlátozása, hogy a két felvé-
tel elkészültéig nem lehet mozgás vagy fényválto-
zás a helyszínen.

A bázistávolság meghatározásához először is tud-
nunk kell, hogy milyen távolra van a géptől a távoli 
helyszín előtere, a legközelebbi pontja. Az általános 
szabály szerint a géptől az előtérig terjedő távol-
ságnak az 1/30, 1/50 része a bázis. Az előbbi érték 
nagyfokú, az utóbbi normál térhatást ad. További 
adatra is szükség van (ha nem a végtelen a háttér): 
milyen távolra van a géptől a helyszín legtávolabbi 
pontja? Az adatok birtokában a következő képlettel 
megkapjuk a bázist méterben:

Előtér×háttér
(háttér–előtér)×50 (vagy	30)

(Az előtár és a háttér távolságát is méterben adjuk meg.)

A távoli helyszínek távolságának meghatározása 
többnyire fogas kérdés. Amikor lehet, használjuk az 
internet műholdas térképét. Magam is ezen mértem 
le a távolságokat az 1. képpár elkészítéséhez.

A pesti rakpartról fotóztam a Halászbástya felé, 
ahol a legközelebbi pont, a Duna 300 méterre, a 
legtávolabbi pont, a Mátyástemplom 900 méterre 
volt Fuji W1 gépemtől. (Távolság szempontjából a 
homogén égboltot figyelmen kívül kell hagyni.) A 
képlet alapján a bázis 15 méter volt. Mivel a bázis-
távolságot lépéssel mértem le, a pontatlanság miatt 
készítettem 3 méterrel rövidebb és hosszabb bázi-
sú képpárt is. Végül a 18 méterest találtam megfe-
lelőnek.

Az LCD kijelzős fotógépek általános problémá-
ja, hogy erős napfénynél nem lehet jól látni a képet, 
még ha világosabbra is állítjuk a fényerejét. Pedig 
rendkívül fontos, hogy jól lássuk a két kép pontos 
összeillesztését. Megoldásként elővettem egy régi 
bevált módszert. Az egykori lemezes fényképező-

géppel dolgozó fotográfusok fekete kendőt terítet-
tek a fejükre, hogy jól láthassák a mattüvegre vetülő 
kép kompozícióját, élességét. Nos, én is így fotóz-
tam a 21. században digitális 3D géppel. A kendő 
sötétjében kitűnően láthattam az LCD kijelzőt a fel-
vételkor és a visszanézéskor is (2. kép).

Liszt Ferenc zeneszerző 200 éve született. A 
Liszt évforduló aktualitása alkalmából 3Dben fo-
tóztam a szobrát, amely Budapesten, a nevét vise-
lő Zeneművészeti Egyetem homlokzatán van (3. 
képpár). A szobrot a 2. emelet magasságában, a fő-

1. képpár:  
300-tól 900 méterig 
terjedő tér  
a budai oldalon

2. kép: Archaikus fíling digitális 3D géppel

3. képpár:  
Liszt Ferenc szobra  

a Zeneművészeti  
Egyetem  

homlokzatán

Hogyan látjuk 3D-ben  
a mellékelt képpárokat?

Aki olvasáshoz szemüveget visel, vegye fel. Érint-
sük orrunk hegyét a képpár közé. Tegyünk úgy, 
mintha át akarnánk nézni az újságon. Távolba 
merengő tekintettel lassan távolítsuk az újságot 
a megszokott olvasási távolságig. Továbbra is a 
távolba tekintsünk, és várjunk türelmesen, mert 
néhány másodperc múlva „beugrik” a térhatá-
sú kép. Valójában három kép jelenik meg egy-
más mellett, ezekből a középső a háromdimen
ziós, a szélső képeket ne vegyük figyelembe.

Jóleső megelégedéssel tapasztaltam, hogy a digitális 3D fényképezőgé-
pek három típusa (Fuji W1 és W3, valamint Rollei Powerflex 3D) is beke-
rült a hazai kereskedelmi forgalomba az elmúlt évben. Újdonságuk, hogy 
keresőjükön szabad szemmel látható a térhatású kép. Ezekkel a típusok-
kal a gyártók a széles amatőr vásárlóközönséget célozzák meg. A gépeket 
nem úgy tervezték, hogy professzionális feladatra használjuk. Vagy mégis 
van kiskapu?

azaz	távoli	motívumok	térhatású	fényképezése

Molnár	Miklós,	HSC

3DHiper 3D fotózás
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kapu felett helyezték el, sajnos szinte észrevétlen a 
járókelők számára. A 3D telés felvétele ezúttal kö-
zelebb hozza.

A fotózáskor az utca árnyékos oldalán álltam a 
Fuji gépemmel, ezért jól láthattam a kijelzőn a ké-
pek összeillesztését. A felvételi távolságot ezúttal 
szemre becsültem meg. Számításba vettem, hogy a 
kép legközelebbi és legtávolabbi pontja között csak 
kb. 5 méter a különbség. Így a kiszámított érték sze-
rint 2 méter bázistávolsággal fotóztam.

Hosszabb gyújtótávolságú telére volt szükségem 
a budapesti Millenniumi emlékmű 36 méter magas 
oszlopán lévő Gábor arkangyal 3D felvételéhez (4. 
képpár). Nikon FM2 gépet használtam, hozzá 270 

mm-es összetett telét (135 mm-es Nikkort + kétsze-
rező Soligor telekonvertert). Ekkor is az internet 
műholdas térképe segített a felvételi távolság meg-
határozásában. A gép helyétől a szobor legközelebbi 
pontja légvonalban kb. 53 méterre volt, a legtávo-
labbi részlete kb. 55 méterre. A homogén kék ég-
bolt előnyös volt, mert a felhők elmozdultak volna 
a két felvétel közben. A szobor kis mélysége miatt, 
a képlet alapján nagy bázisra volt szükség: 20 mé-
terre. Mérési pontatlanságot is belekalkulálva, több 
különböző bázistávolságú képpárt készítettem. A tü-
körreflexes gépben négyzethálós mattüveget hasz-
náltam, így könnyebben tudtam az első felvétel 
kompozíciójához igazítani a másodikét. Függőleges 

formátumban fényképeztem, hogy nagyobb méretű 
képet kapjak, hiszen a szabadszemes 3D nézés csak 
kisméretű képpáron lehetséges, amelynek szélessé-
ge adott érték (56 mm).

Budapest sok régi épületét díszítik szép szobrok. 
A napi rohanásban úgy megyünk el alattuk, hogy 
fel sem nézünk, észre sem vesszük. Ilyen a Népraj-
zi Múzeum épülete, amelynek tetején, a magasban 
hármas fogaton az Igazság istennőjének szobra áll. 
(Egykor Igazságügyi Palota volt a mai múzeum.) 
A 3D felvétele az 5. képpáron látható, amely szin-
tén Nikon FM2vel és 270 mmes telével készült. A 
kép legközelebbi pontja légvonalban kb. 50 méterre 
volt a géptől, a legtávolabbi kb. 60 méterre. A szá-
mítással nyert bázis 6 méter volt.

Ha mozgó járműből készítjük egymás után a bal 
és jobb képet, akkor az expozíciók alatt megtett 
út adja a bázistávolságot. Fontos, hogy a mozgás 
irányára merőlegesen fotózzunk. A módszer illuszt-
rálására szolgál a 6. képpár, amelyet Sony digitális 
kompaktgéppel fényképeztem az Airbus jobb olda-
li ablakából, 8-10 ezer méter magasságban. Amikor 
az LCD kijelzőn balról jobbra vándorol a távoli fel-
hőzet, akkor az első felvétel a jobb szem részére fog 
szolgálni, míg a második expozíció a bal szem képe 
lesz. Az utasszállító rezzenéstelenül úszott a felhők 
felett, így nem okozott gondot a két egyforma kép-
kivágású felvétel elkészítése. A fókuszt manuálisan 
állítottam, hogy gyorsabban exponálhassam a má-
sodik képet. Így is 1,52 másodperc telhetett el a két 
expozíció között, mialatt a repülőgép kb. 500 mé-
tert tett meg. A zoomot tele pozícióba állítottam. A 

gép szárnyát ki kellett hagynom a képből, mert za-
varóvá tette volna a térhatást.

A következő hiper 3D felvételi javaslatom azok-
nak szól, akik rendelkeznek legalább 500 mm gyúj-
tótávolságú teleobjektívvel, vagy van csillagásza-
ti távcsövük, és azzal fotót is tudnak készíteni. Az 
előző felvételhez hasonlóan a Holdról is fotózha-
tunk egymás után bal és jobb képet, mialatt „jár-
művünk”, a Föld nagy kerületi sebességgel elfordul. 
Ha téli estén kelet felé fotózzuk a felkelő Holdról 
a bal képet (7. kép), és másnap hajnal előtt, nyuga-
ti irányban a lenyugvó égitestről a jobb szemnek 
szánt képet, eközben éjszaka – 9 óra alatt – Földünk 
több mint 7800 kmt tesz meg. Végeztem egy egy-
szerű számítást: januárban a Hold egyik földköze-
li helyzetében 360 100 kmre van. Ha ezt eloszt-
juk 50-nel, megkapjuk a minimális bázistávolságot, 
amely a térhatáshoz kell. Tehát az eredmény: 7202 
km. Mi pedig 7800 kmes bázissal fotózhatunk, ami 
bőségesen elegendő, hogy térhatásúnak, gömbölyű-
nek lássuk a Holdat, olyannak, mintha közelebbről, 
egy űrhajóból néznénk feléje haladva… Hasonló az 
eredmény, ha két távoli helyszínen egyszerre készül 
a Holdról egyegy felvétel. Például az egyik felvé-
telt Magyarországon este fotózzuk a lenyugvó Hold-
ról, ugyanakkor a másik expozíciót az USA nyugati 
oldalán hajnal előtt kell készíteni a felkelő égitest-
ről (1. ábra). Már csak össze kell illeszteni a bal és 
jobb képet, és megtekinthető a Hold 3Dben.

Néhány gyakorlati ajánlás:
• A legkedvezőbb felvételi időszak télen van, ami-

kor hosszúak az éjszakák.

4. képpár:  
Gábor arkangyal 
szobra a Millenniumi  
emlékmű  
36 méteres oszlopán

5. képpár:  
Az Igazság  
istennőjének szobor-
kompozíciója  
a Néprajzi Múzeum  
tetején

6. képpár:  
A felhők birodalma
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1. ábra:  
A Holdról  
egyszerre  
készülő 3D 
felvétel elve

bil használata, különösen, amikor hallótávolságnál 
messzebb vagyunk egymástól.

Amikor nem pontosan szinkronban történik a két 
felvétel, az élénkebb mozgás zavaró látványként je-
lentkezik a 3D képen. Például, ha egy gólya vízszin-
tesen keresztülrepül a képen, akkor a két expozíció 
aszinkronja miatt, a madár a képmezők másmás 
pontjára kerül. Ezért a 3D kép megtekintésekor a 
gólyát a reális távolságánál jóval közelebb vagy a 
távoli végtelenben látjuk, a mozgásiránytól függően, 
illetve a későn exponáló gép miatt.

Pontos szinkronfelvétel, akár 100 méteres bázi-
sig, csak rádiós távkioldóval lehetséges. Feltétele, 
hogy a gépekhez csatlakoztatható legyen egyegy 
vevőegység. Kevésbé lenne költséges, ha az egyik 
gép expozíciója indítaná rádióval a másik gép expo-
zícióját. A kérdés, lennee észlelhető térhatászavar 
gyors mozgás esetén?

• Alkalmas a tavaszi és őszi évszak is, de ekkor 
csak 67 óra marad a két felvétel között, emiatt rö-
videbb lesz a bázistávolság, és gyengébb térhatással 
kell számolni.

• A felvételre havonta csak néhány nap jöhet szá-
mításba, a holdtölte körüli időpontokban. Így for-
dulhatott elő velem, hogy a 7. kép bal oldali változa-
ta mellé nem sikerült a jobb oldalit is elkészítenem, 
mert hajnalra felhős lett az égbolt. Remélem, legkö-
zelebb szerencsém lesz az időjárással.

Mozgás hiper 3D felvételen

A módszerhez két egyforma analóg vagy digitális 
fényképezőgépre van szükség, azonos gyújtótávol-
ságú teleobjektívekkel. Egy-egy állványon azonos 
magasságba, vízszintesre állítva, helyezzük el a két 
gépet, megfelelő távolságra egymástól. Az egyik 
gép kijelzőjén komponáljuk a képet, és figyeljünk 
egy távoli, mozdulatlan pontra, amely a kereső va-
lamelyik jelénél van. A másik gépen komponálás-
kor ehhez a ponthoz kell igazodnunk. Ha a gépek 
közel vannak egymáshoz, akkor egyszerre tudunk 
exponálni hosszú szinkron kioldózsinórral. A gé-
pek nagyobb távolsága esetén, ha lassú mozgás 
kerül a képbe, például felhők, akkor megtehetjük, 
hogy segítőtársunk exponáljon a másik géppel. Az 
exponálás vezényléséhez jó szolgálatot tesz a mo-

A telihold

Föld–Hold: 360100 km

bázis: 7800 km

A Föld

Magyarország USA
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7. kép:  
1000 mm-es gyújtótávolságú csillagászati tükrös táv-
csőhöz illesztett Nikon EM-mel fotózott Hold bal képe



Oldalak
A kép maga az a felület, amelyen megje-
lenik. Ezzel ugyan nem mondtam nagy 
bölcsességet, de bármennyire is fur-
csán hangzik, nagy a jelentősége egy 
kép belső tartalma szempontjából, hogy 
a hordozó felület oldalai hogyan is arány-
lanak egymáshoz. A fényképezés eseté-
ben ez különleges hangsúllyal bír, hiszen 
a folyamat mára kétlépcsőssé vált, szem-
ben a képzőművészet többi képáb-
rázoló területével, ahol adott a papír, 
vászon vagy egyéb alkotófelület mérete. 
A fotográfusnak is adott a képrögzítő 
felülete, viszont sem a negatívot, sem 
a CMOS-t nem tudja megmutatni sen-
kinek, főleg nem képként falra tenni.

és arányokVajda János
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H a a klasszikus elveket vesz-
szük alapul, akkor az arany-

metszés szabályainak a 3:2 ol-
dalarány felel meg elsősorban, 
azonban már a fényképezés hős-
korában pont ezt a szabályt figyel-
men kívül hagyva alakultak ki a 
4:3 vagy 5:4 oldalarányú lemezek, 
később a síkfilmek. Ennek – gon-
dolom én – az lehetett az oka, hogy 
a korai fotográfusok a festők rang-
jára szerették volna emelni magu-
kat, és ezért követhették a vász-
nak általában szokásos arányait. 
Aztán ahogy egyre fényerősebbek 
lettek az objektívek, és fejlődtek 
az emulzív anyagok, úgy lett egy-

re nagyobb az igény a nehéz mű-
termi fényképezőgépek szabad-
ba cipelésére. Kisebb, könnyebb 

– azaz hordozhatóbb – készségre 
volt igény. A nagy képfelfogó fe-
lület (még 9×12 cm esetében is) 
azonban nagyobb gyújtótávolsá-
gú, tehát nagyobb méretű és átmé-
rőjű objektíveket, nagyobb hátsó 
lencsetag és filmsík távolságot, s 
ezzel nagyobb „sötétkamrát” igé-
nyelt. Kettévágták hát a 9×12es 
üveget, és lett belőle 6×9es méret, 
és ezzel el is jutottak a 3:2 oldal-
arányhoz. Ehhez már lehetett ba-
rátságosabb méretű és súlyú szer-
kezeteket fabrikálni, és el is indult

egy népszerű méret az útjára. Oly-
annyira, hogy George Eastman a 
boxgépeihez kitalált rollfilmekhez 
már ezt a méretet szabta, ezzel 
forradalmasítva az amatőrfényké
pezést az egész világon. Ugyan-
ez az eset játszódott le a kisfilm 
születésével is, csak fordítva, nem 
feleződött, hanem duplázódott a 
4:3as méret, és lett belőle megint 
csak 3:2es. Oscar Barnack gon-
dolt egy jót, és a mozgóképrögzí-
tőkben használt 35 mmes, perfo-
rált filmekhez – amelyekre 18×24 
mmes (4:3) kockákat világítottak 

– szerkesztett egy kis gépet, és mi-
vel vízszintesen fűzte bele a filmet, 
megduplázta a filmablakot, és 
megszületett a 24×36os (3:2) kis-
filmméret. Leicának elnevezett kis 
fényképezőgépe meg ugyanolyan 
forradalmi lett, és vált fogalommá, 
mint amerikai elődjének Kodakja. 
Ez egységesítette egy jó időre az

amatőrfényképezés javának a kép-
formátumát, ugyanakkor a közép-
formátumok elég széles palettáját 
mutatták fel továbbra is az oldal-
arányoknak. A kezdeti digitális gé-
pek megalkotásánál a lapkákat a 
monitorokhoz igazították, így ka-
nyarodtak vissza az új amatőrök a 
4:3as mérethez. A DSLRek ese-
tében a tervezők azonban ragasz-
kodtak a kisfilmmel azonos arányú 
érzékelőkhöz. A HD/FullHD meg-
jelenésével azonban új igény van 
a 16:9 oldalarányú rögzítéshez, s 
nemcsak a videókat tekintve.

Megvágva

A rövid történeti áttekintés után 
vegyük előbb szemügyre az ol-
dalarányokat a kívánt megjelení-
tés technikai oldaláról. Bármilyen 
lehet a rögzítő felület – akár film, 
akár digitális érzékelő lapka – ol-
dalaránya, a végleges képet min-
den esetben befolyásolja a tény-
leges felhasználással kapcsolatos 
igény. A monitorok is behatárolt 
méretekkel rendelkeznek, miként 

Ipoly-kanyar (panorámakép három fekvő képből) ■ A panorá-
maképek mindig extrém, nem „szabványos” oldalarányúak. Eb-
ben az esetben 2:1, de létezhetnek ennél még szélsőségesebb 
vágásúak is. Általában tájképeknél hatásos, a panoramikus lát-
ványt mindig tovább fokozza a szokatlan képkivágás. A feke-
te-fehér átalakításnál infra hatás effektet alkalmaztam.

Avíttolt csendélet ■ Mint írom a 
cikkben, a négyzetes kép a tökéle-

tességet szimbolizálja. Ezt a képet 
azért választottam, mert egyrészt 

ezt igyekszik bemutatni a virág-
csendéleten keresztül. Ugyan-

akkor a tudatos öregítéssel azt 
is szeretném illusztrálni, hogy a 

lomográfia miért alkalmazza szí-
vesen ezt a formátumot. Ugyan-

is a precizitást igénylő négyzetes 
komponálás ellensúlyozni tudja 
a retró kamerák optikai tökélet-

lenségét, illetve a lomográfia mint 
trend nem a tökéletességre való 

törekvését a kompozíciót illető-
leg sem. Ezért használnak elő-

szeretettel négyzetes formátumú 
fényképezőgépet, illetve vágják 

1:1 arányúra a képeket. Azt ki sze-
retném hangsúlyozni, hogy az ol-
dalarány-változtató vágást nem 

minősíthetjük vágásnak abban az 
esetben, ha a kép valamelyik ol-
dala eredeti méretében maradt.
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a különféle fotó vagy nyomtató-
papírok, illetve bármilyen más le-
hetséges hordozófelület. Ezek ol-
dalaránya viszont nagyon ritkán 
egyezik meg a fotózott felületével. 
Örök dilemma, hogy inkább a pa-
pírból vágjunke le, vagy az erede-
ti képről hagyjuk le azokat a része-
ket, amelyektől meg lehet (vagy 
sem) szabadulni a papírfelület tel-
jes kihasználása érdekében. Moni-
tor esetében ez, ugye, nem problé-
ma, legfeljebb körbeveszi a képet 
valami szín, papírok tekinteté-
ben azonban igen. Ha mi magunk 
nyomtatunk, bele lehet avatkoz-
ni az olyan nyomtatóparancsokba, 
amelyek hozzáigazítanák a filet a 
média felületéhez, ezzel összenyo-
mott nagymamát vagy kamasszá 
nyújtott gyereket eredményezve 
például. Viszont a levilágító labo-
rok kötött méreteket használnak, 
és vagy a kompakt kamera 4:3-as 
méretét igazítják hozzá a 3:2-es 
arányú 10×15 cmes WPChez, 
ezzel levágva esetleg oldalról fon-
tos dolgokat, esetleg megnyújtják 
a képet, vagy fehér üres felületek-
kel kapjuk vissza a nagyítást. Mit 
ne mondjak, egyik megoldás sem 
szívderítő.

Elengedhetetlen, hogy a nyers 
állományok méretezését mi igazít-
suk a kívánt médiához. Emlékké-
pek esetében mindenképpen érde-
mes „levegősebben” komponálni, 
hogy legyen módunk akár a hosz-
szanti vagy a rövidebb oldalak-
ról elhagyni a felesleget, amivel 
megkaphatjuk az éppen óhajtott 
papírméret arányait. Ugyanezzel 
a problémával szembesülhetnek 
a DSLRek tulajdonosai is, mert 
az igaz, hogy a lapka adott aránya 

– hellyelközzel – passzol a WPC
hez, de egy 4:3 arányú 18×24 
vagy 30×40 cmes nagyításéhoz 
már nem. Ezzel különösen ak-
kor érdemes számolni, ha a képet 
szabvány méretű keretbe szánjuk, 
paszpartu nélkül. Ilyenkor jobb, 
ha az előkészítés során mi töltjük 

ki a hiányzó helyeket valami pasz-
szoló színnel vagy háttérrel.

Más kérdés, hogy a paszpartu 
mérete sem mindegy egy adott, 
azaz előre vásárolt keret esetében, 
ugyanis azoknak is illik aránylani 
egymáshoz. Jó például tudni, hogy 
egy 4:3as arányú keretben például 
pont a 3:2es paszpartu nevezhető 
arányosnak, vagyis a kifutók kör-
ben azonos méretűek. Az 5:4 (pl. 
40×50 cm) keretben viszont már 
a 4:3 arány felel meg ennek. Ez 
fekvő 3:2es képnél nem is olyan 
nagyon probléma, hiszen a 27×40 
cmes kép szépen elhelyezhető, 
5/6/7 cmes kifutókkal. Álló kép-
nél azonban máris gondba kerül-
hetünk, hiszen kétoldalt szélesebb 
lesz a kifutó, mint alul és felül, az 
pedig nemcsak hogy ellenkezik 
a paszpartuzás szabályaival, ha-
nem ronda látvány is. (Biztos épp 
ezért!) A méretre készített keretek 
azonban mindig drágábbak, és ha 
ez szempont, akkor kénytelenek 
vagyunk a képeinket a szabványos 
méretekhez igazítani.

Melyiket válasszuk?

Az oldalarányok a legizgalma-
sabb kérdése azonban az igénye-
sebb fotográfia estében válik iga-
zán érdekessé, hiszen a kép belső 
tartalma határozza meg a kész 
végeredményt. Ebben azt érdekes 
megfigyelni, hogy a fotográfusok 
általában ragaszkodnak egy bizo-
nyos fajta fényképezőgéphez, és 
látásmódjukat annak az adott ol-
dalarányához igazítják. Különö-
sen azok, akik tartják is magukat 
ahhoz az elvhez, hogy nem sza-
bad vágni a képből, azt kell meg-
mutatni, ami az exponálás pilla-
natában rákerült a fényérzékeny 
felületre. Számomra ez ugyan va-
lamiféle beszűkülést jelent, hi-
szen nem igazán tudom elképzelni 
a tájképet egy 6×6os film teljes 
kockáján, de ezzel együtt tisztelet-
ben tartom az ennek megfelelőket, 

hiszen nagyon gondos témavá-
lasztást és kompozíciót igényel ez 
a fajta fényképezési mód. Annak 
vagyok azonban inkább a híve, 
hogy függetlenül a kép eredeti 
arányától, inkább a tartalom hatá-
rozza meg a második lépcső oldal-
méreteit. Ezzel együtt mindenki-
nél megfigyelhető valamiféle alap 
oldalarány preferálása és az ennek 
megfelelő gépválasztás is.

Nemcsak a Kodak és a Leica 
miatt, bár biztos van valami kö-
zük hozzá, de azt lehet monda-
ni, hogy a 3:2 nevezhető alapnak, 
legalábbis az igényes fotográfu-
sok között. Az As nyomdai szab-
ványhoz is ez áll a legközelebb. A 
vágatlan képek leginkább ebből a 
méretből keletkeznek, vagy a rit-
kább 6×6os filmekről származó 
1:1 arányúak. (Igaz, a lomográfia 
és a retró trend divatja miatt az 
utóbbi is egyre többször.) Az igé-
nyességet azonban az is jelzi, ami-
kor egy fotográfus hajlandó kisza-

badulni felszerelése korlátai közül, 
és a kép érdekében hajlandó el-
szakadni az adott oldalaránytól.

Először vegyük azt szemügy-
re, hogy az egyes képformátumok 
önmagukban milyen tartalmat 
hordozhatnak, hiszen elsősorban 
ez határozza meg számunkra azt, 
hogy egy bizonyos képhez melyi-
ket alkalmazzuk. Az 1:1 mindig 
valamiféle tökéletességet hordoz 
magában. (Talán a ma használa-
tos avatarokat is ezért méretezik 
négyzetesre?) Már a cikk elején 
említettem, hogy az aranymetszés 
szabályának a 3:2es oldalarány 
felel meg, ezért ezek a kiegyen-
súlyozottságot, a minden a helyén 
van üzenetét hordozzák. Az ennél 
zömökebb, 4:3, 5:4 arányú képek 
pedig a nyugalmat vagy a melan-
kóliát és a csendet. A nyújtottab-
bak, a 16:9, 2:1 vagy a még ennél 
is extrémebb panoráma képkivá-
gások lendületet, ugyanakkor fe-
szültséget is közvetítenek.

Melyik milyen képnek felelhet 
meg? Az ebben a cikkben alapnak 
tekintett 3:2 szinte mindennek, le-
gyen az természet-, zsáner- vagy 
épületfotó, riportázs és emlékkép. 
Álló képek esetében, nemcsak a 
már fentebb említett paszpartuzá-
si okok miatt, érdemes inkább a 
4:3ban gondolkodni – témától 
függetlenül –, mert az álló kép ön-
magában szokatlan, hiszen nem 
így látunk, és ezt az önkéntelen 
feszültséget célszerű a nyugal-
mat árasztó, zártabb oldalaránnyal 
egyensúlyozni. Ezzel szemben, 
ha még tovább akarjuk fokozni 
az álló képben a feszültséget, ak-
kor érdemes még a 3:2t is tovább 
nyújtanunk, ha engedi a kép. Én 
például az ilyen szándékaimat elő-
re megérezve, eleve úgy kompo-
nálom ezeket a képeimet, hogy ne 
legyen kétoldalt semmi lényeges 
elem. Az álló képek ezzel együtt 
elsősorban a portré formátumai. 
Alapjában véve itt is inkább a 4:3 
az ideálisabb, különösen azért, 

Személytelen átkelés ■ A nyugalmat sugárzó 4:3 oldalarányú kép el-
lensúlyozni tudja a merész képkivágás nyugtalanító hatását. Ez a kép is 

régies hangulatot tükröz, aminél szintén előnyös ez a formátum, nem 
véletlenül ez is az egyik kedvelt formátuma a retrográf irányzatoknak.

Júniusi szél ■ Az aranymetszés szabályainak megfelelő 3:2 oldalarányú 
képen nemcsak az oldalak vannak harmóniában, hanem azzal a téma 
is. A kissé lecsúszott előtér tudatos. Egyrészt az ég hangsúlyozása, más-
részt az alul keletkezett világos vonal dinamikanövelő hatása miatt. Ha 
azonban egy egésznek vesszük a teljes előteret a heggyel együtt, úgy 
összességben is összeáll az oldalarányoknak megfelelő egyensúly. Az 
eredetileg 4:3 oldalarányú kép csak alsó vágással lett 3:2-sé alakítva.
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mert legtöbbünk ovális arcformá-
jú, és ezt a zömökebb kivágás el-
lensúlyozhatja, főleg, ha ez eset-
leg erőteljesebb is az átlagosnál. 
Ez rögtön azt is jelenti, hogy a ke-
rek arcú embereket viszont bátran 
lehet a 3:2 arányban meghagyni, 

vagy a 4:3at érdemes erre meg-
vágni. Természetfotók, főleg ma-
dár és virágképek számára ideá-
lis a 3:2 álló formátum, miként az 
épületfotók nagy részére is.

A tájkép elsősorban panorami
kus látvány. Azt gondolom, hogy 
ezek ideális oldalaránya a 16:9. 
Ha belegondolunk, mi is kb. ez-
zel a képkivágással tekintünk a 
világra, hiszen a periférikus látás 
elsősorban oldalirányba terjed ki. 
Különösen a nagy, nyílt tájaknak 
alkalmas ez a képformátum, hi-

szen így még könnyebb egyen-
súlyba hozni az előtér és az ég 
arányát is, ugyanakkor el is túloz-
ni, ha éppen erre van szükség.

Az 1:1 arányú képeket nem vé-
letlenül hagytam a végére. Azt ír-
tam, hogy ez a formátum a tö-

kéletesség szimbóluma, a belső 
tartalomnak is ezt kell hordoznia 
magában, függetlenül attól, hogy 
mi a kép témája. Sokszor a kény-
szerűség kerget bele minket ebbe a 
formátumba, egyszerűen csak any-
nyi a téma a képen, de van, amikor 
már előre lehet érezni, hogy ebből 
a képből bizony négyzetes lesz, és 
annak megfelelően lehet is kom-
ponálni az expozíció előtt. Pont e 
tulajdonsága miatt szerencsés az 
egybeesése a lomografikusok gé-
peinek négyzetes formátuma a 

képeikkel. A tökéletlen optikai 
teljesítményt, vagy a tudatos (?) 
tökéletlen kompozíciót ellensú-
lyozza a négyzetesség tökéletes-
sége. Jómagam újabban fényké-
pezek egy Holgával is, és azt az 
érdekességet figyeltem meg maga-

mon egy idő után, ha azzal fény-
képezek valamit, a szemem átáll a 
6×6os formátumra, és igyekszem 
annak megfelelően irányítani a ké-
pet, pedig alapvetően sokáig el-
lenkeztem a négyzetes képekkel 
szemben. Meglehetősen ritkán is 
vágok meg más képet 1:1-re.

Mindenképpen érdemes előre 
behatárolni, egy adott témát ho-
gyan szeretnénk megjeleníteni, és 
ennek függvényében elrendezni a 
kompozíciós elemeket. A mai di-
gitális kompaktoknál lehetősé-

günk van többféle előre beállított 
oldalarányt meghatározni, így a 
keresőképen is csak ennyit látunk. 
Ez nagy segítség, miként egyes 
(egyre több) DSLR kameráknál a 
FullHD videó rögzítésének lehető-
sége. Ha egy tájképnél vagy egyéb 

témánál a 16:9ben gondolkodunk 
előre, ha van időnk rá, kapcsoljuk 
át a gépet videofelvevő módba, és 
az LCD élőképén komponáljuk 
meg a képet. Csak ne felejtsünk el 
utána visszakapcsolni az állókép 
üzemmódba…

Elhajló fény ■ A szári kálvária alul-
nézeti képe 16 mm-es nagylátószö-

gű objektívvel készült, az előtér 
megfelelő megnyújtása miatt, jelké-

pezve a kálváriákhoz vezető gyöt-
relmes, hosszú utat. A szokatlan, 

9:16 oldalarányú vágással megnyú-
ló kép ezt a hatást igyekszik fokozni.

Megtört csend ■ A 16:9 oldalará-
nyú képen a harmónia a csónak 
nélkül sántítana a horizont vonala 
miatt. Ha nem került volna a kép-
re, előnyösebb lenne az eredeti-
leg 3:2 formátum, a vízvonalat az 
alsó súlyvonalba helyezve. Itt a 
csónak áll be abba, de ehhez a kép 
felső részének az elhagyásával 
nyújtott fekvő képpé kellett vágni 
a képet, hogy a jármű lendületét 
fokozni lehessen. A vízvonal fel-
jebb csúszásából adódó arányta-
lanság jelezheti a csendes világba 
betörő zaj nyugtalanító hatását.
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Ezeket a fényképeket nem a téma 
vagy a fénykép megkomponálásá-
nak különlegessége teszi érdekes-
sé, hanem az, hogy a hétköznapi 
jelenségek egy-egy olyan mozza-
natát örökítik meg, amelyet – fizio
lógiai adottságaink korlátai miatt 

– sohasem láthatunk, de amelyek 
így, statikus állapotban egészen 

különleges hatást keltenek. A pil-
lanatképek készítésének gondolata 
gyakorlatilag egyidős a fényképe-
zéssel, és a mozgókép térhódításá-
val újabb távlatok nyíltak a filmen 
rögzített és lassítva visszajátszott 
jelenetek szemlélésére. Az utóbbi 
évtizedek, évek technikai fejlődé-
se lehetővé tette olyan nagy sebes-

ségű felvételek készítését, ame-
lyek lassított visszanézése egészen 
különleges világot tár elénk. Ter-
mészetesen ezek a berendezések 
meglehetősen drágák, és elsősor-
ban a tudományban és a hadászat-
ban használják őket.

A nagyon gyorsan lejátszódó 
folyamatok fényképezésére azon-

Mindenki látott 
már olyan fény-
képet – több-
nyire reklámfotót 

–, amelyen valami-
lyen nagyon gyor-
san lejátszódó 
folyamat egy pilla-
nata van megörö-
kítve. Jellegzetes 
példa erre a vízfelü-
letre hulló vízcsepp, 
a pezsgősüvegből 
kifröccsenő ital 
vagy a céltárgyba 
éppen becsa-
pódó puskagolyó.

Elkapott

A kép azt szemlélteti, hogy a tele-
fonkagylóból kivett piezo mikro-
font hogyan lehet a luftballonhoz 
egészen közel elhelyezni, úgy, hogy 
a fényképen ne legyen látható.

Fényintenzitás

Idő

∆t

1. ábra

➔

➔

➔

➔

egy hangérzékelő (mikrofon) ér-
zékeli a hangot, egy elektronikus 
kapcsoló pedig elvillantja a vakut. 
Így az expozíciós idő a vaku fel-
villanási ideje lesz.

Az alapelv ismeretében vegyük 
sorra a legfontosabb részleteket!

A hangérzékelő elhelyezésétől 
nagymértékben függ az, hogy mit 
látunk majd a fényképen. A hang 
a levegőben kb. 340 m/s sebes-
séggel terjed, így a hangforrástól 
34 cmre elhelyezett mikrofon-
hoz már csak 1/1000 másodperc 
múlva ér el a hang, ez az idő pe-
dig a gyorsan lejátszódó esemény 
szempontjából meghatározóan 
hosszú lehet. A mikrofon hang-
forrástól való távolságával beál-
líthatjuk tehát azt, hogy a gyor-
san lejátszódó folyamat melyik 
fázisát szeretnénk látni a fényké-
pen.

Megjegyzem, hogy kis ügyes-
kedéssel, a fenti rendszer meg-
duplázásával akár a gyorsan le-
játszódó folyamat sebességének 
hozzávetőleges meghatározása is 
lehetséges.

A vakunak – amint az a fentebb 
vázolt alapgondolatból követke-
zik – a lehető legrövidebb ide-
ig kell fényt adnia ahhoz, hogy a 
kép ne legyen elmosódott. Tud-
juk, hogy a vakuk a beállításuk-

pillanatok

ban van olyan egyszerű módszer 
is, amely a kispénzű, de barkácso-
ló kedvű fotós számára is köny-
nyen elérhető. Az alábbiakban 
ismertetendő módszernél alapfel-
tétel, hogy a lefényképezni kívánt 
jelenséget teljes sötétségben pro-
dukáljuk. Az alapelv az ábra alap-
ján könnyen megérthető!

Legyen a lefényképezni kívánt 
téma például egy éppen kidurranó 
lufi! Az állványra helyezett fény-
képezőgépet beállítjuk a témától 
való távolságnak és a vaku leg-
rövidebb villanási idejének meg-
felelően (távolság, illetve rekesz), 
majd teljes sötétségben kinyitjuk 
a zárat. A luftballon kiszúrásakor 

2. ábra



tól (és a körülményektől) függően 
különböző mennyiségű fényt bo-
csátanak ki egyegy felvillanás-
nál. Nemcsak a fény erőssége, de 
a fénykibocsátás időtartama is 
változik, jellegét illetően az 1. áb-
rán látható görbe szerint.

A Δt időintervallum legki-
sebb értéke az általánosan hasz-
nált vakuknál 0,02-0,03 ms (kb. 
1/40 000 másodperc), de ha nagy 
fénymennyiségre van szükség, 
akkor lehet ennek a tízszerese is. 
E számok gyakorlati érzékelteté-
sére egy példa: ha egy vasgolyót 
elengedünk, akkor az 2 méter sza-
badesés után 0,3 ms alatt 2 milli-
métert, míg 0,03 ms alatt csupán 
0,2 millimétert fog elmozdulni, 

ami azt jelenti, hogy első esetben 
életlen, míg második esetben vi-
szonylag éles lesz a fényképfel-
vétel. A gyorsan lejátszódó folya-
matok pillanatfelvételéhez tehát 
olyan vakut kell választani, ame-
lyik nagyon rövid idejű villanásra 
is képes. Az automata üzemmód-
ba állított vaku villanási idejének 
hosszát a visszavert fény meny-
nyisége alapján szabályozza a 
vaku automatikája. Olyan villanó 
esetében, amelyiknél nem lehet a 
fénymennyiséget manuálisan sza-
bályozni, jó megoldás lehet, ha a 
szenzor elé egy fehér papírlapot 
helyezünk. Így „becsaphatjuk” a 
vakut, és a villanási idő a legrö-
videbb lesz.

A pillanatfelvételek készítésére 
a legtöbb vaku alkalmas. Az áb-
rán egy Soligor MF20A típusú 
vaku látható, amely egy házi ké-
szítésű vakupapucsra van felerő-

sítve. A fényterelő papírlap mére-
tei az ábrán láthatók.

Az elektronikus kapcsoló, 
amely a hang hatására elvillantja 
a vakut, egy erősítő fokozatból és 
egy tirisztorból áll. A piezo mik-
rofon jelét a tranzisztor erősíti fel, 
és ez a jel a tirisztoron keresztül 
elvillantja a vakut (2. ábra).

Természetesen az ábrán látha-
tó áramkört tetszés szerint át le-
het alakítani, ki lehet bővíteni. 
Ha párhuzamosan több vakut ik-
tatunk be, a fényerő megsokszo-
rozható. A mikrofon helyett hasz-
nálható egyszerű kontaktus vagy 
fénydióda, és közbeiktatható kés-
leltető áramkör is.

Az összhatás megálmodása, 
megtervezése már a művészi fan-
tázia területére tartozik. – id –



hetőséget nyitnak meg a forgatás 
során. Egy liftes felvétel például 
kamerával igen bonyolult, hiszen 
szűk térben a stáb mellett a sze-
replőknek alig marad hely, és na-
gyon nagy látószögű objektívet 
kell használni, ami már képtor-
zuláshoz vezethet – mondja Alex. 
Dred a Sodorjon a szél című klip-
jük autós felvételét említi, ahol a 
fényképezőgép kis súlya lehetővé 
tette, hogy menet közben egy áll-
ványon egyszerűen kinyújtsák az 
első ablakon. Egy 20 kilós kame-
rával ezt csak igen bonyolult tar-
tószerkezet építésével, vagy az 
autó és az operatőr teherautóra 
pakolásával lehetett volna megol-
dani – mondja.

Hátrány viszont, hogy a kis tö-
megű fényképezőgép könnyeb-
ben mozdul be, amit mozgóképen 
nehéz utólag korrigálni. Megfe-
lelő válltámasszal azonban ez a 
probléma kiküszöbölhető, bár egy 
giroszkópos szerkezet sem olcsó 
mulatság. Az objektívbe épített 
képstabilizátor használata azon-
ban ennek ellenére sem jellemző 
a profi mozgóképes alkalmazá-
soknál.

● Csak manuálisan. A filmfor-
gatásban gyakorlatilag ismeretlen 
az autofókusz, a megfelelő kép-
élességért a stáb egyik tagja, a 

„focus puller” a felelős. Ő egy, az 
objektívre szerelt kiegészítő se-
gítségével az operatőr elvárásai-
nak megfelelően manuálisan állít-
ja be az élességet a kép megfelelő 
pontjára, és „húzza utána”, ami-
kor szükséges. Ugyanezt a mód-
szert alkalmazzák a fényképező-
géppel forgató stábok is, mivel az 
autofókusz a hozzáértők szerint 
lassú, és az élességet sokszor nem 
is a képmező AFpontjaira kell ál-
lítani.

A fényképezőgép más auto-
matikus szolgáltatásait is ritkán 
használják forgatáskor. Legtöbb-
ször a fehéregyensúlyt is manuá-
lisan állítják be a színhőmérséklet 
kiválasztásával, és a különböző 
fényforrások közötti színhőmér-
sékleti eltéréseket színes fóliák-
kal korrigálják. Az expozíció be-
állítása a legtöbb esetben szintén 
manuális, valamivel az optimális 
érték alá célszerű állítani. Így biz-
tosan nem lesznek beégett képré-
szek. Könnyebbséget jelent az is, 

már számos forgatáson van túl a 
Canon EOS 5D Mark IIvel, és 
elégedett is a fényképezőgéppel 
elért eredményekkel. A dance/pop 
zenei stílust képviselő Dred & Do
ris együttes pedig legutóbbi klip-
jeit egy Canon EOS 1D Mark IV 
fényképezőgéppel készítette.

Csúcstechnika  
Full HD minőségben

● Tökéletes kép, gyenge fény
ben is. A fényképezőgépek köz-
kedveltté válásának a filmezésben 
talán a legfőbb oka a magas ISO 
érzékenység, mert ez a filmsza-
lagnál gyakorlatilag ISO 200nál 
megáll. Ehhez képest az EOS 5D 
Mark II legmagasabb értéke ISO 
25 600, az EOS 1D Mark IVé pe-
dig ISO 102 400, ennek köszön-
hetően ISO 3200–6400 értéknél 
még biztosítva van ugyanaz a 
képminőség, mint egy ISO 200
as film esetében.

A magas érzékenységgel pedig 
a világítás nagyságrenddel keve-
sebb ráfordítást igényel fizikailag 
és anyagilag egyaránt, mivel egy 
forgatásnak épp a jelenet bevilá-
gítása a legmunkaigényesebb és 
legköltségesebb része. Az előtér 
bevilágítása nem okoz nagy prob-
lémát, viszont a háttéré, különö-
sen éjszaka, nagyon bonyolult, ha 
alacsony az érzékenység, és nem 
akarjuk, hogy a szereplők mögött 
csak egy fekete lyuk tátongjon 

– mondja Alex. Hozzáteszi: az éj-
szakai háttér bevilágítása azért is 
nehéz, mert nem csupán rengeteg 
lámpát és generátort igényel, ha-
nem a világítótesteket magasra 
(pl. darura) is kell helyezni, hogy 
az éjszakai fíling megmaradjon.
● Szűk helyen is kényelmesen 
használható. A fényképező-
gép használatának másik lénye-
ges előnye technikai szempontból 
az alacsony súly és a kis méret. 
Ezek a tulajdonságok számos le-

Profi forgatás
digitális 

fényképezőgéppel

A professzionális film-
készítés alig néhány éve 
még drága mulatság-
nak számított, hiszen 
a felszerelés megvásár-
lása vagy bérlete milliós 
költségeket jelentett. 
A digitális fényképező-
gépek szolgáltatásai 
között azonban meg-
jelent Full HD videók 
felvételének lehető-
sége, ami forradalma-
sította a filmkészítést. 
A reklámfilmes Alex 
Nemetz és a klipjeit 
maga készítő Dred & 
Doris együttes is ezt 
az utat választotta, de 
a lehetőség ma már 
mindenki előtt nyitva áll.

Amatőrök	is	készíthetnek		
professzionális	klipeket,	filmeket

Steiner	Gábor

Érdekes tény, hogy a Full HD 
videók készítésére is alkalmas 
DSLR kamerák a profi filme-
sek érdeklődését sokkal inkább 
magukra vonták, mint a tudás-
ban a profi technikához közelí-
tő konzumer videokamerák. A 
Canon EOS 5D Mark II volt az 
első, amelyik olyan minőségű 
videót nyújtott, hogy akár a te-
levízióban, akár a filmvásznon 
is megállja helyét. Ezt bizonyít-
ják azok a YouTube-on megta-

lálható felvételek is, amelyeket 
Vincent Laforet forgatott, aki el-
sőként vehette kézbe a Canon 
fullframees fényképezőgépét, 
hogy kvalitásait megtapasztalja.

De vajon mitől is váltak rövid 
idő alatt a mozgóképes világ-
ban ilyen népszerűvé a Full HD 
videók felvételére képes DSLR
ek, és színre lépésükkel mi vál-
tozott meg a stábok életében? A 
Magyarországon élő osztrák rek-
lámfilmrendező, Alex Nemetz 

�0
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hogy míg a filmnél az eredmény 
csak utólag tekinthető meg, digi-
tális képrögzítéskor a monitoron 
azonnal a kész felvétel látható.
● Objektívek és egyéb kiegé
szítők. A filmesek a fix fókuszú 
objektíveket kedvelik, a halszem
től a teléig, de a zoomokat (filmes 
szóhasználattal: vario) is az előb-
biekhez hasonlóan használják. 
Ritka, hogy élnek a gyújtótávol-
ság változtatásának lehetőségé-
vel, ha kell, inkább a fényképező-
géppel közelítenek a témára. Az 
objektívek széles választéka tág 
mozgásteret enged a fantáziának. 
A mélységélességgel történő „já-
ték” mindig is a film (és a fény-
kép) hangulata megteremtésének 
egyik legfőbb eszköze volt, amit 
a fényképezőgép használatával 
most teljes mértékben kihasznál-
hatnak a filmkészítők.

A fényképezőgépek filmes al-
kalmazása részben új üzletágat 
is teremtett, hiszen a kameratar-
tozékok általában nem kompa-
tibilisek a fényképezőgépekkel. 
Az élességállító készülék mel-
lett az állványok, a stabil tartást 
mozgás közben is biztosító váll-
támaszok, a bemozdulás veszé-
lyét csökkentő girofejek már ko-
rábban is ismertek voltak a filmes 
szakmában, de ezek igen költsé-
ges kellékek, hiszen nagy töme-
get kell biztosan tartaniuk, adott 
esetben pedig mozgatniuk is. A 
fényképezőgépekhez ezek egy-
szerűbb – értsd: olcsóbb – válto-
zatai is megfelelnek, de készül-
nek adapterek is, amelyekkel a 
kamerák kiegészítői is használha-
tók. A bonyolultabb kiegészítők 
ára azonban még így is sokszor 
összemérhető a fényképezőgép 
árával, pedig jóval olcsóbbak, 
mint filmes társaik.
● Az utómunka nem hagyható 
el. Minden előny ellenére a fény-
képezőgéppel rögzített filmek is 
igénylik az utómunkát. Ráadásul 
a Full HD felbontás miatt ez jó-

kora számí-
tástechnikai 
kapacitást 
i g é n y e l . 
Ahogy Dred 
elmondta, az 
általuk használt Canon EOS 
1D Mark IV által generált 
MOV formátumú, H264 tömö-
rítésű fájlok lejátszása, főképp 
a sok réteg és effektek hasz-
nálata esetén, egy átlagosnál 
jóval erősebb számítógépen 
is akadozhat. A NeoScene 
szoftverrel azonban ezek a – 
pcteljesítmény miatt – ne-
hezen szerkeszthető fájlok 
olyan veszteségmentesen 
tömörített, alacsonyabb fel-
bontású formátumra konver-
tálhatók, amellyel a szükséges 
munkák könnyen elvégezhetők, 
és a szoftver ennek alapján vég-
zi el az eredeti fájl képkockáinak 
feldolgozását.

Költségkímélő megoldás

Alex Nemetz és Dred is egyetért 
azzal, hogy a fényképezőgépekkel 
történő filmforgatás árérték ará-
nya magasan kiemelkedik más fil-
mes technikák közül. A napjaink-
ban egyre növekvő népszerűségre 
szert tett digitális, de a filmesek-
kel azonos módon kezelhető Red 
kamerák a Super 35ös kamerák 
filmes képkockájának megfele-
lő méretű CMOS szenzorukkal 
4096×2304 pixeles képkockák 
rögzítésére képesek, akár másod-
percenkénti 100 képes sebesség-
gel. Egy ilyen felvevő napi bérle-
ti díja 100150 ezer forint között 
mozog. A Canon EOS 5D Mark 
II Full HD felbontással rögzí-
tett képe és a rögzítés sebessé-
ge ugyan elmarad ettől a teljesít-
ménytől, viszont azzal a ténnyel 
összevetve, hogy ára nem éri el 
a 600 ezer forintot, azaz 4-5 napi 
kamerabérlet díját, és a Full HD

nál nagyobb felbontású kamera-
felvételt amúgy is „lekonvertál-
ják”, ideális választás ott, ahol a 
költségeknek a megrendelő korlá-
tot szabott. Ráadásul a használha-
tó objektív és kiegészítőválaszték 
rendkívül széles, nem csupán a 
fényképezőgép gyártójától, ha-
nem más cégektől is, ami tovább 
növeli a lehetőségeket és csök-
kenti a költségeket.

A hírek szerint maguk a fény-
képezőgépgyártók is meglepőd-
tek, hogy rövid időn belül milyen 
nagy népszerűségre tettek szert 
Full HD video rögzítésére alkal-
mas fényképezőgépeik. A filmes
klipes szakma örömmel fogadta a 
korábbiakhoz képest olcsó, még-
is kiváló minőséget adó megol-
dást, amely még új lehetőségeket 
is nyitott a mozgóképek készítői 
számára, és olyan körökben is le-
hetővé tették a filmforgatást, ahol 
korábban a magas költségek nem 
engedték meg. Ezt mutatja, hogy 
az interneten számos kiváló alko-
tás jelent meg, még ismeretlen és 
már világhírű filmművészek mun-
kájaként is.
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Aki egy kicsit is járatos a ma-
gyar fotográfia és a színház tör-
ténetében, jól tudja, hogy az idén 
nyolcvanéves fotóművész, Kele-
ti Éva számos felvételt készített 
Latinovits Zoltánról, s legendás 
riportot a Ruttkai Éva–Latinovits 
Zoltán színész házaspárról. Vá-
lasztott képünk is az említett ri-
port idején készült, de eddig nem 
került a nyilvánosság elé.

A képen a keresetlenség a leg-
inkább szemet szúró, a modell 
láthatólag otthonos lazaságban 
áll a kamera előtt. S valóban, tud-
ható, hogy a saját kertjében ké-
szült róla a fotó. A készítő pedig 
szó szerint a család barátja. Keleti 
Éva jószerivel együtt lakott 
néhány napig a házaspárral, 
mindenhová elkísérte őket, s 
amennyire ez lehetséges – s 
amennyire két ünnepelt és 
közismert színész képes rá 

–, modelljei igyekeztek szinte 
tudomást sem venni a fotog-
ráfusról. A legtöbb kép olyan 
is, mintha ellesett pillanatfel-
vétel volna. Ám választott 
fotónk nem ilyen.

Nem nehéz kitalálni, a kép 
árulkodik: Latinovits nyilván 
sétált a kertben, a fotográfus 
az ablakból vagy a terasz-
ról szólt neki, hogy álljon 
meg egy percre, s valamiért 
éppen így és itt, lefényké-
pezte. A fotó hangulatában 

döntő tényező a felső gépállás, a 
nem szokványos, portrénál már-
már tiltott perspektíva haszná-
lata. Hiszen a modellek ebből a 
nézőpontból a legtöbbször ki-
szolgáltatottnak látszanak, nyom-
ja őket a képnéző tekintete a föld 
felé. A lent mint helyzet általában 
alávetettséget jelent. De nem eb-
ben az esetben. Ha valaki nem 
tudná, hogy ki is volt Latinovits 
Zoltán, akit joggal és komolyan 
hívtak csak úgy egyszerűen szí-
nészkirálynak, az is sejti a lát-
vány alapján, hogy ez a férfi, ez 
a személyiség olyan erős, sugár-
zó, uralkodó, szinte már túlzottan 
is az, hogy a fent és lent puszta 

Mitől
jó?

Szarka	Klára		
sorozata

Fejtsük meg a jó fénykép titkát! Ezút-
tal Keleti Éva egyik portréját igyek-
szünk alaposabban szemügyre venni. 
A színészkirályt, Latinovits Zoltánt 
ábrázolja 1971-ben. Ez a kép is sze-
repel Keleti Éva Visszapillantás című, 
augusztus 25-én a Budapest Galériában 
nyíló retrospektív tárlatán, s az ebből 
az alkalomból megjelenő albumban.

ténye egy csöppet sem fokozhat-
ja le. Éppen az az érdekes, hogy 
ez az ember akkor is fent van, ha 
úgy fest, mintha lejjebb volna a 
többieknél.

S ennek a lentnek és fentnek 
a korántsem egyértelmű viszo-
nyát a képen csak tovább erősíti 
a tudatosan egy kissé szellősebb-
re hagyott háttér egyik eleme:  
a kövekkel jelzett út. Amelyik, 
ha akarom, éppen Latinovits felé 
lejt, vagy amelyik éppen mel-
lette emelkedik. Le vagy fel?  
Ez sokszor egyáltalán nem olyan 
világos az ember életében, mint 
a közhelyszerű felfogás sze-
rint. Nagy formátumú karakter  

esetében pedig végképpen 
nem az.

Szakmai evidencia, hogy a 
portré két legfontosabb ele-
me, a két legbeszédesebb 
testrész: a szem és a kéz. 
Utóbbi képünk esetében nem 
játszik. Helyesebben, de-
hogyis nem. Éppen hogy sok 
mindent elárul a modellről: 
magába fordulását, feszült 
fegyelmezettségét, öntörvé-
nyűségét. A szemek pedig 
még ennél is többet. Az erős 
napsütés miatt a balt félig 
lehunyja, s ez így van jól. A 
fél szeme is oly átható, hogy 
a néző egy kis idő után za-
varba jön tőle. Ez a tekintet 
szinte belefúródik a másiké-
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ba: gyanakvóan kíváncsi embe-
ré, olyané, akit már megtiport az 
élet, de aki tűri a csapásokat. Sőt, 
bátran tűri, mondhatni, kihívja a 
sorsot maga ellen. A szép férfi-
arc, a megnyerő alak valameny-
nyit tompít ennek a harcos, tá-
madva védekező karakternek az 
éléből. De aki jobban megnézi, 
kétsége sem lehet felőle: ez az 
ember olyan súlyosan áll a lábán, 
hogy sem megijeszteni, sem fel-
lökni nem lehet. Az ilyen ember 
akkor is rendben van, ha a haja 
kócos, és nincsen elegánsan fel-
öltözve. Adyról hírlett, hogy bár-

milyen korhely állapotba is ke-
rült, a keze mindig makulátlanul 
tiszta maradt. Latinovits is ilyen 
lehetett.

A kép alul merészen elvág-
va: mintha semmiben állna ez 
az alak. Mintha neki nem volna 
szüksége a biztos talajra, mintha 
a felhők szélén vagy a semmiben 
is megállhatna. Mintha nem is 
volna hétköznapi halandó.

S nem is volt – adja tudtunkra 
látszólag keresetlen egyszerűség-
gel a portré. Ezt az embert a világ 
egyedül nem gyűrhette le, kellett 
hozzá ő maga is. Választott ké-
pünk Latinovitsról halála előtt öt 
évvel készült, annak az időszak-

nak az elején, amikor már egyre 
nehezebbé vált amúgy sem köny-
nyű élete. Kit, mikor, hogyan? 
A jó portré három legfontosabb 
szempontja – ez is megtanulha-
tó Keleti Éva felvételén morfon-
dírozva.

Latinovits harmincöt éve 
halt meg, de a neten még nap-
jainkban is százezrek nézik és 
hallgatják. A fotóról mintha a 
rá figyelő utókorra is kritikus 
szemmel figyelne vissza – vagy 
előre?
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ára alacsony, mert ez a géposztály 
igényli a fotós részéről a legtöbb 
szakértelmet. Hasonlóképpen en-
nek a géposztálynak a legnagyobb 
az üzemköltsége. Sajnos kevés 
van az országban, de időről időre 
felbukkannak. Általában elnyűhe-
tetlen darabok, szinte csak a csa-
varhúzó és a gépzsír a javító és 
karbantartó kellék. Esetleg a har-
monikát kell megfoltozni. A váz 
általában mindig nagyon jó álla-
potban van, az objektívek azon-
ban kérdésesek lehetnek. Elsősor-
ban gombafertőzést kell keresni a 
lencséken, illetve nem árt a gyá-
ri számokból, a zárszerkezet kivi-
teléből és az objektívek nevéből 
megállapítani az objektívek ko-
rát. Ezek elsősorban az árba szá-
mítanak bele, ritkábban a képmi-
nőségbe. Jó szakértő segítségével 
kezdő is ritkán fog mellé ebben a 
géposztályban.
Középméret: Ezek a gépek ma 
is tartják valamelyest a maga-
sabb árukat. Hozzáférhető árban 
ritkán kaphatók a keleti blokk 
tükörreflexgépei: Pentaconsix, 
Zenit és Kiev gépek. Ezek nem 
is üzembiztosak ma már. Üzem-
biztosak a drágább Mamiya 645
ösök és RB/RZ 67esek. Még 
drágábbak a Hasselbladok, me-
lyek közül elsősorban az 500as 
szériát ajánlom. Egyszerű szer-
kezetük miatt nagyon megbízha-
tóak a kétaknás tükörreflexgépek. 
A Yashica Mat124G és az újabb 
Rolleicord típusok jelentik a leg-
jobb vételt, mert nem túl öregek 
és relatíve olcsók. A Rolleiflexek 
sajnos drágák, bár objektívjeik 
kárpótolnak a magasabb árért. A 
Meopta gyár Flexaretjei szintén 
jó vételnek számítanak, bár koruk 
miatt egy 10-15 ezer forintnyi át-
fogó tisztítást érdemes rászámolni 
a beszerzési árra.
Kisfilm: Leicát mindig lehet ven-
ni. Ha jó állapotban van, nem le-
het félrenyúlni vele. Felújítás, 
tisztítás után nagyon jól működik 

nél is korábbi vázakat a csak fény-
mérős, sokszor mutatós műszer-
rel felszerelt, de automatikával 
nem rendelkező gépvázak jelen-
tik. Idetartoznak a fénymérő nél-
küli vázak is. Ez a csoport is na-
gyon népes, ahogyan a többi is, 
így csak általános alapelvekre 

támaszkodhatok. A legkorosabb 
csoport, bár ezeket a „fémgépe-
ket” szeretik mostanában a vásár-
lók. Egy jól működő Zenittel vagy 
Prakticával is lehet jó felvételeket 
készíteni, de az öregebb Canon 
F1 és a Nikon F2 is idetartozik. 
A legtöbb gép szervizelhető, kivé-
ve a fénymérő alkatrészeit. Van-
nak közöttük nagyon strapabíró 
darabok is. Vagy nagyon olcsó 
gépet kell venni, vagy érdeklőd-
ni kell, melyik típus bírja a gyű-

rődést. A típushibásokkal nem 
szabad foglalkozni. Keres-
sünk olyan példányt, me-
lyet kevéssé használtak. Ezt 
a külső kopásból és karcolá-

sokból elég jól meg lehet 
állapítani.
Polaroid: Az SX70, 
Image/Spectra és az 
újabb, 600as filmet 
használó típusokon 
kívül a ProPack ka-
merát szabad meg-
venni. A Polaroid 
gépek eme típu-

sai meglepően 
strapabírók, és 
film is kapható 
hozzájuk. Új-

raindult a 

a Rollei 35ös kisgép is, és na-
gyon jó objektívekkel van felsze-
relve. Az SLR kategóriában több 
korszakot lehet megkülönböztet-
ni. A digitális gépek az egyik eset. 
Ezeket fotoműszerésszel érdemes 
átvizsgáltatni. Az őket megelő-
ző éra nagyon jó elektronikát és 
mechanikát takar. Relatíve olcsók 
is ezek a vázak. Emiatt, ha vala-
ki a filmes technikába szeretne 
belekóstolni, jó vételnek számí-
tanak, megbízható gépek. A leg-
többjük nagyon keveset dolgozott, 
mert hamar lecserélték őket digi-
tális gépekre. Az összes kisfilmes 
AF gép idetartozik. A korábbi gé-
pek legtöbbje analóg elektronikát 
alkalmaz. Az ilyen vázak – pél
dául a Nikon F3 is – nem javítha-
tók, ha az elektronikát érinti 
a probléma. Emiatt a nem 
autofókuszos kisfilmes 
vázakból az automatikával 
felszerelt típusokat úgy ér-
demes kezelni, hogy több 
vázzal kell felszerelkezni. 
Így meghibásodás ese-
tén a másik váz alkat-
részforrássá válik, míg 
olcsón vehetünk mű-
ködőképes utánpót-
lást. Ez persze pont 
a Nikon F3-asra 
nem vonatkozik, 
de a Pentax P30T, 
a Canon AE1 
vagy a Chinon 
CP7m esetén 
igaz. Az en-

Állványok és fejek: Definíció 
szerint stabil, statikus szerkeze-
tek. Éppen ezért kisebb karcok, 
felületi hiányosságok nem zavar-
nak. Az állványnak nem a szép-
ségével dolgozunk. A műanyag 
vagy fa alkatrészeket tartalmazó 

mindenképpen be kell majd állí-
tani használatba vétel előtt, így a 
lazább klipszek nem vonnak le az 
árból. A külcsín szépsége termé-
szetesen emeli az árat, a tartozé-
kok számával együtt.
Nagyméret: A síkfilmes gépek 

Használtpiaci	körkép	

Mit érdemes megvenni?
Török	György

Másodkézből vásárol-
ni kedvező árat jelent. 
A jó vételhez azon-
ban nem elég az árat 
nézni: vannak fo-
tóeszközök, me-
lyek tényleg meg-
érik az árukat, és 
vannak olyan esz-
közök is, ame-
lyekkel csak 
gondjaink lehet-
nek. Vásárlási taná-
csaink megpróbálnak 
utat mutatni a gépek 
és tartozékok erdejében.

állványokat fokozottabban vizs-
gáljuk meg, repedések észlelése 
esetén mondjunk le az állványról. 
A fejnél a gyorscseretalp csatla-
kozása, illetve a gyorscseretalpak 
csavarjai legyenek jó állapot-
ban. Az állvány lábainak klipszeit 

Mielőtt azonban belevágunk, a használtpiac két 
alapszabályát jól jegyezzük meg! 1. Jó vételre, rit-
kaságok kifogására csak az számíthat, aki folya-
matosan végignézi a boltok kirakatait, illetve az 
internetes piactéren szereplő ajánlatokat. 2. Mindig 
legyen elegendő készpénzünk, hogy az abszo-
lút értékben nagyobb összegű, de relatív értékben 
nagyon jó ajánlatokra azonnal le tudjunk csapni! 
További szabály, bár ehhez sokat kell tanulni: a 

fotográfia technikatörténetét, az egyes gépeket, 
objektíveket és egyéb tartozékokat nagyon jól kell 
ismerni, és tudni kell, hol lehet gyorsan, megbíz-
ható információt találni az interneten, ha kétsé
geink támadnak.

A leírás nem a gyűjteményi darabok vásárlásá-
hoz nyújt segítséget, hanem azt feltételezi, hogy az 
adott fotóeszközzel fényképezni szeretne majdani 
tulajdonosa.

Érdemes	megvenni * * *
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zoom gyűrűt nem találunk ezeken 
a lencséken. Sok objektív lágy, 
mai szemmel fotózásra nem al-
kalmas rajzot ad. A Rodenstock, 
Schneider, Steinheil, Voigtländer, 
Hermagis, Emil Wünsche, Emil 
Busch stb. nevekkel azonban jól 
járunk. Műszaki gépekhez köz-
vetlenül használhatók, ha hom-
loklapra szereljük őket. Közép-
méretű vagy kisfilmes vázakhoz 
harmonikás kihuzatnövelőre van 
szükségünk az élességállításhoz, 
és egy adapterre a harmonikába 
szereléshez. Néha 6-8-10 ezer fo-
rintért is hozzájuthatunk egy szép 
példányhoz, és 1015 ezer forin-
tért lehet a megfelelő közdarabot 
elkészíttetni. A Canon EF 2,8/135 
mmes Soft Focus objektív az 
egyetlen ma is gyártott lágyraj-
zú objektív ebben a kategóriá-
ban. Használtpiacon 5055 000 
Ft-ért lehet megvenni. Egy pa-
tinás rézobjektív ennek fele – és 
ugyanúgy tudja az éles rajzot, ha 
lerekeszeljük.
Laborfelszerelés: Tapasztalatom 
szerint vagy használatlan, azaz 
újszerű, és akkor tiszta. Bár ilyen-
kor is mossuk át használatbavétel 
előtt. Ha használatban volt, ak-
kor megdöbbentően MOCSKOS! 
Mintha nem ügyelnének a fotósok 
a labor tisztaságára! Igaz, minden 
szennyeződést le lehet oldani va-
lahogy. Ezzel szemben hibátla-
nok ezek a felszerelési tárgyak. A 
repedt tankokat és spirálorsókat 
kell kerülni, illetve a kopott kö-
zépső tubusokat. Legyenek meg 
a tankok tömítőgyűrűi. Az auto-
mata és félautomata hívógépek 

Egyik esetem, ahol segített 
az internet a kétségek elosz-
latásában, egy 3/320 mmes 
rézobjektív volt. Az objektív 
igen jó állapotban volt, menet-
pajzsa is megvolt, azaz műszaki 
gépre minden további nélkül 
felszerelhetőnek tűnt. Komoly 
méretei és „üvegtartalma” elle-
nére 40 000 Ftért kínálták. A 
pult feletti spotlámpák vetített 
képe alapján lágy rajzú objek-
tívnek tűnt, felépítését tekintve 
aplanat rendszerű volt, a fel-
irat stílusa alapján I. világhá-
ború utáni gyártású. Utóbbi 
mondatom tartalma alapján 

„kaptam szagot”: az objektívet 
félrerakattam, az internethez 
fordultam, és gyanúm beigazo-
lódott. Egy 1929es gyártású 
NikolaPerscheid lágyrajzú 
portré aplanát volt a kezemben. 
A világpiaci értéke 20002500 
dollár volt akkor, ma sem keve-
sebb. A Sinar/Horseman hom-
loklap és az objektív felszerelése 
további 25 000 Ftomba került, 
azaz 65 000 Ftból munkaképes, 
világhírű portréobjektívvel gaz-
dagodott a stúdióm. Gazdagod-
tak továbbá a vevőim is, hiszen 
a portrémegrendelések mellett 
tárgyfotómegrendeléseket is 
teljesítettem már ezzel a Nikola
Perscheid objektívvel, melyet 
4500 ezer forintért vehetnék 
meg a világpiacon. Többért, 
mint jó néhány új, mai gyár-
tású, nagyformátumú objektívet. 
Tanulság? Az eladó nem mindig 
tudja, mennyit ér a „csecsebe-
cséje”, vagy nem bízik abban, 
hogy talál olyan vevőt, aki tény-
leg tudja az árát, és hajlandó 
magasabb árat fizetni. Ezeket 
az eseteket ki lehet (kell) hasz-
nálni.

Másik esetem világítástech-
nikai, de előfordul akkor, ha 
nagy mennyiségű, hasonló 
árucikk érkezik a használtcikk
kereskedésbe, ami a darabárat 

lenyomja. Ugyancsak ez az eset 
áll elő akkor, ha egy nagyobb 
szettből néhány darab nem kel 
el: ilyenkor a bizományi alacso-
nyabb árra beszéli rá az eladót. 
Nagyjából tíz éve, amikor a 
stúdiófelszerelések még nagyon 
drágák voltak, sikerült két 
nagyon jó minőségű, 105 cmes 
áteresztő ernyőt vennem stúdió-
vakuhoz. Az ernyők 1900 Ftba 
kerültek akkor, amikor Hensel 
néven 22 000 Ftot kellett értük 
fizetni.

Néha a szerencse is segít, ha 
az internetes piactereket bön-
gésszük. Egyik tanítványom 
mindössze 55 000 Ftért vett 
meg egy 6×7es Mamiya RB 
halszemobjektívet. Az ok: a 

„Mamiya” nevet elírta az eladó, 
így senki sem találta meg, senki 
más nem licitált rá. Emiatt kiki-
áltási áron adták el a hibátlan, 
karcmentes objektívet.

Másik tanítványom egy 
JOBO ATL2es professzio-
nális automata film és papír-
hívó gépet vett meg mindössze 
20 000 Ftért. Az ok: megkért, 
nézzek rá, mondjak véleményt. 
Mondtam, hogy sajnos nincs 
a képeken az a műanyag, fél-
köríves tálca, amely az oldat-
gyűjtő flakonokat tartja pontos 
pozícióban a mozgó elöntőcsőr 
alá. A levelezés nyílt az inter-
netes piactereken, így minden 
érdeklődő láthatta a kérdésre 
adott választ, miszerint ez az 
alkatrész hiányzik. A dolog nem 
kardinális kérdés, mert nem lét-
szükséglet. Könnyen pótolható. 
De mivel ezt senki nem tudta 
az érdeklődők közül, ezért senki 
sem licitált.

*
Ezek a történetek a leendő 
eladóknak is tanulságosak sze-
rintem, ugyanakkor a leendő 
vevők is jegyezzék meg: szak-
embertől kérdezni nem szé-
gyen.
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Polaroid filmek gyártása, így sza-
bad a pálya!
Objektívek: Sok objektívet hasz-
nált cikként érdemes megven-
ni. Régebbi objektívhez másképp 
nemigen lehet hozzájutni. Gyak-
ran előfordul az is, hogy valaki 
újonnan megvesz egy objektívet, 
de mégsem azt kapja, amire szá-
mított, ezért eladja. Amikor egy 
adott objektívből új verziót hoz ki 
a gyár, gyakran lecserélik a fotó-
sok a régebbi objektívet. Ez azok-
kal a lencsékkel esik meg, ame-
lyeknek gyújtótávolságát gyakran 
használjuk. A digitális vázakon 
az objektíveket ellenőrizni egy-
szerű, de laptoppal is felszerel-
kezhetünk. A zoom objektívek 
zoom gyűrűjét ellenőrizzük, nem 
nyikorog-e vagy szorul valahol. 
Hasonlóképpen ellenőrizzük az 
autofókuszt és a kézi élességállí-
tást. Ellenőrizzük a rekeszbeug-

rást is. Nézzünk át mindkét irány-
ból az objektíven erős fény felé 
fordulva! Így a penészedést, gom-
básodást észrevehetjük. Hasonló-
képpen észlelhetjük a karcok egy 
részét a frontlencséken. A lencse-
felületekre oldalról is nézzünk rá. 
Az apró karcok gyakran nem 
is karcok, hanem rossz tisz-
títás által otthagyott vékony 
zsírcsíkok. Kérdéses esetben 
kérjünk lencsetisztítást az el-
adótól, de legyen nálunk is len-
csetisztító készlet. Az objektív 
vizsgálatához a felszerelt, tarto-
zékként adott szűrőket vegyük le.

A külcsín fontos: használatra 
utalnak a polírozáshoz hasonló fi-
nom kopások. A bajonettszárnyak 
vagy menetek kopásai is tájékoz-
tatnak a gyakori használatról. Az 
ütések nyomait vegyük komolyan, 
és ne vegyük meg a már valami-
kor odaütött objektívet. Az ütés 
feszültséget kelt az üvegtestben, 
ami évek múltán repeszti ketté 
a lencsetagot. Édesapám üveg-

műves volt, és mindig ezt mond-
ta: „Fiam, az üveg akkor törik, 
amikor kedve tartja!”. Jómagam 
ezt tekintem irányadónak. Szól-
nom kell még a Canon „fluoritos”, 
azaz folypát lencsés objektívjei
ről. Kitűnő lencsék, de nem árt, 
ha tudjuk, melyik Canon objek-
tívben van folypát lencse. Egyfe-
lől, egy folypát lencse három UD 
üveggel is felér. Ezért a folypát 
lencsés objektívek rajza jobb a 
versenytársakénál. Hátrány azon-
ban, hogy a folypát lencse a pá-
rára nagyon érzékeny. Szigetelt 
vagy sem, a folypát lencsés ob-
jektívet kiszárított, azaz 105 
°Con 20 percig „kimelegített” 
szilikagéllel csomagolva kell 
tárolni. A pára ugyanis meg-

marhatja a folypát lencse fe-
lületét. A felmaródást nagyon 
alapos vizsgálattal tudjuk fel-
fedezni, azaz a frontlencse 
felé eső tagokat kell nagyon 
alaposan szemügyre venni. 
Jó, ha a „fluoritos” Canon 
objektívet megbízható tulaj-
donostól vásároljuk.

Réz (antik) objektívek: 
A vizsgálat a fentihez 
hasonló. Természetesen 

http://www.ddb.com/volkstudio
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van meg, mekkora méretben, így 
nem veszek feleslegesen további 
példányokat, és tudom, mire kell 
vadásznom. Ha van türelmünk 
összegyűjteni a készletet, ne vá-
sároljunk új árut ebben a kategó-
riában.
Kioldózsinórók, távkioldók, va
kukioldók: Minden további gond 
nélkül megvásárolhatók, ha ki-
próbálva működőképesek. Egy
két professzionális, mechanikus 
kioldózsinóromon kívül az összes 
egyszerűbbet, elektromosat és 
infrásat használt cikként vettem 
meg. Az infra és rádiókioldóim, 
melyeket a műteremben haszná-
lok, használt cikként kerültek a 
stúdióba.
Fényformálók műtermi lám

tó! Persze, csak akkor, ha egyéb-
ként a csatlakozástípus – papíron! 

– egyezik. Az utángyártott para-
bolareflektorok fénye vaku nél-
kül is ellenőrizhető. A fémfelü-
let ugyanis nemcsak a fényt, de a 
hangot is aktívan fókuszálja. Fü-
lünkhöz tartva hallgassuk meg a 
reflektor hangját! Ha a távoli be-
szédhangot felerősíti, szép tisz-
ta hangokat hallunk, nincs zöre-
je a tányérnak, a fülzúgásunkat 
nem erősíti fel, a fénye is szép 
lesz. Ellenkező esetben a fény-
formálással is gondjaink lesznek. 
Vagyis: ha egy világítástechnikai 
részlegen valaki a reflektorokat a 
füléhez teszi, nem bolond, hanem 
csak egy jól képzett reklámfotós-
sal állunk szemben…

pákhoz: Ezek az eszközök nyu-
godtan megvehetők használtcikk 
forgalomban. Főleg a fémreflek
torokkal nincs gond. Azokon lát-
szik, ha össze vannak verve. Az 
ernyőkön is jól látszik, ha sza-
kadtak, a méhsejteken pedig ha 
el vannak deformálódva. A szoft
boxok is ellenőrizhetők egyszerű 
összeszereléssel: gyűröttség, sza
kadozottság. A fehér ernyők és a 
szoftboxok anyagait jól nézzük 
meg, nem sárgulnake? Az ernyők 
fémváz szerkezetének stabilitását 
kell ellenőrizni. Az utángyártott 
reflektoroknál és szoftboxcsatla
kozásoknál előfordulhat, hogy a 
bajonettszárnyak nem illeszked-
nek lámpafejeinkbe. Sebaj, egy 
reszelővel a probléma orvosolha-

Korlátozásokkal,	figyelmesen	választva,		
vagy	nem	szabad	megvenni
Középméret: A Praktisix, Penta-
consix, Kiev 66, Kiev 80, Saljut, 
Zenit 66, Zenit 80, Exakta 66 gé-
pek nem üzembiztosak, a fotó-
műszerészek sem szeretik javíta-
ni őket. A javítások kimenetele is 
kétséges. Ha ehhez van türelmünk, 
időnk és pénzünk, akkor persze 
más a helyzet. A Hasselblad 200
as sorozat redőnyzára nem telje-
sen megbízható. Ha ilyen vázat 
vásárolunk, a lehetséges javítás-
ra mindenképpen gondoljunk. A 
középméret gépvázai nem olyan 
olcsók, hogy több pótvázzal fel-
szerelkezzünk, ezért figyelmezte-
tek mindenkit. Másfelől érdemes 
azt is tudni, hogy a középmére-
tű SLRekben ébrednek a leg-
nagyobb erők, és persze az 
SLR gépek bonyolult szer-
kezetek. Ráadásul a legtöbb 
középméretű gép profesz-
szionális használatnak volt 
kitéve. A felsoroltak alap-
ján a középméretű SLRek 
vásárlása a legrizikósabb terü-

* *
motorjai, szivattyúi, pumpái és 
elektronikái működjenek. A hívó-
tálak és csipeszek állapotáról ha-
sonlóan egyszerű meggyőződni. 
A nagyítógépek és exponálóórák, 
a sötétkamralámpák működését 
is könnyen lehet ellenőrizni. A 
nagyítóobjektíveket pedig az ob-
jektívekhez hasonlóan vegyük 
górcső alá. A laborfelszerelésnek 
nagyon jó az ára a használtcikk
piacon, és nagy a kínálat is. Most 
éri meg labort berendezni!
Táskák: Nagyon jó vételeket ta-
lálhatunk a fémkofferek között, 

kacserét a növekvő felszerelés 
is indukálhatja, ezért a kisebb és 
közepes táskákból nagy az „alig 
használt” választék. Nézzük vé-
gig a varrásokat, keressünk ko-
pásnyomokat. Ellenőrizzük a szí-
jakat, a kapcsokat, különösen a 
hátizsákoknál. Ha minden rend-
ben, és a táska tiszta, akkor biz-
tosan megvehetjük a kiválasztott 
darabot.
Közgyűrűk, szűrők, előtétlen
csék: A közgyűrűk esetében a me-
chanikai állapotot kell ellenőrizni 
először, majd egy próbát tegyünk 
felszerelt állapotban is. Szerel-
jük föl tehát egy gépváz és egy 
objektív közé, hogy az elektro-
nikus funkciókat is ellenőrizhes-
sük: az érintkezők érintkeznek és 
nincs szakadás a vezetékezésben. 
A szűrőknek és előtétlencséknek 
a karcmentes felületét ellenőriz-
zük. A menetek kopása támpontot 
ad a használatról. Szűrőim, elő-
tétlencséim 95%át másodkéz-
ből, figyelmes vásárlással sze-
reztem be. Jók a régi, szocialista 
Panchromar és szovjet gyártmá-
nyok is. Mindig nálam van a saját 
szűrőkatalógusom, azaz, hogy mi 

de szövettáskát és hátizsákot is 
többet vásároltam már másod-
kézből. A rendszer az objektívek-
hez hasonlóan működik. Sajnos 
a táskát használatban lehet kiis-
merni igazán. Használatban derül 
ki, hogy kényelmetlen a hordása 
vagy a használata. Az egyik háti-
zsák abszolút kényelmes, a másik 
nyom. Adott táska egyik fotósnak 
kézre áll riportnál, másiknak nem. 
Emiatt készüljünk fel arra, hogy 
a vadonatúj táskánkat magunk is 
el kényszerülünk adni, és vásárol-
junk bátran másodkézből. A tás-
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sodik, ezért cserélni kell. A hűtő-
ventilátor is kikophat, berágód-
hat, ilyenkor cserélni kell. Erre 
számítsunk, azaz fél ár környé-
kén érdemes ezeket a készüléke-
ket megvenni. Ha a villanó fiata-
labb: 35 év körüli, akkor az új ár 
kétharmada az irányadó. Ne ve-
gyük meg ismeretlen gyártó ter-
mékét. A villanókkal szemben a 
műfénylámpák jóval egyszerűbb 
szerkezetek. Ezeket bátran meg-
vehetjük, még ha öregebbek is. A 
kapcsolójuk és a lámpafoglala-
tuk állapotát ellenőrizzük vásár-
lás előtt.

Digitális kisfilmes SLR: Min-
denki tudja, milyen sok felvétel 
készíthető egy digitális vázzal. 
Szinte büntetlenül. A zár azon-
ban kopik. A váz ciklusszámát 
ezért jó pontosan tudni. 
Gyári szervizszoftverrel 
nagyobb biztonságban 
vagyunk az adatokat il-
letően. A CCD önmagá-
ban is öregszik, használat-
ban gyorsabban öregszik, de 
56 évnél régebbi digitális gé-
pet akkor sem érdemes meg-
venni, ha keveset dolgozott. 
A CCD (vagy CMOS) egyre 
zajosabb lesz, egyre alacso-
nyabb ISO értéken. 1315 
éves digitális gépeimen már 
nagyon látható a probléma. 
Az újabb gépeknek nemcsak 
a felbontása jobb, hanem 
jobb a szoftverük, jobb és 
szebb színekkel rendel-
kező képeket csinál-
nak. A régi géphez az 
akkumulátorellátás is 
problémás lesz né-
hány év múltán. Túl 
régit tehát ne ve-
gyünk. A legújabbak 
pedig legyenek gya-
núsak: hátha már nagyon 
sokat fényképeztek velük. Elég 
sok „zárcsattogtató” kérkedik az 

interneten azzal, hogy sok száz-
ezer képet csinált néhány hónap 
alatt.
Műtermi villanó: 8-10 évnél 
nem régebbi Hensel, Multiblitz, 
Aurora stb., azaz neves gyártó va-
kuja minden további nélkül mun-
kára fogható. A jó minőségű vaku 
élettartama 2025 év is lehet. Ál-
talában 1012 évente szükséges 
egy villanócsőcsere, mert a csö-
vek állásukban is fellevegősöd-
nek, de gyakori használatban a 
folyamat gyorsabb. Néha egy-egy 
elektrolitkondenzátor is elkezdi 
ereszteni a levét vagy meghibá-

A képek illusztrációk

let. Különösen akkor, ha az adott 
típus új korában sem volt a meg-
bízhatóságáról híres. Más esetek-
ben viszont a gondos profi fotós 
vigyázott a gépére, időről időre a 
szervizbe küldte felülvizsgálatra 
és karbantartásra. Emiatt egy so-
kat futott Hasselblad is nézhet ki 
úgy, mint egy keveset használt. 
A külcsín nem mutatja híven a 
belbecset.
Kisfilm: A Zenit és Praktica gépe-
ket (L, M és B sorozat) nem sze-
retik javítani a fotóműszerészek, 
mert a javítás drágább a váz be-
szerzési áránál. Csak működőké-
pes példányt vásároljunk, és ha 
baj van vele, vegyünk másikat. 
Az L szériánál korábbi Praktica 
és a Zenit TTLnél korábbi Zenit 
gépek már túl öregek. Rutinszerű 
fényképezésre 30 évnél öregebb 
tükörreflexgépet ne vásároljunk. 
Az egyes vázak gyártási éve fe-
lől az interneten tudakozódjunk. 
A profi kategóriás gépek: Nikon 
F, Nikon F2, Canon F1, Pentax 
LX általában profi fotós kezében 
voltak, ezért komoly használatnak 
voltak kitéve. Ezek sem jó véte-
lek ma már. Nehéz kifogni olyan 
vázat, melyet amatőrfotós hasz-
nált, ezért alig kopott a szerkezete. 
Ebben a kategóriában inkább az 
amatőrgépeket részesítsük előny-
ben, már csak az áruk miatt is.
Polaroid: Az SX70, Image/

Spectra és az újabb, 600as filmet 
használó típusokon kívül csak a 
ProPack kamerát szabad megven-
ni, minden egyéb típus elörege-
dett, legtöbbjükhöz film sem kap-
ható már.
Vakuk: A műtermi vakuk strapa-
bíróbbak, mint a gépre szerelhe-
tő típusok. 10 évnél régebbi pél-
dányt műtermiből ne vegyünk. 
A gépre szerelhető vakuk közül 
pedig 5 évnél régebbit csak ak-
kor vásároljunk, ha mindenkép-
pen szükségünk van az adott tí-
pusra. Az ok: a vakuk folyamatos 
használat mellett öregszenek a 
legkevésbé. A legtöbb amatőr 
kategóriájú vakut azonban csak 
alkalomszerűen, évente 13 alka-
lommal veszik elő. Emiatt a kon-
denzátorok kiszáradnak, a vaku 
kapacitása a negyedére is vissza-
eshet, ami feleakkora kulcsszá-
mot jelent, azaz két fényértéknyi 
veszteséget. Vakuinkat magunk is 
tartsuk karban, azaz havonta-két-
havonta töltsük fel, villantsuk el 
párszor őket. Ha élünk a gyanú-
perrel, esetleg az 5 évnél idősebb 
példányt vakufénymérővel ellen-
őrizzük, akkor persze öregebb, de 
hibátlan villanót is kifoghatunk. 
Az 5 éves időhatárt az is indo-
kolja, hogy az utóbbi időben so-
kat változott a gyártók vakuszab-
ványa, és a legújabb vakukkal a 
régebbi gépvázak nem működ-

nek együtt, míg a régebbi vakuk-
kal az újabb vázak tagadják meg 
az együttműködést. Új gépváz-
hoz tehát – másodkézből – ezzel 
a korlátozással vehetünk vakut.
Lejárt filmek: Átlagos esetben 
a fekete-fehér negatívok lejárat 
után 1–6 évig kifogástalanul fel-
használhatók. Az alacsony érzé-
kenységűek jobban raktározha-
tók (ISO 15/25°–ISO 100/21°), a 
közepes érzékenységűek kevésbé, 
míg a nagy érzékenységűek szin-
te alig raktározhatók lejárat után 
(ISO 800/30°–ISO 3200/36°). A 
színes negatívok általában 1-3 év-
vel tolhatók ki a lejárati dátum-
hoz képest. A színes diák 25 évet 
bírnak ki. Ha a tárolás nem mély-
hűtőben történt, akkor a leírt ada-
tok a felére is csökkenhetnek. Ha 
a gyártás után néhány hónappal a 
film már mélyhűtőben volt, akkor 
az adatok másfélszerese az irány-
adó adat. Jobb arra számítani, 
hogy a tárolás nem volt előírás-
szerű, tehát a felezett értékeket fi-
gyelembe venni. Ha a megadott 
értéket túllépte a film, fátyoloso-
dás, színeltolódás léphet fel. Friss 
kidolgozóoldatokkal ez az effek-
tus minimalizálható egy bizonyos 
mértékig, ugyanakkor művészi 
céljainknak az öregedett film is 
megfelelhet. A Fuji diafilmek pél-
dául „érlelve” gyakran jobb szín-
visszaadásúak, mint frissen.

Fotóműszerész	felújítása-átvizsgálása	után		
szabad	megvenni,	vagy	számítani	kell		
tisztításra-beállítasra
Nagyméretobjektívek: 5-10 
évente az objektívekben található 
központi zárakat ki kell tisztítani, 
újra kell kenni őket. 30 évnél ré-
gebbi zárnál lehetnek olyan prob-
lémák, melyek alkatrész hiányá-
ban nem javíthatók.
Középméret: A Mamiya 645 és 

RB gépeket sokan használták az 
országban, és koros darabok is 
vannak közöttük. Az M645 1000s 
és Mamiya Junior gépek gumivá-
szon redőnyzára mára már álta-
lában kiszáradt, lyukak vannak a 
redőnyökön, esetleg meg vannak 
keményedve. Az RB 67 típusok 

vázának és kazettáinak fénymen-
tesítése általában elporlott, elra-
gacsosodott, azaz ezek cserére 
szorulnak. Az objektívek közpon-
ti zárjai is tisztításra, beállítás-
ra szorulnak. A gépek vételárán 
felül ennek a költségét ki kell fi-
zetni, erre számolni kell.

*
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begyújtásakor, illetve az egyesvaku-izzók elvillan-
tásakor, valamint a kidolgozáskor (a laboratórium-
ban) is szükség volt elektromos áramra. A fény ha-
tására áramot indukáló fénymérő viszonylag hamar 

– például a Contax IIIas fényképezőgép esetében – 
beépült a fényképezőgépbe. Ezután magától értető-
dő természetességgel vetődött fel az igény: a fény-
mérő ne csak segédeszköz legyen, hanem vezérelje 
is a megvilágítás egyik legfontosabb összetevőjét, a 
fényrekeszt.

Ennek az elképzelésnek a műszaki megvalósítá-
sán több ország élenjáró ku-
tatói is dolgoztak, így például 
a holland Frits Pinsen (1895–
1981). Számunkra természe-
tesen sokkal fontosabb a Ko-
dak főmérnökének, a magyar 
származású Joe Mihályinak 
(1889–1978) és a Budapesten 
tevékenykedő dr. Riszdorfer 
Ödönnek (1893–1945) a mun-
kássága. A Mihályi által terve-
zett Super Kodak Six20 nevű 

tekercsfilmes, 6×9 centiméteres képméretű fényké-
pezőgépbe egyes adatok szerint Riszdorfer szaba-
dalmainak részletei is beépültek. A New Yorki vi-
lágkiállításra 1939ben megjelent fényképezőgép 
volt a fotótörténet első sorozatban gyártott és keres-
kedelmi forgalomba is hozott automatikus megvilá-
gításvezérlésű fényképezőgépe, amely több mint 
egy évtizeddel megelőzte korát.

A Mihályi által tervezett fényképezőgépet vezérlő 
fénymérőben még az érzékelt fény hatására kelet-
kezett áram, ez vezérelte a fényrekesz-automatikát. 

Keletnémet 
fénymérő 
az 1950-es 
évekből

● Német megrendelésre  
Japánban gyártott beépített  

fénymérős fényképezőgép  
az 1950-es évekből

Actinometer, azaz kémiai fénymérő  
a 19. század végéről

Fényelemes meg-
világításmérő  

az 1930-as 
évekből

Optikai fénymérő az 1920-as évekből

(a
 sz

er
ző

 fe
lv

ét
el

ei
)

A magyar találmányokról közzétett, valamint jelen 
sorozatunk eddigi, összesen harmincnyolc folyta-
tásában mindkét kérdéskör történeti előzményeiről 
sokat írtunk. Így ezúttal csak címszavakkal utalunk 
az elődeink által a 19. és 20. században már leküz-
dött nehézségekre.

A dagerrotípia és a nedves eljárás alacsony fény-
érzékenysége még nem tette szükségessé bonyolult 
zárszerkezet használatát. A hosszú, több percig tar-
tó megvilágítási időt igénylő nyersanyagok pedig 
néhány másodperc eltérést megengedtek az ideá-
lis, tökéletes képminőséget biztosító expozíciótól. 

A gyárilag előállított szárazlemezekkel megjelen-
tek a különböző kiindulású, majd szabványo-

sított érzékenység számok. Az objektívek 
fényrekeszjelölése kezdetben szintén el-

térő rendszerekre utalt, a rézfoglala-
tokra vésett adatoknak azonban egyre 
nagyobb lett a jelentősége. Megjelen-

tek a különféle módokon működő zár-
szerkezetek, és a fényképezők számára egy-
re fontosabb lett az eszközök hozzáigazítása 
a felvételkor rendelkezésre álló fénymennyi-
séghez.

A fénymérő eleinte kémiai alapon működő 
összehasonlító eszköz, majd optikai segédesz-

köz volt. Ezen túlmenően egyes gyártók, 
kereskedők és a szaksajtó tapasztalati 

úton összeállított, a felvételi hely-
zeteket felsoroló nyomtatványo-

kat, megvilágítási táblázatokat 
is forgalmaztak.

A fototechnika történetében 
a fényelemes megvilágításmérők 

megjelenése az 1930-as években áttö-
rést jelentett. Ezeknek forgalomba kerülésével az 

elektromos áram is szerepet kapott a felvételi esz-
közök területén. Természetesen a mesterséges fény-
források (például izzók) esetében, a magnéziumpor 

Jegyzetlapok a fototechnika történetéből
Fejér	Zoltán	György	sorozata

Fénymérés és élességállítás
A fényképezésben döntő kérdés, hogy milyen módon határozzuk meg 
a pontos megvilágítást és állítjuk be a kép élességét.

● A Mihályi József által tervezett Super Kodak Six-20
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Börze 
Rovatunkban a magánjellegű (pl. használt termékek, munkát keres) apróhirdetéseket – amennyiben terjedelmük nem haladja meg a 150 leütést – ingyen jelentet-
jük meg (hirdetőnként legfeljebb 5 darabot). Az ennél hosszabb hirdetéseket átszerkesztjük, illetve nem közöljük. Amennyiben szeretné megjelentetni a 150 leütés-
nél terjedelmesebb apróhirdetését, belföldi postautalványon lapzártáig (minden hónap 10-e) juttasson el címünkre minden 10 leütésért 150 forintot (a 150 leütést 
meghaladó szövegrészért). A nem magánjellegű (pl. szolgáltatás, munkát kínál, oktatást vállal) apróhirdetésekkel kapcsolatban felvilágosítást szerkesztőségünkben 
kérhetnek. Apróhirdetést kizárólag írásban (e-mail: apro@fotomozaik.hu, fax: 1/2670-670, levél: 1088 Bp., József krt. 19. B II/4.) fogadunk el. A szövegeket szer-
kesztve közöljük, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Az árak fogyasztói árak.
CAnon

Canon EoS 5 váz+ markolat . . . . . 48.000
Canon EoS 3000+28-80 obj.. . . . . 25.000
Canon EoS 50e váz . . . . . . . . . . . . . 12.000
Canon EoS 500n+28-80 obj . . . . . 25.000
Sunpak 4000AF vaku . . . . . . . . . . . 20.000
Canon VG10 markolat  . . . . . . . . . . 12.000
Canon EoS 30+35-105USM obj.+ 

Sol.400AF C vaku . . . . . . . . . . . . 49.000
Cosina 100-300/5.6-6.7 obj. . . . . . 25.000

nIkon
nikon ProneaS+30-60 obj.+ 

60-180 obj. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000

nikon Pronea 600i váz+ 
24-70 obj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

nikon D200 váz+MBD200  
markolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185.000

nikon D100 váz . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000
nikon D70s+18-70 obj. . . . . . . . . . 84.000
nikon D50+18-55 obj. . . . . . . . . . 115.000
Sigma 170-500/5-6.3 D APo  

obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.000
nikon Coolpix 8400 digit.f.gép zoom  

24-85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000
nikon FM2 váz+Vivitar 28-85obj. 

+markolat  . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.000
MD-4 motor nikon F3  . . . . . . . . . . 32.000

nikon F70+35-80obj.+SB27 
vaku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.000

nikon F50+35-80/4-5.6D . . . . . . . 25.000
nikon F70+35-80 obj. . . . . . . . . . . 36.000
nikon SB-27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB-22 vaku . . . . . . . . . . . . . . 24.000
nikon SB 24 vaku . . . . . . . . . . . . . . 20.000
nikon SB 16 vaku . . . . . . . . . . . . . . 36.000
nikon F65+28-80 obj. . . . . . . . . . . 31.000

PEnTAx
Pentax MZ-60+28-70 obj. + 

markolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
Pentax 75-300/4.5-5.8 obj . . . . . . 25.000
Pentax MZ-7+28-80 obj.. . . . . . . . 30.000

MInolTA
Minolta x300s+Vivitar 28-90  

obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
Minolta HI-MATIC 11 + 45/1.7  

obj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000
EGyÉB

Sony DSC-F717 digit.f.gép . . . . . . . 66.000
Fuji Finepix 610 digit.f.gép  . . . . . . 19.900
Revuenon 75-205/3.5 M42  

obj.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000
konica 50/1.8 obj.  Pk  . . . . . . . . . . . 7.000
Zenit 11+58/2 obj.  . . . . . . . . . . . . . 9.000
Carena Sx300+35-70 obj. . . . . . . . 10.000
Exaktar 135/2.8 obj M42 . . . . . . . . . 8.000

Exaktar 35/2.8 obj M42 . . . . . . . . . . 9.000
Praktica MTl3+50/1.8 obj.   . . . . . . 7.000
Sea&Sea Búvár f.gép+ vaku+ 

nagylátószögü előtét  . . . . . . . . 60.000
Chinon CE-5+35-80 obj. . . . . . . . . 18.500
Mamiya RB 67+50/4.5+90/3.5 obj. 

+fényakna  . . . . . . . . . . . . . . . . 145.000
Voigtlander Tessa f.gép  . . . . . . . . . 10.000
Macro körlámpa . . . . . . . . . . . . . . . 17.000
Fuji Finepix S7000  . . . . . . . . . . . . . 25.000

Tenno FoTó * Debrecen, Simonffy u. 1/A * Tel./fAx: 52/410-565 * nyiTvA: H–P 8–18, Sz 9–13

Az árak az áfát tartalmazzák!
VAkU, VAkUSZETT

Villanj körte szett (45Ws vaku E27-es  
foglalattal, ernyő, állvány) . . . . 13.500

Dupla Villanj körte szett . . . . . . . . . 23.900
Rendszervakuszett . . . . . . . . . . . . . 19.440
Softboxos rendszervakuszett  . . . . 32.200
Mikrosat Basic vakuszettek . . . 79.900-tól

MoBIl VAkU,
HoRDoZHATÓ TÁPEGySÉG

Hipergyors mobilvaku  
tápegységgel . . . . . . . . . . . . . . 159.000

leadpower generátor  
3000Ws-ig . . . . . . . . . . . . . . . . 148.000

ÁllAnDÓ FÉnyŰ lÁMPÁk
ÚJ! lED Vl-120  . . . . . . . . . . . . . . . . 14.900
ÚJ! lED RInG 48  . . . . . . . . . . . . . . . 18.900
ÚJ! lED Cn-600H  . . . . . . . . . . . . . . 95.900
Táskás lámpaszett. . . . . . . . . . . . . . 75.800
n-light Energiatakarékos  

videosoknak . . . . . . . . . . . . . . . 134.000
FÉnyFoRMÁlÓk

Standard reflektor  . . . . . . . . . . . . . 12.250
Háttér reflektor . . . . . . . . . . . . . . . . 19.114
napfény reflektor 330mm . . . . . . . 33.638
Beauty Dish 55 cm . . . . . . . . . . . . . 18.750
Beauty Dish 70 cm . . . . . . . . . . . . . 28.125

SoFTBoxok
Ernyőként nyitható oktobox  

90 cm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.625
Ernyőként nyitható 30x140 cm . . . 25.625
Basic softbox 60x90 . . . . . . . . . . . . 18.000
Mikrosat szuperkönnyű  

30x180 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.419
Mikrosat szuperkönnyű  

90x120 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.740
Mikrosat szuperkönnyű 200 cm-es 

oktobox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.906
Softboxgyűrűk minden vakutipushoz  

(Hensel, Elinchrom, Broncolor,  
Profoto stb.) . . . . . . . . . . . . . . 6.000-től

120-as Parabolaernyő  . . . . . . . . . . 50.000

200 cm-es parabolaernyő . . . . . . 125.550
ÁllVÁnyok

InDURo 5 D ÁllVÁnyFEJ . . . . . 65.700-tól
Mikrosat földi állvány. . . . . . . . . . . . 6.469
Mikrosat Vakuállvány 3,2 m  . . . . . 13.213
Háttértartó szett 3.6 m magas . . . 29.700

EGyÉB kIEGÉSZÍTŐk
Papír háttér minden szinben  

2,72x11 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.900
Papírháttér 1,36 x 11 m . . . . . . . . . 13.388
Polaris fénymérő . . . . . . . . . . . . . . . 57.500
Szupercsipesz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.838

REnDSZERVAkU TARToZÉkok
Peri rendszervaku fényformáló  

szett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500

Godox 3 in 1 távkioldó  . . . . . . . . . 10.990
Firefox Professzionális rádióskioldó  

adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . . 39.000
Dr Ray Professzionális rádióskioldó  

adó + vevő 2,4 Ghz . . . . . . . . . . 39.000
FoTonyoMTATÁS

Fotók, poszterek, bannerek 30-105 cm 
szélességben . . . . . . . . . . . . . . .900-tól

BÉRlÉS
körvaku/generátoros bérlés . . . . . . 8.000
Mamiya ZD bérlés (22 Mpixel)  . . . 10.000
Mikrosat vakuszettek . . . . . . . . . 6.000-től
külső akkumulátor/ 

Flashfeeder  . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
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Fotó Piac
A rovatunkban megjelentetett adatokat, árakat partnereinktől kapjuk, így azokért, valamint az esetleges nyomdai hibákért felelősséget szerkesztőségünk nem vállal. Az árak tájékoztató 
jellegűek, árajánlatnak nem minősülnek. A nyomdai átfutás miatt előfordulhat, hogy a közölt árak már eltérnek az aktuálistól, mire Önök kézhez kapják az újságot. Felhívjuk a figyelmet 
arra is, hogy néhány cégnél azonnal, míg másoknál megrendelésre kapható egy-egy, esetleg az összes termék. kérjük, mielőtt tervezne, informálódjon az üzletekben a részletekről. Az ára-
kat magyar forintban adtuk meg. 

Az árak áttekinthetőségének és a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a nettó árakat tartalmazó listákat szürke alapon tesszük közzé.

A                     jel mutatja, hogy az üzletben a Foto Mozaik havilap is megtalálható. A                    jelzésű cégek hirdetését is megtalálhatják jelen lapszámunkban.

oktatás

Fotós képzés 100 órában, 50 óra gyakor-
lattal. képzésünkre kezdők, hobbifotósok, 
átképzésre vágyók, középhaladók jelent-

kezését várjuk. Bizonyítvány megszerzésé-
vel szakmai képzést kapnak diákjaink. Be-
iratkozás folyamatosan. Tel.: 70/509-6419, 
www.fotosuli.hu (p)

Elveszett
Elveszett állvány! Jellemzői: láb: Manfrotto 
055 Pro B, fekete; fej: MAn 488 RC0, hat-
szögletű csatlakozóval (ritka); olajzöld 
Manfrotto hordszíj. Megjegyzés: a hatszög-
letű állványcsatlakozó nInCS RAJTA (ez ná-
lam maradt). Aki találkozik vele, vagy látja 
hirdetésben, kérem, értesítsen! Bartha End-
re, 20/966-4897, Bartha.Endre@gmail.com

Canon
Canon BG-E3 portrémarkolat Eos 350D, 
400D gépekhez hibátlan, újszerű állapot-

ban vázcsere miatt eladó. Hozzá kétféle tár 
(akkut és elemet befogadni képes) és an-
gol használati utasítás! 12 E Ft. lazbence@
gmail.com, 30/511-6138
Canon Extender FD 2x-A eladó újszerű, hi-
bátlan állapotban! 10 E Ft. 30/511-6138, 
lazbence@gmail.com
Canon EF 70-200 mm f/4 l IS USM eladó 
keveset használt, szép állapotban. 170 E Ft. 
30/211-3105, nandorfimate@gmail.com
Eladó 2 db EoS 1D mk-II váz karcmentesen 
229 E Ft-ért. Az egyik 78 E expós, hibátlan. 
A másik csak 800 exp., de az elektronika hi-
bás. 70/299-0005
Eladó vadonatúj állapotban levő Sigma EM 
140DG ETTl II körvaku, nem használt! 80 E 
Ft. 30/9242-672

A tranzisztor 1948as feltalálása nagy lendületet 
adott a hasonló irányú kísérleteknek. Az 1950es 

években egymás után jelentek meg olyan fényké-
pezőgépek, amelyekbe gyártóik fénymérőt építet-
tek. Ezek túlnyomó többségét azonban nem kap-
csolták össze a fényrekesz és/vagy a megvilágítási 
idő beállításával, és természetesen nem is vezé-
relték őket. Ez a műszaki megoldás az 1960as 

évek elején – Japánban 
– nagy mennyiség-

ben előállított 
olcsó fényké-
pezőgépeken 
keresztül vált 
népszerűvé 
az amatőr fel-

használók kö-
rében.
A szigetországi 

gyártók hosszú évti-
zedeken keresztül nem tudtak szabadulni a 

német Leicák és Contaxok formavilágától és tech-
nikai kivitelétől. Amikor ez megtörtént, akkor 

pedig úgy vélték: még a műkedvelők is hasz-
náljanak kisfilmes, tükörreflexes fényképező-
gépet… Ennek az elképzelésnek megfelelően 
mind a mai napig készülnek ilyen kivitelű 
eszközök, igaz, ma már nem kell filmteker-
cset töltenünk beléjük.

A fénymérő az 1960as évek közepére már 
szervesen integrálódott a fényképezőgép-
pel, azaz az objektíven keresztül a filmre jutó 
fénymennyiséget mérte. Előnyös megoldás ez 
a kihuzatnövekedéssel együtt járó közelfelvé
teleknél, a fényerőt csökkentő, de a gyújtótá-

volságot növelő előtéteknél és a színszűrőknél 
egyaránt.

Dr. Riszdorfer Ödön már az 1930as évek végén 
olyan fénymérőt gyártott, amelynek optikai kereső-
je segítette a fotóst abban, hogy a téma megfelelő 
részletére eső fényt mérje be. Ennek ellenére szá-

mos olyan eszköz került a későbbiekben forgalom-
ba, amely e műszaki megoldás híján könnyen té-
ves értéket mutatott. Az objektíven keresztüli 
fénymérés megoldást jelentett erre a problémá-
ra is. Időben „lőtávolban”, azaz az 1970es évek 

végén pedig megjelentek azok a kamerák, amelyek 
a mért megvilágítást már automatikusan exponál-
ták is, először a megvilágítási időt, később pedig a 
fényrekeszt vezérelve. Mindkét műszaki megoldás 

„él” mind a mai napig.
Sorozatunk befejező részében az élességállítás 

automatizálásáról szólunk majd.

● Fénymérővel  
kiegészített francia  
fényképezőgép  
az 1950-es évekből

● Félautomata Canon fényképezőgép  
az 1960-as évek elejéről

● Félautomata Nikon fényképezőgép  
az 1960-as évek elejéről
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és egyéb adatokat partnereinktől kapjuk, így azokért, valamint az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
kérjük, mielőtt tervezne, tájékozódjon a részletekről! • Az újságban közölt adatokat, információkat, másolni, sokszorosíta-
ni vagy forrásként felhasználni más hír-, illetve információs anyagokban a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

Minden jog fenntartva!

Lapzárta minden hó 10-én. • Megjelenés a hónap végéig.

BuDAPEST: Ágens Reklám és 
Kereskedelmi Kft., 1027 Fő út 73. 
• Camera Kft., 1085 Somogyi B. u. 

20. • Fotó Szerviz, 1146 Thököly 
út 88. • Proimage Kft., Artfoto, 
1024 Széll Kálmán tér 10. • DEB-

RECEN: Tenno Foto Kft., 4025 Si
monffy u. 1/A • Tenno Foto Kft., 
4027 Füredi út 27.

A Foto Mozaik havilap megtalálható  
az újságosstandokon és az alábbi szaküzletekben

A	kiadványt	támogatja:

Eladó nagyon szép megkímélt, 100% új-
szerű állapotban Canon FD 50 mm f1,4 
alapobj. Adapterrel használható EoS, nikon, 
Sony nEx, 4/3 olympus, micro 4/3 szabvá-
nyú dig. f.-gépeken. 22 E Ft. 30/9242-672
Eladó 100% újszerű állapotban Tamron 
10-24 mm F/3,5-4,5 SP Di II lD ASl IF obj. 
Canon dig. f.-gépekhez. napellenző, első, 
hátsó sapka, 77 mm-es szűrő is. 85 E Ft. 
30/9242-672
Eladó 100% újszerű állapotban Canon EF-
S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM obj. kisfilm-
re átszámítva 28-135 mm-nek felel meg, 
képstabilizátorral! Első-hátsó sapkával. 65 
E Ft. 30/9242-672
Eladó nagyon szép, megkímélt állapotban 
Canon FD 135 mm f2 teleobj. Átalakító 
adapterrel dig. f.-gépekkel is használható. 
leginkább 4/3, illetve micro 4/3 szabvá-
nyú dig. géphez ajánlom. ott 270 mm f2 
fix fényerejű teleobj.-nek felel meg! 75 E 
Ft. 30/9242-672
Eladó 100% újszerű állapotban Canon FD 
70-210 mm f4 macro zoom obj. Átalakí-
tó adapterrel dig. gépekkel is használható. 
leginkább micro 4/3-os dig. f.-gépekhez 
ajánlott, ott 140-400 mm telének fe-
lel meg, fix 4-es kezdő fényerővel. 20 E Ft. 
30/9242-672
Eladó M42–Canon EoS adapter AF visz-
szajelzős. 4000 Ft. Segítségével M42 obj.-
eket használhatunk Canon dig. f.-gé-
pünkön, AF visszajelzéssel a keresőben. 
M42–Canon EoS adapter (sima): 2700 Ft. 
Segítségével M42 obj.-eket használha-
tunk Canon dig., illetve filmes f.-gépün-
kön. 30/9242-672
Eladó Pentacon Six (6×6)–Canon EoS 
adapter. Segítségével jó minőségű Penta-
con Síx bajonettes lencsék (Sonnar, Flek-
togon, Biometar) használhatók dig. vagy 
filmes Canon f.-gépünkön. Az adapter tel-
jesen új, Bp.-en azonnal átvehető! Vidékre 
a mindenkori érvényes postai díjszabással 
küldöm. 7500 Ft. 30/9242-672

Canon G9, G10, G11, 350D, 60D, 40D, 400D, 
450D, 1000D, 16-35 l, 28-300 l IS USM, 24-
105 l IS, 2.8/70-200l IS II, 1.4x, 2x III eladó. 
70/315-5000
5D Mark II, 2.8/15, 1.8/28, 2.8/20 USM, 
2.8/24, 2.8/28-70 l, 2.8/100 l IS, 2/135 l, 
35-350 l 2.8/17-35 l, Sigma Ex 2.8/300 
APo HSM eladó. 70/315-5000
Sigma 18-200 oS / Canon. Használt sta-
bilizátoros Sigma utazó eladó. 60 E Ft. 
kissj3111@gmail.com
new Canon F1 1,4/50 újszerű, szép, hibát-
lan 80 E Ft. Canon AE 1 Program 1,4/50 
újszerű, szép, hibátlan 29 E Ft. Canon Ql 
17 távmérős, CDS fénymérő, új állapotban, 
hibátlan 22 E Ft. Canon FT 1:1,2/58 újsze-
rű, szép, hibátlan 49 E Ft. Canon A1 1,4/50 
nagyon szép, új állapotban eladó 39 E Ft. 
70/282-3481
EoS 50E f.-gép 28-105/2,8-4 obj.-vel, 
BP50elemtartóval, 72 mm UV-szűrővel, 
magyar nyelvű gépkönyvvel eladó. 30/602-
4488
A1-es filmes fényképezőgép 2,8/28-as obj.-
vel, winderrel eladó (külön is). +A1 bon-
tott vázak alkatrésznek. 96/470-842
keresek EoS 40D-t olcsón, akár sérült, hi-
bás is érdekel. Más típus is szóba jöhet, min. 
10 Mpixel felbontással. 96/470-842

Minolta
Eladó rendkívül megkímélt, Minolta AF 35-
70 mm F/4 zoom obj., 100% újszerű álla-
potban! Fémbajonett, üveglencsék, minő-
ségileg sokkal jobb, mint a mai kit zoomok. 
Bp.-en megtekinthető, kipróbálható. 12 E 
Ft. 30/9242-672
Minolta xD7 1,7/50 MD nagyon szép, 24 E 
Ft; Minolta x700 2/45 MD nagyon szép, 22 
E Ft; Minolta SRT 303 nagyon szép, 1,4/50 
MC, 25 E Ft; 2,8/35 MC szép 12 E Ft; 1,8/35 
MD nagyon szép, új állapot 25 E Ft; 2,8/135 
MD nagyon szép, új állapot 12 E Ft. 70/282-
3481, pontos2@freemail.hu

nikon
Eladó tökéletes állapotban lévő nikon 801 
váz. 20/414-5159, Győr
kihasználatlanság miatt eladó, abszolút 
makulátlan 100% újszerű állapotban Tok-
ina AF 16-50 mm f/2.8 AT-x Pro Dx zoom 
obj., nikon dig. f.-gépekhez. konstans 2,8 
fényerő a teljes zoom tartományban, kis-
filmre átszámítva 24-75 mm-es zoomnak 
felel meg! Gyári napellenzővel, eredeti cso-
magolásban. 110 E Ft. 30/9242-672
D300, D300s, 2.8/16, 2.8/18, 2.8/20, 2.8/24, 
2/35, 1.8/50 D, 1.4/50 AF-S, 2/135AF DC, 
2/105 AF D, Sigma Ex 10-20, 2.8/24-70, 50-
500 eladó. 70/315-5000
D3000, D700, MB-D10, 24-120 VR, 2.8/24-
70, 2.8/105 VR, 2.8-4/24-85, 24-120 VR, 
2.8/14-24, 2.8/70-200VR, 2.8/80-200 AF D 
eladó. 70/315-5000
D80 hibátlan dig. SlR váz kb. 27 E expóval, 
minden eredeti tartozékával, méltányos 
áron eladó. lehetőség van + hozzá: kár-
tyák, obj. 20/9772-037

olympus
50-200 F2,8-3,5 SWD prof. telezoom obj., 1-
szer használt! 250 E Ft. 70/389-2332
Eladó olympus E520 + 14-42 mm Zuiko 
zoom obj., eredeti csomagolásban, mo.-i 
számlával, kevesebb mint 700 expóval. A 
gép és az obj. 2012 januárjáig garanciális. 
95 E Ft. 30/9242-672

Sony
Eladó Sony UP-CR 20l és Sony UP-CR 10l, 
azonnali fotónyomtatás, hőszublimációs 
eljárás. 30/9799-100, tasi.katalin@yahoo.
com
Eladó nikon–Sony nEx adapter. A termék 
új, nem használt. Segítségével nikon obj.-
eket használhatunk Sony nEx dig. f.-gé-
pünkön. Bp.-en személyes átvétel, vidékre 
a mindenkori postai díjszabásnak megfele-
lően küldöm. 7000 Ft. 30/9242-672

Egyéb
TERMÉSZETFoTÓS lESSÁTRAk. Egy 
perc alatt felállítható, impregnált te-
reptarka anyagból, több kamera- és 
kémlelőnyílással, postai utánvéttel 
is rendelhető. 20/9237-532, www.
fotohir.hu

Eladó sorba került IZo FlexScan S2232W 
22\” monitor kategóriaváltás miatt. Tarto-
zékai megvannak, alig használt. Grafikai 
munkára kiváló választás! 60 E Ft. 20/228-
2532
Adapterek micro 4/3 gépekhez. Segítsé-
gükkel más gyártók obj.-jeit is használhat-
juk micro 4/3 szabványú dig. f.-gépünkön! 
M42–micro 4/3 adapter 5000 Ft; nikon–
micro 4/3, Canon FD–micro 4/3, Minolta 
MD–micro 4/3, Pentax k–micro 4/3 7500 
Ft; M39–micro 4/3 5000 Ft; leica R–micro 
4/3 7500 Ft. 30/9242-672
leica Elmar C 4/90, leica SF-20, Voigtlander 
4.5/15, 1.7/35 Asph, 1.5/50, 3.5/90 APo, 
Bessa l, Hasselblad obj.-ek, kiegészítők el-
adók. 70/315-5000
yashica Mat 124G. szép, új, hibátlan álla-
potban tok 39 E Ft; Meopta Flexaret IV. szép, 
új hibátlan állapotban, tok 14 E Ft. Rollei-
flex T. szürke fénymérős változat, Tessar 
3,5/75 nagyon szép, újszerű hibátlan álla-
potban tok. 120 E Ft. 70/282-3481, pon-
tos2@freemail.hu
novoflex 5,6/400, 8/600 egyben, elektro-
mos élességérzékelővel, militari zöld válto-
zat (ritka), cserélhető véggel, jelenleg leica 
R. keveset használt, szép állapotban eladó. 
99 E Ft. 70/282-3481
Szputnyik sztereo 6×6-os f.-gép tokkal, 
sztereonézővel, nagyon szép, hibátlan, új 
állapotban 45 E Ft és Zenit 6 Rubin 2,8/37-
80 zoom obj.-vel szép állapotban, táskájá-
val 60 E Ft. 70/282-3481
keresek jó minőségű, bármilyen márkájú, 
100-as man. makroobj.-et és régi nagyfor-
mátumú géphez (Rodenstock, Tessar stb.) 
való nagylátószögű obj.-et. 96/470-842



Az élesítés alapfilozófiája szerint minden 
méretkonverzió után élesíteni kell a képet, 
mert az átméretezések elkenik a mikro-
kontrasztokat, azaz a finom képrészleteket.

Digitális	képek	élessége,

Az élesítés
Török	György

számukra. Párhuzamban ezzel az 
élesítést akkor is el kell végezni, 
amikor valamilyen hardver bevi-
szi a képet a számítógépbe, ezért 
a szkennerek szoftvereiben és a 
RAWkonverterekben is van élesí-
tési opció, melyet optimálisan kell 
beállítani a maximális élességhez.

● A méret a lényeg

Minél kevesebbet élesítsünk, 
mert egy idő után a kép szétesik! 

É lesítenünk kell akkor is, ha a 
képfeldolgozás és a retus vé-

gén valamelyik hardvereszközön 
(nyomtató, TV képernyő, filmre-
korder stb.) megjeleníteni kíván-
juk a képet. Ilyenkor néha túl kell 
élesíteni a fotót, ha az adott esz-
köz, például képcsöves tv vagy 
tintasugaras nyomtató elkeni a fi-
nom részleteket. A modern TFT, 
LED és plazmaképernyők viszont 
túlélesítik a finom képrészlete-
ket, ezért csak enyhe élesítés kell Helyesen élesített kép

A legjobb megoldás az, ha a bevi-
telnél (RAW, szkennelés) és a ki-
menetnél (nyomtatás, kivetítés) 
élesítünk. Ezt a két esetet ugyanis 
nem tudjuk kikerülni. Hasonlóan 
igaz az, hogy a képet csak kétszer 
méretezzük át: egyszer bevitel-
nél, hogy ne kelljen túl nagy ál-
lományokkal dolgozni. Ilyenkor 
a kimenet szerint igényelt felbon-
tás megapixeleinek legalább 5-6-
szorosával dolgozzunk. A retus, 
a színkorrekciók, az elforgatások, 

élesítése	és	méretezése	II .

Rosszul (túl)élesített kép
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bákat elnyomja, azaz javít a kép 
látványán. Ha azonban véletlen-
szerűsége ellenére nagymérté-
kű a szemcsézet, a kép élességét 
rontja. Van olyan eset is, amikor 
a szemcsézet kifejezett, de a jel-
lemző kontúrok közé csoportosul. 
Ezáltal a homogén felületeken 
kevésbé észrevehető, és a kon-
túrok kiemelése által javít a kép 
vizuális élességén. A retusszoft-
verekben a filters > noise > add 
noise paranccsal növelhetjük a 
szemcsézetet. A szabályos elosz-
láshoz a uniform, a véletlenszerű 
eloszláshoz a gaussian opciót vá-
lasszuk, a csúszkával a megfelelő 
erősségű szemcsézetet választhat-
juk ki. Mindig 100%os megjele-
nítésben kezeljük a zajt, különben 
a képernyős megjelenítés hibái 

világítási kontraszt!) a CCD és 
RAWkonverzió minősége vagy a 
film, a hívás és a szkennelés mi-
nősége analóg esetben. Minél na-
gyobb felbontásúak és jobb di-
namikájúak az egyes képalkotó 
elemek, annál nagyobb az eredő 
felbontóképesség. Minél nagyobb 
a felbontóképesség, annál éle-
sebbnek ítéljük meg a fotót. Az 
itt felsorolt képalkotó elemeket a 
fotós tartja kézben, és a fotós fe-
lelőssége a megfelelő és pontos, 
veszteségmentes illesztés. Ezt 
szakmai tapasztalat és jól kép-
zettség együttesének nevezzük. 
Vagyis: sokat kell tanulni és dol-
gozni, hogy az apróbb sutaságok 
eltűnjenek fotóinkból.

● Digitális élesítés

• Élesítés unsharp maskkal. Az 
egyszerű élesítő szűrőkkel nem 
lehet a legoptimálisabb ered-
ményt elérni. Van azonban egy fi-
noman befolyásolható szűrőnk, az 
unsharp mask, mely az igazi pro-
fik eszköze. Neve működési mód-
jából ered: először egy életlen ké-
pet készít a fotóból, majd ezt az 
életlent „kivonja” az eredetiből. 
Ha az eredeti fotót egy éles és 
egy életlen kép összegeként fog-
juk fel, akkor működési elve ért-
hető. Párbeszédablakában három 
csúszka található:

Az amount az élesítés mértékét 
határozza meg. Minél nagyobb 
értéket állítunk be, a kép annál 
élesebbnek tűnik majd.

A radius az életlen kép eléletle-
nedését határozza meg képpont-
ban, azaz pixelben. Minél na-
gyobb értéket írunk ide, annál 
hatékonyabb az élesítés. Mindkét 
csúszkával játsszunk el, így köny-
nyen kitapasztalhatjuk működé-
süket! Irányelvként azonban ve-
gyük figyelembe, hogy nagyjából 
együtt emeljük vagy csökkentsük 
értékeiket. Az is tapasztalat, hogy 
minél nagyobb az élesítendő kép 

becsapják szemünket! Feketefe-
hér képeknél a monochrome opció
nak nincsen jelentősége, színes 
képnél azonban van. Ha kevés 
szemcsézetet adunk a képhez, 
jobb kiválasztani, ugyanis a szem-
csézet neutrális lesz, nem erősíti 
fel a digitális gépek vagy szken-
nerek saját színzaját. Ha azon-
ban nagyobb szemcsézetet adunk 
fotónkhoz, vagy éppen a színzaj 

– mint színes szemcse – megjele-
nítése a célunk, ne válasszuk ki 
a monochrome opciót. Lehetőleg 
élesítés után adjunk szemcsézetet 
a képhez!

4. Felbontóképesség. A fel-
bontóképesség – az akutanciához 
hasonlóan – a teljes optikai leké-
pezés sajátja: az objektív (élesre 
állítás, fényrekesz, fényellenző, 

A képek illusztrációkés az egyéb torzítások nyomai így 
eltűnnek, ha a kimenet előkészí-
tésekor az átméretezés után éle-
sítjük újra a képet. Minden glo-
bális, azaz az egész képet érintő 
képátalakítási lépés – színszű-
rés, átméretezés, élesítés, torzítás, 
képfeldolgozó szűrők – informá-
ciót vesznek el a képből, így an-
nak részletgazdagsága, élessége 
csökken.

● Mitől lesz éles?

Az élesség, bár gyakran használ-
juk és úgy érezzük, értjük a fogal-
mat, nem létezik fizikailag! Nincs 
olyan fizikai mennyiség, amelyet 
hozzárendelhetünk. Négy mér-
hető fizikai fogalom összességé-
ről van szó, ezek együtt adják az 
élesség érzetét:

1. Globális kontraszt, azaz 
tónus és színkontraszt. Minél 
nagyobb kontrasztot látunk egy 
képen, annál élesebbnek tűnik 
számunkra. A kontraszt beállítá-
sát a hisztogrammal vagy a gör-
békkel (curves) végezzük. A szín-
kontraszt hasonlóan működik. A 
nagyobb kontraszt – azaz a telí-
tettebb színek – növelik az éles-
ségérzetet, de kevésbé, mint aho-
gyan a tónuskontraszt teszi. A 
színkontrasztot a színek telített-
ségének növelésével és a színek 
torzulásának megszüntetésével 
növelhetjük. Előbbi a hue/satura
tion ablakban állítható be a retus-
szoftverekben, míg az utóbbit a 
helyes színszűréssel érhetjük el: 
levels és selective colors.

2. Lokális kontraszt, azaz 
akutancia. Ez a kifejezés a mos-
tohagyermek, ugyanis az élessé-
get gyakran hangoztató fotósok 
nincsenek tisztában a jelentésével. 
HiFis nyelven a dinamika a pár-
huzamos kifejezés az akutanciára. 
Arról van szó, hogy mekkora az a 
legnagyobb kontrasztugrás, ami 
két egymással érintkező tónus 
határvonalán elérhető. Minél na-

pen működnek (sharpening fil
ters): a lokális kontrasztot nö-
velik meg. Sajnos ugyanakkor a 
finom részletekben nem növek-
szik, hanem éppen hogy csökken 
az árnyalatok száma. Ennek az a 
következménye, hogy csínján kell 
bánni velük: egy ideig jót tesznek 
a kép vizuális élességének, azon-
ban a túlélesített képek már taszí-
tóak a legtöbb szemlélő számá-
ra. Pontosan azért, mert eltűnnek 
a finom árnyalatok és a képhibá-
kat is kihangsúlyozzuk a túlélesí-
téssel.

3. Szemcsézet. Javíthat az 
élességen, de jelentősen ront-
hat is rajta. Ha eloszlása mérta-
ni pontosságú, nagyon rontja az 
élesség érzetét. Ha véletlensze-
rű és kismértékű, a kisebb képhi-

gyobb egy objektív, CCD, film 
vagy hívó akutanciája, annál éle-
sebbek a finom vonalak, azaz a 
nagyon pici textúraelemek. Az 
akutancia növekedésével az éles-
ség jelentősen nő, bár szemünk 
kevésbé veszi ezt észre, mint a 
globális kontraszt növekedését. 
A finom színárnyalatok megje-
lenítése jelentősen javul, így az 
érzékeny szem számára szebbé, 
kellemesebbé válik a fotó látvá-
nya. Egy optikai leképező rend-
szerben – beleértve a képbontó 
CCDt vagy filmet – az akutancia 
gyakorlatilag adott. Azon csak 
jobb minőségű objektívvel, illet-
ve CCDvel és RAWkonverzió 
párossal vagy film és hívó páros-
sal javíthatunk.

Az élesítő szűrők hasonlókép-
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síti, így nem jelenik meg az ég-
bolton a szemcsézet és a digitális 
zaj. Az egyirányú bemozdulást 
képes nagymértékben eltüntetni, 
így kiegészíti a képstabilizátor 
munkáját. Végül: a csúcsfénye-
ket és az árnyékrajzot képes kü-
lön kezelni. Ez azért fontos, mert 
a szemcsézet elsősorban ezeken 
a felületeken ütközik ki, a nagy, 
nem részletgazdag felületeken 
túl. Érdemes megtanulni a hasz-
nálatát és kialakítani saját élesí-
tési stílusunkat.

• Élesítés luminance sharpennel. 

ket illetően! A fringing szórást 
jelent, így egy sugárirányú, min-
den színt érintő színszórás teheti 
fátyolossá a színeinket és a kont-
rasztot. A green/purple fringing 
csak a digitális technikára jel-
lemző (kivéve: Foveon szenzor). 
Vagyis: egy képátló irányú zöld
lila színszórás is rontja a kép 
tisztaságát, brillanciáját. Ezeket 
a problémákat a RAWkonverter 
elég precízen képes megszüntet-
ni, ha a színszórás korrekciójára 
szolgáló csúszkákat türelmesen 
beállítjuk.

Ne aggódjunk, néhány tíz kép 
után kiismerjük egyes objektív
jeinket és az általuk igényelt szín-
szóráskorrekciókat. Ezután már 
jelentősen felgyorsul a RAW ké-
pek feldolgozása. A színszórások 
eltávolítása hasonlóan működik 
a smart sharpen bemozdulást el-
távolító algoritmusához. Ezt a 
fajta hibát azonban csak a RAW
konverzió során lehet megszün-
tetni! A JPEGben fotózott képe-
ken csak tompítani lehet őket, de 
képrontó hatásuk jelentős részben 
megmarad. Ez is indok arra, hogy 
RAWban fotózzunk.

(Folytatjuk.)

Ez a szűrő nem minden szoftver-
ben található meg. Elve az, hogy 
a csillogó fények élessége na-
gyobb élességérzetet ad, mint 
az árnyékok élességének változ-
tatása. Ezért csak a csúcsfénye-
ket élesíti, a képeket csillogóbbá 
és élőbbé teszi. A lehető legke-
vesebbet módosítja ugyanakkor 
a felvételeken. Webes előkészí-
tésnél nagyon hasznos a képfel-
dolgozás utolsó fázisában lezajló 
élesítéskor.

• Élesítés RAWkonverterben. 
Mindenképpen vegyük kézbe ezt 

a lehetőséget! Alapvetően az un
sharp mask mintájára működnek 
a RAWkonverterek matemati-
kai algoritmusai is: amount, ra
dius és gyakran threshold adat 
is szerepel a kezelőablak csúsz-
kái között. A RAWkonverte-
rek azonban többre is képesek. 
A Bayerrácsból, azaz a mozaik-
szűrős felvételezésből adódóan 
esetlegesen megjelenő colour 
fringinget és a green/purple frin
ginget is képesek megszüntetni. 
Az előbbi színszórási hiba objek-
tíveket is jellemezhet, akár a profi 
kategóriát is. Itt se legyenek illú-
zióink a méregdrága objektívjein

(Takács Szabolcs felvételei)

megapixelszáma, annál nagyobb 
értéken áll mindkettő az optimá-
lis élességnél.

A treshold – magyarul küszöb
érték – önkényes skálázású. 
Megadhatjuk azt, hogy mekkora 
kontrasztugrást, azaz mennyire 
éles határvonalat tekintsen mini-
mumnak a szűrő az élesítés alatt. 
Így a kierősödő filmszemcsézetet 
vagy a digitális zajt, a JPEG tö-
mörítés négyzethálóját „kimasz
kolhatjuk” a szűrő hatásköréből, 
de ugyanígy érdemes elkerülni 
a bőrhibák élesítését portrénál, 

kat. A filter > noise > despeckle 
szűrővel a kiugró, mindössze 12 
pixelnyi nagy kontrasztokat meg-
szünteti a Photoshop, úgy, hogy 
más részleteket változatlanul 
hagy. Ezután sokkal jobb minő-
ségben élesíthetünk az unsharp 
maskkal.

• Élesítés smart sharpennel. Ez 
a szűrő még szebben dolgozik, 
mint az unsharp mask, de belül 
éppen erre a szűrőre épül. Ké-
pes automatikusan észrevenni a 
nagy és kevés részletet tartalma-
zó felületeket. Ezeket nem éle-

vagy a mikrokarcok megjelení-
tését a felvételezett tárgyakon 
tárgyfotónál.

Ahogyan említettem, a túlélesí-
tés is káros. Figyeljünk arra, hogy 
mikor kezdenek széttöredezni a 
homogén felületek (motting), és 
mikor jelennek meg az éles határ-
vonalaknál a fehér és fekete mel-
lékvonalak (halo, aura, korona). 
Arra is figyeljünk, hogy a finom 
részletek ne váljanak aránytala-
nul kontrasztossá. Ezeket a hibá-
kat elkerülhetjük, ha előszűrőzzük 
a kissé gyengébb minőségű fotó-

Speciálisan élesített/
életlenített kép
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értékek alatt és fölött is 
választhatunk, így pl. a 
Canon EOS1D Mark 
IV ISO 102 400 érzé-
kenysége igen jónak 
mondható. Ugyanakkor 
megjegyzem, hogy az 
érzékenység növekedé-
se és a képminőség álta-
lában fordított arányban 

állnak egymással. Saj-
nos pusztán a technikai jellemzők alapján nem le-
het egyértelműen eldönteni, hogy milyen körülmé-
nyek között, melyik érzékenység és melyik modell 
nyújtja a legjobb eredményt. Ráadásul a képfeldol-
gozó processzor/szoftver bizonyos mértékben képes 
a technikai hátrányokat kijavítani, így akár ugyan-
abból az állományból az egyik modell képes jobb 
képet előállítani, mint a másik.

Kereső/LCD

Az optikai kereső kiválóan használható, de az elekt-
ronikus keresők is már igen fejlettnek mondhatók. 
A gyártók szinte minden esetben megadják, hogy 
mekkora látószöget képes lefedni a kereső. Egyér-
telmű, hogy 100%nál kisebb esetében a keresőben 
nem látunk mindent, ami a képre kerül.

Több olyan fényképezőgép van, amelyet nem lát-
tak el keresővel, csak az LCD panelen ellenőrizhet-
jük a képet. Ez bizonyos korlátokat szab, de van, aki 
a kisebb méretek miatt bevállalja ezt a technikát.

Az LCD panelek általában fixek, azaz nem dönt-
hetők, nem forgathatók, de a trend az, hogy az új 
fényképezőgépekre már a mozgatható LCDk ke-
rülnek. Persze, emellett fontos a kijelző mérete és 

láthatósága, bár ez utóbbi megint nehezen mérhető 
paraméter.

Videózás

A gyártók az új vázakba szinte kivétel nélkül bele-
teszik a video funkciót is. Ez felhasználói szemmel 
igazán „király”, hiszen az állóképekre optimalizált 
felszerelés minőségben messze túlszárnyalja a videó
zás által igényelt 2 megapixelt. Ráadásul külön be-
ruházás nélkül kapjuk mindezt. Ma az elfogadható 
minőséget (előre tekintve) az 1920×1080 (30 kép/s) 
videofelbontás biztosítja. Persze az ennél kisebb fel-
bontással sincs probléma, amennyiben nem kíván-
juk a videózást magas szinten művelni.

És még…

Természetesen a felsoroltakon kívül rengeteg egyéb 
információt figyelembe kell venni a megfelelő gép 
kiválasztásakor. Például, hogy milyen meglévő fel-
szerelésünk van. Nem biztos, hogy érdemes átválta-
ni egy másik gyártó termékére, ha objektívparkun-
kat nem akarjuk teljesen lecserélni. Fontos még – a 
teljesség igénye nélkül – a váz tömege, a méretei, 
a beépített villanó vagy annak hiánya, illetve a váz 
szigetelése is. Érdemes körülnézni a kapható kiegé-
szítők piacán is: távkioldó, markolat, GPS stb.

*
Végül még egy jó tanács. A digitális vázak nagyon 
gyorsan cserélődnek, jönnek az újabbak, jobbak, na-
gyobb tudásúak. Nem érdemes beruházni drágább 
modellbe, mint amelyik biztosan tudja, amit felté-
telként szabtunk. Ne felejtsük! Inkább egy jobb ob-
jektív, mint egy jobb váz!

Jó böngészést!

75	DSLR	összehasonlító	táblázata

A választás előtt több lehetőséget kell végiggondol-
ni. Első pont, hogy mennyi pénzt akarunk áldozni 
hobbink oltárán? Ez a tényező általában jól behatá-
rolja lehetőségeinket, de az árcédula mellett nem árt 
figyelni a technikai paraméterekre is.

Az itt felsorolt 75 típus közös jellemzője, hogy 
mindegyik képes átlagoló (mátrix), középre sú-
lyozott és szpot fénymérésre, valamint mindegyik 
rendelkezik program, rekesz és zársebességelő-
választásos, valamint manuális expozíciós prog-
rammal.

Felbontás

Rengetegszer elmondjuk, hogy a felbontás fontos, 
de csak ésszerű határok között. Egy 10×15 cmes 
fénykép kb. 2 millió képpontot tartalmaz, nyomdai 
vagy digitális labortechnikát (kb. 300 dpi) feltéte-
lezve. Az A4-es méret kb. 8 millió képpontnak fe-
lel meg. Ha szükséges, gyakran használunk ekkora 
vagy ennél nagyobb nagyítást, akkor sincs feltét-
lenül szükségünk 15 megapixel feletti vázra. Ilyen 
nagy felbontást akkor érdemes választani, ha a fel-
vételeket művészi jelleggel vagy megrendelésre ké-
szítjük, esetleg faliképnek szánjuk.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a felbontás ön-
magában nem hordoz elegendő információt, ehhez 

tudnunk kell a képérzékelő méretét is. Minél kiseb-
bek ugyanis az érzékelők, annál kisebb a dinamikus 
tartomány, azaz annál gyengébb a kép minősége.

Érzékenység

A komoly fotós ritkán készíti a felvételeket optimális 
fényviszonyok között. Általában a fény az, amiből 
kevés van. A gyártók ezért különféle érzékenység-
re beállítható képérzékelőkkel szerelik fel a fény-
képezőgépvázakat. Az ISO 200–6400 tartományt a 
legtöbb fényképezőgépváz nyújtja, és ez már akár 
fényszegény környezetben is képes a megfelelő ex-
pozíciót biztosítani. Ugyanakkor sok vázban ezen 

A komoly amatőr, művész vagy 
profi nélkülözhetetlen eszköze 
a cserélhető objektíves fény-
képezőgép. Ez az alap, ennél 
csak komolyabb (középformá-
tum, műtermi gépek stb.) felsze-
relés jöhet számításba. A kínálat viszont 
olyan nagy, hogy nehézkes az eligazodás 
és a megfelelő technika kiválasztása. Ebben sze-
retnénk segíteni, összefoglaló és átfogó képet adni a ma elér-
hető (némelyik már csak használtan) DSLR vázak bemutatásával.

Melyik

DSLR-t?

5�
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Canon Canon Canon Canon

M8.2 M9 M9-P S2

18 18 16,1 21,1 10,3 18 18 37,5

5184×3456 5184×3456 4896×3264 5616×3744 3936×2630 5212×3472 5212×3472 7500×5000

3:2 3:2 3:2 3:2 3:2 3:2 3:2

CMOS CMOS CMOS CMOS CCD CCD CCD CCD

na na na na

160–2500 Auto (80-1250)

X X X X X X X X

RAW RAW RAW RAW RAW RAW RAW RAW

9 19 45 45 na na na na

1,6× 1,6× 1,3× 1× 1,3× 1× 1× -

96% 100% 100% 100% na na na 96%

30–1/8000 30–1/8000 30–1/8000 30–1/8000 8–1/4000 32–1/4000 32–1/4000 32–1/4000

Felugró Felugró X X X X X X

5,3 8 10 5 2 2 2 1,5

H.264 H.264 H.264 X X X X X

X X X X X

X X X X X

CF CF, SD / SDHC CF, SD SD / SDHC SD / SDHC SD / SDHC CF, SD / SDHC

755 860 1230 1385 591 585 600 1410

145×106×79 148×111×74 156×157×80 150×160×80 139×80×37 139×80×37 139×80×37 160×120×80

forgatásérzékel forgatásérzékel idjárásálló váz

Leica Leica Leica Leica

EOS
60D

EOS
7D

EOS-1D
Mark IV

EOS-1Ds
Mark III

1:1, 4:3, 3:2, 
16:9

APS-C
(22,3×14,9)

APS-C
(22,3×14,9)

APS-H
(27,9×18,6)

Teljes kocka
(36×24)

APS-H
(27×18)

Teljes kocka
(36×24)

Teljes kocka
(36×24)

Középformátum
(45×30)

Digic 4 Digic 4 Digic 4 Digic 4

Auto, 100–6400, 
(12 800)

Auto, 100–6400, 
(12 800)

100–12 800
(50, 25 600, 

51 200, 102 400)

100–1600
(50, 3200)

Auto, (80)
160–2500

Auto, (80)
160–2500

7,6
(Forgatható)

7,6
(Fix)

7,6
(Fix)

7,6
(Fix)

6,4
(Fix)

6,4
(Fix)

6,4
(Fix)

7,6
(Fix)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(átnézeti)

Optikai 
(átnézeti)

Optikai 
(átnézeti)

Optikai 
(pentaprizma)

Sztereo Sztereo Sztereo

1920×1080
(30 k/s)

1920×1080
(30 k/s)

1920×1080
(30 k/s)

SD / SDHC / 
SDXC

víz- és porálló 
váz, 
forgatásérzékel, 
idzített felvétel

víz- és porálló 
váz, 
forgatásérzékel, 
idzített felvétel

idjárásálló váz, 
forgatásérzékel, 
idzített felvétel

idjárásálló váz, 
forgatásérzékel, 
idzített felvétel

Gyártó Canon Canon Canon Canon Canon Canon Canon

Típus

10,1 12,2 15,1 15,1 18 21 18

3888×2592 4272×2848 4752×3168 4752×3168 5184×3456 5616×3744 5184×3456

Képarány 3:2 3:2 3:2 3:2 3:2 3:2

CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS

Processzor

Képstabilizátor X X X X X X X

RAW RAW RAW RAW RAW RAW RAW

7 9 9 9 9 9 9

1,6× 1,6× 1,6× 1,6× 1,6× 1× 1,6×

Keres

95% 95% 95% 95% 95% 98% 95%

30–1/4000 30–1/4000 30–1/4000 30–1/8000 30–1/4000 30–1/8000 30–1/4000

Beépített vaku Felugró Felugró Felugró Felugró Felugró X Felugró

3 3 3,4 6,3 3,7 3,9 3,7

X H.264 H.264 X H.264 H.264 H.264

X Mono X Mono

X X

Adattároló SD / SDHC CF CF

502 495 520 822 530 850 570

126×98×65 130×100×78 129×98×62 146×108×74 129×98×62 152×114×75 133×100×80

Egyéb

EOS
1000D

EOS
1100D

EOS
500D

EOS
50D

EOS
550D

EOS 5D
Mark II

EOS
600D

Képpontok 
száma (millió)

Max. felbontás 
(képpont)

1:1, 4:3, 3:2, 
16:9

Érzékel mérete 
(mm)

APS-C
(22,2×14,8)

APS-C
(22,2×14,8)

APS-C
(22,3×14,9)

APS-C
(22,3×14,9)

APS-C
(22,3×14,9)

Teljes kocka
(36×24)

APS-C
(22,3×14,9)

Érzékel
típusa

Digic 4 Digic 4 Digic 4 Digic 4 Digic 4 Digic 4 Digic 4

Érzékenység 
(ISO)

Auto,
100–1600

Auto,
100–6400

Auto, 100–3200 
(6400-12 800)

Auto, 100–3200, 
(6400,12 800)

Auto,
100–12 800

Auto, 100–6400 
(50, 12 800, 

25 600)

Auto, 100–6400, 
(12 800)

Tömörítetlen 
formátum

AF pontok 
száma

Gyújtótávolság-
szorzó

LCD (cm)
6,4

(Fix)
6,9

(Fix)
7,6

(Fix)
7,6

(Fix)
7,6

(Fix)
7,6

(Fix)
7,6

(Forgatható)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentatükör)

Keres
látómezeje

Zársebesség-
tartomány (s)

Max. folyamatos 
felvétel (kép/s)

Video formátuma

Video 
hangrögzítés Sztereo Sztereo Sztereo

Video max. 
mérete

1280×720
(30 k/s)

1920×1080
(20 k/s)

1920×1080
(30 k/s)

1920×1080
(30 k/s)

1920×1080
(30 k/s)

SD / SDHC / 
MMC

SD / SDHC / 
SDXC

SD / SDHC / 
SDXC

SD / SDHC / 
SDXC

Tömeg (g)

Méretek (mm)

forgatásérzékel, 
idzített felvétel

forgatásérzékel, 
idzített felvétel

forgatásérzékel, 
idzített felvétel

víz- és porálló 
váz, 
forgatásérzékel, 
idzített felvétel

forgatásérzékel, 
idzített felvétel

idjárásálló váz, 
forgatásérzékel, 
idzített felvétel

forgatásérzékel, 
idzített felvétel
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D5100 D60 D700 D7000 D90 E-30 E-420 E-5

16,2 10,2 12,1 16,2 12,3 12,3 10 12,3

4928×3264 3872×2592 4256×2832 4928×3264 4288×2848 4032×3024 3648×2736 4032×3024

3:2 3:2 3:2 3:2 3:2 4:3 4:3, 16:9

CMOS CCD CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS

Expeed 2 Expeed Expeed Expeed 2 Expeed TruePic III+ TruePic III TruePic V+

X X X X X X

RAW RAW RAW RAW RAW RAW RAW RAW

11 3 51 39 11 11 3 11

1,5× 1,5× 1× 1,5× 1,5× 2× 2× 2×

95% 95% 95% 100% 96% 98% 95% 100%

30–1/4000 30–1/4000 30–1/8000 30–1/8000 30–1/4000 60–1/8000 60–1/4000 60–1/8000

Felugró Felugró Felugró Felugró Felugró Felugró Felugró Felugró

4 3 8 6 4,5 5 3,5 5

MPEG4 X X MPEG4 X X MPEG4

Mono X X Mono X X

X X X X

CF (I típus) SD / SDHC

560 522 1074 780 703 695 426 800

128×97×79 126×94×64 147×123×77 132×105×77 132×103×77 142×108×75 130×91×53 143×117×75

forgatásérzékel forgatásérzékel forgatásérzékel

Nikon Nikon Nikon Nikon Nikon Olympus Olympus Olympus

1:1, 5:4, 4:3, 
3:2, 16:9

APS-C
(23,6×15,7)

APS-C
(23,6×15,8)

Teljes kocka
(36×24)

APS-C
(23,6×15,7)

APS-C
(23,6×15,8)

Négyharmad
(17,3×13)

Négyharmad
(17,3×13)

Négyharmad
(17,3×13)

Auto, 100–6400 
(12 800, 25 600)

Auto, 100–1600, 
(3200)

200–6400 (100–
25 600) 100–25 600 Auto, 200–3200 

(6400)
Auto,

100–3200
Auto,

100–1600
Auto,

100–6400

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

7,6
(Forgatható)

6,4
(Fix)

7,6
(Fix)

7,6
(Fix)

7,6
(Fix)

6,9
(Forgatható)

6,9
(Fix)

7,6
(Forgatható)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentaprizma)

MotionJPEG

Sztereo Sztereo

1920×1080
(30 k/s)

1920×1080
(24 k/s)

1280×720
(24 k/s)

1280×720
(30 k/s)

SD / SDHC / 
SDXC

SD / MMC / 
SDHC

SD / SDHC / 
SDXC CF, xD CF, xD CF, SD / SDHC / 

SDXC

forgatásérzékel, 
idzített felvétel

víz- és porálló 
váz, 
forgatásérzékel, 
idzített felvétel

idjárás- és 
porálló váz, 
forgatásérzékel, 
idzített felvétel

forgatásérzékel, 
idzített felvétel

idjárás- és 
porálló váz, 
forgatásérzékel

Gyártó

Típus D3 D3000 D300S D3100 D3S D3X D5000

12,1 10,2 12,3 14,2 12,1 24,5 12,3

4256×2832 3872×2592 4288×2848 4608×3072 4256×2832 6048×4032 4288×2848

Képarány 5:4, 3:2 3:2 3:2 3:2 5:4, 3:2 3:2 3:2

CMOS CCD CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS

Processzor Expeed Expeed Expeed Expeed C2 Expeed Expeed Expeed

Képstabilizátor X X X X X X X

RAW RAW RAW + TIFF RAW RAW + TIFF RAW + TIFF RAW

51 11 51 11 51 51 11

1× 1,5× 1,5× 1,5× 1× 1× 1,5×

Keres

100% 95% 100% 95% 100% 100% 95%

30–1/8000 30–1/4000 30–1/8000 30–1/4000 30–1/8000 30–1/8000 30–1/4000

Beépített vaku X Felugró Felugró Felugró X X Felugró

9 (11) 3 7 3 11 5 4

X X MPEG4 X

X X X Mono

X X X

Adattároló CF 2 db SD / SDHC CF 2 db CF 2 db SD / SDHC

1300 536 938 505 1240 1260 590

160×157×88 126×97×64 147×114×74 124×96×75 160×157×88 160×157×88 127×104×80

Egyéb forgatásérzékel forgatásérzékel

Nikon Nikon Nikon Nikon Nikon Nikon Nikon

Képpontok 
száma (millió)

Max. felbontás 
(képpont)

Érzékel mérete 
(mm)

Teljes kocka
(36×23,9)

APS-C
(23,6×15,8)

APS-C
(23,6×15,8)

APS-C
(23,1×15,4)

Teljes kocka
(36×23,9)

Teljes kocka
(35,9×24)

APS-C
(23,6×15,8)

Érzékel
típusa

Érzékenység 
(ISO)

200–6400 (100–
25 600)

Auto, 100–1600, 
(3200)

200–3200 (100–
6400)

Auto, 100–3200 
(12 800)

200–12 800
(100-102 400)

100–1600
(50-6400)

Auto, 200–3200 
(6400)

Tömörítetlen 
formátum

AF pontok 
száma

Gyújtótávolság-
szorzó

LCD (cm)
7,6

(Fix)
7,6

(Fix)
7,6

(Fix)
7,6

(Fix)
7,6

(Fix)
7,6

(Fix)
6,9

(Forgatható)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentatükör)

Keres
látómezeje

Zársebesség-
tartomány (s)

Max. folyamatos 
felvétel (kép/s)

Video formátuma MotionJPEG MotionJPEG MotionJPEG

Video 
hangrögzítés Sztereo Sztereo Sztereo

Video max. 
mérete

1280×720
(24 k/s)

1920×1080
(24 k/s)

1280×720
(24 k/s)

1280×720
(24 k/s)

CF (I típus), SD / 
SDHC

SD / SDHC / 
SDXC

Tömeg (g)

Méretek (mm)

idjárásálló váz, 
forgatásérzékel, 
idzített felvétel

víz- és porálló 
váz, 
forgatásérzékel, 
idzített felvétel

víz- és porálló 
váz, 
forgatásérzékel, 
idzített felvétel

víz- és porálló 
váz, 
forgatásérzékel, 
idzített felvétel

forgatásérzékel, 
idzített felvétel
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Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic

12,3 12,3 12,1 12,1 15,8 12,1 12,1 16,1

4032×3024 4032×3024 4000×3000 4000×3000 4592×3448 4000×3000 4000×3000 4608×3456

4:3 4:3

CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS

Truepic VI Truepic VI

Optikai Optikai Optikai X X Optikai

RAW RAW RAW RAW RAW RAW RAW RAW

11 11 23 23 23 23 23 23

2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2×

Elektronikus Elektronikus Elektronikus X X Elektronikus

X X 100% 100% 100% X X 100%

60–1/4000 60–1/4000 60–1/4000 60–1/4000 60–1/4000 60–1/4000 60–1/4000 60–1/4000

X X Felugró Felugró Felugró Felugró Felugró Felugró

5,5 5,5 3,2 3,2 4 3,2 3,2 5

AVCHD AVCHD AVCHD AVCHD AVCHD AVCHD

Mono Mono

313 263 388 428 336 265 222 442

110×64×37 110×64×34 124×90×74 124×84×74 115×84×47 113×68×33 108×67×33 124×90×76

érintképerny érintképerny érintképerny érintképerny érintképerny

Olympus Olympus

PEN
E-PL3

PEN
E-PM1

Lumix
DMC-G10

Lumix
DMC-G2

Lumix
DMC-G3

Lumix
DMC-GF2

Lumix
DMC-GF3

Lumix
DMC-GH2

1:1, 4:3, 3:2, 
16:9

1:1, 4:3, 3:2, 
16:9

1:1, 4:3, 3:2, 
16:9

1:1, 4:3, 3:2, 
16:9

1:1, 4:3, 3:2, 
16:9

1:1, 4:3, 3:2, 
16:9

Négyharmad
(17,3×13)

Négyharmad
(17,3×13)

Négyharmad
(17,3×13)

Négyharmad
(17,3×13)

Négyharmad
(17,3×13)

Négyharmad
(17,3×13)

Négyharmad
(17,3×13)

Négyharmad
(18,89×14,48)

Venus Engine HD 
II

Venus Engine HD 
II

Venus Engine 
FHD

Venus Engine 
FHD

Venus Engine 
FHD

Venus Engine 
FHD

Auto,
100–12 800

Auto,
100–12800

Auto, Intelligens 
ISO, 100–6400

Auto, Intelligens 
ISO, 100–6400

Auto, Intelligens 
ISO, 160–6400

Auto,
100–6400

Auto,
160–6400

Auto, Intelligens 
ISO, 160–12 800

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

7,6
(Billen)

7,6
(Fix)

7,6
(Fix)

7,6
(Forgatható)

7,6
(Forgatható)

7,6
(Fix)

7,6
(Fix)

7,6
(Forgatható)

Elektronikus 
(opcionális)

Elektronikus 
(opcionális)

MotionJPEG AVCHDLite

Sztereo Sztereo Sztereo Sztereo Sztereo Sztereo

1920×1080
(60 k/s)

1920×1080
(60 k/s)

1280×720
(30 k/s)

1280×720
(30 k/s)

1920×1080
(60 k/s)

1920×1080
(60 k/s)

1920×1080
(60 k/s)

1920×1080
(60 k/s)

SD / SDHC / 
SDXC

SD / SDHC / 
SDXC

SD / SDHC / 
SDXC

SD / SDHC / 
SDXC

SD / SDHC / 
SDXC

SD / SDHC / 
SDXC

SD / SDHC / 
SDXC

SD / SDHC / 
SDXC

Gyártó

Típus E-600 E-620

12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

4032×3024 4032×3024 4032×3024 4032×3024 4032×3024 4032×3024 4032×3024

Képarány 4:3 4:3, 3:2, 16:9 4:3 4:3 4:3, 3:2, 16:9 4:3, 3:2, 16:9 4:3

CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS

Processzor TruePic III+ TruePic III+ TruePic V TruePic VI Truepic V Truepic V Truepic V

100–6400 200–3200

Képstabilizátor

RAW RAW RAW RAW RAW RAW RAW

7 7 11 35 11 11 11

2× 2× 2× 2× 2× 2× 2×

Keres

95% 95% X X X X X

60–1/4000 60–1/4000 60–1/4000 60–1/4000 60–1/2000 60–1/2000 60–1/4000

Beépített vaku Felugró Felugró X Felugró Felugró Felugró Felugró

4 4 3 3 3 3 3

X X AVCHD

X X

X X

Adattároló SD / SDHC SD / SDHC SD / SDHC SD / SDHC

515 500 355 369 334 334 362

130×94×60 130×94×60 121×70×36 122×69×34 115×72×42 115×72×42 114×72×42

Egyéb forgatásérzékel forgatásérzékel forgatásérzékel

Olympus Olympus Olympus Olympus Olympus Olympus Olympus

PEN
E-P2

PEN
E-P3

PEN
E-PL1

PEN
E-PL1s

PEN
E-PL2

Képpontok 
száma (millió)

Max. felbontás 
(képpont)

Érzékel mérete 
(mm)

Négyharmad
(17,3×13)

Négyharmad
(17,3×13)

Négyharmad
(17,3×13)

Négyharmad
(17,3×13)

Négyharmad
(17,3×13)

Négyharmad
(17,3×13)

Négyharmad
(17,3×13)

Érzékel
típusa

Érzékenység 
(ISO)

Auto,
100–3200

Auto,
100–3200

Auto,
100–6400

Auto,
100–12 800

Auto,
100–3200

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Tömörítetlen 
formátum

AF pontok 
száma

Gyújtótávolság-
szorzó

LCD (cm)
6,9

(Forgatható)
6,9

(Forgatható)
7,6

(Fix)
7,6

(Fix)
6,9

(Fix)
6,9

(Fix)
7,6

(Fix)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentatükör)

Elektronikus 
(opcionális)

Elektronikus 
(opcionális)

Elektronikus 
(opcionális)

Elektronikus 
(opcionális)

Elektronikus 
(opcionális)

Keres
látómezeje

Zársebesség-
tartomány (s)

Max. folyamatos 
felvétel (kép/s)

Video formátuma MotionJPEG MotionJPEG MotionJPEG MotionJPEG

Video 
hangrögzítés Sztereo Sztereo Sztereo Sztereo Sztereo

Video max. 
mérete

1280×720
(30 k/s)

1920×1080
(60 k/s)

1280×720
(30 k/s)

1280×720
(30 k/s)

1280×720
(30 k/s)

CF, xD CF, xD SD / SDHC / 
SDXC

Tömeg (g)

Méretek (mm)

érintképerny, 
forgatásérzékel
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Samsung Samsung Samsung Sony Sony Sony

NX100 NX11 NX5 SD1 SD15

14,6 14,6 14,6 15,4 4,7 (×3) 10,2 14,2 10,2

4592×3056 4592×3056 4592×3056 4800×3200 2640×1760 3872×2592 4592×3056 3872×2592

3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2 3:2 3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2, 16:9

CMOS CMOS CMOS CCD CCD CCD

DRIM Engine DRIM Engine DRIM Engine Dual True II True II Bionz Bionz Bionz

100–6400

Digitális X X X X

RAW RAW RAW RAW RAW RAW RAW RAW

15 15 15 11 5 9 9 9

1,5× 1,5× 1,5× 1,5× 1,7× 1,5× 1,5× 1,5×

Elektronikus Elektronikus

X 100% 100% 98% 96% 95% 95% 95%

30–1/4000 30–1/4000 30–1/4000 30–1/8000 30–1/4000 30–1/4000 30–1/4000 30–1/4000

X Felugró Felugró Felugró Felugró Felugró Felugró Felugró

3 3 3 6 3 2,5 2,5 2,5

H.264 H.264 H.264 X X X X X

Mono X X X X X

X X X X X

SD / SDHC SD / SDHC SD / SDHC CF (I típus) SD / SDHC

282 499 499 700 750 490 549 529

120×71×35 123×87×40 123×87×40 146×113×80 144×107×81 128×97×68 128×97×86 128×97×71

forgatásérzékel forgatásérzékel forgatásérzékel idjárásálló váz forgatásérzékel forgatásérzékel forgatásérzékel

Sigma Sigma

Alpha
A230

Alpha
A290

Alpha
A330

APS-C
(23,4×15,6)

APS-C
(23,4×15,6)

APS-C
(23,4×15,6)

APS-C
(24×16)

APS-C
(20,7×13,8)

APS-C
(23,5×15,7)

APS-C
(23,5×15,7)

APS-C
(23,5×15,7)

CMOS 
(Foveon X3)

CMOS 
(Foveon X3)

Auto,
100–3200

Auto,
100–3200

Auto,
100–3200

100–1600
(50, 3200)

Auto,
100–3200

Auto,
100–3200

Auto,
100–3200

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

7,6
(Fix)

7,6
(Fix)

7,6
(Fix)

7,6
(Fix)

7,6
(Fix)

6,9
(Fix)

6,9
(Fix)

6,9
(Billen)

Elektronikus 
(opcionális)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentatükör)

Sztereo Sztereo

1280×720
(30 k/s)

1280×720
(30 k/s)

1280×720
(30 k/s)

SD / SDHC, MS 
Pro Duo

MS Pro Duo / Pro-
HG Duo, SD / 

SDHC

SD / SDHC, MS 
Pro Duo

Gyártó Samsung

Típus 645D K-5 K-7 K-r K-x Q NX10

40 16,3 14,6 12,4 12,4 12,4 14,6

7264×5440 4928×3264 4672×3104 4288×2848 4288×2848 4000×3000 4592×3056

Képarány 4:3 3:2 3:2 3:2 3:2 3:2, 16:9

CCD CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS

Processzor Prime II Prime II Prime II Prime II Prime Prime II DRIM Engine

Képstabilizátor X X

RAW RAW RAW RAW RAW RAW RAW

11 11 11 11 11 25 15

1× 1,5× 1,5× 1,5× 1,5× 5,53× 1,5×

Keres X Elektronikus

98% 100% 100% 96% 96% X 100%

30–1/4000 30–1/8000 30–1/8000 30–1/6000 30–1/6000 30–1/2000 30–1/4000

Beépített vaku X Felugró Felugró Felugró Felugró Felugró Felugró

1,1 7 5,2 6 4,7 5 3

X MPEG4 H.264

X Mono Mono

X

Adattároló SD / SDHC SD / SDHC SD / SDHC SD / SDHC

1480 740 750 598 580 180 499

156×117×119 131×97×73 131×97×73 125×97×68 123×92×68 98×57×31 123×87×40

Egyéb forgatásérzékel forgatásérzékel

Pentax Pentax Pentax Pentax Pentax Pentax

Képpontok 
száma (millió)

Max. felbontás 
(képpont)

1:1, 4:3, 3:2, 
16:9

Érzékel mérete 
(mm)

Középformátum
(44×33)

APS-C
(23,7×15,7)

APS-C
(23,4×15,6)

APS-C
(23,6×15,8)

APS-C
(23,6×15,8)

1/2,3"
(6,17×4,55)

APS-C
(23,4×15,6)

Érzékel
típusa

Érzékenység 
(ISO)

Auto, 200–1000 
(100, 6400)

Auto,
80–51 200

Auto, 100–3200, 
(6400)

Auto,
100–25 600

Auto,
100-12 800

Auto,
125–6400

Auto,
100–3200

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Tömörítetlen 
formátum

AF pontok 
száma

Gyújtótávolság-
szorzó

LCD (cm)
7,6

(Fix)
7,6

(Fix)
7,6

(Fix)
7,6

(Fix)
6,9

(Fix)
7,6

(Fix)
7,6

(Fix)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentatükör)

Keres
látómezeje

Zársebesség-
tartomány (s)

Max. folyamatos 
felvétel (kép/s)

Video formátuma MotionJPEG MotionJPEG MotionJPEG MotionJPEG

Video 
hangrögzítés Sztereo Sztereo Sztereo Sztereo

Video max. 
mérete

1920×1080
(25 k/s)

1280×720
(30 k/s)

1280×720
(25 k/s)

1280×720
(24 k/s)

1920×1080
(30 k/s)

1280×720
(30 k/s)

SD / SDHC / 
SDXC

SD / SDHC / 
MMC

SD / SDHC / 
SDXC

Tömeg (g)

Méretek (mm)

víz- és porálló 
váz, 
forgatásérzékel, 
idzített felvétel

idjárás- és 
porálló váz, 
forgatásérzékel, 
idzített felvétel

víz- és porálló 
váz, 
forgatásérzékel, 
idzített felvétel

forgatásérzékel, 
idzített felvétel
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Sony Sony Sony Sony Sony Sony Sony Sony

SLT-A33 SLT-A35 SLT-A55

24,6 24,6 14,2 14,2 16,2 14,2 16,2 16,2

6048×4032 6048×4032 4592×3056 4592×3056 4912×3264 4592×3056 4912×3264 4912×3264

3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2, 16:9

CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS

Bionz Bionz Bionz Bionz Bionz Bionz Bionz Bionz

X X X

RAW RAW RAW RAW RAW RAW RAW RAW

9 9 25 25 25 15 15 15

1× 1× 1,5× 1,5× 1,5× 1,5× 1,5× 1,5×

X X X Elektronikus Elektronikus Elektronikus

98% 100% X X X 100% 100% 100%

30–1/8000 30–1/8000 30–1/4000 30–1/4000 30–1/4000 30–1/4000 30–1/4000 30–1/4000

X X X X X Felugró Felugró Felugró

3 5 7 7 5,5 7 5,5 10

X X MPEG4 AVCHD MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4

X X

X X

895 895 297 287 225 500 415 500

156×117×82 156×117×82 117×62×33 111×59×38 110×60×33 124×92×85 124×92×85 124×92×85

forgatásérzékel forgatásérzékel forgatásérzékel forgatásérzékel forgatásérzékel forgatásérzékel

Alpha
A850

Alpha
A900

Alpha
NEX-3

Alpha
NEX-5

Alpha
NEX-C3

Teljes kocka
(35,9×24)

Teljes kocka
(35,9×24)

APS-C
(23,4×15,6)

APS-C
(23,4×15,6)

APS-C
(23,4×15,6)

APS-C
(23,5×15,6)

APS-C
(23,5×15,6)

APS-C
(23,5×15,6)

Auto, 200–3200 
(6400)

Auto, 100–1600, 
(6400)

Auto,
200–12 800

Auto,
200–12 800

Auto,
200–12 800

Auto, 100–12 800, 
(25 600)

Auto, 100–12 800, 
25 600

Auto, 100–12 800, 
(25 600)

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

7,6
(Fix)

7,6
(Fix)

7,6
(Billen)

7,6
(Billen)

7,6
(Billen)

7,6
(Billen)

7,6
(Fix)

7,6
(Forgatható)

Optikai 
(pentaprizma)

Optikai 
(pentaprizma)

Sztereo Sztereo Sztereo Sztereo Sztereo Sztereo

1280×720
(30 k/s)

1920×1080
(60 k/s)

1280×720
(30 k/s)

1920×1080
(60 k/s)

1920×1080
(60 k/s)

1920×1080
(60 k/s)

CF, MS Duo / Pro 
Duo

CF, MS Duo / Pro 
Duo

SD / SDHC / 
SDXC, MS Pro 

Duo / Pro-HG Duo

SD / SDHC / 
SDXC, MS Pro 

Duo / Pro-HG Duo

SD / SDHC / 
SDXC, MS Pro 

Duo / Pro-HG Duo

SD / SDHC / 
SDXC, MS Pro 

Duo / Pro-HG Duo

SD / SDHC / 
SDXC, MS Pro 

Duo / Pro-HG Duo

SD / SDHC / 
SDXC, MS Pro 

Duo / Pro-HG Duo

víz- és porálló 
váz, 
forgatásérzékel

forgatásérzékel, 
beépített GPS

Gyártó Sony Sony Sony Sony Sony Sony Sony

Típus

14,2 14,2 14,2 12,3 14,2 14,2 16,2

4592×3056 4592×3056 4592×3056 4272×2848 4592×3056 4592×3056 4912×3264

Képarány 3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2, 16:9 3:2, 16:9

CCD CCD CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS

Processzor Bionz Bionz Bionz Bionz Bionz Bionz Bionz

Képstabilizátor

RAW RAW RAW RAW RAW RAW RAW

9 9 9 9 9 15 15

1,5× 1,5× 1,5× 1,5× 1,5× 1,5× 1,5×

Keres

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

30–1/4000 30–1/4000 30–1/4000 30–1/4000 30–1/4000 30–1/4000 30–1/4000

Beépített vaku Felugró Felugró Felugró Felugró Felugró Felugró Felugró

2,5 2,5 5 5 7 7 7

X X X X X MPEG4 MPEG4

X X X X X

X X X X X

Adattároló

519 549 560 630 632 599 599

128×97×71 128×97×86 137×104×81 137×104×84 137×104×84 137×104×84 137×104×84

Egyéb forgatásérzékel forgatásérzékel forgatásérzékel forgatásérzékel forgatásérzékel forgatásérzékel forgatásérzékel

Alpha
A380

Alpha
A390

Alpha
A450

Alpha
A500

Alpha
A550

Alpha
A560

Alpha
A580

Képpontok 
száma (millió)

Max. felbontás 
(képpont)

Érzékel mérete 
(mm)

APS-C
(23,6×15,8)

APS-C
(23,5×15,7)

APS-C
(23,4×15,6)

APS-C
(23,5×15,6)

APS-C
(23,4×15,6)

APS-C
(23,5×15,6)

APS-C
(23,5×15,6)

Érzékel
típusa

Érzékenység 
(ISO)

Auto,
100–3200

Auto,
100–3200

Auto,
200–12 800

Auto,
200–12 800

Auto,
200–12 800

Auto, 100–12 800, 
(25 600)

Auto, 100–12 800, 
(25 600)

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Érzékel-
eltolásos

Tömörítetlen 
formátum

AF pontok 
száma

Gyújtótávolság-
szorzó

LCD (cm)
6,9

(Billen)
6,9

(Billen)
6,9

(Fix)
7,6

(Billen)
7,6

(Billen)
7,6

(Billen)
7,6

(Billen)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentatükör)

Optikai 
(pentatükör)

Keres
látómezeje

Zársebesség-
tartomány (s)

Max. folyamatos 
felvétel (kép/s)

Video formátuma

Video 
hangrögzítés Sztereo Sztereo

Video max. 
mérete

1920×1080
(60 k/s)

1920×1080
(60 k/s)

SD / SDHC, MS 
Pro Duo

SD / SDHC, MS 
Pro Duo

SD / SDHC, MS 
Pro Duo / Pro-HG 

Duo

SD / SDHC, MS 
Pro Duo / Pro-HG 

Duo

SD / SDHC, MS 
Pro Duo / Pro-HG 

Duo

SD / SDHC / 
SDXC, MS Pro 

Duo / Pro-HG Duo

SD / SDHC / 
SDXC, MS Pro 

Duo / Pro-HG Duo

Tömeg (g)

Méretek (mm)
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La Canebière utca, Marseille – Kilátás az erkélyrácson keresztül, 1928
Zselatinos ezüst, 24,4×17,5 cm
George Eastman House gyűjtemény. Katharine Kuh ajándéka ©Hattula Moholy-Nagy/VEGAP 2011

Capa, Kertész, Brassaï, Munká-
csi mellett az egyik legismertebb 
(fotó)művészünk. Ha keresni kel-
lene mintát a 20. századi avant-
gárd művész alakjához – bár töb-
ben is alkalmasnak látszanának rá 

–, talán éppen a polihisztor Mo-
holyNagyot volna érdemes emlí-
teni. A Ludwigban igen jól tették, 
hogy a világhírűvé vált magyar 

„fényművészek” sorában – Robert 
Capa, Kepes György, Munkácsi 
Márton után – MoholyNagyra is 
gondoltak. A kiállítás régi adóssá-
got is törleszt, hiszen ilyen igényű 
MoholyNagybemutató Magyar-
országon 1975 óta nem volt, még 
1995ben, a művész születésének 
századik évfordulóján sem.

Moholy-Nagy László,
a	fény	művésze

               a Ludwigban

Kilátás a berlini rádiótoronyból, 1928
Zselatinos ezüst, 28×21,3 cm

Magángyűjtemény ©Hattula Moholy-Nagy/VEGAP 2011

Moholy-Nagyot 
a fotográfia szívesen 
tudja a magáénak, 
de igazság szerint, 
kiterjedt alkotói 
életművében nem-
csak a fényképezés, 
hanem a festészet, 
tárgyformálás, gra-
fika, tipográfia, fil-
mezés és még számos 
más művészeti ág 
is fontos szerepet 
játszott. S mind-
ezekkel egyenérté-
kűen jelentős volt 
művészetpedagó-
giai és teoretikusi 
teljesítménye is.

Szarka	Klára
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HI
RD

ET
ÉSA kiállítás 1922től tekinti át az 

életművet. Elsősorban a fényké-
peit, fotogramjait, filmjeit, „fény-
nyel készült” munkáit állítva a 
középpontba. Igazi újdonság az 
az összeállítás, amely Moholy 
csaknem összes filmjét a művész 
eredeti elképzelése szerint helyre-
állított formában – ebben a teljes-
ségében először – mutatja be. A 
mintegy kétszáz műtárgyat és do-
kumentumot több mint húsz mú-
zeumból (Tate, Whitney, Tokyo 
Metropolitan stb.) és magángyűj-
teményekből kölcsönözték. Ki 
tudja, mikor lehet majd így újra 
együtt látni a világban százfelé 
szóródott életművet. Maga a ki-
állítás a madridi la Fábrica igaz-
gatója, Oliva Maria Rubio kurá-
tori koncepciója alapján jött létre 
a berlini MartinGropiusBau és 
a hágai Gemeentemuseum kö-
zös munkájának eredményeként. 
Madrid, Berlin és Hága után ju-
tott el hozzánk, és szeptember 25-
ig várja a közönséget.

Azt is érdemes tudni, hogy a 
budapesti kiállítás a maga nemé-
ben egyedi, hiszen az életmű két 
magyar kutatója, Passuth Krisz-
tina és Bajkay Éva művészettör-
ténész közreműködésének ered-
ményeként további fényképekkel, 
hazai gyűjteményekben őrzött 
kiadványokkal egészült ki az 
eredeti anyag. A családnak kö-
szönhetően pedig olyan értékes 
dokumentumokat láthatunk, ame-
lyek a korábbi helyszíneken nem 
szerepeltek.

Pályakép

MoholyNagy László Bácsborsodban született 1895ben, Chicagó
ban hunyt el 1946ban. Édesapja Weisz Lipót, aki éppen fia szüle-
tése idején hagyta el a családját. A nagybácsi, dr. Nagy Gusztáv 
segítette a családot. Előbb Moholra, majd Szegedre költöztek. In-
nen hát a MoholyNagy név.

Az ifjút Szegeden a gimnáziumban Babits Mihály is tanította. 
MoholyNagy huszonévesen Kassák Lajos aktivista köréből in-
dult, s Bécs érintésével Berlinbe ment, ahol a dadaizmus, majd 
a konstruktivizmus hatása alá került. Gropius meghívására 1923
ban a weimari Bauhaus, az akkori legprogresszívabb művészeti 
iskola tanára lett.

A Bauhaus egész életét meghatározó élményt jelentett neki, s ő 
is ott hagyta a keze nyomát a mára már joggal legendaként emle-
getett művészeti iskolán. Weimar, Dessau, Berlin és London után 
1937ben Chicagóban telepedett le s vezette az „Új Bauhaust”. 
Haláláig kísérletező művész és teoretikus maradt.

Féltékenység, 1924–27
Fotoplasztika, zselatinos ezüst,  
30×24,6 cm
Victoria & Albert Museum  
gyűjteménye, London  
©Hattula Moholy-Nagy/
VEGAP 2011
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Gárdi Balázs: Betondzsungel (2003)

Az első öt sikeres pályázó évről évre nemcsak egyé-
ni tárlaton összegezhette nézőpontját, hanem a kiál-
lítást kísérő katalógus biztosított maradandó doku-
mentumot munkásságának erről a periódusáról. Az 
utóbbi öt évben viszont a fokozódó gazdasági ne-
hézségek miatt album nélkül már csak a nyilvános 
bemutató biztosítása maradt.

Most Budapest Pozitív címmel látható a főváro-
si Mai Manó Ház összes termeiben az ösztöndíj ed-
digi tíz nyertesének termése. Stenczer Sári kurátor 
szerint: „A fotográfia megjelenése egybeesik a mo-
dern nagyvárosok kialakulásának kezdeteivel, és 
szoros kapcsolatban áll a személyes, illetve csopor-
tos identitás keresésével, valamint a szociális tér és 
életforma képi koncepciója révén ezek megfogal-
mazásának kísérletével. A médium kiváló eszköz 
arra is, hogy leírja egy város arculatát, szelektíven 

Budapest	aspektusai

Benkő Imre: Jászai Mari tér (2001)

A Pro Cultura Urbis Közalapít-
vány az ezredfordulón alapította 
meg a Budapest Fotográ-
fiai Ösztöndíjat Korniss Péter 
fotóművész és Schiffer János 
országgyűlési képviselő kez-
deményezésére. Azóta minden 
évben egy-egy élvonalbeli fény-
képész kapott egyesztendei 
támogatást arra, hogy előzetes 
koncepciójában beadott, sza-
badon választott tematikáját 
követve megvalósítsa elkép-
zeléseit a magyar fővárosról.

Wagner	István

Kudász Gábor Arion: Sajtóesemény (2008)
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lakóinak egzotikus szubkultúráját. Kudász Gábor 
Arion a Zöld terület sorozatban a természet és az 
urbanizáció határán a parkokat és a környező er-
dőket kapta lencsevégre, a civilizációt csak sejte-
tő, rejtett esti megvilágításban. Stalter György Vá-
ros a városban címmel a „Nyócker” rogyadozó 
bérkaszárnyáinak sivár tűzfalait, sötét „foghíjait”, 
kacatokkal telezsúfolt hátsó udvarait rögzítette 

„bennszülöttekkel” együtt, lejárt filmre, kereszthí-
vással érve el harsány színhatást. Simon Márk a 
termálfürdők éltesebb korú törzsvendégeinek ri-
tuális szokásait leste el, és velük öregedő ruha-
darabjaikat, divatból kiment tárgyaikat leltároz-
ta fel, „félmúltunkat” félig derűsen, félig borúsan 
dokumentálva. Kovalovszky Dániel Emlékgyára 
az egykori proletárdiktatúra jelképévé vált Csepel 
Művek funkciótlanná válását rögzítette kívülálló-

Hartyányi Norbert: Margitsziget (2011) ként, középformátumú géppel, amint a munkanél-
külivé vált elit manapság kisnyugdíjas képviselői 
tengeneklengenek az üres épületdíszletek között. 
Sopronyi Gyula a modern lakóparkok zártkörű 
mikrovilágáról digitális manipulációval próbál-
ja cáfolni egyrészt azt a bírálatot, hogy egyre in-
kább hasonlítanak a régebbi lakótelepekre, és így 
az uniformizálódás melegágyaivá válnak, más-
részt az elidegenedés jelenségét a szereplők mes-
terséges megsokszorozásával ellensúlyozza. Végül 
Hartyányi Norbert utópisztikus szemléletű Margit-
szigete emberekkel mindig túlzsúfolt közterületből 
mármár privát paradicsomkertté, afféle bukolikus 
idillé válik, a természeti környezetben szinte elve-
sző egykét parányi figurája és kamerájának sajá-
tos optikája miatt. Az utolsó teremben dokumen-
tumfilmek vetítése teszi teljesebbé az élményt.

A komplex rendezvény szeptember 11éig látogat-
ható.

és hangsúlyosan fókuszba állítva annak többé vagy 
kevésbé ismert részleteit. A tárlat tíz jeles fotográ-
fus szemszögéből kíván megjeleníteni egy Buda-
pestvíziót. Célunk, hogy a főváros társadalmának 
sokoldalúságát, kulturális és szociális gazdagsá-
gát térképezzük fel a fotográfiákon keresztül…” A 
rendezőnő hozzáfűzte még, hogy a tárlat anyagának 
összeállítása közben nem értelmezték mereven az 
ösztöndíj szabta kereteket, ezért olykor más soroza-
tok is bekerülhettek egyes szerzőktől, de arra min-
den esetben gondosan ügyeltek, hogy csak az adott 
időbeli intervallumból válogassanak. A változatos-
ság abban is érvényesült, hogy az egyes szereplő-
ket nem különítették el szigorúan egymástól, ha 
témaválasztásban vagy stílusban közel álltak, így 
más-más termekben is újra felbukkanhatnak. A kö-
tetlenséget olyan külsőségekkel is jelezték, hogy a 
padlótól a plafonig fotótapétával borított falfelü-
letek mellett levegős szakaszok is akadnak, ahol 

egyetlen kicsiny kép vonja magára tekintetünket a 
nagy fehér mezőben.

Bár a téma azonos, a pályázók mind más as-
pektusból és különféle stílusban közelítették meg. 
Benkő Imre írásbeli vallomása: „Budapest szá-
momra egy melankolikus hangulatú blues szürke 
fényben” – ennek megfelelően ő a hétköznapok fo-
lyamatának szubjektív dokumentaristája. Vancsó 
Zoltán az utca névtelen kisemberére koncentrál 
biciklizés közben, olykor a fikció határait súrolva. 
Gárdi Balázs Betondzsungel sorozatának címadása 
önmagáért beszél, sötét tónusú, baljós felvételein 
az áldozatokat és elesetteket emeli főszereplők-
ké. Dezső Tamást a kiterjedt metropolisból csak a 
Józsefváros érdekli, mielőtt a buldózerek és a vá-
rosrendezők véglegesen eltörlik a „magyar Har-
lem” gettóba zárt életterét, illetve javarészt roma 

Simon Márk: Gellért-fürdő (2007)
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A fényképezőgépen rögzített 
vaku a legtöbb esetben ke-

vés ahhoz, hogy képünk igazán 
jól világított legyen. Bár sokszor 
elkerülhetetlen a használata, ér-
demes az adott fényképezési szi-
tuációt átgondolnunk, valóban 
szükségünk vane rá vagy meg 
tudjuk oldani nélküle is a helyze-
tet. Egy esetben azonban biztosan 
jó szolgálatot tesz. Olyan helyze-
tekben, amikor az adott megvilá-
gítás irányán nem tudunk módosí-
tani. Ilyen a nap fénye. Az egyik 
oldalon tökéletes világítást bizto-
sít, azonban a túlsó oldalon éles 
árnyékok keletkeznek, amelyek 
nem tartalmaznak semmilyen 
részletet, hiszen a két oldal közöt-
ti megvilágításkülönbség már túl-
megy a képérzékelő vagy a film 
érzékenységi tartományán.

Vaku helyett használhatunk de-
rítőlapokat is. Ezek az eszközök 
kültéren igazi sztárokká válhat-
nak, hiszen nem igényelnek ener-
giaellátást, elhelyezésüket telje-
sen szabadon választhatjuk meg, 
nagy felületük pedig szép, szórt 
fényeket eredményez.

Vakuk
Beépített vaku

A mai korszerű kamerák szinte 
mindegyikén megtalálható, ki-
véve a gyártók zászlóshajóinak 
számító profi fényképezőgépe-
ket. Hátránya a kis teljesítmény 
(ráadásul a gép akkumulátorá-
ból nyeri az energiát, így az akku 
gyorsan lemerül), valamint fé-
nyének iránya nem változtatha-
tó, így csak direkt villantásra al-
kalmas, ami vörösszem-effektust 
eredményezhet. Derítővakuként 
használva kültéren azonban elő-
nye, hogy az optikai tengelyhez 
nagyon közel villan, így kevés 
árnyékot vet.

Fixen rögzített  
reflektoros vaku

Ez a típus többnyire közepes tel-
jesítményű, kisméretű eszköz. 
Mivel az optikai tengelytől távo-
labb villan, kevésbé hajlamos a 
vörösszem-effektusra. A beépített 
vakuénál általában több szolgálta-
tást nyújt, újratöltési ideje – egyes 
esetekben még a nagyobb ripor-
tervakuké is – gyorsabb, és saját 
áramforrást használ. Kis tömege 
a gép forgathatóságát nem gátolja.

Forgatható-dönthető  
reflektoros riportervaku
A legtöbb szolgáltatást nyújtó esz-
köz, fényereje is igen nagy. Elő-
nye, hogy reflektora dönthető és 
elforgatható, ezáltal mennyezetre, 
falra is lehet villantani vele, az in-
direkt villantás pedig épp derítésre 
kiváló. Reflektorát általában mo-
tor mozgatja automatikusan, így 
mindig az objektív választott fó-
kusztávolságának megfelelően vi-
lágít. Hátránya a magas ár, a nagy 
áramfogyasztás és a nagy tömeg.

Körvaku vagy gyűrűsvaku

Gyűrű alakú villanó, amelyet az 
objektív elejére kell felszerelni. 
Azzal, hogy az optikát körbefog-
ja, árnyékmentes világítást ered-
ményez, ezért makrofelvételhez 
kiválóan alkalmazható. A korsze-
rű, professzionális típusok több 
villanócsövet is tartalmaznak, így 
változtatható árnyékhatásra is ké-
pesek. Speciális árnyékhatásuk és 
az általuk adott szemfény „futu-
risztikus” hatása miatt időről idő-
re a divatfotóban is előszeretettel 
alkalmazzák.

Vörösszem-effektus

A fényképezőgépek belső vakuja 
az optikai tengelyhez viszonylag 
közel helyezkedik el. Ez eredmé-

Fény
nem megfelelő
irányból Sok esetben – különösen a szabad-

ban – nincs lehetőségünk a rendel-
kezésre álló fő világítás irányának 
megváltoztatására, így – főképp erős 
fényben – a téma megvilágításával 
ellentétes oldalon zavaróan éles árnyé-
kok keletkezhetnek. Ezt derítőlap vagy 
vaku használatával kerülhetjük el.

Derítés		
vakuval	és	derítőlappal

Steiner	Gábor

(Greg Gorman felvétele)Derítés Sunbounce derítőlapokkal



Villanófény-korrekció

A bekapcsolt vaku üzemmódnál 
megeshet, hogy a vaku fénye a 
környezethez mérten nem meg-
felelő. A túl erős vakufény be-
égeti (kimossa) az előteret, fehér 
és részlettelen lesz, míg a gyen-
ge vakufény nem adja meg a kí-
vánt derítési eredményt. Ezekben 
az esetekben használjuk a villa-
nófénykorrekciót, hogy a képen 
a háttér, az előtér és a modell is 
jól exponált legyen. Ehhez alka-
lomadtán több próbafelvételt is 
szükséges készítenünk.

Kiegészítők

Vakus derítéshez érdemes a va-
kura szerelhető, annak fényét 
szétszóró előtétet használnunk 
a homogén világítás eléréséhez. 
Ilyenek kaphatók direkt és indi-
rekt változatban is. Előbbi a vaku 
fényét megszórva ereszti át, míg 
az utóbbi a felfelé fordított vaku 
fényét visszaverve irányítja a fel-
vétel tárgyára.

Derítőlapok
Vaku helyett használhatunk fény-
visszaverő, ún. derítőlapokat is. 
Ezek többféle kivitelben, méret-
ben és formában készülnek. Ve-
lük a vakuénál sokkal szebb vilá-
gítást érhetünk el, mivel felületük 
többszöröse a vakuk fényt kibo-
csátó felületének, azaz a rájuk 
eső fényt szétszórják, attól füg-
gően, hogy felületük milyen ki-
alakítású. A derítőlapok általában 
összecsukhatók, kis helyen elfér-
nek, könnyűek és ezért jól szál-
líthatók. Emellett energiaellátást 
sem igényelnek. A kész fotó vi-
lágítását a használt világítótest 
felülete határozza meg, ezért ér-
demes átgondolni, milyent válasz-
szunk az adott feladathoz. Amatőr 

célokra a legjobb egykét 25×50 
és egy 75×125 cmes ovális derí-
tőlap, amelyeknek két oldala kü-
lönböző színű (fehér/arany, ezüst/
arany), így az általuk visszavert 
fény színét is módosíthatjuk, íz-
lésünk szerint. A derítőlapo-
kat természetesen kom-
binálhatjuk a vakus 
derítéssel is.

Arc fotózása

A nap a modell mögött le-
gyen, hogy a fény a haját 
kiemelje (hajfény), két de-
rítőlappal pedig az áll alat-
ti és a haj által vetett árnyé-
kokat finomítsuk úgy, hogy a 
lapokat V alakban az áll alatt 
helyezzük el (derítőgallér). A de-
rítőlapok mozgatásával az árnyé-
kok pontosan beállíthatók. Ez a 
technika (ellenfény két derítőlap-
pal) makrofotózáskor is jó ered-
ményt ad, ráadásul használata is 
könnyű, mivel a keletkező árnyé-
kokat beállítás közben is látjuk.

Nagyobb tárgy, portré 
vagy teljes alak fotózása
A jól ismert stúdióvakubeállítá-
si módhoz hasonlóan járunk el. 

Az ellenfényben, szemben elhe-
lyezett – a méretekhez igazodó – 
derítőlap adja a főfényt, míg egy 
kisebb lappal oldalról a maradék 
árnyékos területeket világítjuk 
meg. A felületek méretének és el-
helyezkedésének változtatásával 
a kép megvilágítását teljesen 

szabadon, magunk választ-
hatjuk meg.

nyezheti azt, hogy a képen szerep-
lő személy szeme vörösen világít, 
ha tág pupillánál a vaku fénye az 
erekben dús szemfenékről – mint 
egy vörös tükörről – verődik visz-
sza. A vörösszem-effektus veszé-
lye csökkenthető külső vakuval, 
vagy a modellhez közelebb lépve 
és nagyobb látószöget használva, 
ha pedig ez sem segít, bekapcsol-
hatjuk a vörösszemcsökkentő 
üzemmódot, amely nevéhez hí-
ven csak csökkenti a hatást, de 
teljesen meg nem szünteti. Az el-
járás úgy működik, hogy a gép az 
expozíciót megelőzően egy vagy 
több elővillantást végez, ami le-
szűkíti modellünk pupilláját. A 
hatás függ attól, hogy a géppel 
szemben álló személyek szeme 
hogyan reagál az erős fényre.

Teljes vakuautomatika  
használata
Ebben az üzemmódban a fény-
képezőgép és/vagy a külső vaku 
számítógépe dönti el, mikor szük-

séges és milyen mértékben a vaku 
használata. Ilyen esetek, ha a fény 
már nem elegendő a fénymérés-
hez vagy a hosszú záridő bemoz-
dult képet eredményezne, de ilyen 
az erős ellenfény is, amikor a ké-
pen csak az előtérben lévő mo-
dell fekete sziluettje látszódna. Ez 

utóbbi esetben a gép a fénymé-
rés adatai alapján úgy választja 
meg a rekesz/záridő kombinációt, 
hogy a vaku fénye elég legyen az 
árnyékos részek derítéséhez. Kül-
téri derítéshez sok esetben azon-
ban célszerűbb a bekapcsolt villa-
nó üzemmód használata.

Bekapcsolt vaku

Ebben az üzemmódban a fény-
képezőgép az automatika helyett 
ránk bízza a döntést, a rekesz és 
az expozíciós idő megválasztásá-
ban. Ez ugyan kockázatos hosz-
szabb záridőknél a berázás ve-
szélye miatt, viszont ilyenkor a 
környezeti fények is megmarad-
nak a képen. Így nemcsak mo-
dellünk lesz szépen világítva, ha-
nem a hely, a terület hangulata 
is megmarad a képen. Az üzem-
mód előnye, hogy erős környeze-
ti világításnál, napfényben is mű-
ködik, deríti az árnyékokat, és 
portrénál szép szemfényt is ad a 
modellnek.

Derítés Sunbounce derítőlapokkal
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Ha a fotó tárgya  
teljesen árnyékban van

Egy nagyobb felületű ezüst derí-
tőlappal direkt világítást hozha-
tunk létre, miközben az árnyék kí-
nálta szórt fény is megmarad, így 
a világításunk teljesen plasztikus 
képet eredményez majd.

A derítőlapok talán a legjobban 
használható kiegészítők. Sok-
oldalúak és sokféle típusból vá-
logathatunk, méretben, konst-
rukcióban és színben egyaránt. 
Szállításuk könnyű, hiszen szét-
szerelhetők vagy összecsukhatók, 
és használatuk sem ütközik ne-
hézségekbe, hiszen könnyen elhe-
lyezhetők és mozgathatók. Kap-
hatók fényes és matt felülettel. A 
fényes felület erősebb, tehát ka-
rakteresebb fényt ad, árnyékban 

ez használható a 
legjobban. Az 
ezüst színű veri 
vissza a legtöbb 
fényt, gyakran a kék 
ég is elég a megfelelő megvilágí-
táshoz, ám az ég kéksége a fény 
színét is befolyásolja, korrek-
ciója sárga szűrővel vagy olyan 

– napfény felületű – derítőlappal 
lehetséges, amelyen az ezüstöt 
sárgával kombinálták. Az ilyen 
derítőlap jól használható port-

ré fotózásakor is, mert melegebb 
bőrszínt varázsol a képre.

A matt felületek kevesebb fényt 
vernek vissza, a szürke színű pél-
dául szinte csak a fényképezőgép 
számára látható, szabad szemmel 
nem, ezért használatához gyakor-
lat szükséges. A matt fehér már 
több fényt ver vissza, míg a matt 

ezüst hatása a fényes ezüsthöz 
nagyon hasonló, csak keve-
sebb fény visszaverésével, 

így érdemes az utóbbit 
választanunk.

A fentiek mellett 
az arany felületű 
derítőlapok for-
dulnak még elő 
a leggyakrabban. 
Ezek a fény színét 
megváltoztatják, 

ezért használatuk 
gyakorlatot igényel. 

Nyári divatfotókhoz jól 
használhatók, mivel a bőrt 

bronzbarnára színezik, azon-
ban természetesen a ruha-
darabok színe is megválto-
zik. Ez a sárga hatás azonban 
túlexpozícióval korrigálható.

A derítőlapok ára nem ma-
gas, az amatőrök eszköztárá-

ban is ott van a helyük. Ha-
tásukat vásárlás előtt 

otthoni eszközökkel is 
kipróbálhatjuk, fehér 
kartonlappal vagy alu-

fóliával.
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Terepre teremtve

A Nikon bemutatta az első, kifejezetten szabadtéri elfoglaltságok-
hoz készült Nikon fényképezőgépet. A víz-, ütés- és fagyálló 

Coolpix AW100 használatával akár síelés vagy búvárkodás közben is 
fényképezhetünk.

10 méteres mélységig vízálló, akár másfél méteres magasságból is 
ütésálló, valamint –10 °C-ig bírja a fagyos körülményeket. A beépített 
GPS, az elektronikus iránytű és a beépített világtérkép (bizonyos terü-
letek kivételével) révén a fényképek földrajzi koordinátákkal láthatók 
el, megkönnyítve az ismeretlen helyeken való tájékozódást és a meg-
tett útvonal követését.

A Coolpix AW100 a Coolpix modellektől elvárható összes korsze-
rű képalkotási technológiával rendelkezik. A rendkívül érzékeny, 16 
megapixeles, hátsó megvilágítású CMOS érzékelő és a gyenge fény-
viszonyok közti fényképezés külön módjai együttesen biztosítják a le-
nyűgöző felvételeket ragyogó napsütésben, éjszaka vagy búvárkodás 
közben egyaránt.

A fényképek és videók maximális minőségéről az AW100 nagy-
látószögű 5-szörös Nikkor zoom objektívje gondoskodik, Full HD 
(1080p), sztereó videofelvétellel és négy fejlett elmosódásgátló funk-
cióval, amelyek minimálisra csökkentik a téma mozgásából, a gyenge 
fényviszonyokból vagy a fényképezőgép rezgéséből eredő bemozdu-
lás hatását.

Az Easy Panorama funkció 360°-os és 180°-os fényképek készítését 
teszi lehetővé, így még szélesebb 

látképet biztosít. Miközben füg-
gőleges vagy vízszintes irány-

ban pásztázza a tájat, a fény-
képezőgép CMOS érzékelője 
gyors sorozatfelvételt készít, 
amelynek darabjai azonnal 
összeállnak csodálatos panorá-
maképpé.

A Coolpix AW100 terepszín-
ben, valamint narancssárga és 

fekete színekben kapható.



24 -szeres (25–600 mm ekvivalens) szuperzoo-
mos digitális fényképezőgépet mutatott be a 

Panasonic. Gyors reakcióidő és teljes körű manuális 
vezérlési lehetőség jellemzi a Lumix FZ sorozat leg-

fejlettebb tagját. Egyik legkülönlegesebb jellemzője 
az 1920×1080 pixeles full HD 60 kép/s (NTSC) / 
50 kép/s (PAL) videofelvételi formátum.

A készülék 25 mm-es ultra nagy látószögű Leica 
DC Vario-Elmarit objektívvel, erőteljes, 24-szeres 
optikai zoommal, valamint a Panasonic legújabb 
Black Box Nano Surface Coating technológiájával 
rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a szel-
lemképességet és a becsillanást okozó fényvissza-
verődéseket.

A fényképezőgép lelke egy 12,1 millió pixe-
les MOS érzékelő és a Venus Engine képfeldolgo-
zó motor. Teljes felbontás mellett másodpercenként 
12 képkockás, folyamatos nagy sebességű felvételt 
tesz lehetővé.

Megérkezett  
az utód!

A Coolpix P7100 a népszerű P7000 utódja; 
továbbfejlesztett képminőséget, rövidebb 

reakcióidőt, gyorsabb automatikus élességállí-
tást és indítást kínál. Az új, dönthető, 7,5 cm-es 
LCD monitornak köszönhetően szokatlan szög-
ből vagy nehezebben elérhető helyekről is köny-
nyebb fényképeket komponálni és figyelemfel-
keltő videókat készíteni.

A nagylátószögű, 28–200 mm-es gyújtótávol-
ság-tartománnyal rendelkező (35 mm-es formá-
tumban kifejezve) 7,1-szeres Nikkor zoom ob-
jektív, a RAW formátum, a gyors EXPEED C2 
képfeldolgozó rendszer, a rövid reakcióidő és a 
teljes körű manuális vezérlés révén a Coolpix 
P7100 kiváló technikai hátteret teremt a felvé-
telkészítéshez. A nagyméretű, 10,1 tényleges 
megapixel felbontású 1/1,7 hüvelykes CCD kép-
érzékelő széles dinamikatartományt és gyenge 
fényben is kiemelkedő teljesítményt nyújt.

A Coolpix P7100 modell HD (720p) minő-
séggel, optikai zoom és automatikus élességál-
lítás használatával, valamint 24 kép/s rögzítési 
sebességgel biztosítja, hogy útközben is kiváló 
minőségű videofelvételek készüljenek.

A kevesebb több

Nem semmi!

A Samsung bemutatta tükör nélküli cserélhe-
tő objektíves fényképezőgépét, az NX200-

at. A kisméretű fémház 20,3 megapixeles képér-
zékelőt és sztereó hangfelvételre képes Full HD 
kamerát rejt. A gyors képkészítést az NX200-as 
modern, 100 ms sebességű AF élességállítása, 
a Fast Boot funkció, valamint a 7 kép/s sebes-
ségű sorozatfelvétel biztosítja. És hogy sen-
ki ne maradjon le semmiről, két képkészítés 
között mindössze 400 ms telik el. Az NX200 
legmodernebb megoldásainak köszönhetően 
a Samsung i-Function 2.0 objektívje lehetővé 
teszi, hogy a kezelő közvetlenül arról vezérel-
jen egy sor funkciót, s így le sem kell vennie a 
szemét a témáról. Az NX200 teljesen kompati-
bilis kilenc különféle i-Function objektívvel, s 
ezzel könnyen és gyorsan szabályozható a zár-
sebesség, a rekeszérték, az expozíciós érték, a 
fehéregyensúly és az ISO érték az objektíven 
található gyűrű és az i-Function gomb segítsé-
gével. A továbbfejlesztett i-Function 2.0 segít-
ségével a felhasználó hat különféle Smart Filter 
szűrőt és az intelli-Zoom funkciót is az objek-
tívről vezérelheti Lens Priority (objektívpriori-
tás) üzemmódban. A képek a 3 hüvelykes VGA 

AMOLED kijel-
zőn tekinthetők 
meg.
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Á ltalában 250–300, 500–600, 
1000–1200 és 2000 mm-es 

példányai vannak. Az F11/2000 
mm-es Reflex-Nikkor már fel-
függesztésében is hasonlít a csil-
lagászati tükörteleszkópokra, 
melyekkel minden fotográfiai tü-
körobjektív genetikus kapcsolat-
ban van. A leghosszabb fotográ-
fiai célú tükörobjektív a Canon FD 
14/5200 mm, amely az EOS kame-
rákon adapterrel ma is használha-
tó. A mázsás objektív – 100 kg-ot 
nyom – oldalán fogantyúk találha-
tók, és ágyútalpra kell szerelni a 
használathoz. A céltárgy felderíté-
sét és az optikai tengely pozicioná-
lását keresőtávcső segíti. A legki-
sebb beállítható tárgytávolság 120 
méter, a látószög 0,5° átlóirány-
ban, teljes szenzorra számítva.

2000 mm felett nem kell fel-
tétlenül az fotóobjektív-gyártók 
termékei között kutatnunk. A Ce-
lestron és a Questar amatőr tü-
körteleszkópjaihoz fotóokulárt is 
vásárolhatunk, így állvánnyal egy-
beépített, könnyű távcsövünk fotó-
objektívvé alakul. Kapható adap-
ter SLR és kompakt kamerákhoz 
is. Az SLR gépekhez általában 
T2 menettel csatlakozik a fotóoku-
lár, így T2 adaptert kell vásárolni 
gépvázunkhoz. A tartozékrend-
szer egyébként minden jobb 
gyártónál így épül fel. Rá-
adásul nemcsak tükörtelesz-
kópok, hanem az ED üveges 
(ED = alacsony színszórású) 
spektívek is alkalmasak arra, 
hogy fotóokulárral teleobjek-
tívekké avanzsáljanak. A fény-
erő nem túl nagy: F8–F16, de a 
kép éles és kristálytiszta. A leg-
több mai tükörobjektív is T2 adap-
terrel csatlakozik a gépvázakhoz.

A legújabb, 500 mm-nél hosz-
szabb gyújtótávolságú tükörobjek-
tívek 6×6 cm-es képméretet is ki-
rajzolnak, így a középmérethez 
is használatosak. 1000 mm felett 
pedig 6×9-es képmérettel is lehet 
dolgozni.

 Távobjektívek

A hosszú gyújtótávolságú objek-
tívek háromféle módon épülhet-
nek fel: vannak távobjektívek, te-
leobjektívek és tükörobjektívek. 
A távobjektívek egyszerű felépí-
tésűek, jellemzőjük, hogy hosz-
szú a gyújtótávolságuk. Felépíté-
sük a normál objektívekét követi. 
Emiatt képük kontrasztos, ha a 
színi hibát jól kezelik a fiziku-
sok. Kevés lencséből állnak, ami 
ugyancsak jót tesz a képminő-
ségnek. Ezzel szemben irgalmat-
lanul hosszú cső végébe vannak 
beépítve, ami kezelésüket jelen-
tősen megnehezíti. Az 500 mm-es 
távobjektív végtelenre állítva 500 
mm-nél valamivel hosszabb. Egy 
fél méteres csővel valóban nehéz 
dolgozni…

tett F4,5/500 mm-es Canon tulaj-
donképpen egy 1,4× extenderből, 
és egy F3,5/360 mm-es objektív-
ből áll. A 360 mm pontosan meg-
felel 14 inchnek, tehát tényleg 
kerek számokkal dolgoznak a tele-
pozitív és telenegatív tagok terve-
zésénél. A teleobjektív a beépített 
extender miatt rosszabb rajzot ad, 
mint a távobjektív. Ellenben hosz-
sza csak hozzávetőlegesen 70%-a 
a távobjektívének. Az 500 mm-es 
tubushossz így 350 mm-re csök-
kenhet, ha nem túl nagy a fényerő. 
Az ilyen méretű tubus viszont már 
sokkal könnyebben kezelhető. Jó 
tervezéssel csökkenthető az exten-
der által okozott kontraszt- és fel-
bontáscsökkenés, de teoretikusan 
sohasem olyan jó a teleobjektív 
rajza, mint a távobjektívé.

 Tükörobjektívek

A tükörobjektívek egy homorú és 
egy domború tükörből épülnek fel. 
Emiatt kétszer megtörik a fény 
bennük, azaz három sugárirány 
találkozik a tubusban. A fény út-
ját így kompaktabbá teszik, azaz 
elméletileg harmada a tubushossz 
a gyújtótávolságnak. A példaként 
említett 500 mm gyújtótávolság 
esetén ez 167 mm. Ennél valami-
vel mégis hosszabb, mert korrek-

Tükör
objektívek

 Teleobjektívek
A teleobjektívek a cső 
rövidítését tűzik ki célul. A 
szaknyelv azt írja róluk, hogy van 
bennük elöl egy telepozitív tag 
és hátul egy telenegatív tag. Ezt 

„köznyelven” úgy hangzik: elöl 
van az objektív és hátulra fixen 
beépít a gyár egy telekonvertert 
vagy extendert. A fentebb emlí-

ciós lencsék is vannak a tubusban, 
valamint a homorú tükör helyze-
te vándorolhat. Mégis impresszív 
az, hogy ha egymás mellé írjuk a 
számokat: 500 mm, 350 mm, 167 
mm, a tükörobjektív méretei mi-
lyen előnyösek.

Pro és kontra sokféle vélemény hangzik el 
a tükörobjektívekről. Valóban különleges 

lencsék, jó rajzuk bizonyos 
technikai korlátokat 

állít a fotográfus 
elé. Áruk alacsony, 

így könnyen 
hozzáférhető, 
hosszú teleob-
jektívek legtöb-
bünk számára. 

Mert csodálatos 
persze a 4,5/500 

mm-es Canon EF-L, 
de az ára csillagá-

szati, és bizony tömege 
és hossza kizárja sok fotózási alkalomból. 
A tükörobjektív pedig kicsi és könnyű…

Török György

�

(a szerző felvétele)



A gömbtükrök tulajdonképpen 
mentesek a legtöbb lencsehibától, 
így nagyon jó felbontású, kont-
rasztos képet lehet velük fényké-
pezni. Sajnos a képdomborúsági 
és gömbi hiba jelentős. Az aszfé-
rikus felületű tükrökkel (általá-
ban paraboloid felület) ez a hiba 
orvosolható, csakúgy, mint a len-
csés objektíveknél. A gömbi hiba 
kiküszöbölésére pedig korrekciós 
lencsetagokat alkalmaznak az op-
tikai konstruktőrök. Ezek a len-
csetagok persze valamelyest meg-
jelenítik az optikai rendszerben a 
további öt lencsehibát is, azonban 
jó tervezéssel ezek a hibák nem 
lesznek számottevők.

Hogyan jellemezhetjük a tükör-
objektívek rajzát? Lágy, de rész-
letgazdag és tűéles! Ha nem éles a 
rajz, akkor vagy az objektív minő-
sége rossz, vagy nem sikerült pon-
tosan élesre állítanunk. Ne legye-
nek illúzióink! Az APS-C méretű 
DSLR keresőben kisebb eséllyel 
állítunk élesre, mint a teljes szen-
zoros gép keresőjében. Pontos 
élesre állításhoz legalább 5-szörös 
nagyítású okulárnagyítóra van 

szükségünk. Ha a fotóstílus nem 
engedi meg a használatát, vagy 
nincs ilyenünk, akkor készítsünk 
több felvételt az élességi helyzet 
környezetében. Az élesnek talált 
távolságbeállításhoz képest kicsit 
közelebbi és távolabbi beállítással 
is lőjük meg a képet. Vagy hasz-
náljunk állványt és élőképet.

 Lágy rajzolat

A relatíve lágy képrajz egyébként 
pont segíti munkánkat. Az F8-as 
kezdő fényerő ugyanis elég ala-
csony egy 500 mm-es objektív-
nek. Így mindenképpen nagyobb 
fényérzékenységgel kell dolgozni. 
Ha Push 1 fokozattal exponáljuk 
filmjeinket, a fotók felkeményed-
nek kissé, és minden rendben lesz. 
Ez egyben azt jelenti, hogy az ob-
jektív fényerejét F5,6-re emel-
tük. Ha a digitális gépen kétszer 
nagyobb ISO értéket állítunk be, 
nagyjából ugyanez történik. Lágy 
fényeknél a Push 2 fokozat vagy 
a négyszeres ISO is alkalmazha-
tó, amivel az objektív fényereje 
F4-re nő. Digitális utómunkában 

egyébként is gond nélkül növel-
hető a lágy képek kontrasztja, ha 
a RAW állományból dolgozunk. 
A lágyabb képrajz tehát valóban 
előnyös a számunkra.

 Speciális mélységélesség

Mélységélesség adott fényrekesz-
nél: a tükörobjektív eltérően vi-
selkedik a többi objektívtől. Az 
objektív hatásos felületét középen 
kitakarja a domború segédtükör. 
(A homorú főtükör pedig át van 
fúrva.) A kitakarás nem csökken-
ti az objektív átmérőjét, de csök-
kenti a felületét. Emiatt az átmérő 
alapján számítható fényerő nem 
egyezik az objektív fényáteresz-
tésével. Mit lehet tenni? Az ob-
jektívre a valós fényáteresztésnek 
megfelelő számot írják rá, azaz az 
F8/500 mm-es objektív F8-asként 
viselkedik. Ha nem belső (TTL), 
hanem kézi fénymérőt haszná-
lunk, és beállítjuk az F8-hoz tar-
tozó mért zársebességet, a felvétel 
pontosan lesz exponálva. Igen ám, 
de a kitakart középső zóna miatt 
az objektív ármérője nagyobb 
lesz, mint 500 mm/8 = 62,5 mm. 
A valóságban az F8/500 mm-es tü-
körobjektívekre 77 mm-es szűrő 
kell, ami nagyjából 75 mm-es át-
mérőt jelent. Fordítva számolva: 
500 mm/75 mm = F6,7-nek adó-
dik az átmérőből számítható fény-
erő. Ahogyan ezt megbeszéltük, 
ez nem a valós fényerő, de ezzel 
a fényerővel kell számolni, ha a 
mélységélességet vesszük figye-
lembe. Az F8/500 mm-es tükör-
objektív tehát F8-asként viselke-
dik expozíció, illetve F6,7-esként 
viselkedik mélységélesség szem-
pontjából! Az eltérés 1/2 fény-
értéknyi, és szinte szabályszerű: 
az F11-es tükörobjektív F9,5-es 
mélységélességi szempontból; az 
F6,3-es pedig F5,6-nek felel meg. 
Az F5,6-es F4,5-ként viselkedik, 
az F4-es pedig F3,5-ként.

Mélységélesség-változtatás ob-

jektívcserével. A tükörobjektívek-
ben nincs rekesz, mert legjobb 
rajzukat a legnagyobb nyílással 
adják. Volt egyetlenegy, mely re-
keszelhető volt: a Goema Katop-
tar. Ezzel szemben létezik Pentax 
K bajonettel zoom-tükörobjek-
tív, az SMC Pentax Reflex Zoom 
F8–12/400–600 mm. Kiváló rajzú 
objektív, mely a zoomolást a kor-
rekciós lencsetagok mozgatásával 
oldja meg.

Mivel nincs a tükörobjektívek-
ben rekesz, nem tehetünk mást, 
mint az adott fényrekesszel dol-
gozunk. A probléma kiküszöbö-
lése végett általában többféle 

fényerővel készülnek egyes gyúj-
tótávolságok. A leggyakrabban 
használt 500 mm-esből például 
van F11, F8, F6,3, F5,6 és F4 
változat. Az F4–F5,6 sportver-
senyekhez való, az F8–F11 pe-
dig portrézáshoz. A mélységéles-
ség-változtatást objektívcserével 
tehetjük meg. Ne essünk kétség-
be! Egy 500 mm-es Canon, Ni-
kon vagy Sony objektív árából 
mind az 5 fényerőt megvehetjük 
az 500 és az 1000 mm-es sorozat-
ból is. Sőt: még pénz is marad a 
zsebünkben. Arról nem is beszél-
ve, hogy legalább 4 db 500 mm-
es tükörobjektívet kell elvinni 

magunkkal, hogy ugyanakkora 
tömeget és térfogatot cipeljünk, 
mint amit egy 500 mm-es „hur-
katöltő” jelent.

 Jellegzetes háttér

Az életlen képrészletek rajza nem 
homogén, hanem texturált. Ez az 
ára a kompakt tükörrendszernek. 
Az életlen képrészletek rajzát a 
fényrekesz alakja határozza meg. 
Tükörobjektíveknél ez egy gyűrű. 
Jól mutat az életlenre állított éj-
szakai felvétel, mert a színes kö-
rök tetszetősek. Természetfotónál 
viszont gyakran zavarnak a kö-

Napfogyatkozás Hidegkútról
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rök-félkörök a háttérben, vagy a 
texturált háttér. Portréfelvételek-
nél ezzel általában nincs problé-
ma, tájfotózásnál sem, ahol min-
den a végtelenben van, ezért nem 
alakulhatnak ki a köröcskék. Ha 
valakit zavar a képnek ez a textu-
ráltsága, lencsés objektívvel dol-
gozzon. Ha viszont éppen tetszik 
vagy indifferens, akkor vásárol-
jon nyugodtan tükörobjektívet. A 
tükörobjektívek kompaktságuk és 
szolid áruk miatt előnyösek olyan 
fotósoknak, akik nem akarnak 
nagy hátizsákokkal felszerelkezni, 
és a nagyon hosszú teléket ritkán 
használják.

 Csökkenő fényerők

Az az érdekes a tükörobjektívek 
történetében, hogy a fényerejük 
folyamatosan csökkent az 1960-
as évek eleje óta. Pedig a tükör-
objektívek fényereje F0,65-ig nö-
velhető, komolyabb nehézségek 
nélkül. Ez hatásos fényerő! Igen 
ám, azonban olyan nehéz lenne 
az ilyen fényerejű 500 vagy 1000 
mm-es teleobjektív, hogy csak 
ágyútalpra szerelve lehetne hasz-
nálni. A másik probléma pedig az, 
hogy nem lehet lerekeszelni őket. 
Emiatt igen kényelmetlen a nagy 
fényerejű tükörobjektívekkel 
dolgozni. Csak összehasonlítás-
ként: az F4,5/1000 mm-es Zeiss 
Mirotar 30 méteren 12 cm-es 
mélységélességet ad, ami szinte 
semmi. Az F11/1000 mm-es Ref-
lex-Nikkor 30 méteren 50 cm-nyi 
mélységélességet biztosít, amivel 

már lehet dolgozni, mondjuk, egy 
sporteseményen.

Hol a végtelen? Minden csilla-
gász tudja, hogy a távcsövei érzé-
kenyen reagálnak a hőváltozásra, 
azaz a hőtágulás komoly gondo-
kat okoz. A tükrös rendszerek a 
lencséknél érzékenyebbek, na-
gyobb eltérések mutatkoznak a 
hőmérséklet változásakor. Ez igaz 
az óriástávcsövek kistestvérei-
re is, vagyis a tükörobjektívekre. 
Ezt kiküszöbölendő, a tükörobjek-
tívek a végtelenen túl is besüly-

lyedhetnek a foglalatukba, azaz 
az élességállító gyűrűt a végtele-
nen túl lehet csavarni egy picit.

 Nincs autofókusz,  
 adapter kell
A tükörobjektívek megtartották 
egyes ősibb vonásaikat. Ha nincs 
bennük rekesz és autofókusz sem, 
akkor olcsóbbak és egyszerűb-
bek lehetnek. Ez így is van. Kéz-
zel kell tehát élességet állítani, és 
vagy manuális üzemmódban dol-
gozunk, vagy időautomatikát (A 
vagy Av) kell használnunk. Az ob-
jektíveket úgy tervezik, hogy kö-
zéjük és a gépváz közé egy adapter 
kerül. Általában T2 adaptert hasz-
nálnak, de láttam már csavarhúzó-
val és szorítógyűrűvel felszerelhe-
tő, egyedi megoldást is. A lényeg 
az, hogy a mai modern gépekhez 
lehetőleg „visszajelző chip”-pel 
ellátott adaptert vásároljunk. Leg-
jobb az, ha az objektívvel együtt 
vesszük meg az ilyen adaptert, 
mert akkor tényleg az objektív 
adatait fogja a digitális gép a RAW 
állományba beleírni. Az AF-visz-
szajelzés pedig segítség a precíz 
munkánál. Ha nem mozgó témát 
fotózunk, az élőkép nagy segítség. 
Az állványunk legyen stabil az 
1/f szabálynál hosszabb záridők-
nél, és használjuk a tükörfelcsapás 
üzemmódot. 15 megapixelnél az 
500 mm-es telét igen könnyű be-
rázni, képstabilizátor pedig nincs 
ezekben az objektívekben. Végül 
egy jó tanács: a fényellenzőt a 
tükörobjektív is meghálálja!

A tükörobjektívek története a 
17. században kezdődött. Sir 
Isaac Newton nevét ugyan-
úgy meg kell említenem, mint 
Sieur Guillaume Cassegrain 
nevét, akiről a tükörteleszkó
pokat elnevezték. A mai tü
körobjektíveket két ember al-
kotta meg, Albert A. Bouwers 
Hollandiában (1940) és Di
mitrij Dimitrijevics Makszu
tov a Szovjetunióban (1941). 
A II. világháború hadititok-
rendszerei miatt a két tudós 
nem tudott egymásról és egy-
más munkájáról. Mindkét 
rendszer kiváló, és alkalmaz-
zák ma is. A Bouwersrend-
szer kecsesebb és hosszabb, a 
Makszutov pedig szélesebb és 
rövidebb. Sok japán gyártmá-
nyú objektív készült úgy, hogy 
a tükröket a Szovjetunió gyár-
totta és adta el, amelyekhez a 
tubust és a korrekciós lencsé-
ket a Tokina, a Sigma, a Chi
non vagy mások készítették.
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A digitális fotózás a képek tárolá-
sa és bemutatása terén több szem-
pontból is teljesen új feladatok 
elé állította a fejlesztőket. Amel-
lett, hogy a technológia teljesen 
megváltozott, korábban elképzel-
hetetlen mennyiségű felvétel ké-
szül, hiszen a szokásosan 36 kép-
kockás kisfilm kapacitása nem 
vetekedhetett még az első, né-
hány tucat megabájt méretű me-
móriakártyákéval sem. A mai 32, 
64 vagy 128 Gb-os kártyák pedig 
több ezer kép elkészítését teszik 
lehetővé anélkül, hogy ki kelle-
ne ürítenünk őket, ami nemcsak a 
fényképezőgépünk zárszerkezeté-
nek idő előtti cseréjét igényelheti, 
de számítógépünk merevlemezé-
nek képességeit is próbára teheti.

A képek megfelelő elhelyezésé-
nek biztosítása pedig csak az érem 
egyik oldala. A digitális fotósok 
nagy része ugyanis nem a külön-
leges eseményeket (születésnap, 
esküvő stb.), hanem a mindenna-
pi életet örökíti meg mobiltelefon-
nal, fényképezőgéppel, tablettel 
vagy épp a notebookja vagy pc-
je kamerájával, azaz minden le-
hetséges eszközzel, amibe csak a 
gyártóik kamerát építettek. Ezzel 
együtt a képek mindennapi be-
mutatása is fontossá vált a bará-
tok, ismerősök vagy akár isme-
retlenek, a világ számára is. Míg 
régebben egy diavetítés családi 
eseményszámba ment, a mai vi-
lágban egy kép bemutatásának 
igénye a fotó elkészülte után szin-
te azonnal felmerül: akkor izgal-

mas egy fotó, ha már akkor látha-
tó, amikor az adott esemény még 
javában tart.

Memóriakártyák  • • •

A fényképezőgépekbe helyezhe-
tő memóriakártyák végeredmény-
ben átmeneti tárolók, bármekkora 
is a méretük, hiszen felvételeinket 
végül valamilyen végleges tároló-
eszközre, például merevlemezre 
helyezzük át. A kártya kapacitása 
mellett az adatátviteli sebesség is 
fontos választási szempont, hiszen 
míg a korszerű kártyák a fényké-
pezőgépek sorozatfelvételi sebes-
ségét gond nélkül képesek követni, 
a mai kamerák nagy részében meg-
található Full HD videórögzítésre 
nem minden memóriakártya alkal-
mas, az alacsonyabb átviteli sebes-
ség a kép töredezését okozhatja. 
Ez a funkció igényli a legnagyobb 
tárolókapacitást is, hiszen egy gi-
gabájtnyi tárterület mindössze kb. 
8 perc Full HD felvételhez elegen-
dő, amelynek szakadozásmentes 
rögzítéséhez érdemes Class 10-es 
sebességszabványú (10 Mb/s írási/
olvasási sebesség) kártyát válasz-
tanunk.

A fényképezőgépekben és vi-
deokamerákban korábban a leg-
különfélébb típusú memóriakár-
tyákat használták, mára viszont a 
legtöbb készülék az SD (SDHC, 
SDXD, MicroSD) szabványt tá-
mogatja, míg a Sony eszközei túl-
nyomórészt a MemoryStick kü-
lönböző fajtáit használják. Profi 

fényképezőgépekben előfordul 
még a CF, és nagy ritkán az XD 
típusokkal is találkozhatunk.

Fotóbankok • • •

A fotóbank egy olyan hordozha-
tó, saját akkumulátorral és számí-
tógépes csatlakozással (pl. USB) 
rendelkező külső merevlemez, 
amely többféle memóriakártya-
foglalatot is tartalmaz. Semmi 
másra nem alkalmas, mint a behe-
lyezett kártyáról a képek HDD-re 
másolására, amibe a komolyabb 
típusoknál be is avatkozhatunk 
(mappák létrehozása stb.). A fo-
tóbank is átmeneti tárolóeszköz, 
hiszen képeink végül mégiscsak 
a számítógépünkön kötnek ki. A 
készülék feladata annyi, hogy ha 
megtelt a memóriakártya, lehető-
ségünk legyen azonnal kiüríteni.

A fotóbankok mára elveszítet-
ték jelentőségüket, hiszen a me-
móriakártyák kapacitása lassan 
lehetetlenné vagy legalábbis ér-
telmetlenné teszi, hogy egyet-
len alkalommal megtöltsük őket, 
másrészt pedig az egyre kisebb 
notebookok és tabletek nem jelen-
tenek nagyobb plusz terhet, mint 
egy fotóbank, de sokkal többet kí-
nálnak nála, emellett sok esetben 
amúgy is ott lapulnak táskánkban.

Tabletek, laptopok,  
számítógépek • • •
Ha felvételeinket helyben tárol-
juk, a számítógép lehet a végső 

állomás, hiszen itt nemcsak tárol-
hatjuk a képeket, hanem az utó-
feldolgozást is elvégezhetjük a 
megfelelő szoftverekkel, sőt kü-
lönböző adathordozókra is kiír-
hatjuk a kész kollekciót. Egy kül-
ső merevlemez rendkívül hasznos 
kiegészítő lehet, hiszen így szük-
ség esetén csak ezt kell magunk-
kal vinnünk, USB csatlakozós 
számítógép pedig ma már szinte 
mindenhol található. Éppen ezért 
érdemes USB-s külső HDD-t vá-
lasztanunk, mert bár például a 
FireWire gyorsabb adatátvitelt 
biztosít, kevés számítógépen 
(és még kevesebb laptopon 
vagy tableten) találunk ilyen 
csatlakozási lehetőséget.

A képek tárolásán kívül a 
számítógépek egy sor további 
hasznos funkciót is nyújtanak. 
Kiírhatjuk fotóinkat különböző 
adathordozókra (cd, dvd, pendrive 
stb.), elküldhetjük e-mailben, fel-
tölthetjük képeinket weboldalakra, 
vagy megoszthatjuk őket bár-
hol az interneten, rendsze-
rezésükre pedig különböző 
szoftvereket használhatunk, 
amelyek nagyon megkönnyí-
tik a több ezer kép közötti kere-
sést különböző szempontok alap-
ján – hogy csak a napjainkban 
legáltalánosabban használt és el-
várt lehetőségeket említsük. Nem 
elhanyagolható az sem, hogy a 
számítógéphez bármilyen eszközt 
csatlakoztathatunk, így akár a te-
lefonunkkal készült képeket is le-
tölthetjük.

Távoli tárolás • • •

Az internet korában nem feltétle-
nül szükséges, hogy képeinknek 
magunk biztosítsunk tárolóterü-
letet. Ez amellett, hogy nem kell 
folyamatosan merevlemezekre 
beruháznunk, számos előnnyel is 
jár. Például bárhonnan és bármi-
kor elérhetjük képeinket, ha szük-
ségünk van rá, nem kell minden-
féle kütyüt állandóan magunkkal 
cipelnünk. Emellett képeinket 

mások is láthatják, ha a tárhely 
mellett fenntartunk egy weboldalt 
is. Ráadásul megfelelő szoftve-
rekkel a folyamatot automatizál-
hatjuk is, úgy, hogy amint egy 
képet feltöltünk a tárhelyre, az 
azonnal a weboldalon is láthatóvá 
válik nézőkép formájában, esetleg 
olyan elektronikus vízjellel, hogy 
ne lehessen a tudtunk nélkül más-
hol felhasználni.

A rendszerező szoftverek a tá-
voli tárolás esetében is elérhe-
tők, sőt létezik olyan megoldás 

is, amikor a rendszer a kijelölt 
gépeken szinkronizálja is az 

adatokat, így a feltöltés pil-
lanatában akár több he-
lyen egyszerre is megje-
lenhet a fotó. Egy másik 

megoldás szerint a saját 
számítógépen (pl. kis 

teljesítményű net-
book) csak a ké-

pek kisméretű 

Albumok A fényképezés filmes korszakában nem sok választása volt a fotós-
nak, hol tárolja felvételeit. A papírképek és negatívok albumait 
és a diakockák kazettáit azonban felváltotta az elektronika és az inter-
net. Ezen belül számos megoldás létezik, amelyek között szinte min-
denki megtalálhatja a neki legmegfelelőbbet, akár többet is egyszerre.

Steiner Gábor Hol és hogyan tároljuk fotóinkat?

gigabájtokés
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nézőképei tárolódnak, helytaka-
rékosság okán, és ha szükségünk 
van egy kép nagy felbontású vál-
tozatára, az a nézőkép alapján töl-
tődik le az interneten vagy egy tá-
voli szerveren lévő adatbázisból. 
A távoli tárolás és feldolgozás 
azért is előnyös, mert nem szük-
séges erős számítógép a hasz-
nálathoz, hiszen más rendszerek 
hardver és szoftver erőforrásait 
vesszük igénybe ehhez.

A képek bemutatása,  
megosztása • • •
A tárolás és a képek bemutatása a 
digitális felvételek esetében szoro-
san összekapcsolódik, hiszen ritka 
az a rendszer, különösen amatő-
rök esetében, ahol a képek egyet-
len helyen tárolódnak és minden 
program és minden felhaszná-
ló erről ez egy helyről éri el őket. 
Következésképp a bemutatáshoz 
is tárolni kell a felvételeket.

A bemutatásra számos lehető-
ség kínálkozik, egyetlen – akár a 
Föld másik oldalán élő – ember-

től a szűk családi körön át akár 
az egész világig. Itt talán a leg-
fontosabb szempont a bizton-
ság, vagyis az, hogy kinek mit 
akarunk megmutatni, és mit nem. 
Ez különösen az internet nyil-
vános közösségi oldalaira igaz, 
ahol nagyon is oda kell figyelni a 

– gyakran idegen nyelvű – beállí-
tásokra, hiszen nem biztos, hogy 
szeretnénk, ha főnökeink is lát-
nák azokat a képeinket, amelye-
ket egy húzós szombat esti parti 
következményeként barátainknak 
szeretnénk megmutatni. Ám igaz 
lehet ez szűk körben is, a gyere-
keknek sem kell látniuk mindent, 
amit szüleik lefényképeznek, és 
például az sem jó, ha a csemeték 
tanítói mindig látják, mi történik 
a családban.

Otthoni környezetben a szá-
mítógép mellett ma a televízió 
képernyője vagy egy projektor a 
legalkalmasabb megoldás, hogy 
vendégeinknek vetítést tartsunk, 
de a hagyományos képkeretet 
is helyettesíthetjük digitálissal, 
amelyen mindig a kedvünk sze-

rinti kedvenc fotók láthatók, akár 
váltakozva is.

Az interneten a saját honlap 
mellett több fotó- és videomeg-
osztó portál is elérhető, ahova 
egyszerűen tölthetjük fel és me-
nedzselhetjük képeinket, a kö-
zösségi oldalakon pedig barátaink-
kal, ismerőseinkkel oszthatjuk 
meg fotóinkat, vagy elküldhetjük 
e-mailben azoknak, akiknek szán-
juk. Ezekben az esetekben érde-
mes odafigyelnünk, hogy a mai 
digitális fényképezőgépek nagy 
felbontású, ezért nagyméretű ké-
peket (egy fénykép akár több me-
gabájt is lehet) hoznak létre, ame-
lyek feltöltése hosszú időt vehet 
igénybe, ráadásul a megjelenítés 
szempontjából ekkora felbontás-
ra az elektronikus kijelzők (mo-
nitorok, televíziók, projektorok) 
esetében nincs is szükség. Ezért 
kisebb méretű képeket kell létre-
hoznunk, ami némi többletmunkát 
jelent, hacsak nem rendelkezünk 
valamilyen szoftverrel, amely a 
szükséges feladatokat (kicsinyí-
tés, feltöltés stb.) vagy azok egy 
részét automatikusan elvégzi he-
lyettünk.

A fenti lehetőségek a tudomány 
és az internet mai állása szerint 
jelenleg a legkorszerűbb és leg-
egyszerűbb megoldások közé tar-
toznak, ám a fejlődés épp a tech-
nika e szegmensében rohamos, 
így akár már holnap is közkéz-
re kerülhetnek olyan új techno-
lógiák, amelyek a fotós életét a 
fényképezés UTÁN is még egy-
szerűbbé teszik, például már az 
exponálógomb lenyomása után 
azonnal megjelenik a felvétel az 
interneten, amire már ma is van 
példa. Kérdés azonban, hogy utó-
feldolgozás (vágás, színkorrek-
ció stb.) nélkül és egy alapvető 
biztonsági beállítással mennyi-
re kell ilyen esetben megválogat-
nunk, hogy milyen fotós helyzet-
ben nyomjuk meg azt a bizonyos 
gombot.



A  h ó n A p  r e k l á m f o t ó j A
Benkő Sándor sorozata

A cikksorozat magyar divat- és reklámfotográfusok munkáiból merít. 
Ki készítette a fotót, milyen céllal és hogyan készült el egy-egy jelleg-
zetes fotó? Ezúttal Éder Krisztián a Marie Clairben megjelent felvéte-
lével ismerkedünk meg.
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Éder Krisztián – azaz SP – 1988. 
november 30-án született Ma-
gyarországon, Sopronban. Már 
korán érdeklődött a zene iránt, 
8 éven keresztül tanult énekelni 
és zongorázni a Soproni Zene-
iskolában. A mai napig az R&B 
zene foglya, és ezt a műfajt mű-
veli – fiatal kora ellenére – profi 
módon. Erről a tényről különbö-

ző zenei TV-műsorok, klipek és 
saját készítésű lemezek is tanús-
kodnak.

A fiatal, keresett zenészből fia-
tal, keresett fotográfus lett. Az 
egyik szakmát kiegészítette a má-
sik. De hogyan is lett fotográfus?

2004-ben komolyan kezdett ér-
deklődni a vizuális kommuniká-
ció iránt. Felvételt nyert a Mo-

www.marieclaire.hu |79
BaBaarcú    fantázia 

Különleges képzeletbeli biro-
dalomba nyertünk bebocsátást, 
a bjd babák világába. Gyűjtőik 
felnőtt nők, akik akár évekig is 
várnak, hogy a több százezer 
forintot érő babákat megve-
hessék. Kedvenceiket dédelge-
tik, öltöztetik, sőt utazásokra 
is elviszik. De talán mégsem a 
külsőségek a legfontosabbak: a 
babák egy rossz nap után meg-
vigasztalják imádóikat.
szöveg: Iván Viktória   fotó: Éder Krisztián

|itthon

holy-Nagy Művészeti Egyetemre, 
fotótanulmányait sikeresen el-
végezte. A kezdetektől fogva az 
emberábrázolás volt érdeklődé-
se középpontjában. Az alkalma-
zott műfajok – például a divat és 
a portré – ennek a szenvedélyé-
nek a terepe. Fotómunkáinak túl-
nyomó része a magyar divat- és 
reklámfotográfia területére esik. 

Modell-tesztanyagokat, alkal-
mazott staged-et és portrékat, le-
mezborítókat is készít. Nagyjából 
ezek azok a kategóriák, amelyek 
kedvesek számára. Munkái rend-
szeresen megjelennek különbö-
ző hazai magazinokban, ügynök-
ségeknél és kiadóknál, például: 
Hot! Magazin, IM, Marie Claire, 
Visage Management, Gold Re-

cord. 2009 óta a mozgókép is ér-
dekli. Főként a mainstream pop 
világában tevékenykedik aktívan 
rendező-operatőrként. Legkedve-
sebb munkái között szerepelnek 
Gáspár Laciról, Brasch Bencéről, 
a Fluorról, illetve Dükiről készült 
videoklipjei.

*
A mellékelt fotó idén, a Marie 

Claire magazin számára készült. 
Témája Babaarcú fantázia címen 
a gyűjtők világa, ebben az eset-
ben a babagyűjtőké. A képanyag 
egy nagy csoportképből és sok ki-
csi egyedi hangulatú és helyszínű 
portréból áll.

A világítás érdekessége és egy-
ben nehézsége a nagy felület vi-
szonylag egyenletes bevilágítása 
vakuval, aránylag kis fénykont-
raszttal, kevés árnyékkal.

A felvétel érdekessége – és egy-
ben nehézsége – a kiegyensúlyo-
zott csoportosítás és az egységes 
arckifejezés türelmes keresése és 
rögzítése, amely belső kohéziós 
érzelmi kifejezést nyújt a felvé-
telnek. A helyszín egy gyártelep 
elhagyott belső tere volt.

Beauty dish  
fehér diffúzorral,  
Unilite fejjel

12×12-es keret, 
1/2-es Grid Cloth 
anyaggal,  
Pulso lámpafejjel

Canon EOS 5D Mark II,  
50 mm 1,2 L USM objektív

Unilite 100×100-as szoftboxszal,  
derítés céljából

Felvételtechnika
• Canon EOS 5D Mark II
• Optika: 50 mm 1,2 L USM
• Blende: F:11

Világítástechnika
• Broncolor Verso ge-

nerátor, két Unilite 
és egy Pulso G fej

• Fényformálók: 100×100 
szoftbox, Beauty Dish 
fehér diffúzorral és 
egy 12×12-es nagy ke-
ret, 1/2-es Grid Cloth 
keretanyaggal



20	 FOTO	MOZAIK	•	2011	október 21

Feltételezzük, hogy az előző két részben 
megbeszéltek szerint az élesen exponált 
RAW képből már elkészítettük az éles elekt-
ronikus képet. Hogyan lehet ezt maximá-
lis tűélességgel vetíteni vagy kinyomtatni?

Digitális képek élessége, élesítése és méretezése III .

Először a bónusz, amin minden-
ki megdöbben! A digitális képek 

„túlnagyíthatósága” erősen válto-
zó. Alapfeltétele, hogy legalább 
12 bites szenzor legyen a gépben, 
ami ma már általános. A 14 vagy 
16 bites szenzorok értelemszerűen 
még jobban reagálnak a túlnagyí-
tásra. A második szempont, hogy 
tűéles, jó színdinamikájú kép kell 
hozzá, amelyet RAW-ban fotóz-

tunk. Ha ezek a feltételek adottak, 
a digitális kép megapixeljeinek 
számát tekintve 20-25%-ban túlna-
gyítható a RAW konverterben. A 
6 megapixeles kép minőségrom-
lás nélkül kinyitható 8 megapixe-
lesre, a 12 megapixeles 15-re, míg 
a 18 megapixeles 22 megapixelre. 
Gyakorlatilag egy géposztályt fel-
jebb lehet ugrani, de csak ha a le-
írt peremfeltételeket betartjuk!

Még nagyobb a kontraszt, ha a 
nagyobb felbontású vázzal JPEG-
ben fotózunk, a kisebbel pedig 
RAW-ban: a 18 megapixeles EOS 
7D az APS-C szenzorral simán 
megveri RAW-ban a teljes szen-
zoros EOS 5D Mark II-est, ha 
JPEG-ben dolgozik, és nem fi-
gyelünk a berázásos életlenség-

re. De az EOS 7D-t is simán meg 
lehet verni a belépő szintű EOS 
500D-vel, ha a feltételek hason-
lóak. Nem elég tehát sokkal töb-
bet fizetni a gépért és az objektí-
vért. Meg kell tanulni használni is 
őket. Ez pedig jó hír a vékonyabb 
pénztárcájú, de lelkes fotósoknak.

Bayer-rács kontra Foveon 
szenzor: a Foveon X3-as CCD-t 
sokan hajlamosak lebecsülni. Pe-
dig háromszor annyi informá-
ciót gyűjt, mint a Bayer-rácsos, 
azaz hagyományos digitális tár-
sai. Az új, Sigma SD-1-es váz 
3×15 megapixeles – ha precízen 

számolunk. Képei ezért nem 18 
megapixelre nagyíthatók túl, ha-
nem 22 megapixelre. Joggal kép-
viseli az EOS 5D Mark II kate-
góriáját, de további előnyei is 
vannak: tisztább színek, széle-
sebb színtér, és nincs moaré sem. 
Emiatt, bár „mintha” kisebb fel-
bontással dolgozna, mégis csúcs-
gép. Versenytársaival szemben 
eléri a középméretű szenzorok 
képminőségét. Az egyetlen prob-
lémája, hogy a maximális képmi-
nőséghez jól meg kell tanulni a 
RAW konverziót, ugyanis szín-
gazdagsága miatt érzékenyebb a 
pontos színbeállításra.

Pixeldimenziók

● A digitális kép fizikai 
mérete: minden esetben a pixe-
lekben mért dimenziót értjük alat-

ta! Ez határozza meg a kép mére-
tét, azaz tárhelyigényét Mb-ban. 
(Tömörített képek esetén más 
faktor is árnyalja a helyzetet.) 
Megadhatjuk pixel×pixelben, 
például: 2048×3072 pixel, vagy 
megapixelben: 6.0 Mpixel. Fi-
gyelem! Ennek az adatnak semmi 
köze ahhoz, hogy a kép mekkora 
méretben nyomtatódik! Azt egy 
további adat megadásával kell de-
finiálni, amely a dpi-ben mért fel-
bontás!
● A kép logikai mérete: Ez 
nem más, mint az, hogy megad-
juk a retusszoftvernek, mekkora 
méretben szeretnénk kinyomtat-
ni a képet. Ha a képet képernyőn 
nézzük vagy projektoron vetítjük, 
ennek az adatnak nincs jelentősé-
ge. A Photoshopban a kép logikai 
méretét az image > image size me-
nüponttal előhívott ablakban ad-
hatjuk meg. Ha a kép fizikai mé-
retén nem szeretnénk változtatni, 
a resample image opciót kapcsol-
juk ki. A szélesség (width) és ma-
gasság (height) mértékegysége 
cm, esetleg hüvelyk (inch vagy 
Zoll). Ha bizonyos arányban sze-
retnénk változtatni, akkor a szá-
zalék (percent) opciót állítsuk 
be. Érdemes próbálgatni, ugyan-
is szemléletesen jelzi számunk-
ra a Photoshop, hogy a pixelben 
mért méretek változatlanok, míg 
a szélesség-magasság-felbontás 
hármasa összefüggenek. Bárme-
lyiket megváltoztatjuk, a másik 
kettő is változik. Játsszunk vele 
sokat, hogy teljesen világos le-
gyen. A kép logikai méretét tehát 
a fizikai méretén kívül vagy egyik 
oldalának méretével, vagy a dpi-
ben mért felbontással kell megad-
nunk! Egyetlen adattal semmire 
sem megyünk.
● A dpi vagy ppi fogalma: 

Foveon érzékelő

Bayer-rács

A képnyomtatás

Török György
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Ugyanazt jelentik: a dot per inch, 
dpi, elsősorban átütő nyomtatók-
nál (például mátrix) és raszteres 
nyomtatóknál (például lézer vagy 
tintasugaras) használják. Point 
per inch, ppi: eredetileg egypéldá-
nyos vagy nem raszteres nyomta-
tóknál (például folyamatos tónu-
sú hőnyomtató) és szkennereknél 
alkalmazták. Utóbbi kiment a di-
vatból, így mindenütt a dpi-vel 
találkozhatunk. Az angol betű-
szó jelentése: hány pontot képes 
nyomtatni vagy megkülönböz-
tetni az adott eszköz egy hüvely-
ken, azaz 25,4 mm-en belül. Ez 
egyben azt jelenti, hogy ha a fel-
bontóképességet vonal/mm-ben 
szeretnénk megkapni, akkor a dpi 
adatot 25,4-del osztani kell. Fel-
hívom a figyelmet, hogy a vonal/
mm és a vonalpár/mm szinonim 
fogalmak, ugyanazt jelentik!

Méretben más

Méretezzük át a képet! A retus-
szoftverek átméretező ablakai-
ban van egy kapcsoló: resample 
image. Magyarán szólva a régi 
pixelek eltűnnek, és újakat hoz 
létre belőlük a program átmérete-
zéskor. Ez szöges ellentétben áll 
azzal, hogy a képnek csak a fel-
bontását állítjuk be, azaz a fizi-
kai méreten változtatunk. Ez per-
sze nem tehető meg büntetlenül! 
Ha nagyítunk, képünk moarés 
lesz és szétesik. Még nagyobb 
a baj, ha néhány  százalékot ki-
csinyítünk vagy nagyítunk, mert 
akkor a ferde vonalak durván 
megtöredeznek. Emiatt lehetőleg 
kerüljük a folytonos átmérete-
zést! Mindig az eredeti képet ve-
gyük elő az átméretezett verziók 
előállításához. A képfeldolgo-
zás során csak egyszer, a végső 
fázisban méretezzük át a képet. 
Majd ezután élesítsünk. Ilyenkor 
vegyük figyelembe a megjelenítő 
által igényelt felbontást és élesí-
tési fokot.

Ha tehát bekapcsoljuk a re
sample image opciót, a kép pixe-
les méreteit megváltoztathatjuk. 
A Photoshop interpoláló algorit-
must is felajánl számunkra, de ezt 
hagyjuk a kétszer négyzetes, azaz 

„bicubic” opción. A többi bár 
gyorsabb, sokkal rosszabb ered-
ményt ad. Ha ezután változtat-
juk az értékeket, láthatjuk, hogy 
a kép szélessége és hosszúsága 
függ egymástól, míg a felbontás 
függetlenül állítható.

1. Internetes képnél minden 
esetben pixel×pixel méretezést al-
kalmazzunk.

2. Szövegszerkesztős, táblá-
zatkezelős és diavetítős szoft-
vereknél – a szoftvert kiismer-
ve – egyfajta befoglaló méretre 
méretezzünk, például maximum 
800 pixel legyen a kép szélessége, 
vagy maximum 600 pixel legyen 
a kép magassága. Így elkerülhet-
jük a feleslegesen nagy állomá-
nyok létrejöttét.

3. Ha projektoron vagy tv-n 
nézzük a képeket, az 1080×1980 
pixeles HDTV felbontást vegyük 
alapul. Vagy a kép szélességét, 
vagy a kép magasságát állítsuk 
az adott számra, úgy, hogy a má-

sik méret beleférjen a megadott, 
befoglaló méretbe. Az így kiala-
kuló, maximum 2 megapixeles 
képeket jól vetítik a kisebb moni-
torok és projektorok, nem foglal-
nak nagy helyet, és nem kell majd 
újraméretezni felvételeinket, ha a 
régebbi szórakoztató elektronikai 
eszközt új, HDTV szabványúra 
cseréljük.

4. Ha fotót nyomtatunk vagy 
digitális laborba visszük a ké-
pet, cm×cm-ben dolgozzunk, és 
a mellékelt táblázat értékeit saját 
tapasztalatunk (nyomtatónk ké-
pességei) szerint módosítsuk.

Torz képek

Jó trükk a torzítás bizonyos vi-
zuális effektusok elérésére! A ta-
pasztalatok szerint ±7%-nyi tor-
zítás az egyik irányban még nem 
vehető észre, ha a szemlélő az 
eredeti képet nem látta. Így lehet 
a modelleket, vázákat, toronyhá-
zakat karcsúsítani, vagy éppen a 
túlontúl karcsú megjelenésű tár-
gyat, esetleg sovány embert kis-
sé „tömbhatásúbb” megjelené-
sűvé tenni. Ha Photoshopban 
dolgozunk, akkor ehhez az op-

Nyomtatási minőség
Hagyományos fotó 

negatívról vagy  
diáról szkennelve

Amatőr digitális gép,  
kompakt  

és bridge gépek

Belépő és közép- 
kategóriás DSLR,  

átlagos objektívvel

Profi DSLR, profi  
objektívvel  

vagy Foveon X3 
szenzoros DSLR

Kiváló minőségű 
papír és festék

305 dpi 305 dpi 275 dpi 254 dpi

Átlagos minőségű  
nyomás

254 dpi 254 dpi 225 dpi 200 dpi

Alacsony minőségű  
nyomás

225 dpi 225 dpi 200 dpi 175 dpi

Tintasugaras 
nyomtatás

300 dpi 300 dpi 254 dpi 225 dpi

Termodiffúziós 
nyomtatás

300 dpi 300 dpi 225 dpi 175 dpi

RA-4 digitális 
minilabor print

254 dpi 254 dpi 200 dpi 175 dpi

Digitális fotók maximális nagyíthatósága a nyomtatási minőség függvényében

Ha maximális képméret szükséges, a képek 20%-kal kisebb felbontással is nyomtathatók (25%-os nagyítás) . Az egyes 
adatok eltérésének változó aránya az egyes nyomtatási metódusok eltérésében keresendő .

cióhoz a constrain proportions 
opciót ki kell kapcsolnunk. Más 
programokban esetleg keep as
pect ratio megnevezést látha-
tunk. Mindkettő ugyanazt jelenti: 
az oldalak arányát tartja a prog-
ram átméretezésnél. Ha kikap-
csoljuk ezt, a két oldal mérete-
zése függetlenné válik. Túlontúl 
nyújtott képeket is gyakran al-
kalmazunk alnyomatként, külö-
nösen álló formában: ha egy új-
ság tartalomjegyzéke 1/3-os álló, 
vagy ha egy honlapon a menüsor 

– általában bal oldalon – folya-
matosan látszik.

Képeket a fotólaborból...

Elektronikus képeinket egyre 
több laborba küldhetjük el az in-
ternet segítségével. Megtehetjük 
azt is, hogy memóriakártyával, 
CD-vel, DVD-vel érkezünk az 
üzletbe. Milyen képállományokat 
vigyünk? A legtöbb labor a JPEG 
formátumot kedveli. A régebbi 
digitális gépek nem baseline kó-
dolt JPEG képeivel nem lesznek 
gondjaink. Ha a retusszoftver-

ben dolgoztunk, ilyen – teljesen 
alapszabványnak számító – nem 
progressive JPEG-et írjuk a me-
móriakártyára. A mai gépek EXIF 
formátumú JPEG-et mentenek, 
ami általánosan elfogadott szab-
vány. Egyes vevői terminálok a 
RAW képek egy részét is elfo-
gadják, de olyan is van már, ame-
lyik a DNG-vé (Digital Negative) 
konvertált RAW állományt is el-
fogadja. DNG-t RAW képeinkből 
Adobe DNG programmal készít-
hetünk. Ez a szoftver ingyenesen 
letölthető az Adobe honlapjáról. 
(A DNG formátumnak egyéb elő-
nyei is vannak a mindenféle RAW 
képekkel összehasonlítva, ha a 
képfeldolgozásról beszélünk.)

Színrendszer szempontjából 
mindig RGB-t használjunk! A la-
borok nem fogadják a nyomdá-
szok kedvenceit (CMYK, duo-
tone, multichannel stb.), a 16 és 
256 színű képeket, és gyakran a 
fekete-fehér fotókkal is baj van. 
Utóbbiakat konvertáljuk RGB-re, 
ha fotólaborba visszük őket. 6-8 
megapixelnél nagyobb képeket 
ne vigyünk, főleg, ha nem A/4-

esnél nagyobb képeket nagyítta-
tunk. A legtöbb labor szívesen se-
gít nekünk, és megapixelben vagy 
pixel×pixelben megadja szá-
munkra, hogy az egyes képnagy-
ságokhoz mekkora méretre lesz 
szükségük.

Mi az előnye a színes, RA-4-es 
fotópapírnak? Egyszerűen hozzá-
férhető és olcsó. Ha tintasugaras 
nyomtatóval nyomtatjuk képein-
ket, a legjobb fotóminőségű papír 
és tintapatron használata mellett 
sem kaphatunk 5000 színárnya-
latnál többet, ráadásul az önkölt-
ségünk is több, és órákig is elva-
cakolhatunk vele. A drága, gyors 
fotónyomtató legtöbbünknek 
nincs is meg. Emellett gondol-
junk arra is, hogy nem igényel vé-
dőlaminálást az RA-4-es papír, és 
tartóssága 50–100 évre taksálha-
tó. Fényállósága is jobb, mint a 
tintasugaras változat hasonló ada-
ta. Színárnyalatainak száma pedig 
50-70 ezer, ez színmérő műszer-
rel kimérhető. Használjuk tehát 
a szaklaborokat, és üljünk le egy 
kávé mellé, míg képeinket elké-
szíti a digitális fotólabor...

A kinagyított részleten jól láthatók a képet felépítő pontok
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Egyenes vonalakkal inkább az 
ember teremtette világban, gör-
békkel inkább a természetben ta-
lálkozunk, de mindkét fajtának 
megvan a kompozíciós szerepe. A 
vonalak elválasztják a képtér elté-
rő színű, tónusú területeit.

Talán legegyszerűbb közülük 
sík vidéken a talajt az égtől el-
választó egyenes horizontvonal. 
Domboldal esetében a horizont 
lehet ferde, de akár görbe is, he-
gyekkel-völgyekkel szabdalt tá-

jon pedig egészen bonyolult alakú, 
sőt, ilyenkor az egymás mögöt-
ti hegyvonulatokat görbék egész 
sokasága választhatja el.

A vízszintes egyenesek megál-
lapodottságot, nyugalmat sugá-
roznak, a függőlegesek pedig iz-
galmat, valamiféle magasba törést 
fejeznek ki. Az átlós – pontosab-
ban ferde – vonalak az érdeklődés 
felkeltésének és fenntartásának 
igen fontos és hatásos eszközei. 
Ha csak lehet, éljünk az átlós kom-
pozíciók eme előnyével. Ha kame-
ránkat felfelé vagy lefelé döntjük, 
az eredetileg párhuzamos függőle-
ges vonalak összetartók vagy szét-
tartók lesznek. E hatást könnyeb-
ben elfogadjuk természetfotókon 
(hiszen a természet nagyon gaz-
dag ferde, görbe vonalakban), de a 
dőlő házfalakat már kevésbé díjaz-
zuk, például a városképeken. Or-
vosság lehet a profik számára az 
ún. shift objektív, az amatőröknek 
pedig a perspektívakorrekció utó-
lagosan, a képfeldolgozás során.

Ismétlődő vonalak is lehet-
nek a fotónkon: egy sűrű száler-

dő egymás mellett magasba törő 
törzseinek vonalai vagy egy épü-
let oszlopsora. Az ilyen témák is 
tetszetősek, hosszabban elidőz 
rajtuk a tekintet.

Szóltunk már az ívek, vonalak 
képtérelválasztó és figyelemfel-
keltő szerepéről, de van még egy 
nagyon fontos vonalfajtánk, a ve-
zető vonal. A vezető vonalak hű 
pulikutya módjára terelik-vezetik 
a néző figyelmét a főtémára – fel-
téve, ha ügyesen helyezkedünk 
fotónk elkészítésekor.

A vonalak, ívek kapcsán szinte 
az összes kompozíciós kérdésről 
írni kellene, amire nincs sem elég 
hely, sem idő. Vegyünk a követ-
kezőkben néhány konkrét példát.

■ Természeti környezetben

A vonalak dokumentálására el-
sőként választott kissé panorá-
másan megvágott tájkép az elő-
tér repcemezőjét a középtértől, 
illetve a középteret az égtől el-
választó vízszintes vonalaival 
nyugalmat áraszt, szinte egy há-

A környező világ – s annak lenyomataként 
a fotó is – tele van vonalakkal. Egyenesek-
kel és ferdékkel, no meg görbékkel: utóbbia-
kat nevezzük a fotográfiai szakzsargonban 
íveknek. Sőt, a fényképezés szóhasználatá-
ban ugyancsak szereplő foltok – azonos vagy 
hasonló színű, tónusú képterületek – sem 
mások, mint vonalak, ívek által bezárt terüle-
tek. A vonalak, ívek fontos szerepet töltenek be 
a kompozícióban, feladatukat, tulajdonságai-
kat felismerve és alkotó módon alkalmazva 
izgalmasabbá, kifejezőbbé tehetjük képeinket.

Ívek, vonalak
Krivánszky Árpád
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romszínű zászló benyomását kel-
ti. Ez a nyugalom tán át is csap-
na unalomba, ha a kép középterét 
egy ferde, átlós vonal nem osz-
taná gyepre és szántásra, s utób-
biban nem lenne egy minden ol-
dalról körülzárt képelem, jelesül 
a nyárfa, csillogó leveleivel. Saj-
nos az átlagos tájfotó a négy ol-
dal közül egyikben sem végződik 
el, gondolatban felfelé és lefelé, 
jobbra és balra is várjuk a folyta-
tást. Az emberi szem (pontosab-
ban az agy) vágyik egy befejezett 
képelemre, amelyiknek „semmije 
sem hiányzik”; jól tesszük, ha ki-
elégítjük ezt a vágyat.

A másik kiválasztott fotó nap-
nyugta után készült kép, amely 
szinte tobzódik az egymás mö-
götti hegyvonulatokat elválasz-
tó görbe vonalakban, ívekben. 
Ha lehet, ne elégedjünk meg ez-
zel, hanem keressünk még kom-
pozíciót elmélyítő lehetőségeket. 
Egy kilátóponton vagyunk, ahon-
nan nemcsak hegyvonulatokat, 
hanem völgyeket is látni. E fo-
tón mindjárt kettőt is, közvetle-
nül a meleg színű, füves hegyol-
dal mögött. Csak néhányszor tíz 
méter sétába és helyezkedésbe 
került, hogy a két völgy legmé-
lyebb pontja a füves oldal „púp-
jához” illeszkedjen, s mindez ne 
a kép közepén, hanem a jobb füg-
gőleges harmadoló vonal tájékán 
történjen.

Az őszi lombszínekbe öltözött 
vízparti fűzfákat ábrázoló fotó az 
erősen megdőlt törzsű fa miatt az 
átlós kompozícióra lehet példa. 
Emellett számos háromszöget is 
felfedezhetünk a képen, ilyet al-
kot a ferde törzs a kép alsó szé-
lével és jobb oldalával, de ilyen a 
bal alsó sarok talajháromszöge is. 
A vonalakat az emberi szem képes 
gondolatban meghosszabbítani, 
esetleg kicsit korrigálni is, effé-
le agytornával további háromszö-
geket lehet felfedezni a fotón. Ér-
demes megjegyezni: mind az átló, 
mind pedig a háromszög erőteljes 
és hatásos kompozíciós elem.

A természeti környezetbe értsük 
bele a kultúrtájakat is. Szép fény-
ben egy teljesen átlagos búzatar-
ló is jól mutat a learatott gabona 
sűrű fésű fogaira emlékeztető so-
rainak látványával és a kombájn 
kerekeinek szélesebb barázdáival 
(a kedvező hatás eléréséhez nagy-
jából párhuzamosan kell állnunk 
a vetéssorokkal). Ha bóklászunk 
a tarlón, elérhetünk egy lejtőhöz, 
amely oldalirányban is ferdül a 
rajta lévő bálákkal, míg a túloldal 
emelkedője akár a másik irány-
ba is dőlhet. Külön isteni ajándék, 
ha a búzatábla még hullámokat is 
vet, amelyek szelíd bája ellentét-
ben áll a bálák szögletes formái-
val. A kedvező színű fény, a ke-
letkező árnyékok és a monokróm 
jelleg már csak hab a tortán.

A változatos felszínű nógrádi 
tájban a kombájnoknak az eldőlés 
veszélye miatt komoly irányvál-
tásokat kell végrehajtaniuk ara-
tás közben, ennek fotón megörö-
kítendő látványos, éles kanyargás 
az eredménye. Ismét egy jó alka-
lom a görbe vonalak fotográfiai 
jelentőségének és képi formáló 
erejének felismerésére.

■ Az ember teremtette  
 környezet „vonalrajza”
Az átlók az utcákat, tereket ábrá-
zoló fotókon is gyakoriak és ha-
tásosak. A Sopron egyik hangula-

tos terét bemutató fotó arra példa, 
hogy az átló lehet nem valósá-
gos, hanem képzeletbeli vonal is, 
amely jelen esetben a templom-
tornyot, a Szentháromság oszlop 
csúcsát és a fehér falú ház kémé-
nyét köti össze. További ferde 
vonalakat alkot a templom orom-
fala és a nyeregtetője, utóbbi a 
perspektivikus torzulás követ-
keztében.

Az épületekben a függőleges 
irányú közlekedés egyik helyta-
karékos eszköze a csigalépcső, 
melynek természeti előképe a 
gazdanövény törzsére spirálisan 
felfutó lián. A csigalépcsős fotón 
két inflexiós pont is van: egyszer 
csak a kovácsoltvas korlátnak 
nem a külsejét, hanem a belsejét 
látjuk, majd kicsivel feljebb a lép-

csőfokok helyett a lépcsősort alul-
nézetből szemlélhetjük. A gazdag 
rácsmintázat, az árnyékok, a kül-
ső és belső világítás eltérő színe 
csak hozzáad a csigavonal keltet-
te alaphangulathoz.

Egy táncelőadás – nevezzük in-
kább performansznak – is nyújthat 
hasonlóan vonalgazdag élményt. 
A Trafóban fellépett francia moz-
dulatművész, Decouflé az előadás 
során felvett mozdulatokból ösz-
szeállított fraktálszerű (szögben 
elforduló, ugyanakkor egyre ki-
sebbedő formációkból álló) képe-
ket vetít a színpad fölé, ami sajá-
tos látványvilágot eredményez.

A modern korok épületeinek 
megörökítése is letisztult, mérta-
nias formákban bővelkedő fotó-
kat eredményezhet. A Megyeri 
hídról kék órában készült felvétel 
bővelkedik a kanyarodó híd ívei-
ben, melyek közül a járda széle és 
a korlát teteje a kép alsó sarkai-
ból indul, enyhébb ívekkel köve-
ti ezeket a lámpaoszlopok páros 
sora. Ezzel szöges ellentétben a 
bal függőleges harmadoló vonal 
tájékán szúródik az égbe a két he-
gyes, A betűt formázó tartó, s a te-
rebélyesedő sötétben csak felsejlő 
tartókábelek rengetege.

A Pasaréti téren készült esti 
fotó három, a képen balról jobb-



ra végigfutó, s kettő a képha-
tárokat el nem érő ívvel fordul 
egy, a képhatárokon túl levő, ún. 

„enyészpont” felé, ahol ezek az 
ívek találkoznának, vagy lezár-
ná azokat egy másik vonal. A tin-
takék ég jobb felső, parabolikus 
ívébe szúródik a modern temp-
lom lépcsőzetes tornyának és ke-
resztjének erőteljes sziluettje.

A belső terek – mint amilyen a 

Művészetek Palotájáé – is számos 
izgalmas vonalat, ívet rejtenek. 
Fentről és lentről is határozott ve-
zető vonalak igyekezenek a lépcső 
teteje, s az ott látható sárga tégla-
lap forma felé, miközben ismétlő-
dő vonalakkal találkozik a tekin-
tet: függőlegesen az oszlopsor és 
a portálüvegek elválasztó keretei, 
vízszintesen pedig a lépcső piros 
szőnyeggel burkolt, illetve fekete 
árnyékba burkolózó fokai ilyenek. 
A távlat miatt a szőnyegborítás és 
a mennyezet csillagos égboltra 
emlékeztető foltja is háromszö-
geket alkot, amelyek csúcsukkal 
fordulnak egymás felé.

■ Árnyék szülte  
  vonalak
A Fertő-tó osztrák oldalán, Ruszt 
városában kaptam lencsevégre 
ezt a falrészletet. A matt feke-
tére festett, X-mintás, résnyire 
nyitott szellőzőablak, a párkány, 
a ki tudja, miféle célokat szolgá-
ló vaskonzol és a lefelé szélese-
dő lábasház fantasztikus fény-ár-

nyék felosztásokat hozott létre a 
fotón.

A szentendrei sárkányos cégér 
az árnyéka nélkül csak egy tetsze-
tős iparművészeti tárgy lenne. Eb-
ben a fényben azonban a világos 
falcsík és a sárkány az árnyékával 
kettős átlót hozott létre, ráadásul 
az ellentétes irányba tekintő sár-
kányok iránykontrasztot is képez-
nek. Vegyük észre az árnyéknak 

azt a tulajdonságát, hogy sűrűsé-
ge a tárgytól távolodva csökken, 
azaz szürkül.

A Szabadság-híd korlátjáról el-
lenfényben készült fotó igen ér-
dekes árnyékokat mutat be. Az 
alacsony napállás szolgáltatja a 
korlát magasságánál hosszabb ár-
nyékokat (ezek sűrűsége is csök-
ken a végeinél), a kiugró járdarész 
pedig azt a hatást, hogy az árnyé-
kok sugárirányban széttartanak. A 
rácsok kerek motívumai és a jár-
dára vetülő árnyékuk pedig telje-
sítik az emberi szem (agy) azon 
kívánságát, hogy befejezett motí-
vumokat (is) szeret látni a képen. 
Az már megint a helyezkedésnek 
köszönhető, hogy az egyik osz-
lopcsúcs árnyéka a kép bal alsó 
sarkába fúródik.

*
A példákból is látható, igen erő-
teljes lehet az ívek, vonalak ha-
tása, s a leírásokból az is, hogy a 
legjobb hatásfok eléréséhez a fel-
vétel készítésekor bizony helyez-
kedni kell. Első lépés, hogy a té-
máról több felvételt készítsünk, s 

az első kiértékelést még a helyszí-
nen végezzük el az „egérmozin”, 
azaz a gépváz hátsó LCD panel-
jén, lehetőleg testárnyékban. Pró-
báljunk a felvétel készítése során 
elvonatkoztatni a konkrét témától, 
és az ívekre, vonalakra koncent-
rálni, s ugyanezt tegyük az emlí-
tett kiértékelés során is. Tegyük 
fel kérdéseinket: harmonikus ez 
az elrendezés? Hangsúlyosak (de 
nem túlzóak) a vonalaink, folt-

jaink? Találtunk-e vezető vonala-
kat, s lehetnének-e még jobb he-
lyen? A kérdésekre adott válaszok 
alapján változtassunk a felvételen. 
Higgyük el, eredményként így is 
visszakapjuk azt a témát, amiért 
kinyitottuk a fényképezőgép zár-
ját, de az átlagosnál sokkal jobb 
kompozícióban.

Szép fényeket és a vonalakkal, 
görbékkel való eredményes „bir-
kózást” kívánok!
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Mitől
jó?

Szarka Klára  
sorozata

Andrew McConnell fiatal ír fo-
tográfus. Igazi sztárriporternek 
számít, nagy világlapok közlik a 
képeit. Publikál a National Geo-
graphic Magazine, a Newsweek, 
a Time Magazine, a The New 
York Times, a The Guardian, az 
FT Magazine, az olasz Vanity 
Fair és a Sunday Times Magazine 
meg a L’Express, a Der Spiegel, a 
L’Espresso és az Internazionale 
hasábjain. Választott képünkkel 
a tekintélyes nemzetközi fotográ-
fiai pályázaton, a WPP Alapít-
vány idei versenyén nyerte el a 

Művészet kategória első helyét. A 
portré kategóriában is ő lett a be-
futó az első helyen, s mostanában 
amúgy is szép számmal gyűjti be 
az elismeréseket. Annak dacára, 
hogy meghökkentően klasszikus 
szemlélettel dolgozik.

Színesben fényképez, ami már 
önmagában is szembefordulás a 
divatos trendekkel. Kerüli a túl-
zottan esztetizáló megoldáso-
kat. Nem a saját művészi vénáját 

„szakítja föl” a néző szeme láttá-
ra, hanem csak úgy egyszerűen – 
persze, nem annyira egyszerűen 

– a valóságot mutatja meg. Ezt a 
furcsa, nyugtalanító, formátlan 
21. századot.

McConnell képein azt a szinte 
már feledésbe merült fotóriportot 
látjuk viszont, amelyet a „klasszi-
kusok” műveltek. A lényeg a téma, 
a tárgy minél teljesebb megmuta-
tása, a látvány lényeges mozzana-
tának megragadása. Ugyanakkor 
a látványban rejlő képi szépség 

– a szépség nem köznapi, hanem 
esztétikai, vagyis átfogó értelmé-
ben – megcsillantása. S azért min-
den riportban, minden fotóban ott 
van az alkotó maga is. Összegző-
dik alapállása, világlátása, embe-
rekhez, civilizációkhoz, örömhöz 
és bánathoz való viszonya.

Díjnyertes fotóján egy nő lát-
ható, amint csellóján gyakorol. 

Fejtsük meg a jó fénykép titkát! Ezúttal Andrew McConnell tavaly 
készült felvételét vizsgáljuk meg közelebbről. A kép látható Budapes-
ten is a Néprajzi Múzeumban, a World Press Photo (WPP) hazai kiállí-
tásán októberben.

Ha csak ennyit hallanánk a kép-
ről itt Közép-Európában, bizto-
san egészen mást látvány ugra-
na a szemünk elé, mint amilyen 
az ír riporter képén látható. José-
phine Nsimba Mpongo ugyanis 
a Kimbanguiste Szimfonikus Ze-
nekar, az egyetlen közép-afrikai 
klasszikus nagyzenekar művésze, 
s Kongó fővárosának, Kinshasá-
nak egyik furcsán nyitott udvarán 
markolja elmélyülten a gordonka 
karcsú nyakát. S amint meglátjuk 
a lelkes amatőrt, a muzsikában 
mosolyogva elmerülő 37 éves Jo-
séphine-t, akkor már nem is le-
pődünk meg azon, hogy főállás-
ban tojást árul a városi piacon. S 
ahogyan majd kétszáz zenész tár-
sa az együttesből, ő is autodidak-
ta amatőr művész. A valószerűt-
lenül zöld műanyagból eszkábált 
kerítés mint valóságos térelvá-
lasztó jelöli ki a zenekar „próba-
termének” helyét, mint képze-
letbeli válaszvonal osztja ketté 
a reménytelennek látszó afrikai 
mindennapokat s a zene időn és 
téren könnyedén átterjeszkedő 
nagyszerű birodalmát.

Bár a kerítésen belül is kosz 
van és rendetlenség, de az kit ér-
dekel? Hiszen ott a kifinomult 
instrumentum, a cselló, ott áll a 
kottaállvány mint az emberi kul-
túra tárgyi attribútuma s minde-
nekelőtt a muzsikáló ember bol-
dog és átszellemülten szép alakja. 
Zöld széken és zöld blúzban ülve, 
persze, csak azért is.

A fotó az egyik egyszerű képi 
eszközre, a dinamikus ellentét-
re épít. A kint és bent, az előtér 
és háttér, a főtéma és környezet 
kölcsönhatására. Ám az egyszerű 
kettéválasztást némiképpen meg-
zavarja a „nem normális” afrikai 
miliő. Hogyan beszélhetünk kint 
és bent ellentétéről, amikor itt va-
lójában nincs is sem kint, sem bent. 
Ahogyan az előtér is csak részben 
maradhat meg tisztán, itt sokkal 
inkább áthatják egymást az ellen-

tétek. Igaz, hogy azonnal világos-
sá válik a nézőnek, melyik is itt a 
főtéma: hát, nyilván a csellózó nő! 
Mégis, az utca képi zaja annyira 
belejátszik a főtémába, hogy szin-
te fáj. Szó szerint zavarólag hat. 
Legszívesebben leállítanánk a kö-
zömbösen fel és alá trappoló népe-
ket – zavarják a gyakorlást.

Hát, így kell kinéznie egy szim-
fonikus zenekari próbateremnek? 
Megengedhető ez? S mielőtt zene-
rajongó széplélekként tovább bor-
zonganánk az afrikai viszonyokon, 
föltolulhat bennünk a másik kér-
dés is. Hát, így kell kinéznie a 21. 
század elején földgolyónk egyik 
fővárosának? Megengedhető ez? 
Vajon a csellózó nő alakja a na-
gyobb abszurditás vagy a kiábrán-
dító módon szegény és elmaradott 
környezet? Abszurdum, hogy a 37 
éves piaci kofa elmerülten cselló-
zik a kilátástalan nyomorúság kel-
lős közepén? Vagy nem inkább az 
az abszurdum, hogy kilátástalan 
nyomorúság veszi körül már ge-
nerációk óta a kongói Joséphine-
okat? Ki tudja, mennyi csodás 
emberi adottság, tehetség, külön-
leges képesség veszett kárba, s 
fog még kárba veszni a világnak 
ezen a fertályán. A közömbös já-
rókelők között bámulatos táncmű-
vészek, zseniális atomtudósok és 
csodacsatárok rúgják a port, csak 
nem tudunk róluk. Ahogyan ők 
sem tudják meg önmagukról so-
hasem, igazából mire volnának 
képesek. Joséphine Nsimba Mpon-
go a kottájába merülve valamit 
megmentett önmagából, önmagá-
nak. A kép kompozíciója egyéb-
ként látszólag nem igazán jó: 
mintha balra dőlne az egész. José-
phine felé. S valahogyan túl zártra 
is van vágva? Szinte nincs leve-
gője a főalaknak… S talán éppen 
ebben a nem szabályos képkom-
ponálásban szublimálódott And-
rew McConnell reménykedése és 
kételye Afrikát illetően. Ennyi az 
ő „művészete”.
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Ő szi túráinkat több szem-
pontból érdemes akár ki-

fejezetten a gombák köré fűzni. 
Valami esztétikainak nevezhető 
szempontból eleve egy harmadik 
típusú találkozást ígér. Míg a sze-
gényes emberi képzelet más ga-
laxisok nagyköveteit is amolyan 
emberszerű szerzetként skicce-
li, addig a természet megrajzol-
ta a maga se növény, se állat lé-
nyeit. A nagygombák esetében 
aztán ezek között nagyon sok kü-
lönös alakú és színű példa támadt. 
Megjelenésükön túl az is izgal-
massá teszi keresésüket és a ve-
lük való nexus további természe-

tét, hogy találunk közöttük igen 
ízletes, illetve pokolian mérgező 
fajokat.

Gombát lehetetlen nem találni 
véletlenül. Időnként, valamilyet. 
De ha bármilyen céllal kifejezet-
ten keressük őket, nem árt megis-
merni életmódjuk néhány sajátos-
ságát. A gomba tulajdonképpen 
nem is az, amit mi látunk magunk 
előtt. Voltaképp a talajban (netán 
élő vagy holt szövetekben) bur-
jánzó fonalszövedék (micélium), 
amely megfelelő körülmények 
között termőre fordul. Megfelelő 
körülményeket leggyakrabban a 
kiadós, hosszan tartó, lomb alat-
ti avart is átáztató esőket követő 

Az ősz kettős természetét mind-
annyian jól ismerjük. Színes és 
fakuló, esős és melengető, békés 
és elszomorító. Akad viszont 
két népség, akik nagy várako-
zással néznek elé: a fotós meg 
a gombász. Ebben a két bocskor-
ban vágunk most az erdőnek.

Kovács 
Gyulakét

kalap
   alatt



meleg időszakok jelentenek, fa-
jonként általában eltérő szaká-
ban az évnek. Az ilyenkor hozott 
szaporodóképlet a „mi gombánk”, 
amely majd modellt áll egy fotó-
hoz – vagy kosarunkban hazakí-
sér minket.

Bár a gombák helyhez kötött 
életformája a növényekre emlé-
keztet, annyiban ránk hasonlíta-
nak, hogy nem képesek maguk 
előállítani a mindennapi betevőt. 
Ezért, mint említettük, élő vagy 
holt szöveteket bontanak le, il-
letve igen sok faj mindkét fél 
számára előnyös, aktív kapcso-
latot ápol bizonyos növényfa-
jokkal, jellemzően őshonos, ál-
lományalkotó fákkal (mondjuk, 
tölggyel és bükkel). És ez az a – 
mikorrhizának nevezett – jelen-
ség, amely miatt hiába keressük 
a mesekönyvek légyölő galócá-
ját vagy a szakácskönyvek vargá-
nyáját egy akácosban. Tulajdon-
képpen a sokféle gomba jelenléte 
egy erdőben éppen a természetes 
állapot jele. Így ha sokféle gom-

bát akarunk találni, vegyes faj- és 
korösszetételű erdőt kell keres-
nünk. Ehhez még hozzátehetjük, 
hogy középhegységeink kifeje-
zetten meredek oldalakon kapasz-
kodó, idős erdői azok, amelyek 
az erdőgazdálkodás és a helybéli 
gombagyűjtők számára nehezeb-
ben hozzáférhetők, kényelmetle-
nek – azaz messziről hívogatók. 
Bármerre járunk, érdemes ilyen 
szempontból osztályozni a lehet-
séges lelőhelyeket, így a megfe-
lelő időjárás rövid időszakában 
nem kell eleve eredménytelen 
bóklászással pazarolnunk az időt. 
Jó tudnunk azt is, hogy az ország 
egyes tájain ezek a megfelelő 
időszakok egyáltalán nem ritkák. 
Az Alpokaljáról gyakran és bősé-
ges csapadékot kapó Vend-vidék, 
Őrség, Zalai-dombság legendás 
gombászhelyek.

A felszerelés tekintetében 
mindig nagy bajban va-

gyok. Általam elképzelt felvéte-
lek készítéséhez mindenképp kell 
valami teleobjektív. De néha jól 

jön a nagylátószög, ha a gombá-
val együtt az élőhelyet is szere-
peltetni akarjuk. Aztán a legszí-
nesebb gombák között nagyon 
aprókat is találunk (ilyenek pl. 
a nedűgombák), tehát a makró 
funkció is indokolt. Esetleg még 
lágyítószűrő… Mivel a fényvi-
szonyok az erdő mélyén ritkán 
kényeztetnek el, hasznos az áll-
vány. Igen ám, de az avar lakóit 
jó szögben, viszonylag közelről 
fényképezni állványról eseten-
ként keresztülvihetetlen: ilyenkor 
legjobb egy babzsák. Én meggy-
magból készítettem, méretére és 
feszességére nézve úgy kell belő-
ni, hogy a gép és az objektív be-
leágyazódhasson, de sok helyet 
azért ne foglaljon. Javasolok még 
egy kisméretű ezüst-arany derí-
tővásznat. Külső vakukról azért 
nem beszélek, mert nem használ-
tam soha, de ha lenne, biztosan 
vinném. Ez így szép, csak az szo-
kott a gond lenni, hogy a 45 fokos, 
többhektáros lejtő legszebb gom-
bájának megkeresése ezzel a me-



��

netfelszereléssel extrém sportnak 
nevezhető. Ha még egy kosarat is 
viszünk, étkezési gyűjtés céljából, 
netán szedtünk is már bele zsák-
mányt, akkor kifejezetten baleset-
veszélyes.

V an a felszerelésnek egy 
olyan eleme, amelyet nem 

muszáj magunkkal vinnünk, én 
mégis ezt ajánlom. Ez pedig a 
határozókönyv. Ha csak készül 
valahány szép gombafotó, tu-
lajdonképpen nem is elenged-
hetetlen a pontos meghatározás, 
hiszen ez esetünkben úgyis bi-
zonytalanabb, mintha kevés faj-
számú és jellegzetes megjele-
nésű madarakról lenne szó. De 
ha valaki kicsit is komolyabban 
gondolja a tematikus gombászki-
rándulásokat, előbb-utóbb meg-
látja a vacsoravendéget a félkilós 
ízletes vargányában. Innentől na-
gyon alapos fajismeretet és külső, 
szakmai megerősítést igénylő di-
menzióba léptünk. (Erről eszem-
be jut az a megfigyelés, hogy 
sokkal jobban fejlődik a sakko-
zó, ha pénzben játszik…) Ebben 
az irányban haladva majd a fotók 
is fajfotókká lépnek elő (vagy 
vissza), egy gyűjtemény részei-
vé válnak. Leghelyesebb persze 
szakmai műhelyek tanfolyamain 
részt venni, de ennek híján hadd 
ajánljak pár jó forrást. A képes 
határozókönyvek közül Ewald 
Gerhardt Gombászok kéziköny-
ve és a Gminder–Böhning páros 
Melyik ez a gomba? című mun-
kája nagyon sok fajt bemutató, 
egymást jól kiegészítő kiadvá-
nyok. Érdemes még rendszeresen 
látogatni a jobb gombászfóru-
mokat (pl. netgombász.hu és in-
dex gombázós topic). Na és ek-
kor már szükség lesz a közepes, 
hosszúkás vesszőkosárra, amely-
nek a füle a kosár irányával 
párhuzamos, benne bicskával, 
kulaccsal. Így van az, hogy mos-
tanában a gépet legtöbbször ott-
hon hagyom…

Cullmann D 4500 TTL
A Cullmann sokoldalú, könnyedén kezelhető 
D 4500 vakuja most akciós áron.

ActionCam 100
Vízálló videokamera széles látószö-
gű objektívvel! Könnyű, kicsi kame-
ra extrém és kevésbé extrém spor-
tokhoz.

• teljes TTL kompatibilitás
• a vakufej forgatható, dönthető
• 24–85 mm-es automatikus zoom tartomány
• vezeték nélküli, slave funkció
• teljesítményszabályozás (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 

1/16)
• megvilágított LCD kijelző
• beépített derítőlap
• kulcsszám (ISO 100 / 85 mm): 36
• energiaellátás: 4×1,5 V AA

Akciók, újdonságok

Kompatibilis a Canon (EOS 1000D, 1100D, 400D, 
450D, 500D, 550D, 600D, 7D, 5D/Mark II, 1D/
Mark I, II, III, IV), a Nikon (D40/x; D50; D60/x; 
D3000; D3100; D5000; D5100; D70/s; D80; D90; 
D7000; D100; D200; D300/s; D700; D2/D3/s/x) és 
a Sony Alpha, valamint a Minolta 5D, 7D tükörreflexes fényképezőgépeivel.

28 990 Ft

Rollei Bullet 
HD Lite

Rollei Bullet HD
12 Mpixeles, víz- és ütésálló HD vide-
okamera nagylátószögű objektívvel!

• 5 Mpixeles CMOS
• HD video minőség 720p 

(1280×720 pixel / 30 kép/s)
• 120° nagylátószög (F=2,0)
• 20 méterig vízálló
• 4 világító fehér LED (min . 1 lux)
• 4 infraLED az éjszakai képekhez
• 3 órás akkumulátoros működés
• adapter kerékpárhoz és bukósi-

sakhoz
• AC adapter, AV és USB kábel
• állókép: 2560×1920 pixel
• memória: MicroSD (és SDHC) 

kártyafoglalat 32 Gb-ig
• mozgásérzékelő mód: 10 má-

sodperc, 1 perc, 5 perc
• kimenetek: USB 2 .0 High Speed, 

AV
• akkumulátor: újratölthető Li-ion 

(3,7 V/800 mAh)
• méret: kb . 90×41×36 mm
• tömeg: kb . 75 g (akku nélkül)

Rollei

30 990 Ft

51 990 Ft

• 12 Mpixeles 1/2,5 HD CMOS
• HD videó minőség 720p 

(1280×720 pixel / 30 kép/s)
• nagylátószög, halszem-effekt 

funkció (F=2,8)
• 10 méterig vízálló
• alumíniumborítás
• 4 órás akkumulátoros működés
• vízlepergető burkolat, a jobb 

hangfelvételek érdekében
• adapter bukósisakhoz, kor-

mányhoz, védőszemüveghez, 
360°-os univerzális tartóval, tok-
kal, USB kábel, áramadapter, tö-
mítők és Li-ion akkumulátor

• állókép: 4032×3024 pixel
• fényképkészítési funkció: a ka-

mera 3 s-onként készít fotót
• memória: MicroSD kártyafogla-

lat 32 GB-ig
• tartozék: 4 Gb MicroSD kártya
• kimenetek: mini USB 2 .0
• méret: kb . 90×30×10 mm
• tömeg: kb . 83 g (akku nélkül)

• 5 Mpixeles 1/2,5 HD CMOS
• HD videó minőség 720p 

(1280×720 pixel / 30 kép/s)
• 135°-os nagylátószög (F=2,8)
• 10 méterig vízálló
• alumíniumborítás
• 2 órás akkumulátoros működés
• vízlepergető burkolat, a jobb 

hangfelvételek érdekében
• adapter bukósisakhoz, kor-

mányhoz, védőszemüveghez, 
360°-os univerzális tartóval, tok-
kal, USB kábel, adapter, tömítők 
és Li-ion akkumulátor

• állókép: 4032×3024 pixel
• memória: MicroSD kártyafogla-

lat 32 Gb-ig
• tartozék: 4 Gb MicroSD kártya
• kimenetek: mini USB 2 .0
• méret: kb . 90×30 mm
• tömeg: kb . 83 g (akku nélkül)

46 990 Ft
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(?)
Dulovits Jenő, a magyar fotótörté-
net egyik legjelentősebb alkotója az 
1957-ben megjelent Így fényképezek 
című könyvének utószavában ezt 
írta: „A fényképezés technikája foly-
ton fejlődik. Új és új találmányok 
jutnak nyilvánosságra és tökélete-
sebbé, könnyebbé teszik a fényképe-
zést.” A tanár-fotóművész-feltaláló 
úgy vélte: a fényképezés techniká-
ját és a felvétel készítőjének szak-
mai tudását a végeredmény kiala-
kítása érdekében együttesen kell 
használni.

Nem véletlen viszont, hogy a ta-

lálmányi bejelentés centená-
riumára fejlesztette ki a Super 

Kodak Six-20-at Mihályi József, a 
Kodak munkatársa. A legnagyobb 
fotóipari óriáscég demonstrálni akar-
ta: a fényképezés egyik lényeges ele-
mét, összetevőjét, azaz a jó minőség-
hez elengedhetetlenül fontos pontos 
megvilágítás meghatározását és vég-
rehajtását automatizálta. A kamera 
használójának ezzel már nem kellett 
foglalkoznia, jobban összpontosítha-
tott a fényképezés további fontos ré-
szeinek megvalósítására.

Vajon miért kellett még 33 évet 
várni az automatikus élességállítás 

gyakorlati megvalósításá-
ra? Nem kizárólag a II. vi-

lágháború, valamint az azt köve-
tő újjáépítés, továbbá az 1960-as 
évek technikai elbizonytalanodá-
sa hátráltatta a fejlesztést. A pon-
tos megvilágítás (expozíció) meg-
határozása lényeges, az élesség 
beállítása viszont lényegi eleme a 
fényképezésnek… A konstruktő-
rök esetleges kérdésére sok fény-
képész valószínűleg azt válaszol-
ta volna, hogy az élességet nem 
érdemes és nem is lehet automa-
tikusan beállítani! De a gyártók 
nem kérdeztek, hanem fejlesztet-
tek, és hozzányúltak a képkészí-
tés lényegi eleméhez.

Talán nem érdektelen átgondol-
ni, mit is tett a 19–20. század kép-
készítője. Kiválasztotta a témát. 
Átgondolta, hogy felszerelésének 
mely részét fogja a kép készítésé-
hez használni, vagy megfontolta: 
a rendelkezésre álló dolgokkal el-

jegyzetlApok A fototechnikA történetéből

készíthető-e egyáltalán a felvétel. 
Ráállt a témára, azaz kiválasztot-
ta a felvétel elkészítésének helyét; 
figyelembe véve a fényviszonyo-
kat, a távolságot és más ehhez 
kapcsolódó összetevőket. Eldön-
tötte: síkba vagy térbe rendezi-e a 
képet. (Tételezzük fel, hogy mind-
két kompozíciós megoldás kivite-
lezésére képes volt!) Döntésének 
megfelelően beállította – a kere-

sőn keresztülte-
kintve – a fényképe-
zőgépével a képkivágást. 
Beállította az élességet, ami vagy 
a téma távolságának meghatáro-
zását jelentette – táv(olság)mérő 
eszközzel vagy becsléssel –, eset-
leg mattüvegen szemlélte a kép 
határozott körvonalait. A távolság 
ismeretére szüksége volt azért is, 
mert a fényképezőgépek egy ré-

❚ 4,5×6 cm-es 
képméretű 
redőnyzáras 
Ernemann 
riporter-
gép

❚ Távmérős,  
tekercsfilmes 
fényképezőgép  
az 1940-es 
évekből

❚ Nyugatnémet fix fókuszos miniatűr fény-
képezőgép az 1960-as évekből

Az automatikus 
megvilágításvezérlés 
99, az automati-
kus élességállítás 
pedig a fényképe-
zés találmányi bejelentése után 
132 évvel valósult meg…

Fejér Zoltán György sorozata

Tökéletesebben 
és könnyebben 
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kély. Némely összetevő viszont 
döntő befolyással bír a végered-
ményre…

A fotóipar azonban nem „lelki-
zett”, hanem termékeket fejlesz-
tett, amelyeket azután nagy meny-
nyiségben, haszonnal óhajtott 
értékesíteni. 1971-ben bemutatták 
a Nikon 4,5-es fényerejű 80 mm-
es, tekintélyes méretű automati-
kus élességállítású objektívjének 
mintapéldányát. Ez a japán cég 
1983-ban jelent meg a világpiacon 
egy olyan tükörreflexes, kisfilmes 
fényképezőgéppel, amelyhez már 
két automatikus élességállítású 
objektívet szállított.

Más rendszerekhez már ko-
rábban is kaphatók voltak ilyen 
fényképezőgépek. Az amerikai 
Polaroid cég SX 70-es Sonar One-
Stepje 1978-ban jelent meg, és 
ultrahangos élességállítással mű-
ködött. A Honeywell Visitronic 
modulját használta az 1976-os 
Photokinán bemutatott, de csak 
1978-tól forgalmazott Konica 
C35AF kompakt kisfilmes fény-
képezőgép. A Nikon megoldására 
emlékeztető Asahi Pentax Auto/
Focus K2 DMD fényképezőgép 
1976-ban, a Ricoh K bajonettes 
AF normál objektívje pedig 1980-
ban került az üzletek polcaira.

A folytatás felsorolhatatlan – a 
fejlesztések megváltoztatták a 
képkészítési megoldásokat és 
szokásokat egyaránt. Ma már so-
kan kijelentik: nem is tudják kéz-
zel beállítani az élességet, ennek 
a műveletnek az elvégzését (is) a 
fényképezőgépre bízzák…

(Vége.)

❚ Ultrahangos  
élességállítással  

működő Polaroid rögtönkép-gép

(a szerző felvételei) Börze 
Rovatunkban a magánjellegű (pl. használt termékek, munkát keres) apróhirdetéseket – amennyiben terjedelmük nem haladja meg a 150 leütést – ingyen jelentet-
jük meg (hirdetőnként legfeljebb 5 darabot). Az ennél hosszabb hirdetéseket átszerkesztjük, illetve nem közöljük. Amennyiben szeretné megjelentetni a 150 leütés-
nél terjedelmesebb apróhirdetését, belföldi postautalványon lapzártáig (minden hónap 10-e) juttasson el címünkre minden 10 leütésért 150 forintot (a 150 leütést 
meghaladó szövegrészért). A nem magánjellegű (pl. szolgáltatás, munkát kínál, oktatást vállal) apróhirdetésekkel kapcsolatban felvilágosítást szerkesztőségünkben 
kérhetnek. Apróhirdetést kizárólag írásban (e-mail: apro@fotomozaik.hu, fax: 1/2670-670, levél: 1088 Bp., József krt. 19. B II/4.) fogadunk el. A szövegeket szer-
kesztve közöljük, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.
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Munka
Szeptembertől munkát keresek fotóstúdió-
ban asszisztensként. nemdomi@gmail.com

Canon
Eladó makulátlan állapotban lévő Canon 
USM L II 2.8/16-35 mm nagylátószögű obj., 
napellenzővel, Hoya UV-szűrővel és eredeti 
bőrtokkal. 270 E Ft. 20/311-6823
Eladó tökéletes állapotban lévő Eos 1-n fil-
mes váz, magyar nyelvű leírással. 35 E Ft. 
20/311-6823
Eladó Canon EF 100-300 mm USM F/4,5-
5,6 obj., karcmentes, 100%-os állapotban, 
napellenzővel, eredeti bőrtokjában. 55 E Ft. 
Bp.-en, IX. ker.-ben átvehető, kipróbálható. 
30/9840-386, backltestudio@gmail.com
Eladó EOS 5D, sok expóval (118 E), de kitű-
nő állapotban, dobozában, minden eredeti 
tartozékkal. Hozzá való gyári Canon BG-E4 
markolat szintén dobozában, 3 db Canon 
BP-511 akksi és egy Canon CA-PS400 dup-
la akkumulátortöltő. 230 E Ft. Bp.-en, IX. 
ker.-ben átvehető, kipróbálható. 30/9840-
386, backltestudio@gmail.com
Eladó Speedlite 540 EZ rendszervaku 
karcmentes, 100%-os állapotban, ere-
deti bőrtokjában. 40 E Ft. Bp.-en, IX. ker.-
ben átvehető, kipróbálható. 30/9840-386, 
backltestudio@gmail.com
40 D f.-gép 117 E Ft. Canon 16-35 EF 1:2,8 
L USM profi optika 275 E Ft. Canon 580 
EX vaku 85 E Ft. Az összes termék újsze-
rű, karcmentes állapotú. Együtt: 462 E Ft 
+ ajándék Nikon Coolpix L20 10 Mpixel f.-
gép. 30/397-0899
Canon 430EX-2 Speedlite vakut és Transmit-
tert megkímélt állapotban együtt vagy kü-
lön is vásárolnék reális áron. 30/9754-054
Canon T 70 váz Tokina AT-X 3,5-4,5/28-85 
obj.-vel, eladó, szép állapotban. Hordtáska 
is van. 30 E  Ft. 52/320-743
Canon A1 1,4/50 nagyon szép használatlan, 
új állapotban. 39 E Ft. Canon FD 5,6/100-
300 nagyon szép új, 19 E Ft. Canon QL 17 Ca-
non SE 1,7/45 CDS fénymérő nagyon szép 
új állapotban tok, 19 E Ft. 70/282-3481
Eladó: EOS 30v félprofi kisfilmes gép ke-
veset használt karcmentes állapotban 
28-105 + 75-300 teleobj.-vel + táska, UV 
és cirk. pol. szűrővel és 1 tekercs ajándék 
Fuji Velvia 36 kockás diafilmmel. 100 E Ft. 
30/999-9762
Canon G7, EOS 3, 500D, 1000D, 16-35 L, 
28-300 L IS USM, 24-105 L IS, 4/70-200 
IS, 2.8/70-200L IS II, 1.4X, 2X III, Tokina 
2.8/300 eladó. 70/315-5000

5D Mark II, BG-E6, 5D, BG-E4, 1.8/50 I, 
1.8/28, 2.8/24, 2.8/28-70 L, 2.8/100 L IS, 
2/135 L, 2.8/17-35 L, Sigma EX 2.8/300 
APO HSM eladó. 70/315-5000
Canon EF 70-200 f4L teljesen új állapotban, 
8 hó garanciával eladó 119 E Ft-ért, 580EX 
vaku 65 E Ft-ért. Gárdony, Bp., 70/299-
0005
Sigma 8 mm f/3.5 EX DG halszem obj. Ca-
nonhoz eladó. Megkímélt állapotban, Bp.-
en vagy Győrött megtekinthető. 160 E Ft. 
20/4166-387
Sigma 300-800 mm F5.6 EX APO HSM tele-
obj. Canonhoz eladó. Extrák: speciális talp, 
LensCoat burkolat, polárszűrő, hordtáska. 
1,23 M Ft. 30/9425-870
Canon EF 500 mm f/4L IS USM teleobj., 
megkímélt, hibátlan állapotban, vala-
mennyi gyári tartozékával, dobozában el-
adó. 1,29 M Ft. 30/9425-870
Eladó 100% újszerű állapotban Canon FD 
70-210 mm f4 macro zoom obj. Adapter-
rel dig. gépekkel is használható. Leginkább 
micro 4/3-os dig. f.-gépekhez ajánlott, ott 
140-400 mm telének felel meg, fix 4 kezdő 
fényerővel. 20 E Ft. 30/9242-672
Eladó 100% újszerű állapotban Canon EF-
S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM obj. Kisfilmre 
átszámítva 28-135 mm-nek felel meg, kép-
stabilizátorral! Első, hátsó sapkával. 65 E Ft. 
30/9242-672
Eladó gyönyörű, karc- és pormentes ál-
lapotban Canon FD SSC 50 mm f1,4 obj., 
blendehibával. A blendelamellák le van-
nak tapadva, szervizelésre szorul. 14 E Ft. 
20/493-1472
Eladó Canon FD 24 mm f2 fix, nagy fény-
erejű nagylátószögű obj., nagyon szép, 
megkímélt állapotban. Adapterrel dig. f.-
gépeken is használható. 60 E Ft (alku nél-
kül). 20/493-1472
New Canon F1 1,4/50 újszerű, szép, hibát-
lan 80 E Ft. Canon AE 1 Program 1,4/50 
újszerű, szép, hibátlan 29 E Ft. Canon Ql 
17 távmérős, CDS fénymérő, új állapotban, 
hibátlan 22 E Ft. Canon FT 1:1,2/58 újsze-
rű, szép, hibátlan 49 E Ft. Canon FD 5,6/100-
300 szép, új állapot 19 E Ft. 70/282-3481

Cokin
Keresek Cokin A Systemhez 58 mm adapter-
gyűrűt. 30/313-4864

Leica
Leica R 4, 2/50 Summicron, keveset hasz-
nált, megkímélt, tökéletesen működő, szép 
állapotban 120 E Ft. Summilux-R 1,4/80 és 
Leica M 6 fekete eladók. 70/282-3481

Lowepro
Eladó Super Trecker AW II a legnagyobb fo-
tós hátizsák a Loweprótól kifogástalan álla-
potban, két plusz oldalsó táskával és egy 
Treckers Daypack-kel. 88 E Ft. 30/514-4581
Eladó Lowepro Pro Trecker AW nagymére-
tű fotós hátizsák kifogástalan állapotban, 
zöld-fekete színben, két plusz oldalsó tás-
kával. 65 E Ft. 30/514-4581
Eladó teljesen új Lowepro Slingshot 200 
AW fotóstáska. Csomagolással, gyári cím-
kével. 20 E Ft. 20/383-7085.

Mamiya
Eladó 4.0/65 mm-es, tökéletes állapotban 
lévő nagylátószögű lencse Mamiya7 táv-
mérős f.-géphez, napellenzővel, dobozával. 
180 E Ft. 20/311-6823
Eladó Mamiya RB67 ProS szett. Sekor C 50, 
90, 180. 2 db 6×7 ProS magazin, fény-
mérős prizma, alukoffer. A lencsék tiszták, 
karc-, gombamentesek. Első-hátsó sapka 
és napellenzők is. Csak egyben. Kifogásta-
lan állapotban. 70/776-4495

Minolta
Sigma 28-105 mm 1:2.8-4 Asp. analóg Mi-
nolta géphez, tökéletes állapotban eladó. 
39 E Ft. 30/992-4026
Minolta/Sony AF 800si, 5, analóg váz, 70-
210, 75-300, 0,5x, 0,42x halsz. elő eladó. 
30/420-9557, 96/315-312
Minolta XD7 1,7/50 MD nagyon szép, 24 E 
Ft, Minolta SRT 303 nagyon szép, 1,4/50 
MC 25 E Ft. 2,8/35 MC szép 12 E Ft, 1,8/35 
MD nagyon szép, új állapot 25 E Ft, 2,8/135 
MD nagyon szép, új állapot 12 E Ft. Mind 
szépen működő állapotban. 70/282-3481, 
pontos2@freemail.hu

Nikon
Eladó Sigma 17-50 mm f/2.8 EX DC OS 
HSM obj. Nikonhoz. Újszerű, hibátlan, pár 
hónapos, garanciális, minden tartozékával 
együtt, dobozában. 165 E Ft. 20/521-7766
Eladó Nikon F90 váz, MB-10 markolattal, 
AF Nikkor 4-5,6/35-80 D obj.-vel. A burko-
laton vannak kopások, apró sérülések, de 
működése kifogástalan. 52/320-743
Eladó tökéletes műszaki és esztétikai ál-
lapotban lévő Nikon bajonettes Sigma AF 
135-400/4,5-5,6 APO DG, dobozában. 75 E 
Ft. 30/552-8755
Sigma teleobj. szett eladó Nikonhoz (egy-
ben). Sigma 70-200/2.8 EX APO HSM obj.; 
Sigma APO EX DG 2× Sigma (tele)obj.-
hez; ajándék polárszűrő: B+W F-PRO 
cirkulár-pol (MRC), 77 mm. Személyes 
átvétel, kipróbálási lehetőség Szentes–
Kecskemét–Budapest „vonalon”, vagy más 
előre egyeztetett helyszínen. 30/349-1100, 
zoltan@purgel.hu
D300, D70s, 2.8/16, 1.8/35, 1.8/50, 1.4/50 
AF-D, 1.4/50 AF-S, 4/300 AF, 2/105 AF 
D, Sigma 50-500, Tamron 3.5/180 macro, 
2.8/28-75 eladó. 70/315-5000
D3000, D700, D5000, 24-120 VR, 2.8/24-
70, 2.8/105 VR, 2.8-4/24-85, 24-120 VR, 
2.8/14-24, 2.8/70-200VR, 2.8/80-200 AF D 
eladó. 70/315-5000
Megkímélt D70 váz (kevés expóval) + Sig-
ma 28-105/F2,8-4 Af Asph. zoom + Sigma 
3,5-6.3/28-300 (mindkét obj. dobozában, 
első és hátsó lencsevédőkkel + UV-szűrők-
kel) eladó. 84 900 Ft. 20/958-9928
Nikon D 100 gyári markolatával, 2 akksival, 
töltővel, nyakpánttal, 256-os CF, szép álla-
potban 45 E Ft. Csere (obj., vaku) érdekel. 
30/631-1077

❚ Aktív infrás élességállítással 
dolgozó Minolta fényképező-
gép az 1980-as évek elejéről

sze csak bizonyos távolságon be-
lül „dolgozott”. A fogalommá vált 
Leica esetében – amellyel a hiva-
tásos fényképészek, fotóriporterek 
százezer számra készítették felvé-
teleiket – a legközelebbi tématá-
volság sokáig 1 méter volt, majd 
ezt csökkentették 70 centiméter-
re. Ki foglalkozik manapság az-
zal, hogy azt figyelje fényképezés 
közben: nem közelítette-e meg té-
máját 70 centinél jobban?

A képkivágás és az élesség be-
állításán túl a helyes megvilágí-
tás elvégzése is döntő feladat-
nak számított. A fényrekeszt és a 
zársebességet össze kellett han-
golni a témát megvilágító fény-
nyel, valamint a film érzékeny-
ségével és a későbbiekben 
alkalmazásra kerülő nega-
tív-pozitív technikával. Ha a 

megvilágításkülönbséget ez utób-
bi nem „vitte volna át”, akkor a té-
mát deríteni kellett, azaz a felvéte-
lező vagy segítőtársa az árnyékos 
részekre fényt juttatott. Ha ennek 
a módszernek alkalmazására nem 
nyílt mód, akkor a film előhívásán 
és a nagyítási technikán kellett az 
utómunkák során változtatni.

Messzire jutottunk a fényké-
pezés egyik lényegi elemétől, az 
élesség beállításától. Az előbbi, 
nem is teljes felsorolásból is lát-
hattuk, egyes részelemek vagyla-
gosak, míg mások fontossága cse-
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BudApesT: Ágens Reklám és 
Kereskedelmi Kft., 1027 Fő út 73. 
• Camera Kft., 1085 Somogyi B. u. 

20. • Fotó szerviz, 1146 Thököly 
út 88. • proimage Kft., Artfoto, 
1024 Széll Kálmán tér 10. • deB-

ReCen: Tenno Foto Kft., 4025 Si
monffy u. 1/A • Tenno Foto Kft., 
4027 Füredi út 27.

A Foto Mozaik havilap megtalálható  
az újságosstandokon és az alábbi szaküzletekben

A kiadványt támogatja:

Eladó Nikkor ED 600/4 teleobj., 600 E Ft. 
70/317-4106
Eladó gyönyörű állapotú F100 f.-gép (nem 
fényképeztem vele) és egy hozzá való CF-
57 bőrtok (made in Japan). 52/320-743, 
70/607-2819
Nikon N/M42x1 adaptergyűrű + 2/50 Yashi-
ca eladó. 30/420-9557, 96/315-312

Pentax
Pentax Super A Pentax-A 2/50 obj.-vel, 
nagyon szép, 35 E Ft. Pentax P50, A3, MV, 
ME Super, mind nagyon szépek, eladók. 
70/282-3481
Pentax Super A Pentax-A 2/50 obj.-vel, 
nagyon szép, 35 E Ft. Pentax-A Takumar 
2× 19 E Ft. Pentax P50, A3, MV, ME Super, 
mind nagyon szépek. 70/282-3481
Pentax macro közgyűrűsor, 3 db, MF 4/80-
200, 5,6/300 obj., PK/M 42x1 adapter el-
adó. 30/420-9557, 96/315-312
Pentax 2,8/28, 1,4/50, 1,7/50, AF 70-
210, MF 80-205, MC7, 2x konv., 200T 
vaku, 0,42x halsz. elő eladó. 30/420-9557, 
96/315-312
Pentax Super A Pentax-A 2/50 obj.-vel, na-
gyon szép, 35 E Ft. Pentax Takumar-A 2× 
19 E Ft. Asahi Spotmatic II 1,4/50 32 E Ft, 
Pentax P50, A3, MV, ME Super, mind na-
gyon szépek, eladók. 70/282-3481

Praktica
Praktica-M42x1 macro közgyűrűk, 2,8/100, 
2,8/135, 5,6/100-300 zoom eladó. 30/420-
9557, 96/315-312
Praktica-M42x1 2,8/35, 1,8/50, 2,8/135, 
3,5/200, 100-300, 2x konv. eladó. 30/420-
9557, 96/315-312

Rolleiflex
Rolleiflex T 6×6 3,5/75 szürke, fénymérős 
változat nagyon szép, tokkal 120 E Ft. Rol-
leiflex SL 35 M Planar HFT 1,8/50 tokkal, 
nagyon szép 25 E F. 70/282-3481

Betegség miatt eladó nagyon szép ál-
lapotú: Rolleiflex váz (Werke Franke & 
Heidecke T 2318312 Sinchro Compur X), 
keresőlencséje: Heidosmat 2,8/75, tárgy-
lencse: Xenar 3,5/75 Schneider-Kreuz-
nach, obj.-sapka, bőrtok, vállszíj (bepat-
tinthatós), prizma, gumi szemkagylóval, 
bőrtokkal, fogantyú: Rolleifix, kioldózsi-
nórral, napellenző + bőrtok. 52/320-743, 
70/607-2819
Rolleiflex T 6×6 3,5/75 Tessar, szürke, 
fénymérős változat, nagyon szép, tok-
kal 120 E Ft. Rolleiflex SL 35 M Planar 
HFT 1,8/50 tokkal, nagyon szép 25 E Ft. 
70/282-3481

Sandisc
Eladó új, eredeti csomagolásban Sandisk 
Extreme 16 Gb, 60 Mb/s 400X CF memó-
riakártya. 20 E Ft. Bp.-en, IX. ker.-ben át-
vehető. 30/9840-386, backltestudio@
gmail.com
Eladó új, eredeti csomagolásban Sandisk 
Extreme 16 Gb, 30 Mb/s 200X SDHC me-
móriakártya. 18 E Ft. Bp.-en, IX. ker.-ben 
átvehető. 30/9840-386, backltestudio@
gmail.com
Eladó használt, de hibátlan Sandisk Ext-
reme III, 8 Gb, 30 Mb/s CF memóriakár-
tya. Ajándék szintén használt, de hibátlan 
Sandisk Extreme III, 1 Gb, 30 Mb/s CF kár-
tya. 9500 Ft. Bp.-en, IX. ker.-ben átvehető. 
30/9840-386, backltestudio@gmail.com

Sony
Eladó Sony Alpha 200 váz (1050 expo), 
Sigma 18-50 mm F3.5-5.6 DC, Sigma 70-
300 mm F4-5.6 DG MACRO, 1 Gb Memory 
card. Mindennek megvan a doboza, tarto-
zéka, papírja Hibátlan, karcmentes! Képe-
ket kérésre küldök! 120 E Ft. 20/294-1280
Sony/Minolta AF 35-200, 70-210 Af/M42x1 
adaptergyűrű. 30/420-9557, 96/315-312
Eladó M39-Sony NEX adapter. Új, nem 
használt! 5000 Ft. 20/493-1472

Eladó Nikon-Sony NEX adapter. A termék új, 
nem használt. 7000 Ft. 20/493-1472
Eladó rendkívül megkímélt Minolta AF 35-
70 mm F/4 zoom obj., 100% újszerű álla-
potban! Fémbajonett, üveglencsék. Bp.-
en megtekinthető, kipróbálható. 12 E Ft. 
20/493-1472

Nagyformátum
Voigtländer Bessa Compur Rapid – Helio-
mar. 1936-os rollfilmes távmérős gép, He-
liomar obj.-vel, nyitható sárgaszűrővel, 
eredeti bőrtokkal és kioldózsinórral el-
adó! A gép nagyon jó állapotú, kifogásta-
lanul működik. 30/2823-593, celebrin@
freemail.hu
Cambo 4×5” váz, magazinok, 3 obj., spot-
méter, profi tripod eladó, esetleg csere. 
kincsesattila@kabelnet.hu

Könyv, újság
Fotós prospektusok. Sokféle régebbi (min. 
10 éves) prospektus (f.-gépek, obj.-ek, ki-
egészítők, távcsövek), 100-200 Ft-os áron. 
52/414-338

Egyéb

TERMÉSZETFOTÓS LESSÁTRAK. Egy 
perc alatt felállítható, impregnált te-
reptarka anyagból, több kamera- és 
kémlelőnyílással, postai utánvéttel 
is rendelhető. 20/9237-532, www.
fotohir.hu

Eladó f.-gépek: F70 + 35-80 Nikkor, Vivitar 
19-35, LTL 2 + Pentacon auto 1,8/50, Pen-
tacon 4/200, LTL 3 + Pentacon auto 1,8/50 
(fénymérő hibás), Yashica Zoomate 140, 
polárszűrő (58), 49-s UV és színszűrők, Prak-
tica szögkereső. 30/225-8254, Pécs, mgpz@
freemail.hu
Novoflex 5,6/400-8/600 teleobj., zöld cse-
rélhető obj.-csatlakozással, jelenleg Leica R. 
elektromos élességkontrollal, szép megkí-
mélt állapotban, 99 E Ft. 70/282-3481

Carl Zeiss Jena Flektogon MC 2,4/35 M42 
tokkal 39 E Ft, Sonnar MC 2,8/200 M42 
tokkal 80 E Ft. Mind nagyon szép, új álla-
potban. Flektogon MC 2,8/20 M42 tokkal, 
49 E Ft. 70/282-3481
Leica Elmar C 4/90, Leica SF-20, Voigtlander 
4.5/15, 1.7/35 Asph, 1.5/50, 3.5/90 APO, 
Bessa L, Hasselblad obj.-ek, kiegészítők el-
adók. 70/315-5000
Eladó HS10 gép, két hónapos, pár száz 
expóval. Csak kipróbálva volt. + a gyári 
tartozékon felül: bővítve az obj. 77 mm-
re, UV-szűrő, c. polárszűrő, napellenzők, 
makro sorozat, Cokin P rendszerű szűrő-
tartó, 77 mm-es védősapka, 14 db szű-
rő (kibontva nem sok volt, csak próbára  
1-2 db). Garancia van. bdpress@postafiok.
hu
M42 adapter micro 4/3 gépekhez! M42-
micro 4/3 adapter 5000 Ft. Nikon-micro 
4/3 7500 Ft. Canon FD-micro 4/3 7500 
Ft. Minolta MD-micro 4/3 7500 Ft. Pentax  
K-micro 4/3 7500 Ft. M39-micro 4/3 5000 
Ft. Leica R-micro 4/3 7500 Ft. 20/493-
1472
Eladó f.-gépek: F 70 + 35-80 Nikkor, Vivitar 
19-35, LTL 2+ Pentacon auto 1,8/50, Penta-
con 4/200, LTL 3 + Pentacon auto 1,8/50 
(fénymérő hibás), Yashica Zoomate 140, 
polárszűrő (58), 49 UV és színszűrők, Prakti-
ca szögkereső. 30/225-8254, Pécs, mgpz@
freemail.hu
Pentacon MC 2,8/135 electric full bevo-
natos teleobj. M42 csatlakozással, na-
gyon szép új használatlan állapotban, 
tokkal, obj.-sapkákkal 17 E Ft. Flektogon 
MC 2,4/35 MC M42 nagyon szép, tok-
kal 39 E Ft. Flektogon 2,8/35 M42 tokkal, 
nagyon szép, 19 E Ft. Sonnar 2,8/200 MC 
M42 vadonatúj használatlan állapotban, 
tokkal, 89 E Ft. 70/282-3481, pontos2@
freemail.hu
Novoflex 5,6/400-8/600 teleobj., zöld cse-
rélhető obj.-csatlakozással, jelenleg Leica R 
elektromos élességkontrollal, szép megkí-
mélt állapotban, 99 E Ft. 70/282-3481
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A Canon 
továbbfej-
lesztette 
csúcsmodell-
jét, és piacra 
dobta 
az EOS-1D 
X fényké-
pezőgépet. 
A Mark III 
és IV model-
leket felülmúló 
fényképezőgépben talál-
ható egy új, 18,1 mega-
pixel felbontású, teljes 
méretű érzékelő, egy 
átalakított, 61 pontos 
autofókusz (AF) rend-
szer, valamint két új 
DIGIC 5+ processzor is.

Az EOS-1D X ezen felül is szá-
mos új technológiát és tovább-
fejlesztett műszaki jellemzőket 
kínál. Ilyen a 100–51 200 közöt-
ti, akár 204 800-ig bővíthető ISO 
tartomány, vagy az új tervezésű 
RGB fénymérő rendszer. Az auto-
fókusz-rendszerhez saját DIGIC 4 
processzorral rendelkező 100 000 
képpontos RGB fénymérő érzé-
kelő kapcsolódik.

A felvételi sebesség akár 14 
kép/s sebességre növelhető, míg 
az új zár- és tükörszerkezet csök-
kenti a zár késését és a tükör el-
mozdulását.

A felhasználók a teljes mé-
retű érzékelővel Full HD 
(1920×1080 p) felbontású videó-
kat is készíthetnek, a kézi beál-
lítások teljes kínálatával pedig 
szabályozhatják az expozíciót, a 
fókuszt és a képfrekvenciát. Az 

LCD kijelzőn megjeleníthetők és 
beállíthatók a hangszintek is.

Az EOS-1D X a klasszikus 
EOS-1 sorozat korábbi modelljei-
nél nagyobb, jobban kitapintha-
tó, kényelmesebben használha-
tó gombokat kínál. A kereső 100 
százalékos méretű, és az intelli-
gens kereső funkció szükség ese-
tén azonnal megjelenít egy hálót.

Az EOS-1D X kiváló minőségű 
magnéziumötvözetből készült tar-
tós és könnyű váza védi a fényké-
pezőgépet, míg a vezérlők és a 
borítás illesztései körül található 
védőtömítések por- és vízállóvá 
teszik az EOS-1D X fényképező-
gépet.

A csúcs ágyú

Legfontosabb jellemzői
•  18,1 Mpixel teljes méretű  

CMoS érzékelő
•  Akár 12 kép/s vagy 14 kép/s 

sebességű sorozatfelvétel
•  100–51 200 iSo, akár 

H:204 800 értékig
•  61 pontos autofókusz-

rendszer
•  100 000 képpontos rGb Ae  

fénymérés DiGiC 4 
technológiával

•  Full HD felbontású  
1080p eoS videó

•  Két DiGiC 5+ processzor
•  8,11 cm (3,2”) képátlójú 

Clear view ii 1040k LCD
•  ethernet port



Szeptember végén mutatkozott be 
Magyarországon a Sony új Alpha 
77 kamerája, amely november kö-
zepén kerül a hazai üzletek pol-
caira. A már jócskán kiöregedett 
professzionális Sony fényképe-
zőgépeket tekintetbe véve, az A77 
jelenleg a Sony csúcsmodelljének 
számít, hiszen tulajdonságaival 
és képminőségével jócskán felül-
múlja elődeit. A fényképezőgép 
kiválóságát bizonyítja a legjobb 
innovációért elnyert 2011-es TIPA 
(Technical Image Press Associa
tion) díj is.

A SLT-A77 legfontosabb tu-
lajdonsága a féligáteresztő tükör, 
amely nemcsak gyorsabbá, de 
halkabbá és pontosabbá is teszi a 
fényképezőgép működését, mind-
amellett, hogy lehetőséget biztosít 
a pontos élességállításra mozgókép 
rögzítésekor. A másik újdonság az 
A77 keresője, amely a megszokott 
optikai elv helyett immár elekt-
ronikus felépítésű. A 24,3 mega- 
pixeles, APS-C méretű Exmor APS 
HD CMOS képérzékelő, a 19 pon-
tos autofókusz és az új BINZ kép-
feldolgozó processzor tovább nö-
velik a fotós lehetőségeit, akinek a 
munkáját egy sor megújult funkció 
is segíti a menürendszerben.

■ Ergonómia

Az Alpha 77-et kézbe véve olyan 
érzésünk támadhat, mintha már 
lett volna hasonlóan tömzsi ki-
alakítású fényképezőgép a mar-
kunkban. És akinek volt már sze-
rencséje a Minolta 7D-hez, nem 
is téved. A Minolta fanok keze 
örömmel fedezheti fel nemcsak 
a formában, hanem a kellemes 
tapintású csúszásgátló burko-
latban is az örökséget, amelyet 
a Sony kiválóan fejlesztett to-
vább. A munkát a kellemes és biz-
tos fogású géppel tovább könnyí-
ti a korábbi Sony D-SLR-eknél 
megszokott kialakítású markolat, 
amelyen a fényképezőgép vala-
mennyi hátoldali kezelőszervének 
tükörképe megtalálható. A jobb 
kéz pedig ugyanúgy az objektív 
magasságában tarja az elfordí-
tott kamerát, mint alaphelyzetben. 
Természetesen megmaradt a füg-
gőleges tartásnál a géppel forduló 
hátoldali kijelzés is, amit szintén 
a Minolta kameráinál ismerhettek 
meg először a fotósok.

A gép kezelése annak ellenére 
könnyen kiismerhető, hogy renge-
teg gomb és egyéb kezelőszerv ke-
rült a vázra. A legtöbb beállítást az 

első és hátsó tárcsával, vala-
mint a joystick-kel végezhet-
jük el, de sok funkció önálló 
kezelőszervet kapott. Eltűnt 
viszont a korábbiakban meg-
szokott, gépvázba beépített 
képstabilizátor működését 
vezérlő kapcsoló, amellyel 
minimum 2,5 fényérték-
nyi előnyhöz juthatunk, és 
amelynek funkciója bekerült 
a menürendszerbe.

Bevallom, a kevés álta-
lam hátrányként értelmezett 

Újraértelmezett
A féligáteresztő tükör nem újdonság a cserél-
hető objektíves fényképezőgépekben, hiszen 
a filmes korszak Canon EOS-1N RS-ében már 

találkozhattak vele a fotósok. A Minolta 
fényképezőgépek örököse, a Sony most leg-

újabb fényképezőgépeivel felélesztette 
a hagyományt, amelynek legújabb képviselője 
az Alpha 77. A fényképezőgép a többi tulajdon-

ságát is tekintetbe véve igencsak jól sikerült.

Steiner Gábor

Sony  
Alpha  

SLT-A77

D-SLR
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tulajdonság között ez volt az egyik (amit azonban 
a megszokás hozott magával), ám ettől a kamera 
még nem veszített értékességéből. Szintén negatí-
vumként értékelhető – és ez a használhatóságot már 
jobban befolyásolja –, hogy a gép menürendszeré-
nek egyes aloldalai még mindig túl sok elemet tar-
talmaznak, így a képernyőt görgetni kell az egyes 
beállítások megkereséséhez. Ezt a kényelmetlensé-
get a legtöbb gyártó már kiküszöbölte a menü más 
elvek szerinti felosztásával. A különböző gombokra 
programozott, leggyakrabban használt menüpontok 
viszont a legtöbb esetben feleslegessé teszik a me-
nübe történő belépést.

A gépet egy hajszálnyival a profi gépek alá pozi-
cionálta a Sony, de az A77 megkapta a legmagasabb 
kategória tulajdonságait, a magnéziumvázat, a ned-
vességtől védő tömítéseket, valamint a teljes gép-
vázra kiterjedő csúszásgátló borítást, a szükséges 
kezelőszerveket és a garantált 150 ezer expozícióra 
tervezett zárszerkezetet.

■ Féligáteresztő tükör  
 és elektronikus kereső
A féligáteresztő tükör technológia (SLT – Single Lens 
Translucent) kiküszöböli az SLR gépeknek leggyak-
rabban felrótt hátrányt, a tükör felcsapását, ami a vi-
szonylag hangos zaj mellett a felvételi sebességet is 
rontja, valamint a mechanikus mozgás hozzájárul 
a bemozdulásveszély növekedéséhez. Mi több, az 
SLR kamerák leggyakrabban a tükörmozgató szerke-
zet meghibásodása miatt kerülnek szervizbe. Ráadá-
sul a tükör felcsapott állapotában nem működik az 

autofókusz rendszer sem, ami a fényképezőgépek vi-
deofelvételi lehetőségének megjelenésével vált min-
dennapos problémává, hiszen mozgókép készítésekor 
minden fényképezőgép az élőkép üzemmódot hasz-
nálja. Akadtak ugyan az élességállításra megoldások 
ebben az esetben is, ám azok lassabban működnek, 
mint a fázisérzékeléses technika. A féligáteresztő tü-
kör megoldást ad mindegyik felsorolt problémára, és 
folyamatosan működő, gyors (akár követő) autofó-
kuszt kínál, mind Full HD videofelvételnél, mind a 
12 kép/másodperces sorozatfelvételnél (13-17 JPEG 
vagy 13 RAW képig), az egyes képek között is, rá-
adásul energiát is megtakarít a tükör mozgatásának 
elmaradásával. Két felvétel egyébként mindössze 
0,05 másodperces időközzel követi egymást.

Kissé szokatlanul hangzik, hogy egy A77 kategó-
riájú fényképezőgép elektronikus keresőt kapott, a 
jól megszokott és bevált optikai kereső helyett. Az 
Alpha 77-be épített XGA felbontású kijelző OLED 
(Organic LED) technológiája közel tízszer nagyobb 
kontrasztra képes, mint hagyományos társai, és jó-
val gyorsabb is náluk, így a felvétel tárgya még 
mozgás közben sem mosódik el. Ráadásul az elekt-
ronikus kereső számtalan információmegjelenítési 
lehetőséget kínál, ide értve az AF mezők, a vízszint- 
és dőlésjelző és a különböző segédrácsok haszná-
latát is, amelyek hagyományos D-SLR-ek esetén 
csak a mattüveg cseréjével voltak elérhetők. Továb-
bi előny, hogy a nagy felbontású, közel 2,4 millió 
képpontos elektronikus keresőn megjelenő kép na-
gyítható, így az élesség beállítása pontosabbá tehető, 
különösen manuális fókusz esetén, bár az interpo-
lált nézőkép nem nyújt teljes biztonságot e tekintet-

ben. A nagyítás akár 11-szeres is lehet. Az OLED 
kijelzés sem mindenható azonban, gyenge fényvi-
szonyok között a képe erősen zajosodik, ami meg-
nehezíti a kép megkomponálását.

■ További funkciók

A gép hátulján lévő 3 hüvelykes kijelző VGA fel-
bontású. Az alkalmazott TrueBlack technológiának 
köszönhetően napsütésben is jól használható, amit 
tovább erősít több irányban lehetséges kihajtása, 
így a gépet fejünk fölé emelve, vagy a földre letéve 
is könnyedén megkomponálhatjuk és elkészíthetjük 
felvételeinket.

A 19 pontos AF rendszer 11 érzékelője kereszt tí-
pusú, ami a sötétben történő automatikus élességál-
lítást segíti. A cég a teljes rendszert átdolgozta, hi-
szen az élességállítás sebességének alkalmazkodnia 
kellett a 12 kép/másodperces sorozatfelvétel sebes-
ségéhez. Az autofókusz-rendszer finomhangolható, 
legfeljebb 30 objektív adatait képes tárolni és az 
előzetes finombeállításokat ezekhez alkalmazni.

A videó felbontása természetesen AVCHD 2.0 
szabványú Full HD (1920×1080 képpont). Ez 50 
kép/másodperc progresszív képfrissítési sebességet 
jelent PAL rendszerben, és a fényképezőgép beállít-
ható a 25 vagy a mozifilmes 24 kép/s képrögzítési 
sebességre is A rögzített folyamatos felvétel legfel-
jebb 29 perc lehet, amelyhez képeffektusokat alkal-
mazhatunk, és rögzítéskor használhatunk rekesz- és 
zársebesség-prioritást is. A videóhoz a hangot a be-
épített (vagy külső) mikrofonnal rögzíthetjük, amely 
szélzajelnyomási funkcióval is rendelkezik. A képsta-

bilizálás mozgókép esetében csak elektronikus lehet, 
a szenzoreltolásos stabilizátor, amelyet a gép a fény-
képfelvételeknél használ, ilyenkor nem működik.

Az A77 több képjavítási funkciót is kínál, amelyek 
a korábbi gépekben még nem voltak megtalálhatók. 
Így már felvételkor javíthatjuk a képsarkok sötéte-
dését, a kromatikus aberrációt és az optikai torzítást 
is, úgy, hogy a gép figyelembe veszi a csatlakoz-

tatott objektív tulajdonságait is. Ez a funkció 
azonban még csak az új objektívekkel mű-

ködik, a régebbiekhez a firmware frissítése 
után lesz (remélhetőleg) elérhető.

Az A77 ISO tartomány alaphelyzetben 
100–1600 érték közötti, de ISO 50-re ki-
terjeszthető, ami ritkaságnak számít a 
digitális kamerák között. A fénymérés 
1200 zónán történik, amit ±5 Fé értékkel 
korrigálhatunk. Az AEL, ISO és AF/MF 
gombok 24 egyedi funkcióra progra-

mozhatók, a beállításokat pedig el-
menthetjük és később a módválasz-

tó tárcsával könnyedén elérhetjük. A 
gép 11 képmódot, HDR funkciót, beépített 

GPS-t és arcfelismerőt is tartalmaz, a Hand-
held Twilight szolgáltatással pedig minimális 

zajjal készíthetünk sorozatfelvételt.
�
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Sajnos ez a mindenre kiterjedő 
automatizmus nem biztosítja azon-
ban a 100%-os sikert a fotózásban. 
A fényképezőgép még akkor is se-
gítségre szorul, ha színes fénymé-
rése van (Nikon, Sony), és az ob-
jektív és vaku számítógépével 
hálózatba kötve dolgozik. Mert 
így van: egy mini hálózat van a 
kezünkben, amikor egy DSLR-re 
az objektívet és a vakut feltesszük. 
Kezdjük azonban az elején!

● Pontosított automatika

Amikor a programautomatika meg-
jelent, még mechanikusan kellett a 

lattal belátható, hogy az 1. pont a 
legjobb választás a lehetőségek 
közül. Ez ugyanis a mélységélessé-
get is növeli, ami az élesre állítás 
pontatlanságát küszöböli ki, míg 
a berázásveszélyt is folyamatosan 
csökkenti a záridő rövidítésével. A 
gyakorlatban meg is maradt, és az 
1980-as években normál program-
nak hívta a szakzsargon.

● Gyors témák

A korai programautomatikák hibái 
alapján elgondolkodtak a konst-
ruktőrök. Először a berázásos 
életlenség és a teleobjektívek ke-
zelése vált fontossá, ugyanis az 
amatőrök legtöbbje előbb vesz 
teleobjektívet a gépéhez, mint 
nagylátószögűt. A fényképező-
gép tartása pedig folyamatosan 
gond, az 1910-es évektől kezdve. 
A megoldást a „sport program”, 
„action program” vagy „high speed 
program” jelentette. Ez a program 
általában 1/125-től 1/250 s-ig nem 
zárta a rekeszt, ha javultak a fény-
viszonyok. Ha már elegendő fény 
volt, akkor is 2/3 fényértéknyit a 
záridőt zárta, 1/3 fényértéknyit 
pedig a rekeszt, míg el nem érte 
a legrövidebb záridőt. Azután már 
csak a fényrekeszt zárta – értelem-
szerűen. Összefoglalva: a fényvi-
szonyok javulása esetén is inkább 
a záridőt rövidítette ez a program, 
minthogy a rekeszt zárja.

● Apró témák

Hamarosan kiderült, hogy makro-
felvételek, belső terek és tájfel-
vételek esetén sem a normál, sem 
az akció program nem ad jó meg-
oldást. Létre kellett tehát hozni a 

„creative program”-ot, vagy más 
néven mélységélesség programot. 
Ez a program már 1/8-1/15 s-nál 

Használjunk  
motívumprogramokat!
A mai fényképezőgépek igazán „mindent tudnak”. Automatikusan 
állítják a fényérzékenységet (ISO), a fehéregyensúlyt (WB), az élessé-
get (AF) és a megvilágítást (AE). Persze, ha ezeket az automatikákat 
mind beállítjuk. Egyes modellek még a zoomot is állítják, hogy pontos 
kivágású mellképeket készíthessünk. Szépen csendben a mosolyfel-
ismerő funkció mellett a portréképek retusálása is a fényképezőgé-
pekbe költözött.

Török György Az intelligens programautomatikákról

konstruktőröknek megvalósítani. 
Ez első próbálkozások háromfé-
le módon működtek. 1. A világí-
tási szint növekedésével egyszerre 
szűkült a fényrekesz, és rövidült 
a záridő. 2. Először a záridő rövi-
dült a legrövidebb értékre, majd 
a fényrekesz szűkült. 3. Először a 
fényrekesz szűkült a legkisebb ér-
tékre, majd a záridő rövidült. Azt 
hiszem, egy kis fotózási tapaszta-(Takács Szabolcs felvételei)
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elkezdi zárni a rekeszt, és 2/3 
fényértéknyit zárja, míg a záridőt 
1/3 fényértéknyit hosszabbítja 
meg, ha a fényviszonyok 1 fény-
értéknyit javulnak. Az állvány 
használata így gyakran indokolt, 
de már az 1980-as évek közepén 
van olyan váz, amely hangjelzés-
sel is figyelmeztet a berázásra.

● Vakuvezérlés

Ez a három program már na-
gyon sok problémára megol-
dást talál, de a fotográfusnak 
kell „észnél lennie” és választa-
nia közülük. A záridő–fényrekesz 
változtatásának súlyozása termé-
szetesen gyártónként eltérhet. A 
korai autofókuszos gépek meg-
teremtették a gépváz számítógé-

pe és az objektív számítógépe kö-
zötti összeköttetést, ami egyben 
az objektívek elektronizálására 
is vonatkozik. Hasonlóan nyilat-
kozhatunk a vakuk elektronizálá-
sáról is. Ebben az időben a zoom 
állása, vagy fix objektív esetén 
az objektív gyújtótávolsága alap-
ján választottak a gépek a három 
program között (például Nikon 
F501 AF, Minolta 9000AF). Ha 
pedig feltettük és bekapcsoltuk a 
vakut, a beállított tárgytávolság 
alapján állított a gép fényrekeszt.

A Canon odáig ment az EOS 
650/620-as első AF vázainál, hogy 
a gyorstöltő vaku visszajelzett a 
keresőben, hogy elegendő-e már 
a töltési állapota az adott tárgytá-
volsághoz. Sőt: egy külön, infra 
vakuval a tárgy albedóját (fény-
visszaverő képességét) is lemérte, 
így a világos vagy sötét bútor sem 
zavarta meg a vakufénymérést. A 
Canon EOS 650-es két évvel fia-
talabb a Minolta 5000/7000/9000 
AF vázaknál, és egy évvel fiata-
labb, mint a Nikon F501 AF. Ez az 
idő azonban elég volt ahhoz, hogy 
a programautomatikája már ne 
csak vaku üzemmódban legyen in-
telligensebb. Az új generációs AF 
váz már ismeri az 1/f szabályt, így 
mindig a gyújtótávolság reciproka 
az a legrövidebb idő, amikor 
hangjelzéssel (is) figyelmeztet a 
berázásra. És amíg ennél a zárse-
bességnél rövidebbet nem lehet 
beállítani teljes rekesznél, mert 

olyan rosszak a fényviszonyok, 
addig nem szűkíti a fényrekeszt. 
Ezt a programautomatikát már in-
telligens programautomatikának 
hívja a szakma.

● Intelligens programok

A képstabilizátor megjelenése át-
vezet bennünket az intelligens 
programautomatikák második ge-
nerációjára, vagyis a mai program-
automatikákra:

Egy mai DSLR vagy igényes 

Mi is az az 1/f szabály? A ta
pasztalat azt mutatja, hogy 
az objektív gyújtótávolságá
nak (f) a reciproka sban az 
a záridőhatár, amit még nem 
rázunk be. 200 mmes teleob
jektívnél ez 1/200 s, míg 20 
mm-esnél 1/20 s. Ez a 6-8-10 
megapixeles gépekre igaz, és 
átlagos felhasználókra. 15
18-20 megapixelnél már 1/2f-
fel számoljunk, azaz 1/400 
s-mal és 1/40 s-mal az előb
bi példák esetében. Mindezt 
az is befolyásolja, hogy a sa
ját kezünk mennyire biztos 
az adott vázzal és objektív
vel. Valamint az is, hogy be 
van-e kapcsolva a képstabili-
zátor, és hány fényértékes az 
a képstabilizátor.

kompakt szinte mindent megpró-
bál figyelembe venni:

1. az objektív gyújtótávolságát,
2. az objektíven beállított tárgy-

távolságot. Ez a két adag tulaj-
donképpen egy adat, a leképezé-
si arány, amitől a berázási határ 
függ (1/f szabály).

3. Van-e képstabilizátor, be 
van-e kapcsolva a képstabilizátor, 
hány fényértékes a képstabilizá-
tor? Ez ugyancsak a berázási ha-
tár–zársebesség megszabásához 
szükséges.

4. Az autofókusz-mérőmezők 
érzékelnek-e mozgó tárgyat? Ha 
igen, milyen mozgási sebességet 
mérnek? Ezzel az adattal a be-
mozdulásos életlenséget próbálja 
meg elkerülni a gép.

5. A higanykapcsolók szerint 
fekvő vagy álló képet fotózunk-e, 
esetleg az optikai tengelyt lefelé 
vagy felfelé döntjük? A higany-
kapcsolót sokszor orientációs 
szenzornak nevezik.

6. Milyen színfoltok hol he-
lyezkednek el a képmezőben? Eb-

(Takács Szabolcs felvételei)
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ből és az előző adatból azt pró-
bálja meg kitalálni a gép, milyen 
témát fotózunk. A fotográfiai szá-
mítástechnika ebben a pontban 
még elég gyenge, statisztikai ada-
tokkal is nehéz a programozó ma-
tematikusok dolga. Ezért szüksé-
ges segíteni a gépnek, és ezért jó 
módszer a motívumprogramok 
használata.

A motívumprogramok ma már 
igen elterjedtek. A legbonyolul-
tabb intelligens programokkal sem 
igen lehet ugyanis minden élet-
helyzetben 100%-os eredményt 
elérni. Az igényes amatőr – de az 
igényes profi is – segít a gépének. 

Nincs abban semmi szégyen, 
hogy programautomatikával 
fotózunk! Abban viszont már 
van valamennyi, ha a fényké-
pezésben a legjobb barátunk-
nak, a fényképezőgépnek 
nem segítünk.

● Segít a gyakorlatban

A motívumprogramokat azért 
találták ki, hogy az automati-

kus témameghatározás bizony-

talanságait kiküszöbölhessük. Ez 
talán túlságosan tudományosan 
hangzik, de igaz. Ha megmond-
juk a gépnek, hogy mit fotózunk, 
sokkal gyorsabban fog reagál-
ni, és optimálisan állítja majd be 
a fényrekeszt, a záridőt, sőt: még 
a színeket is. Nem mindegy, hogy 
kevesebb-e az utómunkánk, vagy 
több. A legjobb példa a síelés és 
a tengerparti nyaralás vagy a tű-
zijáték. Az utóbbit 6–15 s-os zár-
idővel kell fotózni ahhoz, hogy a 
tűzrózsák teljesen kinyíljanak a 
felvételeken. Az élesség mindig 
végtelenen áll. A fehéregyensúly 
pedig 4000 K. Sem több, sem 
kevesebb. A világító töltet mag-
néziumtartalma ugyanis ezen a 
hőmérsékleten ég. Ezzel a beál-
lítással kapjuk meg a tűzijáték 
valódi színeit. Ha gépünk nem 
tudja azt, hogy tűzijátékot felvé-
telezünk, még az autofókusza is 
bajban lesz…

A síelés mindig bajos: a hó 
mindig középkék vagy világos-
kék – ahelyett, hogy fehér len-
ne – az 1980-as, 1990-es évek 
papírképein. Emlékezzünk csak 

vissza! A tengerpart homok-
fövenye is mindig sötét 
és piszkossárga az em-

lékképeken. Persze, hi-
szen az akkori egyszerű 
programautomatákat 
becsapta a sok világos 
szín, ezért alulexpo-
nálták a felvételeket. 

Ez a probléma – ugyan kisebb 
mértékben, de – ma is fennáll. 
Ha azonban a gépünket „Snow 
and Beach” motívumprogram-
ra állítjuk, a gép színes fénymé-
rése megkeresi az eget, melyet a 
helyzetérzékelő szenzorral alátá-
maszt. Ezután megnézi, hogy „az 
ég alatt” milyen szín van. Ha hal-
ványkék, akkor havat realizál, ha 
pedig homoksárga, akkor tenger-
partot. Az előbbi esetben majd-
nem fehérre exponálja a havat, az 
utóbbi esetben ugyancsak túlex-
ponál, de kisebb mértékben, hogy 
világos homoksárga legyen a ten-
ger fövenye.

Egyes modern gépek 20-30, sőt 
60-70 programmal is fel vannak 
szerelve. Az utóbbi talán túlzás, 
de a 20-30 motívumprogram már 
minden fotózással egybekötött 
élethelyzetre megoldással szol-
gál. Sokkal több jól sikerült fel-
vételünk lesz, ha támaszkodunk 
rájuk. Mivel a téma beállítása ab-
szolút emberi, nem automatizál-
ható (ezt hívjuk kompozíciónak 
és világításnak), ezért nem való-
színű, hogy bármilyen algoritmus 
sokkal pontosabban meghatároz-
hatja az alkalmas motívumprog-
ram kiválasztását, mint a fotós 
maga. Ezért mindenkit bátorítok 
arra, hogyha a fotózás mélységeit 
nem is szeretné elsajátítani, akkor 
is használja a motívumprogramo-
kat. Felejtsük el a nagy P betűt és 
segítsünk a gépnek!



F o t ó s  s z e m m e l

A kép elkészítésének ötlete véletlenek sorozatából 
adódott. Valamilyen okból sötét volt a lakásban, és 
egy LED-es lámpa fényénél kerestem valamit, és 
a fénysugár épp az asztalon álló vodkáspohárra 
esett…
… amelyet ezután egy fekete fotókarton lapon 

helyeztem el, természetesen minden ujjlenyo-
mattól, portól és szennyeződéstől megtisztítva. A 
pohárba tiszta desztillált víz került, és a fotózás 
előtt megvártam, míg minden buborék eltávozik 
belőle, az esetleges szennyeződések pedig leüle-
pednek.

A sugárszerű világítást adó, erős fényű, jól fóku-
szálható LED-es zseblámpa egy könnyebb áll-
ványra került, amelyen volt lehetőség úgy rögzíteni, 
hogy a panorámafejjel mozgatni tudjam. Így sike-

rült a legjobb pozíciót megkeresnem. A Canon 
EOS 300D fényképezőgépet a már említett 3D 
fejes Manfrotto állványra helyeztem, egy EF-S 
18–55/3,5–5,6 objektívvel felszerelve. A legjobb 
beállítás megkeresése kb. 10-15 percet vett 
igénybe, mert a hatást meg kellett vizsgálni a 
majd lefényképezendő fényviszonyok között is, 
majd a felvétel elkészítésének idejére ismét teljes 
sötétség következett.

Fotózáskor a kamera P beállítását használtam, 
részleges fénymérés beállítással, mert a fekete 
környezet így nem befolyásolta a teljes sötétség-
ből kiemelkedő kontúrok expozícióját. A képet 
RAW formátumban rögzítettem, ami az utómun-
kát megkönnyítette.

Az utómunkához az Adobe CS3 Suite Photo-
shopjának RAW feldolgozó modulját hasz-
náltam. Ez lehetőséget ad a színhőmérséklet 
változtatására 2000 és 50 000 kelvin között. A 
végleges négy fotó tehát valójában egy, amely-
nek eredeti 6300 kelvines színhőmérsékletét 
2000, 6000, 9000 és 50 000 kelvinre változtat-
tam, és a képeket a módosítások után konvertál-
tam TIFF formátumba a nyomtatáshoz, amely 
a Canon ImagePROGRAPH iPF 5000 sorozatú 
nyomtatóval készült, a vállalat eredeti színes, 
fényes fotópapírjára. Majd a képek az illusztrá-
ció szerint, a színhőmérsékletek értékének sor-
rendjében kerültek keretükbe, fekete fotókarton 
háttérrel.

A háttér fotókarton matt feketéje egyrészt ellen-
tétes a kép fényes feketéjével, így a fotók annak 
ellenére is élesen emelkednek ki hátterükből, 
hogy a karton és a fotó háttere is fekete. A sok 
feketéből viszont a négy különböző színű pohár 
és az azt körülölelő fényglória mintegy „ráordít” 
a szemlélőre.

Steiner Gábor

(A fotó része volt a szerző 2008-ban, az Ökol-
légium Art Galériában megrendezett Still Life, 
illetve a 2009-ben kibővített Still Life II című 
kiállításának, a Ferencvárosi Pincegalériá
ban.)

A vodkáspohárról készült négy 
fotó nagy sikert aratott kiállí-
táson is, pedig elkészítése nem 
ütközött komoly nehézségek-
be, mindössze némi kreativi-
tás és türelem szükségeltetett 
hozzá. No és persze a megfe-
lelő felszerelés, amelynek lel-
ke ebben az esetben egy igen 
masszív Manfrotto állvány volt, 
a tökéletes stabilitás érdekében.

Négyszínű vodkáspohár
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P h o t o s h o P  t r ü k k ö k A hosszú évek alatt formálódott, majd tökéletessé 
vált film alapú fekete-fehér fotózás a digitális fel-
vételezés térnyerésével alapjaiban változott meg. 
Még a gyakorlott fekete-fehérezők számára is új 
kihívást jelent a megváltozott képtranszformálási 
eljárások értelmezése és gyakorlati alkalmazása.

Vajda János

1Digitális
fekete-fehér technikák 1. kép



A fekete-fehér fényképezés az 
analóg korszakban is a sok-

oldalúságot és az egyéni kreativi-
tást jelentette. A filmtípus, az ér-
zékenység és a felvételi szűrők 
variálása az expozíció tudatos ve-
zérlésével (azaz a filmhívás rend-
szeréhez való előzetes igazítás), a 
negatív-pozitív eljárás – papír-, 
hívó-, hőmérséklet-választással 

–, valamint a lehetséges utólagos 
módosításokkal a kész képek vég-
telen számú változatához lehetett 
eljutni. Vagyis az előre elképzelt 
képhez. Ez a bonyolult műveletsor, 
ami az expozíciót megelőző pilla-
nattól a kész nagyításig vezetett, a 
digitális fényképezés metódusai-
ban gyökeresen átalakult. Az oko-
kat és az új lehetőségeket igyek-
szem feltárni és bemutatni ebben a 
több részt igénylő cikksorozatban.

● Szűrők nélkül

A fényképezés hőskorában a mi-
nőségi fejlődést a fényérzékeny 
anyagok színérzékenyítése je-
lentette. A látható fény színtarto-
mányaira az ezüst alapú felvételi 
anyagok nem azonos mértékben 
voltak érzékenyek. A színérzéke-
nyítés nélküli emulziók jóval erő-
teljesebben feketedtek a fény kék 
tartományára, mint a zöldre és vö-
rösre. Ez különösen a tájképeknél 
okozott problémát. Túlexponáló-
dott egek vagy besült előterek je-
lentek meg a képeken, ha nem 
volt kellően kiegyenlített a fény. 
Az emberi arcok vörös színtarto-
mányai sem a megfelelő arányú 
tónusokban mutatkoztak meg a 
portréfotókon. A zöldre vagy a vö-
rösre, sőt éppen mind a kettőre ér-
zékenyített filmek megjelenésével 
elhárult minden akadály a szín-
tartományok tónushű és -gazdag 
ábrázolása előtt. Mindezt tovább 
segítették a különféle színszűrők 
is, amelyek alkalmazásával egy 
adott téma tónusviszonyait tuda-
tosan lehetett befolyásolni.

Ezt a kitérőt, illetve visszate-
kintést az analóg korszakba azért 
voltam kénytelen megtenni, mert 
éppen itt található a legnagyobb 
eltérés a hagyományos és az új 
felvételi technika között. A digitá-
lis érzékelőlapkák ugyanis a fehér 
fény mindhárom fő tartományára 
megközelítőleg egyformán érzé-
kenyek. (A „megközelítőleg” ki-
egészítésnek annyiban van jelentő-
sége, hogy például az ég komplex 
kékjében megjelenő kékeszöld 
színekre általában érzékenyebbek, 
mint a tiszta kékre. Ebből adód-
hat túlkontrasztozás esetén az ég 

„kilukadása”, pixelesedése.) En-
nek megfelelően nincs jelentő-

sége, illetve értelme a hagyomá-
nyos fekete-fehér felvételi szűrők 
alkalmazásának sem, hiszen tu-
lajdonképpen színes képet rögzí-
tünk, amit a kamera elektronikája 
deszaturál, ha fekete-fehér kép fel-
vételezésére állítottuk be. A pola-
rizációs az egyetlen felvételi szű-
rő, amely szóba jöhet a digitális 
fekete-fehér fényképezés területén, 
különösen, ha az ég fényviszonyai 
látványosan teszik lehetővé alkal-
mazását. (Lásd az 1. képet!)

● Virtuális színszűrés

Az egyes digitális gépekben – és 
a hozzájuk tartozó, gyári RAW-

konverterekben – alkalmazható 
virtuális színszűrés a színcsator-
nák érzékenységeit szabályozza 
külön-külön. Amikor vörös szűrőt 
állítunk, a zöld és a kék érzékelők 
érzékenységét szabályozzuk le 
(vagy fel a vörösét a másik kettő-
höz képest, mindegy), ha zöldet, 
akkor pedig azét fel a vöröshöz és 
a kékhez képest. A sárga és a na-
rancs beállítás a vörös és zöld csa-
torna érzékenységét emeli a kék 
fölé. (Az additív színrendszerben 

– RGB – a sárga szín a vörös és a 
zöld színek összeadódásából jön 
létre.) Sárgánál egyforma mérték-
ben, narancsnál a vöröset erőseb-
ben a zöldnél. Mindezt azért is ér-

demes még tudni, mert ha a gépen 
lehetőség van virtuális szűrést be-
állítani, a megjelenő fekete-fehér 
kép összhatását a színhőmérséklet 
szabályozásával is befolyásolhat-
juk. Magas színhőmérséklet-beál-
lítással a kép színvilágát a vörös 
felé torzítjuk el, és más tónusará-
nyú végképeket kapunk a külön-
böző szűrőlehetőségek kiválasz-
tásánál, és mindez igaz alacsony 
hőmérséklet (kelvin) beállítások-
nál is a kékes színkép miatt.

Egy kékes színhatású helyzet-
ben – például havas táj kék ég-
gel – az erőteljesen lecsökkentett 
színhőmérséklettel hangsúlyo-
sabbá lehet tenni az árnyékokat, 

és részletgazdagabbá a fényeket, 
mivel így tovább erősítjük a ké-
pen egyébként is kékesen megje-
lenő tónusokat. (Lásd a 2. képet!) 
Egy hölgy portréjához is célszerű 
a magas színhőmérséklet – vagy 
a vörös virtuális szűrő – alkalma-
zása, mert a megnövelt vörös tar-
tomány összemoshatja a kisebb 
bőrhibákat. (Lásd a 3. képet!) 
Ugyanakkor egy karakteres, fő-
leg öreg arc esetében célszerű ala-
csony színhőmérsékletű – illetve 
kék vagy zöld szűrésű – képből 
fekete-fehérbe fordítani, hogy 
minden egyes arcrészlet erőtelje-
sen elkülönüljön. (Lásd a 4. ké
pet!) Ezek azok a legalapvetőbb 

2. kép
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felvételi beállítások a kontraszt 
és a témának megfelelő expozíció 
mellett, amelyek döntően befo-
lyásolhatják az utómunka nélkül 
a fényképezőgépbe exponált di-
gitális fekete-fehér kép végső tó-
nustérképét.

A felvétel előtti pontos, a té-
mának és az egyéni igényeknek 
megfelelő beállításoknak a fény-
képezőgépből történő azonnali 
nyomtatásnál van jelentősége, il-
letve akkor, ha az állományokat 
már a fényképezés után rögtön 
át kell adnunk. A digitális fény-
képezés azonban megköveteli a 
gondos utómunkát minden terüle-
ten, így a fekete-fehér ábrázolás-
nál is, és mint majd láthatjuk, eb-
ben egészen sokféle és különleges 
módon.

● Gondos expozíció

Azt szoktam mondani, hogy RAW 
rögzítésére alkalmas fényképező-
géppel csak JPG-re fotózni olyan, 
mintha egy negatívot az első kép-
sorozat lenagyítása után eldob-
nánk. Viszont nem mindenkinek 
engedi meg a saját költségvetése 
azt, hogy ezért drágább eszközt 
vegyen, vagy vannak olyan kény-
szerítő körülmények, amikor nem 
lehet alkalmazni a RAW felvé-
telezést. Azok pedig, akik olyan 
géppel kénytelenek fényképezni, 
amelyek nem rögzítenek RAW-
ban, kénytelenek kikerülni ezt 
a lépést, és a gép által készített 
képfájlokkal dolgozni. Azt min-
denképpen le szeretném szögezni, 
hogy nem lehet teljes mértékben 
az utómunkára bízni egy kép vég-
ső kinézetét. Nagy a jelentősége 
az expozíciós körülmények ala-
pos és előzetes átgondolásának. 
Különösen igaz ez akkor, amikor 
kész képpontokkal kell dolgoz-
nunk, és nem matematikai algorit-
musokból álló képinformációkkal. 
JPG-re rögzítés esetén sajnos nem 
mindig hagyatkozhatunk az auto-

matikus beállításokra, akár a szín-
hőmérsékletet, az expozíciót és az 
egyéb preferenciákat (kontraszt, 
telítettség, színcsatornák vezérlé-
se) tekintve. Még ha színes képet 
is gondoltunk a végeredménynek, 
akkor sem, fekete-fehér elképze-
léskor pedig különösen nem. (Itt 
fedezhető fel egy nagy dilemma, 
hiszen a kevesebb fotográfiai is-
merettel rendelkező fényképezők 
használnak általában minden be-
állítást automata állásban, jobbára 
kompakt, csak JPG-re rögzítő ka-
merával.) Ennek természetesen az 
előfeltétele, hogy előre érezzük 
egy adott téma esetén a végső el-

képzelésünket a megjelenítést il-
letőleg. Az előzetes fekete-fehér 
látás bizonyos előképzettséget 
és/vagy belső vizualitást igényel. 
Sajnos, az esetek nagy részé-
ben nem lehet igazán jó végered-
ményt elvárni attól a megszokott 
hozzáállástól, hogy végiglapoz-
zuk a kész képeket, és kipróbál-
gatjuk, melyik hogyan mutat fe-
kete-fehérre átállítva. Kezdetben 
elfogadható, de eközben töre-
kedni kell arra, hogy felfedezzük 
azokat az összefüggéseket, ame-
lyek befolyásolják egy adott szín-
világú kép szürkeskálás tónus-
térképét. Ha ezeket felismerjük, 

észrevehetjük, hogy milyen ked-
vezőtlen beállításnál nem sike-
rül olyan tónusokat kapnunk egy-
egy színből, amilyet elvár(hat)na 
a téma vagy az előzetes elképze-
lés. Ezekből okulva már oda tu-
dunk figyelni az expozíció előtt is 
azokra a körülményekre, amelyek 
jobb fekete-fehér képeket ered-
ményezhetnek a számunkra. Ha 
lehetőségünk van gépünkön a fe-
kete-fehér beállításra, használjuk 
az ahhoz tartozó speciális beállí-
tásokat, amennyiben ezekkel fel-
szerelték a gépet! Elsősorban a 
kontrasztra és a virtuális színszű-
résre gondolok. Állítsuk be a té-

mának megfelelő színhőmérsék-
letet is, és ellenőrizzük a kijelzőn 
a megfelelő eredményt! Használ-
juk ki az azonnali kontroll lehető-
ségét, főleg olyan témák esetében, 
amikor erre van időnk!

● Deszaturáció okosan

Induljunk most ki a számítógépes 
utómunkálatok felvezetése előtt 
abból a helyzetből, hogy a feke-
te-fehérbe konvertálandó alap-
képünk színes. Egyszerűbb kép-
kezelő program esetében nem 
nagyon van más módunk, mint 
a program feltehetően egysze-

rű deszaturálását alkalmaznunk, 
esetleg utólagos gammagörbe- 
vagy hisztogramállítást végez-
nünk. Egy nagyon egyszerű kí-
sérlet vezetett rá még régebben, 
hogy ez miért esetleges, és ezért 
nem célszerű eljárás. Készítettem 
egy ábrát a Photoshopban, ame-
lyet hat egyenlő részre osztottam 
fel, és a részterületeket a hat alap-
színnel töltöttem ki.

A program image / adjustment / 
desaturate parancsát alkalmazva 
a színesben szemmel láthatólag 
fedettségben elkülönülő alapok 
egyöntetűen középszürkévé vál-
toztak. Ez a mellékelt ábrán (Lásd 
az 1. ábrát!) is megtekinthető. A 
piros karikában az alapkép ikon-
ja látható. A háttérréteghez a hue 
/ saturation beállító réteg lett 
hozzárendelve. A beállításában a 
master, tehát az összes színcsa-
tornában a teljes deszaturálás. Az 
eredmény meg egyszerűen elgon-
dolkodtató és lehangoló. A követ-
kező számban megnézzük egy jól 
előkészített színes képállomány 
megfelelőbb fekete-fehér konver-
ziós eljárásait és beállításait!

(Folytatjuk.)

3. kép

4. kép

1. ábra
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Kezdjük mindjárt az utóbbival! Az 
elmúlt években számos olyan mű-
vel találkozhattunk a tekintélyes 
nemzetközi pályázatokon, itthon 
és külföldön a galériákban, ame-
lyek a világ fotografikus szemlé-
letének furcsaságait, titokzatossá-
gát, meseszerűségét hangsúlyozták. 
Vannak olyan művészek, akik nem 
is a valóságot fényképezik le, ha-
nem megkonstruálják hiteles vagy 
csak utalásszerű díszletek között a 
valóság kicsinyített – játékos – ké-
pét. A fotó reprodukáló igazságá-
nak problematikussága, viszony-
lagossága, persze, nem az elmúlt 
néhány évben kezdte foglalkoztat-
ni a művészeket, újra és újra elő-
kerülő téma ez. S különféle meg-
közelítési módozatai ismeretesek. 
Elég csak Cindy Sherman gyerekjá-
tékokkal „berendezett” nyomasztó 
jeleneteire gondolnunk. Ezek nem-
csak és nem is elsősorban a kame-
ra sajátos látásmódjára hívták föl a 
figyelmet, hanem arra, hogy a néző 
szeme sem ártatlan. Ahogy koráb-
ban már többször írtunk róla, a lá-
tásunk szociálisan és pszichésen is 
determinált. Korántsem ugyanazt 
olvassuk le ugyanarról a képről.

Az utóbbi években éppen annak 
tulajdonítható e művészi proble-
matika hangsúlyos megjelenése, 
hogy a film, majd a mozgókép, a 
videokép, az internet, a tömeg-
kommunikáció áradatában felénk 
zúduló valóság-képek és ábrázolá-
sok csak afféle pszeudo-valóságot, 
gyakran egész egyszerűen hazug-
ságot sulykolnak. Azok a művé-
szek, akik nem terepasztalokon 

megrendezett apró ál-valóságokat 
fényképeznek, hanem az igazi vi-
lágot, mégis furcsán, gyerekjáték-
nak, babaszobának, díszletnek föl-
tüntetve a realitást, úgyszintén a 
médiavalóságra reflektálnak. Leg-
többször az embert, illetve az em-
ber környezetét mutatják olyan vi-
szonylagosnak, komolytalannak, 
ahogyan legtöbbször feltűnik a 
tömegkommunikáció okádta ké-
pek millióin. A közvetített szen-
vedések és örömök a jól ismert té-
vés, sajtós képi nyelven előadva 
szinte távoli, nem is emberszerű, 
inkább csak játékfigurák által el-
játszott meséknek látszanak. Érde-
mes odafigyelnünk: előbb-utóbb a 
mi életünk is puszta mesefilmmé 
válhat mások képernyőjén.

Markovics Ferenc majd fél év-
százada készült fotóján éppen az 
az egyik érdekes momentum, hogy 
megformálási eszközeiben, művé-
szi témájában pontosan ugyanazt 
célozza meg, mint a föntebb em-
legetett későbbi pályatársak. A lé-
nyeg a léptékek megválasztásában 
van. Elég nagy távolságból kell mu-
tatni ahhoz a témát, hogy megfele-
lően azonosítható maradjon, mégis 
olyan érzetet keltsen, mint a baba-
játékok univerzuma. A hatalmas ég 
alatt robogó aprócska mesevonat 
Liliput vasúttársaságának birtoká-
ban is lehetne. A vasútmodellek 

– s ezzel a boldog gyerekszobák 
– kedves világát idéző valóságos 
szerelvény képétől az egyébként 
némileg nyomasztó, túlzottan is ha-
talmas ég nem válik ijesztővé, ha-
nem csak talányossá, a mesék titkát 

rejtik a sejtelmes hold előtt vonuló 
változatos formájú felhők. A sze-
relvény balról jobbra tart, a kom-
pozíció szempontjából kiegyensú-
lyozott irányban, a kép jobb szélén 
éppen annyi hely van, amennyi ah-
hoz kell, hogy a látvány ne szorul-
jon fenyegetően a kép keretébe. S a 
jobb szélen az apró facsemete se-
gít abban, hogy ne boruljon telje-
sen balra a kompozíció. A furcsa 
kis fa tovább fokozza a meseszerű-
séget, ahogyan a sínek melletti egé-
szen pici vonalkáknak látszó fák is. 
A hold és körülötte a világos folt a 
bal oldal dominanciáját enyhíti. A 
fény jobbról és fentről balra és le-
felé terjedő főiránya s a felhőjáték 
gazdag íves formái pedig gyönyö-
rű egyensúlyba hozzák a nagyon 
alul, nagyon egyenes vonalon hala-
dó szerelvényt, illetve a vízszintest 
tovább hangsúlyozó keskeny föld-
csíkot. Utóbbi éppen annyira kes-
keny, amennyire ahhoz kell, hogy 
a fő motívum, a vonat ne csússzon 
zavaró módon a kép legaljára.

Vagyis a látványegész legyen 
meglepő és elgondolkodtató, új-
szerű és titkokat rejtő, de harsá-
nyan ne sebezze a nézőt. Ne rúg-
ja föl a szabályokat, hanem éljen 
velük. Így tett Markovics Ferenc 
is 1965-ben, amikor lencsevégre 
kapta a felhőket és a vonatot. Jó 
fotót akart csinálni a szó klasszi-
kus értelmében. És jó kép is szü-
letett e szabályok szerint. Az már 
csak hab a tortán, hogy a mesesze-
rű előadásmód reneszánsza ma-
napság másféle megvilágításba he-
lyezi a „klasszikus meséket” is.

Fejtsük meg a jó fénykép titkát! Ezúttal Markovics 
Ferenc egyik régi felvételén gondolkodunk. Ez 
a fotó a művész Hetvenöt + 5? című retrospek-
tív tárlatán is szerepel a Magyar Fotográfusok 
Házában. S nemcsak azért látszik érdekesnek, 
mert a klasszikus magyar fotográfiai iskola foly-
tatásaként  értelmezhető, hanem azért is, mert 
bizonyos vonatkozásokban a legújabb tren-
dekbe illeszkedik.

Mitől
jó? Szarka Klára  

sorozata
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Wagner istván

Markovics Ferenc  
75 éves

Munkával ünnepli 75. születésnapját a kiváló 
testi-lelki kondícióban lévő fotóművész. Buda-
pesten a Mai Manó Házban teljes épületszin-
tet tölt meg retrospektív tárlata Hetvenöt + 5? 
elnevezéssel, a vernisszázson pedig bemutatta 
RögzítőShow című saját kiadású könyvét is. 
Mindkét esetben hangsúlyozza, hogy csak talló-
zott sok évtizedes életművében, főleg az olyan 
mozzanatokat ragadva ki, amelyek eddig nem 
jelentek meg, vagy legalábbis kevésbé ismertek 
a szakmabeliek és a szélesebb nyilvánosság előtt.

művész mézeskalács huszárra emlé-
keztető alakját a Magyar Kultúra 
Lovagjának vitézkötéses díszegyen-
ruhájában. Kísérletező kedvét és kol-
laborációs készségét bizonyítja az a 
valóságos „csapatmunka”, amely-
nek eredményeként Bárdy György 
színművész 2010-ben pasaréti laká-
sában saját kezűleg digitálisan fel-
vett szivarozó mellképére került idei 
számítógépes manipulációval a Du-
dás László grafikus által füstből raj-
zolt női akt a fényképész elővázlata 
alapján, Módos Gábor fotós köz-
reműködésével. Ennek előzmé-
nye még hagyományos technikával 
Bárdy György „büsztje” poszta-
mensen 1968-ból, a régi Kúriában, 
a Magyar Nemzeti Galéria márvány 
női mellszobrai között, két negatív-
ból összeapplikálva, amely 31 hazai 
vagy külföldi kiállításon szerepelt, 
és 1970-ben Marina di Pietrasantá-
ban Michelangelo-díjat is nyert. Vé-
gül Tímár Péter fotóművész állt mo-
dellt Zeusz, a Villanófények Ura 
című idei, kosztümös és maszkos 
mitológiai kompozíciójához, amely 
már a meglepetésnek szánt +5 mű 
egyike, a Játékok, fényforrásokra 
installációs ciklusból.

Egy külön falon látható a továb-
biakban – Hajnal Attila technikai se-
gédletével – az Önbizalom, amely-
hez Markovics Ferenc ezt a szöveget 
fűzte: „Azt mondja a zseblámpa, 
hogy egyáltalán nincs kisebbren
dűségi érzése a húszezer wattossal 
szemben, mert ugyanolyan fontos, 
és jó munkát végez. Eközben a 75-ös 
csendesen húzódik meg a mélyben.” 
Mellette felváltva villan fel egy-egy 
külön égőben az ötágú csillag, va-
lamint a feszület „Attól függ?!” kö-
zös elnevezéssel. Meditálásra invitá-
ló záróakkord az Evolúció, amelyen 
ókori cserépmécsestől a Halotti Be-
széd 1195-ös kéziratának fotokó-
piáján át eljutunk a lúdtollon, gyer-
tyatartón, pennán és nyomtatott 
könyvön át a tévé hőskorából szár-
mazó készülékig, amelyen a Buda-
pest by Night szlogenje díszeleg.

Zeusz, a Villanófények Ura, 2011 Szerelem, 1966

„Hetvenöt év – hetvenöt kép. Belá
tom, nem vall túl nagy találékony
ságra egy ilyesfajta soványka párhu
zamra épülő tárlat. Fokozza a zavart, 
hogy ezeket a fotókat több különbö
ző tematikájú korábbi kiállításom 
képanyagából emeltem ki. Tovább 
nehezítve a műítészek dolgát: vajon 
milyen feliratú fiókba süllyesszék el
követőjüket? Csak hát, amennyiben 
nagyjából hű összefoglalót szeretnék 
nyújtani mintegy hatvanesztendős 
munkásságomból, ezt a megoldást 
kellett választanom. Mindennek tete
jébe, mi ez a fránya +5? Meglepetés
nek szánom őket, kiegészítve egész 
kiállításom némely új keletű darab
jával, abban a reményben, hogy ta
lán egy kis mosolyt derítek kedves 
látogatóim arcára az év egyre szür
külő időszakában…” – vallja meg-
hívóján a jubiláns. Ami a műítészt 
illeti, nekem szerencsére sohasem 
volt szokásom senkit sem „beskatu-
lyázni”, így aztán örömmel láttam a 
két végletet a meghívó két oldalán 

– ráadásul az azonos, 1966-os évből 
–, amely a könyv fedelére és a tárlat 
falára egyaránt felkerült: egyrészt 
Szerelem címmel az őszi pompájá-
ban virító Margitsziget légterében 
lebeg a Forgács Márta–Stamberger 
György táncospár szürrealista lí-
raisággal, másrészt geometrikus 
konstruktivista szigorral kompo-
nálta – vagy inkább csak elleste a 
legmegfelelőbb pillanatot – szobá-
ja sarkában, a beeső napfényben, a 
modern bútor fióksorával, a parketta 
mustrájával és a subaszőnyegek vö-
rös, sárgászöld, illetve sötétlila szín-
négyzeteinek kolorit-kontrasztjával 
merészen operálva. Ez a mozzanat 
is jól jelképezi, hogy a maga csen-
des és szerény módján, de egész éle-
tében ilyen széles tartalmi és formai 
skálán játszott a fotóművész.

Az újdonságokra szorítkozva em-
líteném tavalyról szeretetteljes hu-
morérzékének illusztrálására a 
százesztendős Búza Barna szobrász-

Szobám sarka, 1966
(A tárlat december 4-éig látogatható a Mai Manó Házban, Buda
pest VI., Nagymező u. 20.)

Könyvbemutató  
és kiállítás
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A szél által kevésbé járt völ-
gyekben a fák sokáig meg-

tarthatják színes lomböltözetü-
ket. Érdemes megfigyelni, hogy 
a meleg, sárgás árnyalatú képi 
világba hogyan lopódznak be a 
hidegebb színek, mint például 
a bükkök kékesszürke törzsei, 
vagy a szürkéskék, alig észreve-
hető párafoltok.

A kissé dúsabb pára, hígabb 

köd újabb szép látnivalókkal ör-
vendeztet meg bennünket. Az 
ágak, lombok résein keresztül 
szép fénypászmák hasíthatnak 
bele a ködbe, más helyütt pedig 
a híg köd átveszi a „hátország” 
színét. Ha szerencsénk van, egy 
fotón láttathatjuk az ég háttere 
előtt világoskékre, az őszi lom-
bok előtt pedig sárgára színező-
dött párát.

Elátkozott 
november?

Krivánszky árpád

Egy hónap az erdőben

Az erdőben viszonylag hosszú 
expozíciós időt alkalmazva (áll-
vánnyal vagy anélkül), a kamera 
exponálás közbeni fel-le mozga-
tásával, forgatásával, a zoom ál-
lás megváltoztatásával, az élesség 
átállításával érdekes, festmény-
szerű fotókat kaphatunk. Érdemes 
különböző jellegű erdőrészleteket 

Ebben a hónapban 
tovább rövidülnek 
a nappalok, a kelle-
mes hőmérsékletű, 
napsugaras, fényes, 
színes ősznek vége, 
viszont még nem 
érkezik meg az igazi 
tél sem memória-
kártyára kíván-
kozó szépségeivel. 
A valóság szerencsére 
kicsit árnyaltabb: 
a klímaváltozás miatt 
nem igaz maradék-
talanul az állítás első 
fele, átlagos évek-
ben november első 
dekádja még a színes 
lombok jegyében telik 
el. Ha ennek vége, jön 
a vastag, puha avar-
szőnyeg, a patakok 
vizébe hullott levelek 
pörgése, majd pedig 
a sejtelmes párák, 
ködök igéző világa. 
A hónap vége felé 
pedig ízelítőt kapha-
tunk a tél csodáiból 
is. Tegyük túl magun-
kat a rövidülő nap-
palok keltette enyhe 
depresszión, vér-
tezzük fel magun-
kat a hideg ellen, s 
irány a Természet!
2�
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kiválasztva, más-más fényviszo-
nyok közepette sok ilyen felvétel-
lel kísérletezni, s nem csüggedni, 
ha az első kísérletek nem járnak a 
kívánt eredménnyel. Csak a leg-
jobbakat érdemes megtartani.

Ahogy haladunk előre a nap-
tárban, egyre több fáról hullik le 
a levél, ami viszont azt eredmé-
nyezheti, hogy a kopárabb, színek 
nélküli környezetben még hang-
súlyosabbak lehetnek azok a fák, 
amelyek még megőrizték lomb-
koronájukat (vagy nem lombhul-
latók).

A teljesen lombját vesztett erdő 
is szép fotótéma lehet például 
a térdig érő rozsdás avarból ki-
emelkedő szürke bükktörzsek is-
métlődő soraival. Az sem baj, ha 
nincs pára, az ellenfényben válta-

kozó fény- és árnyékcsíkok szép 
rajzos, kontrasztos fotókat ered-
ményeznek.

Vegyük észre, hogy izgalmasab-
bak azok az erdőrészletek, ahol 
változatos a felszín: különösen az 
előttünk emelkedő, az oldalirány-
ban vagy mindkét irányban lejtős 
talajúak, vagy például a V alakú 
bevágásban lévők. A képkivágást 
érdemes úgy megválasztani, hogy 
a kép alsó szegélyén ne vágjuk el 
a fák törzsét, s olyan nagy, egybe-
függő, túlságosan világos foltok 
se maradjanak a felvételen, ame-
lyek szükségtelenül magukhoz 
vonzzák a néző tekintetét. Az er-
dőben sokkal bátrabban lehet fel-
felé vagy lefelé dönteni a fényké-
pezőgépünket, mert az összetartó 
vagy éppen széttartó ferde vona-

lak sokkal kevésbé hatnak itt ter-
mészetellenesnek, mint amikor 
városi környezetben dőlnek ha-
sonló mértékben a házfalak.

Nagyon jó szolgálatot tesz er-
dei környezetben egy jó állvány 
és erős rekeszelés, például 11-es 
vagy 16-os rekesznyílás, amely 
megnöveli a felvételünk mélység-
élességét. Ne nyomkodjuk kézzel 
az exponálógombot, ha nincs ki-
oldózsinórunk, használjuk az ön-
kioldót.

Ha szerencsénk és jó szelünk 
van, amellett nem nagy csapat-
ban és csendesen járunk a lombja 
vesztett erdőben, kicsit sűrűbben 
találkozhatunk állatokkal, mint 
más időszakokban. Persze, egy 
vadasparkban jobbak a lehetősé-
geink, s jó néhány természetvé-

delmi, illetve vadászterületen üz-
letszerűen foglalkoznak lessátras 
fotózás megszervezésével, ami az 
eredmény szempontjából a leg-
biztosabb – de a legdrágább is.

Nyíltabb területek

Az erdővel nem borított, csak li-
getes, facsoportos sík vidékek, 
illetve alacsonyabb dombvidé-
kek igen szép látványt nyújtanak, 
amikor vékony, ún. rétegköd bo-
rítja a tájat, amelyből kilátszik a 
bokrok, fák teteje. Ha van rá le-

hetőségünk, menjünk fel egy ki-
látópontra, ahonnan kinyílik 
számunkra a táj. Ha nem a nap 
irányába nézünk objektívünkkel, 
akkor ez a rétegköd hideg, ké-
kesszürke színű, viszont kiemel-
kedhetnek belőle a tarka őszi ru-
hába öltözött fák. Ha a felkelő 
nap felé néz az objektívünk, gyö-
nyörű sárgás-vöröses színárnya-
latban tündököl a köd, erősebb 
fényben pedig megjelennek az 
erdőben már megtapasztalt fény-
pászmák, nagyjából párhuzamo-
san, vagy éppen széttartóan. A 
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köd lágyítja a képet, kisebb a vo-
nalélesség és gyengébb a kont-
raszt is, azonban ezért bőven 
kárpótol az ilyentájt készült fo-
tók egyedülálló, kissé titokzatos 
hangulata. Akárcsak az erdőben, 
a nyíltabb tájon is szép, ha a vi-
szonylag színtelen környezetből 

„kiugrik” egy-egy lombját megőr-
zött színes fa vagy bokor.

Vizek partján

Se szeri, se száma a „vizes” fo-
tótémáknak, emeljünk ki belőle 
most egy kis szeletet, az erdei pa-
takok világát. Ha tájképet akarunk 
készíteni, válasszunk egy kanyar-
gós, esetleg nagyobb esésű patak-
részletet, amelyet korosabb, szebb 
fatörzsek szegélyeznek. Helyez-
zük el átlósan a képen a patakot. 
Ha olyankor készítjük el a felvé-
telünket, amikor a sárgult avarral 
borított partokat még éri a nap-
fény, a kissé lejjebb folydogáló 
vizet azonban már csak az égbolt 
hideg kékje világítja meg, nagy-
szerű színkontrasztot nyerhetünk. 
Másféle gyönyörűséget nyújta-
nak az apró részletek, amikor egy 
fénylő, vizes kőben tükröződik a 
környező világ, avagy egy sárgult 
levelet fog körül a fölébe hajló 
égbolt színét visszaadó csillogó 

kő- vagy vízfelület. Még víz nél-
kül is szép lehet egy, a levéltől el-
térő színű termés egy makrofotón. 
Lehet, hogy az ilyen témákhoz 
szinte kötelező állványon túl egy 
közgyűrűsort is érdemes magunk-
kal vinnünk. A választott „csend-
élet” megvilágításának erősségé-
ben lehetőleg ne legyenek túlzott 
különbségek, mert a napfényes 
részek kiéghetnek, az árnyékosak 
pedig nagyon kevés részletet ad-
nak vissza. Az ilyen fotóknál be-
folyásolni tudjuk a fényt árnyéko-
lással, derítéssel, a nap irányába 
tartott fehér áttetsző fénycsökken-
tő anyaggal (diffúzorral).

Afféle urbánus témák

Falusi, városi környezetben is talá-
lunk szép őszi témákat, amelyekért 
nem kell messzire mennünk. Ami-
kor kint már kopasz az erdő, a me-
legebb, védettebb, emberlakta kör-
nyezetben még javában nyílnak a 
kerti virágok, vidáman feleselnek 
a szőlőlugas sárga-piros leveleivel 
a kék bogyós szőlőfürtök. A szél-
től védett városi udvarokban pedig 
szépen színesedik a vadszőlő vagy 
másféle, a falakra felkapaszkodó 
növény. Ellenfényben, alacsony 
napállásnál elveszhetnek a színek, 
szerepüket átveszik az erős kont-
rasztok, a nedves aszfalt csillogása, 
a világosabb ég által körülrajzolt 
érdekes, sziluettes formák.

*
A hónap vége felé gyors ízelítőt is 
kaphatunk a közelítő télből: dér 
lepheti, vékonyabb-vastagabb hó-
lepel boríthatja be a tájat, a kisebb 
pocsolyák vize pedig be is fagyhat. 
Meg se kottyan ez a domboldalon 
legelésző szürke marháknak: egy-
kedvűen kaparják ki sovány ele-
delüket a hó alól. Vegyünk tőlük 
leckéket a hideg és más viszon-
tagságok tűréséből, s november-
ben is nagyszerű fotókkal telik a 
memóriakártyánk! Izgalmas témá-
kat, szép fényeket kívánok!
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A zoom nagylátószögű pozíció-
jával 3D-ben ne fotózzunk közel-
ről egész képmezőt kitöltő portrét, 
hacsak nem groteszk ábrázolás a 
célunk. Ekkor ugyanis a modell 
orra megnő, előreugrik, arányta-
lanul kis fülei távolabbra kerül-
nek, és az egész fej eltávolodik a 
testtől, a vállaktól, mintha hosszú 
nyaka lenne.

Portrénál elkerülhető e kellemet-
len, túlzó térhatás, ha a gépünk-
kel nem megyünk a modellhez 
kb. 2 méternél közelebb, és a zoo-
mot a tele pozíció felé toljuk el, 
hogy az arc kitöltse a képmezőt. 
Így készült Fuji W1 géppel az 1. 
képpár, amelyen Mima, a tuné-
ziai hotelalkalmazott látható. A 3D 
képen olyankor jelentkezik más-
fajta torzulás, ha a szereplő a gép 
felé nyújtaná a kezét, az arányta-
lanul kicsi lenne az arc méretéhez 
viszonyítva. Ez a telehatás követ-
kezménye. Az objektív a telés 
helyzetben összenyomja a teret.

A 2. képpáron, Piroska felvétele 
a Fuji W1 nagylátószögű pozíciójá-
val készült. Bár 2D-ben nézve, 

kezének torzulása nem esztétikus, 
de 3D-ben a térhatás következ-
ményeként természetesnek fogad-
juk el, hogy a kb. 2 méterre lévő 
arcához viszonyítva nagy az elő-
renyújtott keze. Mivel napszem-
üveget nyújtó keze kiemelkedik a 
képsíkból, ezért alkalmas a meg-
hökkentésre.

A közeli zónában igazán úgy 
érhetünk el természetes látásunkat 
megközelítő térhatást, ha normál 
látószögű vagy mérsékelten nagy 
látószögű objektív használatakor 
kisebb bázistávolságot választunk. 
Igen ám, de a digitális 3D fényké-
pezőgépek egyikén sem lehet a két 
objektívet közelebb tolni egymás-
hoz, hogy kisebb bázist kapjunk.

A professzionális 3D mozgókép 
(filmes és videós) kamerák között 
vannak olyanok, amelyek lehetővé 
teszik a szemtávolságnál jelentő-
sen kisebb, akár 10 mm-es bázis 
használatát közeli felvételhez.

A közeli zónában való 3D fény-
képezéshez (és távoli, hiper 3D 
fotózáshoz is) a Fuji kitalált egy 
sajátos felvételi technikát, az ADV 

Molnár Miklós, HSC

3D programot. Ezzel úgy történik 
a fotózás, hogy csak a bal objektí-
vet használva, két felvételt (bal és 
jobb képet) készítünk egymás után. 
Az első expozíció után elmozdít-
juk néhány centiméterrel oldalra a 
gépet, majd exponálunk másodszor 
is. Más szavakkal: az első felvétel 
képe ott marad az LCD kijelzőn, 
és áttetsző rétegként látszódik a 
fotózandó második élőkép is. Az a 
cél, hogy az oldalra eltolt gép élő-
képének főtémáját fedésbe hozzuk 
az első kép főtémájával. Ha ez 
megtörtént, akkor exponáljuk a 
második képet. A művelet okézása 
után szabad szemmel megtekint-
hető a speciális 3D kijelzőn a 
térhatású kép. Az ADV 3D felvé-
teli technika hátránya, hogy nem 
fotózhatunk mozgó témát. Csak 
türelmes személy lehet 3D modell, 
mert a két expozíció között moz-
dulatlannak kell lennie. A néhány 
másodperc alatt nem szabad pis-
logni, szél sem fújhat, és fényvál-
tozás sem lehet.

Az ADV 3D módszert illuszt-
rálja a 3. képpár, amely Zsaliláról, 
a tunéziai masszőrlányról készült, 
kb. 2 méterről, a zoom normál 

látószögével, kb. 5 centiméter 
bázistávolsággal.

Évekkel ezelőtt félszáznál több 
ilyen „csúsztatott” felvételt készí-
tettem hazánk híres személyeiről 
a Rendkívüli emberek című 3D 
fotóalbumomhoz. Akkor még nem 
volt 3D gépem, Nikon FM2-vel 
fotóztam. Egy ügyes műszerész-
szel csináltattam állványra helyez-
hető csúsztatópályát, amelyen tág 
határok között oldalra mozgat-
hattam a kocsira erősített fotógé-
pet. A szükséges bázistávolságot 
ütköző segítségével lehetett beál-
lítani. Így az első expozíció után 
rögtön eltolhattam az ütközőig a 
gépet, és exponálhattam a máso-
dik képet, nem vesztegetve időt a 
bázistávolság figyelésével. Ma is 
nagyra becsülöm azokat, akik vál-
lalták a szokatlan fotografálási tor-
túrát. Szoros együttműködésükre 
volt szükség, hiszen a két felvé-
tel alatt nem mozoghattak. Olyan 
testhelyzetet kellett találni (ülve 
vagy állva, nem látható ponthoz 
támaszkodva), amely kellő moz-
dulatlanságot biztosított.

A 3D albumban Korniss Péter 
Kossuth-díjas fotóművész is sze-

repel kedvelt emléktárgyaival, a 4. 
képpáron mutatom be. A kompo-
zíció különlegessége, hogy a tér-
hatású portré bal oldalán a háttér 
tovább folytatódik kifelé, de ezt 
már csak 2D-ben láthatjuk. A 3D 
felvétel 50 mm-es Nikkor objektív-
vel, 1 méter távolságból, 2 méterre 
lévő háttérrel, 16-os blendével, 4 
centiméter bázistávolsággal készült.

Csúsztatott 3D felvételhez a 
szükséges bázist képlet segítségé-
vel lehet kiszámítani, vagy egy-
szerűbben, nomogram alapján 
kapjuk meg (1. ábra). Úgy hasz-
náljuk, hogy vonalzóval vagy 
papiros szélével összekötjük két 
oszlop ismert értékeit, és a harma-
dik oszlopon megkapjuk a keresett 
távolságot. A felvétel témájának 
nem lehet tetszőleges mélységi 
kiterjedése, mert zavaró motívum-
kettőzés jelenne meg a térhatású 
kép szemlélésekor. Például, ha 
1 méterre van az előtérben a sze-
mély, és végtelenben szeretnénk 
a hátteret, ezt a táblázat szerint 2 
centiméteres bázissal megvalósít-
hatjuk, anélkül, hogy kellemetlen 
kettőzés lépne fel, viszont ezzel az 
arc megszokott perspektívája, tér-

1. képpár:  
Mima

2. képpár:  
Piroska

3. képpár:  
Zsalila

3D3D fotózás 
közeli zónában

A hazai forgalomban kap-
ható digitális 3D fényké-
pezőgépek típusainak 
(a Fuji W1, a W3 és a Rollei 
Powerflex 3D) mindegyi-
kén a két objektív a szem-
távolságnál kissé távo-
labb van egymástól. Ez 
azt eredményezi, hogy 
a 3D képen a virtuális tér-
hatás ugyan majdnem 
olyan, mint a valóságos 
látvány, de ez csak kb. 3 
métertől néhány száz 
méterig terjedő mélység-
tartományban érvénye-
sül. Azon túl megszűnik 
a térlátás. A kb. 3 méter-
től a közeli élességhatárig 
(kb. 60 centiméterig) tartó 
mélységzónáról a 3D ké-
pen viszont megállapít-
ható, hogy kb. 3 métertől 
az élességhatárig foko-
zatosan egyre jobban el-
túlzott térhatású térbeli 
motívumokat látunk. Tár-
gyak esetén ez még nem 
is annyira kellemetlen 
látvány, ellenben arckép-
nél már zavaró hatású.
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hatása gyengül. Ha a személy ter-
mészetes térhatása a cél, akkor az 
1 méteres előtérhez 4 centiméteres 
bázist válasszunk, de ezúttal a táb-
lázat alapján közelebb, 2 méterre 
legyen a háttér (bútor, átlátszatlan 
függöny, házfal, bokor, tömör kerí-
tés stb.). Vagy homogén tónusú 
háttér, tetszőleges távolságban!

Azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy a nagyon közelről fotózott 
motívum esetleg lemarad az egyik 
képről, mivel a csúsztatott objektív 
optikai tengelyei párhuzamosak. 
Ez figyelmeztető jel arra, hogy túl 
nagy bázistávolságot választottunk. 
Makrofelvételhez az alábbi táblá-
zatot ajánlom, amely kettőzésmen-
tes távolsághatárokat tartalmaz:

  báziS (cm)
  1,5  3

eLőtÉr (cm)  HáttÉr (cm)

    10  12  11
    20  27  23
    30  50  37
    40  86  54
    50  150  75

Kis tárgyak felvételének szoká-
sos módja, hogy nem párhuzamos 
optikai tengelyekkel, hanem „kan-
csalítva”, a bal és jobb pozícióból 
fotózunk. Célszerű mindkét fel-
vétel kompozíciójában középre, 
a keresőben azonos ponthoz 
helyezni a közeli tárgyat. A tárgy 
háttere lehetőleg homogén felület 
legyen.

Ismert megoldás, hogy a gép 
fixen áll, és az asztalon lévő kis-
méretű tárgyat mozdítjuk el 
néhány centiméterrel, az optikai 
tengelyre merőlegesen. Ha rész-
leteket tartalmazó a háttér, akkor 
a tárgyat a környezetével együtt 
kell oldalra csúsztatni. Ehhez a 
kinyitott laptopunkra emlékez-
tető „babadíszletet” kell készíteni, 
amelybe belehelyezzük a tárgyat 
és hátterét.

Szokásos módszer, hogy a fix 
gép előtt kismértékben elfordít-
juk a tárgyat. Előnyös, ha a tárgy 
alapja és háttere homogén tónusú. 
Célszerű több felvételt készíteni a 
tárgy különböző mértékű elfordí-

tásával, hogy majd kiválaszthas-
suk a leghatásosabbat.

A következő kevéssé ismert 
kétnyílásos maszk 3D felvételi 
módszer makrofelvételhez vagy 
teleobjektíves közeli témához 
alkalmazható. Feltétel, hogy leg-
alább 40 mm átmérőjű legyen 
a frontlencse. A bal és jobb kép 
előállításához az objektív elé egy 
olyan kerek, fekete kartonmasz-
kot rögzítünk (például a skyszűrő 
mögé), amelyen előzőleg egymás 
mellé, vízszintesen, két azonos 
átmérőjű kör alakú nyílást vág-
tunk. Úgy tervezzük meg a nyí-

lásokat, hogy minél közelebb 
legyenek egymáshoz, 1-2 mm-t 
hagyva közöttük. A bázist a nyí-
lások közötti távolság adja. A fel-
vétel teljesen nyitott blendével 
történik. Az első felvétel az egyik 
nyíláson át készül, mialatt leta-
karjuk a másik nyílást. A máso-
dik felvételt az ellenkező módon 
exponáljuk. Mivel a nyílás külső 
blendeként működik, kis átmé-
rőjű körrel nagyobb mélységéles-
ség érhető el, mint nagyobbal. Az 
expozíció szabályozása a zársebes-
séggel történik, esetleg különböző 
átmérőjű nyíláspárokkal, vagy 
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1. ábra:  
Bázist mutató nomogram

4. képpár:  
Korniss  

Péter 
fotó- 

művész

2. ábra: Kétnyílásos maszk

Hogyan látjuk 3D-ben a mellékelt képpárokat?

Aki olvasáshoz szemüveget visel, vegye fel. Érintsük orrunk hegyét 
a képpár közé. Tegyünk úgy, mintha át akarnánk nézni az újságon. 
Távolba merengő tekintettel lassan távolítsuk az újságot a meg
szokott olvasási távolságig. Továbbra is a távolba tekintsünk, és 
várjunk türelmesen, mert néhány másodperc múlva „beugrik” a 
térhatású kép. Valójában három kép jelenik meg egymás mellett, 
ezekből a középső a háromdimenziós, a szélső képeket ne vegyük 
figyelembe.
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eltérő denzitású neutrál szűrőkkel. 
Előnyös a legnagyobb nyílás, mert 
ez kevésbé vignettál. A térhatás a 
kép közepén érvényesül legjobban. 
Ezért és a vignettálás miatt is cél-
szerű négyzet alakú képkivágás-
ban komponálni. A felvételek csak 
állványról, mozdulatlan témáról 
készülhetnek.

Aki kézből, mozgó témát 
fotózna, annak a módszer anaglif 
változatát ajánlom (amellyel ter-
mészetesen egyszerre exponál-
hatja a bal és jobb képet). Ehhez 
szükség van vörös és kékeszöld 
szűrőre, ezeket a 2. ábra szerinti 
elrendezéssel ragasszuk a nyílá-
sokra (kékeszöld helyett megfelel 
a zöld vagy kék szűrő is). Fény-
csökkentő hatásuk kb. 3 blende 
értékű legyen. Aki nem tud hoz-
zájutni CC fóliaszűrőkhöz, aján-
lom, fotózzon diára egyenletesen 
megvilágított élénk színű vörös 
és kékeszöld felületeket (például 
dekorációs papírokat). Életlenre 
állított objektívvel, különböző 
expóval készítse a felvételeket, 
hogy könnyebben választhassa 
ki az azonos denzitású diakocká-
kat. Ezekből a diákból készítheti 
a szemüveget is. A hagyományos 
elrendezés szerint a bal szem előtti 

ablakba vörös, a jobbikba kékes-
zöld szűrő kerüljön.

Az anaglif 3D témája ne legyen 
nagyon színes, mert a vörös és 
kékeszöld (valamint a közel álló 
színek) tolakodóan ragyognak 
elő.

A maszkos 3D felvétel sajátos 
optikai tulajdonságú: az élesre 
állított tárgyat hagyományosan 
2D-ben látjuk, viszont az életlen 
előteret és hátteret térhatásúan 
érzékeljük. Illusztrálására mellé-
kelem az ólomkatonákat ábrázoló 
5. képet, amelyet analóg techniká-
val, 1,4/50-es Nikkor objektívhez 
párosított Soligor kétszerező tele-
konverterrel készítettem. A 10 mm 
bázisú vörös és kékeszöld nyílá-
sok 7-7 mm átmérőjűek voltak. Az 
éles ólomkatona felvételi távol-
sága 50 cm. Az anaglif kép vörös–
zöld vagy vörös–kék szemüveggel 
is térhatásúan látható.

Ennek a módszernek személyes 
vonatkozása is van. A hazai televí-
ziózás történetében 1983-ban lát-
hattak először 3D adást a Magyar 
Televízió műsorában azok a sze-
rencsés tévénézők, akik hozzáju-
tottak vörös–zöld szemüveghez. 
Az MTV-ben operatőrként már 
korábban kísérletezhettem 3D 

felvétellel, de csak ekkor kaptam 
szabad utat az Éjféli látogatók 
című rövid, térhatású krimi elké-
szítésére. Négyféle anaglif mód-
szerrel készültek a közelebbi, 
távolabbi jelenetek. A közeli beál-
lításokhoz a már ismertetett két-
nyílásos maszkot alkalmaztam. A 
stúdiókamera zoomjának 120 mm 
átmérőjű frontlencséje elé szerelt 
maszk két 50-50 mm átmérőjű 
nyílását vörös és zöld szűrővel 
láttam el. Az 55 mm bázis 1,7–4,5 
méter közötti felvételt tett lehe-
tővé. A térhatás csak úgy jöhetett 
létre, ha a zoom telés pozíció-
ban állt, és teljesen nyitva volt a 
blende. Így a kép „expozíció-
ját” csak a stúdióvilágítás szabá-
lyozásával lehetett beállítani. A 
vignettálás miatt négyzet alakúra 
kellett változtatni a 4:3 képarányt. 
A hagyományos felvételtől elté-
rően a ruhák és a díszletek nem 
voltak színesek, szürke árnyala-
tokból álltak. Még a száj pirossá-
gát is csökkentettük, hogy színe 
ne ugorjon előre.

Nem lenne teljes a közeli 3D 
felvételre szolgáló eszközök 
ismertetése, ha nem említeném 
meg az egykor analóg egylencsés 
fényképezőgéphez gyártott sztereo-
előtétet, amelyet az alapobjektívre 
kellett erősíteni. A 24×36 mm-es 
képméretet megfelezte, és két 
18×24 mm-es képet alkotott. A 
képosztást különböző módon érték 
el: prizmával, tükrökkel vagy 
kombinált prizmás-tükrös megol-
dással. Az előtét hátránya volt a 
szűk látószög és az álló képformá-
tum, amely kevés témánál előnyös. 
Kétféle változatban gyártották: 
normál bázissal általános témához, 
csökkentett bázissal közeli felvé-
telhez.

Ma már a cserélhető objektí-
ves digitális géphez is gyártanak 
olcsó, kétlencsés sztereoobjektívet, 
valamint sztereo-makroobjektívet. 
Bővebbet: www.loreo.com webol-
dalon.

5. kép: Ólomkatonák

(a
 sz

er
ző

 fe
lv

ét
el

ei
)

Proimage c/o Artfoto Kft.
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 10.
T: +36 1 209 9261
info@proimage.hu | www.proimage.hu

karácsonyi kedvezmény  
minden Visatec szettre  
2011. december 20-ig.

20%



�8	 FOTO	MOZAIK	•	2011	november

A  h ó n A P  r e k l á m F o t ó j A

Debreczeni Zita babafotói
Szolnokon születettem 1981-ben. 
Gyerekoromban óvónő vagy 
rajzfilmkészítő akartam lenni. 
Imádtam festeni, rajzolni, krea
tív embernek tartottak.

Ötödikes koromban jelentkez
tem egy pesti rajziskolába, de 
sajnos szüleim nem tudták ez 
irányú ambíciómat anyagilag 
támogatni, ezért le kellett mon
danom erről az álmomról.

Végül marketing- és reklám
menedzserként végeztem a Vá
sárhelyi Pál Szakközépiskolá
ban Szolnokon.

18 évesen beiratkoztam egy 
modelltanfolyamra. Ezt köve
tően beindult a hazai és a nem
zetközi modell pályafutásom, il
letve több szépségversenyt is 
nyertem.

A fotográfia világával a mo
dellszakmán keresztül kerültem 
kapcsolatba, és öt évvel ezelőtt 

úgy döntöttem, hogy magam is 
szeretném megtapasztalni, hogy 
milyen a fényképezőgép túlolda
lán.

Készítettem egy önálló fo
tósorozatot, amely egy női he
tilapnak megtetszett, és a to
vábbiakban az ő számukra 
készítettem több címlapot és 
divatanyagot.

Három éve végeztem el egy 
tanfolyamot, de úgy éreztem, 
hogy a szakma elsajátításához 
még több tudásra van szüksé
gem, ezért beiratkoztam a Bu
dapesti Kommunikációs Főis
kola fotográfia szakára, ahol 
jelenleg másodéves hallgató 
vagyok.

A tanulás mellett fotósként 
dolgozom. Jelenleg különböző 
ismert cégeknek készítek kataló
gusanyagokat és kampányfotó
kat, továbbá modellportfóliókat, 

de máig a legkedvesebb mun
káim egyike a gyerekfotózás.

Fontosabb munkáim: Sugar-
bird Fashion kampány, Chance 
Fashion kampány, Origami für
dőruha kampány, Presztízs Style 
Magazin – Editorial.

Egy „plázacicának” bizo-
nyára nem adtam volna le-
hetőséget a bemutatkozás-
ra, Zita viszont véleményem 
szerint kellemesen eltér ettől 
a felületes közegtől. Az em-
bert mindig is munkájának 
eredményei jellemzik, ennek 
megítélésében jó segítőtárs 
lehet az objektivitás. Ennek 
okán kértem fel kedvenc fo-
tómunkájának ismertetésére. 
Lássuk Zita bemutatkozását, 
és szemléljük figyelmesen 
felvételeit!

Debreczeni Zitát a magyar közönség celeb-
ként tartja számon, az összes ezzel kap-
csolatos előítélettel együtt. Amit viszont 
kevesen tudnak róla, hogy már két éve 
a Budapesti Kommunikációs Főiskola fotog-
ráfia szakán tanul, Gőbölyös Luca tanszék-
vezető és több kiváló tanár vezetésével.

benkő Sándor sorozata

A képen látható hathetes csöppség volt az első „baba modellem”. Mi
nél kisebb egy baba, annál könnyebb a fotózása, mert a kicsi szinte vé
gig alszik, könnyen mozgatható, és a beállított pózban marad. Termé
szetesen ilyenkor az anyuka végig mellettem van, egyrészt azért, hogy 
a pici érezze a közelségét, másrészt arra az esetre, ha bármi anyai te
endőt el kellene látni.
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A csecsemőket kizárólag otthon, saját környeze
tükben, míg a kisgyermekeket akár stúdióban is le
het fotózni. Őket már nem zavarja a vakulámpák 
villanása. A csecsemők fotózásánál kizárólag ter
mészetes vagy folyamatos fényt használok, vakut 
semmiképpen, mert bánthatja a kis szemüket.

A fotózások alkalmával a kismamát megkérem, 
hogy szedje össze a számára legkedvesebb baba
ruhákat és kiegészítőket, azonban a koncepciót tel
jesen rám hagyják. Így jött a képen látható virágos 
ötlet is. Amúgy minden babafotózásra friss virággal 
érkezem.

Ezeknél a fotózásoknál folyamatosan figyelnem 
kell a megfelelő pillanatot, hiszen a csöppségek 
többnyire nem azt teszik, amit kérek tőlük.

Fenn kell tartanom a figyelmüket, ezért folyama
tosan bohóckodom és szórakoztatom őket. Egy alka
lommal annyira eleven lurkóval volt dolgom, hogy 
a fotózás előtt közel másfél órát fogócskáztunk, ját
szottunk, hogy kellőképp elfáradjon.

Ezek a fotózások a legkedvesebb munkáim (főleg 
a hangulatképek), ilyenkor még az utómunka is szó
rakoztat.

Debreczeni Zita

Börze 
Rovatunkban a magánjellegű (pl. használt termékek, munkát keres) apróhirdetéseket – amennyiben terjedelmük nem haladja meg a 150 leütést – ingyen 
jelentetjük meg (hirdetőnként legfeljebb 5 darabot). Az ennél hosszabb hirdetéseket átszerkesztjük, illetve nem közöljük. Amennyiben szeretné megjelen-
tetni a 150 leütésnél terjedelmesebb apróhirdetését, belföldi postautalványon lapzártáig (minden hónap 10-e) juttasson el címünkre minden 10 leütésért 
150 forintot (a 150 leütést meghaladó szövegrészért). A nem magánjellegű (pl. szolgáltatás, munkát kínál, oktatást vállal) apróhirdetésekkel kapcsolatban 
felvilágosítást szerkesztőségünkben kérhetnek. Apróhirdetést kizárólag írásban (e-mail: apro@fotomozaik.hu, fax: 1/2670-670, levél: 1088 Bp., József krt. 
19. B II/4.) fogadunk el. A szövegeket szerkesztve közöljük, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Műterem
73 éves múlttal rendelkező fotós vál-
lalkozás eladó. 62 m2 műterem és üzlet. 
Zuglóban, az önkormányzat mellett 

– konkurenciamentes helyen van. Dig. 
berendezés, gépek, hátterek, díszletek, 
bútorzat, archívum stb. Az árban ben-
ne foglaltatik a cégnév jogutódlása is. 
30/942-3955

Canon
40D f.-gép 107 E Ft. Canon obj. 16-35 
EF 1:2,8 L USM 265 E Ft. Canon vaku 
580 EX 83 E Ft. Keveset használt, karc-
mentes, kitűnő állapotban. Egyben 
való megvásárlás esetén 437 E Ft + 
ajándék: Nikon Coolpix L20 10 Mpixel 
f.-gép. 30/397-0899
Canon EOS 1V, 550D, 450D, 16-35 II 
L, 28-300 L IS USM, 24-105 L IS, 4/70-
200 IS, 2.8/70-200L IS II, 1.4X, 2X III, 
Tokina 2.8/300 eladó. 70/315-5000

5D Mark II, BG-E6, 50D, BG-E2N, 1.8/50 
I, 2.8/24-70 L, 2.8/24, 2.8/28-70 L, 
2.8/100 L IS, 2/135 L, 2.8/17-35 L, Sig-
ma EX 2.8/300 APO HSM eladó. 70/315-
5000
Canon EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 II el-
adó! 4 hónapos, 100% újszerű állapot-
ban, kb. 1000 expóval, 18 E Ft. Újonnan 
magában nem kapható! 70/365-4905
Canon EF 75-300 mm f/4-5,6 III eladó! 
4 hónapos, garanciális, kb. 500 expóval, 
gyári csomagolásban, ajándék ET-60 
napellenzővel, 60 E Ft. 70/365-4905
Canon EF 28-105 f3,5-4,5 II USM Zoom 
15/22 (lencse/csoport) szép állapot-
ban, hibamentes, kupakokkal, napel-
lenzővel. 30 E Ft. 30/509-3429
Eladó tökéletes állapotban lévő Eos 1-
n filmes váz, magyar nyelvű leírással. 
35 E Ft. 20/311-6823
Eladó M42-Canon EOS adapter, se-
gítségével M42-es obj.-eket használ-

hatunk Canon dig. f.-gépünkön AF 
visszajelzéssel a keresőben. Bp.-en 
személyesen átvehető, vidékre a min-
denkori érvényes postai díjszabásnak 
megfelelően küldöm. 4000 Ft. 20/493-
1472

Eladó nagyon szép, megkímélt állapot-
ban Canon FD 24 mm f2 nagy fényerejű 
nagylátószögű obj. Kiválóan alkalmas 
micro 4/3 vagy Sony NEX f.-gépekhez. 
60 E Ft. 20/493-1472

web: www.debreczenizita.hu • facebook: Zita Debreczeni Photography
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Foto Mozaik • Független információs havilap • Kiadja: ProFo-Kiadó • Szerkesztőség: 1088 Budapest, József krt. 19. B lépcsőház II/4. Telefon: 
1/4-111-111, fax: 1/2-670-670, e-mail: info@fotomozaik.hu, http://www.fotomozaik.hu • Szerkesztő: Ifj. Takács Szabolcs, tervezőszerkesztő: 
Lőrincz Zsuzsanna • HU ISSN 1587-4818 • Terjeszti a Lapker Rt. és a fent megjelölt szaküzletek. • Előfizethető a szerkesztőség címén belföldi posta-
utalványon, illetve igény esetén készpénz-átutalási csekket küldünk. Érdeklődni lehet: elofizetes@fotomozaik.hu. Az előfizetési díj egy évre 6200 
Ft. Kérjük, csekkes befizetésnél vegye figyelembe a 3-4 hetes banki átfutási időt. • A fotókat, ábrákat, írásokat a szerzői jogok tiszteletben tartásával kö-
zöljük, de előfordulhat, hogy a szerző vagy a jogutódja nem ismert. Ilyen esetekben, kérjük, az illetékesek jelentkezzenek. • Az  újságban közölt árakat 

és egyéb adatokat partnereinktől kapjuk, így azokért, valamint az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
Kérjük, mielőtt tervezne, tájékozódjon a részletekről! • Az újságban közölt adatokat, információkat, másolni, sokszorosíta-
ni vagy forrásként felhasználni más hír-, illetve információs anyagokban a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

Minden jog fenntartva!

Lapzárta minden hó 10-én. • Megjelenés a hónap végéig.

BudapeST: Ágens Reklám és 
Kereskedelmi Kft., 1027 Fő út 73. 
• Camera Kft., 1085 Somogyi B. u. 

20. • Fotó Szerviz, 1146 Thököly 
út 88. • proimage Kft., artfoto, 
1024 Széll Kálmán tér 10. • deB-

ReCen: Tenno Foto Kft., 4025 Si-
monffy u. 1/A • Tenno Foto Kft., 
4027 Füredi út 27.

A Foto Mozaik havilap megtalálható  
az újságosstandokon és az alábbi szaküzletekben

A kiadványt támogatja:

Eladó 100% újszerű állapotban Canon 
FD 70-210 mm f4 macro zoom obj. 
Adapterrel dig. gépekkel is használha-
tó. Leginkább micro 4/3-os dig. f.-gé-
pekhez ajánlott, ott 140-400 mm telé-
nek felel meg, fix 4-es kezdő fényerővel. 
20 E Ft. 30/9242-672

Eladó tökéletes állapotban lévő Canon 
USM L II 2.8/16-35 mm nagylátószögű 
obj., gyári tokjával és Hoya UV-szűrővel. 
235 E Ft. 20/311-6823
Sigma 8 mm f/3.5 EX DG halszem obj. 
Canonhoz eladó. Megkímélt, hibátla-
nul működik, karcmentes lencse. Aján-
dék lencsevédő Canon tokkal. Megte-
kinthető Bp.-en és Győrött. 160 E Ft. 
20/4166-387, fi@index.hu
Eladó nagyon szép esztétikai állapot-
ban por- és karcmentesen Canon FD 
SSC 50 mm f1,4 obj. A blendelamellák 
le vannak tapadva, ez tisztítást igényel. 
A lencsék épek, tiszták, gombamente-
sek! 14 E Ft. 20/493-1472
Gyönyörű 100% újszerű, kifogástalan 
mechanikai és optikai állapotban el-
adó Olympus OM G-Zuiko Auto-s 50 
mm f1,4 fix fényerejű obj. Adapterrel 
kiválóan használható Canon EOS, 4/3 
Olympus – Panasonic, valamint micro 
4/3 szabványú Panasonic v. Olympus 
dig. f.-gépeken. 28 E Ft. 20/493-1472

Eladó 100% újszerű állapotban Canon 
EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM obj. Kis-
filmre átszámítva 28-135 mm-nek fe-
lel meg, képstabilizátorral! Első, hátsó 
sapkával. 65 E Ft. 30/9242-672

Mamiya
Eladó makulátlan állapotban lévő 
4.0/65 mm-es nagylátószögű lencse 
Mamiya 7 távmérős f.-géphez, gyári 
dobozával, uv szűrővel, napellenzővel. 
180 E Ft. 20/311-6823

Nikon
D300, D80, D70s, 2.8/10.5, 1.8/35, 
1.8/50, 1.4/50 AF-S, 4/300 AF-S, 2/105 
AF-D, Sigma 50-500, Tamron 3.5/180 
macro, 2.8/28-75 eladó. 70/315-5000
D300s, D700, D3000, 24-120 VR, 
2.8/24-70, 2.8/105 VR, 2.8/17-35, 
2.8/14-24, 2.8/70-200VR, 2.8/80-200 
AF D, 2.8/300 AF-I eladó. 70/315-5000
Nikon 28-105 f:3,5-4.5 zoom hibátlan 
állapotban, Uv szűrővel, 22 cm-es mac-
ro üzemmóddal eladó. 55 E Ft (újon-
nan 120 E Ft). 30/9065-977

Olympus
Eladó micro 4/3 obj. adapter. Segítsé-
gével más gyártók obj.-jeit is használ-
hatjuk micro 4/3 szabványú Olympus 
vagy Panasonic dig. f.-gépünkön! M42-
micro 4/3 adapter 6000 Ft. Nikon-mic-
ro 4/3 8000 Ft. Canon FD-micro 4/3 
8000 Ft. Minolta MD-micro 4/3 8000 
Ft. Pentax K-micro 4/3 8000 Ft. M39-
micro 4/3 5000 Ft. Leica R-micro 4/3 
8000 Ft. 20/493-1472
Eladó Olypus E 410 váz, Zuiko 17-45 mm 
obj.-vel, újszerű állapotban, eredeti cso-
magolással. 59 E Ft. busa71@gmail.com

Eladó Olympus E520 + 14-42 mm Zuiko 
zoom obj., eredeti csomagolásban, mo.-
i számlával, csak 450 expóval a zárszer-
kezetben. A gép és az obj. 2012. jan.-ig 
garanciális. 90 E Ft. 30/9242-672

Pentax
MZ-50 gép + Pentax Battery Grip + 
Tamron 177D és Tamron 672D obj. és 
Pentax hordtáska. 40 E Ft. monica.
bognar@gmail.com v. 70/622-7221

Tokina
Eladó teljesen új Tokina 11-16 mm 
f/2.8 AT-X PRO DX, 165 E Ft, 1 év ga-
ranciával. Csere és beszámítás nem ér-
dekel! prdave77@yahoo.com
Eladó teljesen új Tokina 12-24 mm f/4 
AT-X PRO DX II, 150 E Ft, 1 év garanciá-
val. prdave77@yahoo.com

Egyéb

TERMÉSZETFOTÓS LESSÁTRAK. Egy 
perc alatt felállítható, impregnált 
tereptarka anyagból, több kamera- 
és kémlelőnyílással, postai után-
véttel is rendelhető. 20/9237-532, 
www.fotohir.hu

Leica Elmar C 4/90, Leica SF-20, Voigt-
lander 4.5/15, 1.7/35 Asph, 1.5/50, 
3.5/90 APO, Bessa L, Hasselblad obj.-
ek, kiegészítők eladók. 70/315-5000
Eladó f.-gépek: F 70 + 35-80 Nikkor, 
Vivitar 19-35, Vivitar 100-400, LTL 2 + 
Pentacon auto 1,8/50, Pentacon 4/200, 
LTL 3 + Pentacon auto 1,8/50 (fény-
mérő hibás), Yashica Zoomate 140, 
polárszűrő (58-as), 49-es UV- és szín-
szűrők, Praktica szögkereső. 30/225-
8254, Pécs, mgpz@freemail.hu
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M ég a „plázacicák” is megta-
lálják az ízlésüknek megfe-

lelő Nikon 1-et az új fényképező-
gépek választékában, hiszen nem 
csupán a fényképezőgép-család 
egyike, de a hozzá vásárolható 
objektív is kapható pink színben. 
A fényképezőgépet fényképezés 
céljára vásárlók számára azon-
ban fontosabb információ, hogy 
a Nikon 1-et az első csavartól az 
utolsóig újratervezték, így egy 
valóban új kamerát vehet kézbe 
vásárlója, amelyet nem az előző 
fényképezőgépeknél már megis-
mert technológiákból állított ösz-
sze gyártója.

A Nikon 1 mindjárt két vál-
tozatban is bemutatkozott. A J1 
változat beépített vakuval, elekt-
ronikus zárral és 3:2 képarányú, 
460 ezer képpontos LCD panel-
lel, míg a V1 modell 4:3 arányú, 
921 ezer képpontos kijelzővel, 
választható mechanikus és elekt-
ronikus zárral, valamint elekt-
ronikus keresővel és Accessory 
Porttal (külső vaku, GPS modul, 
később videolámpa vagy felhajt-
ható LCD számára) kerül az üzle-
tek polcaira.

A Nikon 1 termékcsalád mo-
delljeit olyan processzorral sze-
relték fel, amely a legkorszerűbb 
professzionális fényképezőgépek-
nél is sokkal gyorsabb. A páratlan 
sebesség soha nem látott új funk-
ciókat vezérel. Az elő- és utó-
rögzítő technológiával felszerelt 
Nikon 1 modellek már a kioldó-
gomb teljes lenyomása előtt el-
kezdik a felvételek rögzítését, és 
a lenyomást követően sem hagy-
ják abba. Ezek a cserélhető ob-
jektíves fényképezőgépek nem 
csupán a fényt tudják irányíta-
ni, az időt is irányítják, új alapok-
ra helyezve a fényképezést, és le-

hetővé téve a fénykép készítése 
előtti és utáni pár másodperc rög-
zítését is. Velük úgy örökíthetjük 
meg a pillanatokat, ahogyan je-
lenleg semmilyen más fényképe-
zőgéppel a világon, legyen szó 
álló- vagy mozgóképről – hirdeti 
a reklámszöveg.

A fentiek ellenére a Nikon első 
MILC (Mirrorless Interchangable-
Lens Camera) fényképezőgépe 
minden kiválósága ellenére is tar-
talmaz hiányosságokat, amelyek 
már nem csupán a D-SLR és SLT 
kamerákban, de a legtöbb felső 
kategóriás kompakt fényképező-
gépben is megszokottnak mond-
hatók.

Egyedi szolgáltatások

A fényképezőgépet gyártója egy 
sor olyan funkcióval látta el, ame-
lyekkel eddig más fényképező-
gépekben nem vagy csak nagyon 
ritkán, némileg eltérő formában 
találkozhatott a nagyközönség. 
Először vegyük ezeket szemügyre.
● Nagy sebességű sorozat-
felvétel: A Nikon 1 gyakorlatilag 
az első digitális fényképezőgép, 
amely képes másodpercenként 
60 teljes felbontású fényképet 
készíteni. Ezt a nagy sebességű 
felvételrögzítési képességet más 
különleges funkciókhoz kiválóan 
kihasználja a fényképezőgép.
● Slow motion video: A 400 
vagy 1200 képpont/másodperc 
sebességgel készülő felvételek 
a normál 30 kép/s sebességgel 
játszhatók le.
● Smart Photo Selector: A 
gyors sorozatfelvételi képessé-
get kihasználva, a Nikon 1 már 
az exponálógomb félig történő 

lenyomásakor elkezdi rögzíteni 
a felvételeket. Az exponálás után 
a rögzített képekből kiválasztja a 

„szerinte” legjobb ötöt, és ezeket 
menti a kártyára. A legjobb felvé-
telek kiválasztásakor az alapve-
tő képminőségi tényezők mellett 
figyelembe veszi a pislogást, az 
arcokat és a mosolyt, sőt a kom-
pozíciót is. A teszt során mi nem 
találkoztunk hibásan választott 
képekkel, ám más írásokban ol-
vastunk elhanyagolható számú té-
vedésről.
● Motion Snapshot: A mozgó 
pillanatkép funkció igazán külön-
leges szolgáltatás, amellyel más 
fényképezőgépekben még nem 
találkozhattunk. Használatakor 
a kamera az exponálógomb fé-
lig történő lenyomásakor elkez-
di a mozgóképrögzítést, amelyet 
az expozíció (az állókép elkészí-
tése) után fejez csak be. A videót 
nagy sebességgel rögzíti, amely 
így normál sebességű lejátszáskor 
lassítva lesz látható, az állókép 
elkészítése előtti 0,6 és utáni 0,4 

másodpercet bemutatva.

Ergonómia

A Nikon 1 – a kategória más 
gépeitől eltérően – fémvázat 
kapott. Méretéből adódóan 

természetesen nem 
nyújt olyan jó 
fogást a fotós-
nak, mint egy 
D-SLR kame-
ra. Ráadásul az 
exponálást vég-

ző kéz ujjainak nem is alakítot-
tak ki markolatot a vázon, csupán 
egy függőleges kiemelkedés ta-
lálható a gépváz első oldalán, ami 
azért jelentősen javítja a kamera 
biztos tartását, a hátsó oldalon, a 
jobb kéz hüvelykujjának csúszá-
sát megakadályozó bőrutánzatú 
gumiborítással együtt.

A kezelőszervek legnagyobb 
része a hátoldali kijelző mellett, 
jobb oldalon kapott helyet. Ez le-
hetővé teszi, hogy hüvelykünk-
kel valamennyi funkciót elérhes-
sük, kivéve a gép bekapcsolását, 
az exponálást és a videofelvé-
tel indítását, hiszen ezek a gom-
bok a fényképezőgép tetejére ke-
rültek. Az akkumulátor és az SD 
memóriakártya foglalata egyet-
len ajtó mögé került, amely any-
nyira közel van a fém állványme-
nethez, hogy a gépet állványon 
használva nem nyitható, így ilyen 
esetben az akkumulátor vagy a 
kártya cseréje viszonylag hosz-
szadalmas műveletté válik. A 
csatlakozók a kamera bal olda-
lán, gumiajtó mögött kaptak he-
lyet, közöttük mini HDMI-C és 
kompozit videokimenet, mikro-
fonbemenet és USB konnektor ta-
lálható.

A Nikon 1 V1 háromhüvelykes 
LCD paneljének 921 ezer kép-
pontos felbontása részletgazdag 
képeket eredményez. Nagy bete-
kintési szöge lehetővé teszi, hogy 
a kamerát a fejünk fölé emelve 
is megfelelően ellenőrizhessük a 
kompozíciót. A kijelző háttérvilá-
gítása hat fokozatban változtatha-
tó, a maximális fényerő azonban 
erős napsütésben kissé kevésnek 
bizonyulhat.

A magyar nyelven is elérhető 
menürendszer a Nikonoknál 
megszokott felépítésű, a víz-
szintes lapozás mellett to-
vábbra is szükség van a füg-
gőleges görgetésre. Ez a 
Nikon 1-nél annyi könnyebb-
séget ad, hogy a kijelzőről 

A közelmúltban 
bemutatott Nikon 1 
majdnem olyan for-
radalminak számít, 
mint a japán vál-
lalat ugyanezt 
az elnevezést viselő 
első, 1949-ben 
bemutatott fény-
képezőgépe, bár 
kipróbálása vegyes 
érzelmeket kel-
tett bennünk.

Tükör nélkül
nikon 1, vadonatúj 
szolgáltatásokkal

Steiner Gábor
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már „lelógó” következő menü-
pont félig látható, ami arról tájé-
koztat, hogy az almenünek van-
nak még további elemei is.

Technológia  
és funkcionalitás
A Nikon 1 CMOS szenzora eseté-
ben 2,7-szeres szorzóval számol-
hatunk a gyújtótávolságok eseté-
ben, azaz egy 100 mm-es fókuszú 
objektív 270 mm-es kisfilmes te-
leobjektívként alkot képet. A 10 
megapixel az esetek legnagyobb 
részében elegendő, mindössze 
akkor bizonyulhat kevésnek, ha 
nagy fókusztávolságú teleobjek-
tív hiányában a képet körbevágva 
akarunk kisebb látószöget elérni. 
A V1 modell ultrahangos pormen-
tesítő rendszert kapott, valamint 
az elektronikus zár mellé mecha-

nikus redőnyzá-
rat is, amelyet 
ki is kap-
csolhatunk, 
így amellett, 
hogy kímél-
jük a mecha-
nikát, csendes 
környezetben 
is nyugodtan 
f o t ó z h a t u n k 
mások zavará-
sa nélkül.

A fényképezőgé-
pet kétféle autofókusz-rendszer-
rel szerelték fel, a kontraszt alapú 
élességállítás mellett a gép képes 
a fáziskülönbség alapján működő 
AF használatára is, ezek között 
azonban maga választ, a fotózási 
helyzettől függően. Ez azonban 
nem okoz gondot, mert a némely 
kompaktnál lassúnak bizonyuló 

kontraszt alapú mérés a Nikon 1 
esetében kellő gyorsasággal mű-
ködik. Az AF mérőmezőjét 9 sor-
ban mozgathatjuk 15 vízszintes 
pozícióba, vagy rábízhatjuk ezt az 
automatikára. Választhatunk kézi 
élességállítást, aminek pontosí-

tásában a kijelzőn kinagyítható 
kép is segítségünkre van. Gyen-
ge fényben AF-segédfényként 
egy zöld LED szolgál. A fénymé-
rés szpot, középre súlyozott vagy 
mátrix rendszerű lehet.

Az üzemmódválasztó tárcsán a 
mozgó pillanatkép és intelligens 
képválasztó módon kívül gyakor-
latilag csak egy fotó és egy vi-
deó beállítást találunk, a szokásos 
programautomatika (P) rekesz- (A) 
és záridő-előválasztást (S), vala-
mint a manuális (M) üzemmódot a 
menüből érhetjük el. A videofelvé-
tel természetesen Full HD felbon-
tású, de választhatunk 1280×720 
képpont módot is. Mozgókép rög-
zítése közben működik a folyama-
tos élességállítás és fénymérés is. 
Videofelvétel közben állóképet is 
készíthetünk, összesen 15 darabot, 
teljes felbontásban, de a videónak 
megfelelő 16:9 képaránnyal. Az 
állóképek RAW (NEF) formátum-
ban is rögzíthetők, amelyeket a 
gép tömörít ugyan, de gyakorlati-
lag veszteségmentesen.

Új objektívek

A Nikon 1 rendszer új objektív-
bajonettet kapott, 1-es jelzéssel. 
A Nikon 1 gépekkel egyidejűleg 
négy – az új bajonettel ellátott – 
objektív is a piacra került:

– 10 mm/f2,8 (27 mm-es kisfil-
mesnek megfelelő),

– 10–30 mm/f3,5–5,6 VR CX 
(27–80 mm ekvivalens),

– 10–100 mm/f4,5–5,6 PD VR 
CX (27–270 mm ekvivalens),

– 30–110 mm/f3,8–5,6 VR CX 
(80–300 mm ekvivalens).

A VR jelzés az új objektívek 
esetében is a képstabilizátort je-

lenti, míg a PD jelzés az objek-
tívbe épített zoom-motort, amely-
lyel a zoomolás zökkenőmentessé 
tehető videózás közben. Az új ob-
jektívekre nem került élességállí-
tó gyűrű, a manuális fókuszálást a 
gépvázról vezérelhetjük.

Az objektívek mellett elérhe-
tő az FT-1 jelű adapter is, amely-
lyel az AF-S objektíveket is hasz-
nálhatjuk a Nikon 1-gyel. Azok 
is, amelyeknek nincs AF-motor-
juk, ezeket azonban csak manuá-
lis élességállítással.

Képminőség

A Nikon 1 V1-re képzaj tekinte-
tében igazán nem lehet panasz, 
még a legmagasabb ISO 6400 
értéken sem okoz a képen jóvá-
tehetetlen torzulást. A gépbe épí-
tett zajszűrő rendszernek jelenleg 
csak ON és OFF állapota van, a 
zajszűrés szintjét nem lehet vál-
toztatni. Bekapcsolt állapotban 
a zajszűrés igazán csak ISO 800 
felett kezd jól látható változást 
okozni, igaz, alatta nem is igen 
van mit szűrni.

Ami tetszett
•  elektronikus zárral max . 

1/6000 zársebesség
•  Folyamatos AF és fénymérés  

videózáskor
•  nagy sebességű sorozat- 

felvétel
•  Fehéregyensúly finom- 

hangolása
•  nagy felbontású lcd panel
•  Jó minőségű elektronikus  

kereső

… és ami nem
•  zajszűrés szintje nem állítható
•  iSo érzékenység csak 1 Fé- 

nként állítható
•  Manuális fókusz csak 

a gépvázról
•  Fehéregyensúly és expozíció- 

sorozat hiánya
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Mire jó a sok kép?
takács Szabolcs

A digitális világ nagy előnye, hogy nem kell spórolni a „fotós 
nyersanyaggal”. Még a pontos fénymérést is elhanyagolhat-
juk, ha utólag kellő időt és figyelmet szentelünk képeink feldol-
gozására, nemcsak egyszerűen telítjük a meglévő tárhelyünket.

■ A RAw-konverterben megteszem a tőlem telhetőt, hogy a feladathoz 
leginkább megfelelő nyers képek kerüljenek a képszerkesztő programba

A fénymérés elhanyagolása ál-
talában nem válik a képek 

előnyére, de nem szükséges na-
gyon precíznek lenni, ha több ex-
pozíciós változatot is készítünk, 
majd ezeket gyúrjuk egybe. A tech-
nika nem ismeretlen, HDR (High 
Dynamic Range, azaz nagy dinami-
kai átfogás) technikának is nevezik, 
és a lényege, illetve végeredménye, 
hogy a kép minden részlete helye-
sen exponált lesz, még akkor is, ha 
csak a természetes megvilágításra 
hagyatkozunk. Az így készült fel-
vétel olyan jellemzőkkel bír, ame-

lyeket egyetlen – filmre vagy di-
gitális érzékelővel készített – kép 
nem képes visszaadni.

Hagyományos felvételi helyzet-
ben és technikával a kép egy bizo-
nyos területére eső fényt, esetleg 
a képmezőre jutó átlagot mérjük, 
és annak megfelelően készítjük el 
a felvételt. Az első esetben a ké-
pen az lesz helyesen exponálva, 
amit megmértünk, míg az utób-
bi esetben kizárólag az „átlago-
san” megvilágított képelemek ex-
ponálódnak jól. Mindkét technika 
természetes velejárója bizonyos 
képelemek be- vagy éppen kiégé-
se. Ha nem akarunk mi is így jár-
ni, akkor az izmosabb fotósok há-
tukra kanyarítják a fél műtermet a 
helyes helyszíni kivilágítás remé-
nyében, míg a kevésbé izmos, de 
annál tudatosabb fotósok inkább 
a HDR technikát választják.

Ennek alapja, hogy igénybe 
vesszük, amit az okos fényképe-
zőgép-tervezők már évtizedek óta 
beleépítenek a vázakba, nevezete-
sen az expozíciókorrekciót.

Az expozíciókorrekciót tovább-
fejlesztették expozíciósorozattá, 
hogy a fotósnak csak annyi időt 

kelljen gondolkodásra és mérics-
kélésre fordítani a helyszínen, 
amennyi az exponálógomb le-
nyomásához elegendő. Így a mai 
kor fotósa már keveset gondolko-
dik, de annál többet kattintgat. De 
míg az amatőr ugyanazokkal a 
beállításokkal készíti a felvétele-
ket, és otthon próbálja meg meg-
találni a képek közötti nüánsznyi 
eltérést, és kiválasztani a sok azo-

Expozíciókorrekció

Amikor a fénymérő által java-
solt expozíciós értéket felül-
bírálva, attól eltérő értékkel 
exponálunk, azaz a felvételt 
tudatosan sötétítjük vagy ép-
pen világosítjuk, expozíció-
korrekciót hajtunk végre. A 
korrekció értéke általában 
1/3–2 Fé között állítható. 
Megjegyzem, hogy nem mind-
egyik fényképezőgépben egy-
szerű megtalálni ezt a funk-
ciót, de ne adjuk fel könnyen, 
minden komoly vázban ott la-
pul valahol.
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Manuális HDR-szerkesztés – saját recept
Első körben megnyitom a felvételeket, és a RAW-konverterben a lehetőségekhez mérten a legjobban 

„előhívom” őket. A megnyitott képek ezután egymásra kerülnek – egy fájlba, de külön rétegekként. 
Legfelül a legvilágosabb, legalul a legsötétebb. Átkonvertálom Lab színmódba és kiválasztom a leg-
felső réteget, valamint a világosság csatornát (kikapcsolom a színcsatornákat). Kijelölöm a legvilágo-
sabb részeket, de ügyelek arra, hogy a középtartomány már ne kerüljön bele. Beállítom a lágy pere-
met. (Ennek értéke függ a képelemektől és a kép felbontásától is.) A kijelölt részeket kitörlöm, miután 
visszakapcsoltam a színcsatornákat. Így elértem, hogy a legvilágosabb részek helyén az alatta lévő, 
sötétebbre exponált képelemek jelenjenek meg. A leírt műveletet megcsinálom az alsóbb rétegekkel is, 
majd összeolvasztom egyetlen képpé. Mivel semmi és senki nem tökéletes, ezért utólag még szoktam 
korrigálni az egyes részleteket ízlésemnek megfelelően.

nos közül a „legjobbat”, addig a 
tudatos alkotó expozíciósorozat-
ra állított fényképezőgéppel te-
szi mindezt. Lehetőleg állvány-
ról vagy annak hiányában gyors 
sorozatfelvételi üzemmódban. Az 
így elkészített felvételek minden 
részlete – jó esetben – valamelyik 
képen helyesen lesz exponálva. 
A képfeldolgozás során már csak 
össze kell hozni ezeket a részle-
teket egyetlen képbe, megalkotva 
a meglepően kiegyenlített fényvi-
szonyokkal megáldott témát.

Az expozíciósorozattal elkészí-
tett képek utólagos feldolgozásá-
ra, összeillesztésére valamelyik 
komolyabb képszerkesztő prog-
ramot javaslom. Mondjuk, egy 
olyat, amelyikbe bele van építve 
ez a szolgáltatás.

A Photoshopban az összeillesz-
tés rendkívül egyszerű – de annál 
rosszabb eredményt nyújt. Csak 
kijelöljük a fájlokat vagy a map-

pát, a többit elvégzi a program. 
Az eredmény általában elfogadha-
tatlan, így ha nem vagyunk telje-
sen elégedettek, kézzel belenyúl-
hatunk, törölhetünk, toldhatunk, 
próbálkozhatunk mindenféle for-
téllyal. Az elv egyszerű. A közép-
értékkel exponált felvételből kitö-
röljük az összes kifehéredett vagy 
befeketedett területet, és ezek he-
lyére illesztjük a helyesen expo-

nált részeket. A sorrend mindegy, 
használhatjuk alapképnek a leg-
világosabbat, és haladhatunk a 
sötét felé, vagy fordítva. Arra vi-
gyázzunk, hogy a törlésnél sem-
mi esetre se maradjanak éles vá-
gásszélek. Legjobb a fokozatos 
átmenet.

Persze akkor sem kell feladni, 
ha nincs beépített HDR-összeil-
lesztővel rendelkező programunk, 
a célnak a legtöbb képszerkesztő 
megfelel. A többi már csak ízlés 
és kézügyesség kérdése. Sok si-
kert!

■ Az eredeti nyers képek, –1, 0 és 
+1 Fé különbséggel exponálva

■ A kész képen a rétegeket ösz-
szeolvasztom, majd elvégzem 

az ízlésemnek megfelelő utolsó 
simításokat, például a perspek-
tívakorrekciót (lásd nagy kép)

■ A nagyon világos részeket kijelölöm és lágy peremet állítok be,  
majd kitörlöm

Expozíciósorozat
Sok esetben még az új fej-
lesztésű és pontos fénymérők 
mellett – vagy éppen miat-
tuk – sem tudhatjuk biztosan, 
hogy a felvétel helyesen lesz 
exponálva, ezért a fénymérő 
által javasolt expozíciós érték 
alatt és fölött is készítünk fel-
vételeket (expozíciósorozatot), 
és a legjobban tetsző válto-
zatot csak otthon, kényelmes 
karosszékben, a 30”-os ka-
librált monitoron választjuk 
ki. Az expozíciósorozat álta-
lában 3, 5 vagy 7 képből áll, 
egyikük mindig a fénymérő 
javaslatára, míg a fennmara-
dó 1-1, 2-2 vagy 3-3 a beál-
lított értéktől ±1/3–2 Fé elté-
réssel készül.
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Folytatjuk előző számunkban 
megkezdett írásunkat a digitá-
lis világban megjelenő új lehető-
ségek feltárásáról a fekete-fehér 
fényképezés területén.

● Teremtsünk rendet!

Ritkán fotózok olyan géppel, 
amelyik csak JPG-ben rögzít, így 
kénytelen vagyok egy olyan kép-
pel demonstrálni a fekete-fehér 
tónusmódosulásokat a különfé-
le eljárások során, amely inkább 
színesben mutat, de színvilága 

miatt alkalmas a prezentáció-
ra. Az első képen (5/1) a Canon 
Ixus 80 IS teljesen automata be-
állításaiban látható a kép. A szí-
nek jellegtelenek, sem telítettség, 
sem dinamika nincs. Az ebből 
készíthető fekete-fehér állomány 
a deszaturálással (5/1a) elég si-
ralmas, a tónusok összemosódott 
képét eredményezheti csak. A 
kék üveg beleolvad a lila háttér-
be, a sárga alig válik el a naran-
csoktól. Gondos előbeállítással, 
ami egyrészt –1 fényértékes alex-
pozíciót, a saját szín beállításban 

pedig +1,5 értékben megnövelt 
kontrasztot és +2 telítettséget, 
továbbá a tetőablakon keresz-
tül kapott borult éghez igazított 
fehéregyensúlyt jelentett, már a 
valóságnak megfelelő színképet 
kaphattam (5/2). Ez a kép, ha 
színesben hagyom, akár megfe-
lelő is lehetne. Ha erre kérjük az 
egyszerű színtelenítést, legalább 
a kép alsó részében viszonyla-
gos tónusrendet lehet teremteni. 
A zöld, a sárga és a narancs kö-
rül azonban még komoly problé-
mák adódnak (5/2a).

A Photoshop egy kevéssé is-
mert, ám igen hasznos eszköze, az 
image > adjustments > selective 
color alkalmazása a megoldás a 
további előkészítéshez. Az esz-
közzel a hat színcsatorna mellett 
a fehérek, a feketék és a semleges 
tónusok színezését lehet külön-
külön szabályozni a CMYK szín-
rendszerben. Ez azt jelenti, hogy 
az alapbeállításokhoz, azaz a 0 
értékhez képest az egyes színke-
verő csúszkákon az ahhoz tartozó 
szín mennyiségét lehet megnövel-
ni a plusz értéket növelve, illetve 
annak komplementerét a mínusz 
felé, ezzel a színtorzulásokat ki-
egyenlíteni. Nagyon fontos, hogy 
a method beállítás absolute le-

gyen (lásd a 2. ábrát)! Mindemel-
lett az egyes csatornák fedettségét 
is szabályozhatjuk a legalsó, fe-
kete (black) csúszka alkalmazá-
sával.

Az 5/3 kép beállításai a követ-
kezők voltak a jó fekete-fehér 
alap eléréséhez:

• reds – Cyan-0, Magenta+22, 
Yellow-0, Black-0 (A narancs szí-
nekben a bíborok megemelésével 
erőteljesebb, a vörös felé hajló 
színt kaphattam.)

• Yellows – Cyan-0, Magenta-0, 
Yellow-0, Black-0 (A zöldek sár-
gatartalma miatt nem volt értelme 
hozzányúlni a sárga színhez, mi-
vel azzal a zöldet is változtattam 
volna. Zöld a CMYK rendszerben 

= sárga + kékeszöld. A zöldet vi-
szont sötétíteni kell a fekete-fehér 
végeredmény végett.)

• greens – Cyan+45, Magenta-0, 
Yellow+27, Black+70 (Itt érezhe-
tő az erőszakos belenyúlás a zöld 
színcsatornába.)

• cYans – Cyan-0, Magenta-0, 
Yellow-1, Black-41 (A párna szín-
világa pontosan jött, csak világo-
sítani kellett a fekete csúszka le-
húzásával.)

• blues – Cyan-0, Magenta-0, 
Yellow-0, Black+52 (Az üveg 
kékjét nem volt értelme megvál-

toztatni, csupán a fedettségét nö-
velni.)

• magentas – Cyan-30, Magen-
ta+19, Yellow-35, Black+37 
(Ebbe a csatornába a fal színe 
miatt kellett durván belenyúlni. A 
kékeszöld csökkentésével vörö-
set lehetett hozzátenni, a sárgáé-
val meg kéket. Emellett növeltem 
még a bíbor csatorna erősítésével 
is a lilás színezetet, a megfelelő 
fedettséget pedig a fekete növelé-
sével értem el.)

A semleges csatornákhoz nem 
volt értelme hozzányúlni, azok 
maradtak az alap 0 értéken.

Az eszköz korlátain belül ma-
radva nem találtam még mindig 
megfelelőnek az alapképet a fe-
kete-fehér átalakításhoz, így a 
kép további alakításon esett át az 
image > adjustments > hue/satu
ration eszközzel (lásd 3. ábra).

Az 5/4 kép master, tehát az 
összes színcsatornát érintő beál-
lításait nem használtam, miként 
a reds és a magentas színekét 
sem. Azokat rendben lévőknek 
ítéltem.

A Yellows csatorna telítettsé-
gét (saturation) +17 értékben 
növeltem. A greens fedettségét 
is a lightness –40 beállításával. 
A cYans telítettségét (saturation) 
azért kellett növelni +34 érték-
ben, mert világossága a lightness 
+29 értékű emelésével kicsit ki-
fakult.

A blues csatornát csupán telítet-

tebbé kellett változtatnom a satu
ration +32 beállításával.

Így jutottam el a végleges be-
állítású, színes alapképhez. Ha 
ezt a képet színtelenítjük, az 

A hosszú évek alatt formálódott, majd tökéletessé vált, filmalapú 
fekete-fehér fotózás a digitális felvételezés térnyerésével alapjaiban 
változott meg. Még a gyakorlott fekete-fehérezők számára is új kihí-
vást jelent a megváltozott képtranszformálási eljárások értelmezése 
és gyakorlati alkalmazása.

▲ 5/1 kép 5/1a kép ▲

▲ 5/2 kép ▲ 5/2a kép 2. ábra ▼ 5/3 kép ▼

3. ábra ▲

P h o t o s h o P  t r ü k k ö k

2Digitális
fekete-fehér technikák

vajda János
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alsó részeket már egészen jó 
tónusarányokban kapjuk. Ves-
sük csak össze az 5/2a képet az 
5/4a-val! A plüssvirág azonban 
rámutat az eljárás gyengeségé-
re. Vegyük sorra – az 5/4 képet 
alapul véve – a lehetséges átala-
kítási eljárásokat. Szeretném fel-
hívni a figyelmet arra, hogy ezek 
az eljárások lehetnek minden to-
vábbi fekete-fehér átalakításaink 
alapjai.

A preset legördülő menüben 
előre beállított színszűrőket al-
kalmazhatunk. Azt mondhatom, 
hogy a monochrome alapbeállí-
tás szinte sosem alkalmas a cél-
jainknak, mert a gyári előállítások 
egy átlagos szempontnak felelnek 
meg. 

Az 5/4b képen látható alapbeál-
lítás az alapkép 100%-os fedettsé-
gét preferálja. A constant csúsz-
kán ezt szabályozhatjuk. A plusz 
irányba világosítunk, a mínusz 
felé pedig sötétítünk. Az azonban 
rögtön látható, hogy már a virág 
tónusai is mennyivel jobban elkü-
lönülnek. Csekély állítással azon-
ban még tovább javítható a kép 
tónusvilága.

Ez persze rá is világít az eszköz 
korlátaira (5/4c kép). Mivel csak 
az RGB színekben állíthatunk, a 
kék csatorna sötétítésével a háttér 
is elsötétült kissé a szín kéktartal-
ma miatt. Ugyanezért nem lehet a 
vöröset sem sötétebbre venni. Bí-
bor = kék + vörös!

Az eszköz elsősorban az egy-
szerűsége miatt alkalmas gyors 
konvertálásra. Érdemes próbál-
kozni az előre beállított szűrőkkel, 
és esetleg finomítani rajtuk.

● Fekete-fehér eszköz
images > adjustments > Black & White

Ez az eszköz az egyik legizgal-
masabb lehetőség a Photoshopban 
a CS2 verzió óta. Viszont na-
gyon óvatosan kell kezelni, mert 
a teljes színcsatorna-választékba 
könnyen bele is keveredhetünk, 
és erős színhatásokat okozhatunk, 
ami csúnya lehet a végső képen. 
Az 5/5a kép az eszköz alapbeállí-
tásai szerint látható.

Az alapkép esetében az eszköz 
ezekkel a beállításokkal nem iga-
zán megfelelő. A preset legördülő 
menüben gyári szűrő beállítások 
találhatók elég széles választék-
ban. Érdemes végignézni őket egy 
adott kép esetében, melyikkel ér-

hetünk el számunkra megfelelő 
eredményt. Ennél a képnél azon-
ban saját beállításokkal lehetett 
közelíteni egy alkalmas tónus-
képhez.

Ez látható az 5/5b képen. A 
reds +10 értékkel a szirmok és 
a barnák, a Yellows +105-re nö-
velésével a virág sárga belse-
je is megfelelő tónust kaptak. A 
greens erőteljes, –70-re csök-
kentésével a szár is a helyére ke-
rült. A cYans-t a párna miatt kel-
lett +157-re emelni, a blues-t 
viszont az üveg miatt kellett –70-
re csökkenteni. Itt jelentkezik is a 
színhatás probléma. Az üveg ké-
keszöldtartalma miatt zavaró tó-
nusarányok jelentkeznek a kékek 
sötétítésekor. Ugyancsak élesebb 
a kelleténél a szár kontúrja a sár-
gák világosítása miatt, a világos-
zöld szín ugyanis sok sárgatarta-
lommal bír. A magentas-t viszont 
a háttér miatt kellett +96-ra növel-
ni, még akkor is, ha ezzel a szir-
mok is kissé világosabbak lettek.

● Átmeneti térkép
images > adjustments > gradient map

Általában ezt tartom számomra a 
legalkalmasabb eszköznek a fe-
kete-fehér átalakításokhoz. Az 

▲ 5/4 kép 5/4a kép

▲ 5/4b kép: Red+40, Green+40, 
Blue+20, Constant-0

5/4c kép: Red+45, Green+45, 
Blue-10, Constant+4 ▲

5/5a kép: Reds+40, Yellows+60, 
Greens+40, Cyans+60, 

Blues+20, Magentas+80

5/5b kép ▼

▲ 4. ábra

▼ 5. ábra

▲

▲

● Csatornák keverése 
images > adjustments > channel mixer

Az eszköz az RGB színcsatornák 
egymáshoz való viszonyát sza-
bályozza. Ezen az elven működ-
nek a fényképezőgépekbe épített 
virtuális színszűrők is, előre be-
állított értékekben. Ezzel extrém 
színezéseket állíthatunk be a szí-
nesben hagyott képeken, viszont 
a monochrome kapcsolót aktivál-
va viszonylag egyszerűen szabá-
lyozhatjuk fekete-fehér képeink 
tónusait, a színcsatornák fedett-
ségének szabályozásával. Plusz 
irányba világosíthatjuk az adott 
színt, illetve a mínusz felé sötétít-
hetjük.
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revers-zel negatív képbe kapcsol-
hatjuk az eredményt. Az átmene-
ti ablak melletti nyílra kattintva 
nyílik le a különféle előre beállí-
tott átmenetek választéka (lásd a 
6/b ábrát!). A kis, jobbra mutató 
nyílra kattintva egy menü jelenik 
meg, ebből számunkra a preset 
manager a legfontosabb, hiszen 
az általunk beállított átmeneteket 
itt nevezhetjük el úgy, hogy meg-
könnyítsék számunkra a továb-
bi felhasználások alkalmával az 
előkeresésüket. Az előre beállított 
átmenetek között található egy 
black, white elnevezésű. Ez a 
gyári alapbeállítás. Ez egy új pár-
beszédpanelen ellenőrizhető, amit 

A K ablakban állítsuk át az ér-
téket 100%-ra! Így egy teljes ská-
lájú, 100–0%-ig tartó, lineáris 
átmenetű fekete-fehér tónusátme-
netet kapunk a képeinkre. A new 
gomb megnyomásával ezt ment-
hetjük is a többi beállított közé. 
(Ezt a panelt becsukva lesz majd 
lehetőségünk a preset managert 
újra elérni, és ezt az átmenetet a 
saját kedvünk szerint átnevez-
ni, az előbb említett módon.) Az 
5/6b képen szemmel látható a lé-
nyeges különbség az előbbi válto-
zathoz képest.

Az átmeneti sáv feletti csúsz-

kákkal az átmenet átlátszóságát 
lehet szabályozni, ennek a réteg-
maszk beállításánál van jelentő-
sége, ebben az esetben nincs. Fe-
kete-fehér tónustérképünket az 
alsó csúszkákkal szabályozhat-
juk, hasonlóan a levels menü-
höz. A bal oldali csúszka jobbra 
mozgatásával határozhatjuk meg, 
hogy melyik tónusértéktől indul-
jon ki a 100%-os feketedés, és 
értelemszerűen ugyanígy műkö-
dik a fehér oldal is. A bármelyik 
csúszkára kattintva megjelenő át-
meneti középpont szabályzóval 
a lineáris átmenetet tolhatjuk el 
a középtónusokban. Balra vilá-
gosíthatjuk, jobbra sötétíthetjük 
ezeket.

A kép is megkívánta ezt a be-
avatkozást. A fekete oldal hely-
zetét (location) csupán 1%-ra 
módosítva, és ehhez képest a kö-
zéppontét 50-ről 35%-ra áthelyez-
ve kaptam a számomra megfelelő 

végeredményt, amely az 5/6c ké-
pen tekinthető meg.

Mint látható, alaposan el lehet 
veszni a lehetőségek sokrétűségé-
ben. Fontosnak érzem, hogy min-
denki megtalálja a magának leg-
egyszerűbben kezelhető eljárást, 
de az egyéni fekete-fehér megjele-
nés iránti igényt érzem a legjelen-
tősebbnek. Össze lehet ugyan vet-
ni a három eljárás végeredményét, 
de mivel annyira szubjektív témá-
nak és kivitelezésnek tekinthetjük 
ezeket, vegyük inkább kiinduló 
példáknak. Témánként és igé-
nyenként változhat, hogy minek 
hogyan kell kinéznie. Sok esetben 
érdemes az első kettő eljárás akár-
melyike után próbaképpen még 
megnézni a képet a gradient map
ben is. RAW-ból fekete-fehérbe 
kibontott vagy szkennelt analóg 
állomány esetében meg kötelező-
nek is mondható. Erről azonban a 
következő részben…

▼ 5/6c kép

▼ 6/a–d ábra

▼ 5/6a kép  5/6b kép ▼ ▼

eszköz sokrétű alkalmazást tesz 
lehetővé. Egyrészt színes, vagy 
akár fekete-fehér (RGB szín-
vezérlésű) képeinket lehet ext-
rém színezésekre konvertálni, de 
rétegmaszkjaink átmeneti tó-
nushatárait is ezzel állítjuk be. 
Ezen az elérési útvonalon az esz-
köz egy kép szürkeskálás tónu-
sainak beállítását szolgálja. Az 
alappanelen (lásd a 6/a. ábrát!) a 
nagy ablakban látható a pillanat-
nyilag aktuális átmeneti beállítás. 
A dither kapcsolóval az esetle-
ges tónusvezérlési bizonytalansá-
gokat korrigálja a program, míg a 

az átmenetbe kattintva érünk el 
(lásd a 6/c. ábrát!). Az alul látha-
tó átmeneti sáv bal oldalán a kiin-
duló legsötétebb érték található. A 
csúszka négyzetébe kattintva ak-
tívvá válik lentebb a hozzá tarto-
zó színkijelzés. Ebbe újra belekat-
tintva a színbeállítási panel ugrik 
fel. A gyári alapbeállítás 90%-os 
legerősebb feketedést engedélyez, 
míg a fényekre engedélyezi a 0% 
fehéret. Ennek a beállításnak a 
képe látható az 5/6a képen. Mint 
látható, így nincs semmi dinami-
kája, hiányoznak az igazán erős 
feketék a képből.

HI
RD

ET
ÉS
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A  h ó n A P  r e k l á m f o t ó j A benkő Sándor sorozata

A partnerkapcsolati testi erőszak-
kal kapcsolatos esetek 95%-ában 
a férfi az agresszív fél, és nőt bán-
talmaz. Minden ötödik nőt rend-
szeresen bántalmazza a partne-
re. Ez jelenleg Magyarországon 
mintegy félmillió bántalmazott 
nőt, és ennél valamivel kevesebb 
bántalmazó férfit érint. Minden 
etnikai csoporton, társadalmi ré-
tegen és lakóhelyen belül hasonló 
arányban találkozunk bántalma-
zókkal és áldozatokkal. A verés 
és a bántalmazás számos esetben 
bűncselekmény, ezért nem ment-

hető fel azzal, hogy otthon törté-
nik. Magyarországon a meggyil-
kolt nők 60 százaléka házastársa 
vagy élettársa áldozata. Ez nem 
egyéni, hanem társadalmi prob-
léma.

Az Amnesty International és a 
DDB reklámügynökség szerve-
zésében valósult meg a családon 
belüli erőszakra mint jelenség-
re reflektáló kampány. A kreatív 
koncepció hétköznapi helyzete-
ket mutat be, úgy, hogy a fizikai 
erőszak nem jelenik meg a képe-
ken, csak sejteni lehet a szereplők 

gesztusain, kifejezésein keresztül. 
Az agresszor sem látható, otthoni 
tárgyak (létra, hűtő, ajtó) szemé-
lyesítik meg, ezzel is emelve a fo-
tók drámai hangulatát.

A világítást és a kompozíciót 
is úgy próbáltam beállítani, hogy 
ne érződjön a képeken a műtermi, 
steril, megtervezett hangulat. A 
családi ebéd és a reggeli ébredés, 
vagy az esti tévénézés meglesett 
pillanatot ábrázol.

A sorozat elnyerte a Cannes 
Lions International Festival of 
Creativity egyik díját.

Hajdu András: 
Sok nő csapódik a hűtőnek, 
mert nem volt jó a szex

Sok nő csapódik a hűtőnek,  
mert nem volt jó a szex

Sok nő esik le a létráról,  
mert az ebéd nem volt finom

Sok nő rohan az ajtónak,  
mert rossz csatornára kapcsolt
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Hajdu András Budapesten szü-
letett 1973-ban. Tanulmányait 
az érettségi után a 6. Sz. Ipari 
Szakmunkásképzőben végezte 
fényképész szakon.

Hamar a reklám- és divat-
fotográfia irányába fordult az 
érdeklődése, ahol a mai napig 
komoly szakmai eredményeket 
tudott elérni. Reklámügynöksé-
geknek, magazinoknak és napi-
lapoknak dolgozik, néha közvet-
lenül cégeknek. Az alkalmazott 
fotográfián kívül az önkifejezés 
szándékával is fotózik és állít ki.

Fényképeivel sikeresen szerepel a Sajtófotó Pályázatokon. 1994–1996 között első és második díja-
kat is nyert különböző kategóriákban, 2001-ben a Magyar Fotóművészek Szövetsége különdíját kapta, 
míg 2008-ban első díjat nyert a Művészet és Tudomány kategóriában.

2001 és 2002-ben Pécsi József-ösztöndíjas.
Saját műtermében dolgozik Pesten, a Duna-parton, profi technikai körülmények között.

■ Technika

A fényhelyzetre a kevert fény-
viszonyok voltak jellemzőek. A 
nagy felületű ablakon beeső ter-
mészetes napfény keveredett a 
Broncolor vakufénnyel. A főfény 
ebben az esetben a napfény volt. 
A motívum bal és jobb oldalá-
ról egy-egy 120 cm-es hosszúkás 
Lightbarral, a kamera felől pedig 
egy 60 cm átmérőjű Beauty Dish-
sel világítottam. A fényerőt egy 
Broncolor Grafit A4-es és Verso 
A2-es adta.

Ebben a munkában a fényará-
nyok finomhangolása volt komoly 
kihívás.

A felvételek Contax 645-ös ka-
merával készültek, Phase One 
V25 hátfallal.

A blende és a záridő kombiná-
ciója a mélységélesség fontossá-
ga miatt 16 és 1/30 volt.

HI
RD
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H a összerakjuk az izosz és 
Héliosz szavak jelentését, 

akkor világos az izohélia jelen-
tése: „ugyanolyan fényességű”. 
Felvételünket tehát ugyanolyan 
fényességű tartományokra fogjuk 
bontani, majd tetszés szerint 
megszínezzük az egyes tartomá-
nyokat. Átfogalmazva: szürkeár-
nyalatos képet úgy alakítunk át, 
hogy minden egyes általunk meg-
határozott fényességtartományt 
ugyanolyan tónusra színezünk. 
Ha fekete-fehérben dolgozunk, 
monokróm képet kapunk, de szí-
nesben nagyon szép grafikai hatást 
állíthatunk elő. Az eljárás feltalá-
lója D. Romer lengyel fotóamatőr.

Festett fotók

Analóg technikában az izohéliát 
fáradságosan lehet előállítani. 
Kemény filmre kell reprodukálni 
az eredetit, annyiféle expozíció-
val, ahány részre bontjuk a tónus-
skálát. Ezután meg kell festeni az 
egyes tónustartományokat, ame-
lyek így színkivonattá válnak. Az 
egész eljárás egyik sarokköve az, 
hogy lyukasztott regiszterrel kell 
tartani az illesztést, hogy a szín-
kivonatok egymáshoz képest ne 
csússzanak el. A regiszterre a fel-
vételezéskor (reprodukció) és a 
végső papírkép vagy dia szendvi-
cselésekor is szükség van. Aki a 
nyomdászat szép mesterségéhez 
ért, egyből rájöhet, hogy az egyes 
színkivonatok nyomólemezre 
is kerülhetnek vagy szitázhatók 
(könyvformában bővebben: Sár-
közi Róbert: Grafikai technikák).

Az izohélián, azaz az így módo-
sított fotón, nincs fokozatos szín-
átmenet, verlauf vagy grádiens: 
a valóságszerű árnyalatok teljes 
hiányát találjuk. Az izohélia lép-
csőzetesen érintkező, határo-
zott kontúrok mentén találkozó 
homogén tónusokból áll. Ezek-
nek a fedettségét (monokróm 

izohélia) vagy színét (színes 
izohélia) tetszőlegesen megvá-
laszthatjuk. A kontúrok által meg-
határozott tónusok kiterjedését 
és ezzel együtt az alakját analóg 
eljárásnál a maszkokkal befolyá-
soljuk, melyet az expozíció vál-
toztatásával érünk el. A digitális 
megvalósításnál a maszkokat 
az alábbiakban leírt threshold, 
azaz küszöb beállításával fogjuk 
módosítani. A digitális technika 
jelentősen megkönnyíti az izo-
hélia elkészítését. Itt jegyezem 
meg, hogy a digitális fotográ-
fia feladata nem a megapixelek 
értelmetlen hajszolása. Hanem 
az, hogy szépet alkossunk, hogy 
a minőséget növeljük a mennyi-

séggel szemben. Véleményem 
szerint akiknek a fotótörténet 
vagy a művészet a hivatása, azok-
nak kötelező lenne a régi techni-
kák digitális adaptálása. Amellett 
persze, hogy a digitális technika 
új lehetőségeivel olyan új eljá-
rásokat fejlesztenek ki, melyek 
csak digitális úton valósíthatók 
meg. Mint ahogyan vannak olyan 
labortrükkök, melyek nem lesz-
nek soha adaptálhatók digitálisan.

Infrafelvételekkel nagyon 
szép eredményt lehet elérni izo-
héliázásnál, ugyanis a kontúrok 
melletti túlsugárzás (Kodak HIE/
HSI) nagyon jól felhasználható 
a formák kiemelésére. Hasonló 
túlsugárzást a lágyrajzú objek-

tívek használatával lehet elérni. 
Ezek hiányában a lágyító szű-
rőket is használhatjuk (DUTO, 
Softar, Kelpar előtét stb.). A digi-
tális érában a digitális lágyítás is 
megengedett: a gaussian blur az 
egyik legjobb digitális szűrő erre 
a feladatra. Lágyításnál figyeljünk 
arra, hogy csak kismértékben 
varázsoljunk ködöt a felvételre. 
A nagyobb lágyítás a pontos 

kontúrrajzot teszi tönkre, így 
kevésbé lesz élvezhető az elké-
szített izohélia. A bemutatott fel-
vételek is lágyrajzú objektívekkel 
készültek: Rodenstock Imagon 
H5,8/250 mm, illetve Fujinon SF 
5,6/250 mm. Ha valaki a lágyí-
tásnak nem híve, ne essen két-
ségbe! Kontúréles felvételekről 
is nagyon szép izohéliák készít-
hetők.

Izohélia
digitális úton

török György

Izosz: ugyanolyan, Héliosz: a napisten a gö-
rög mitológiában. Kultúrtörténeti okból így 
minden fénnyel összefüggő jelenséget, eljá-
rást Hélioszról neveztek el. Hasonlóan eh-
hez, a fényre aktívan reagáló vagy a fényt ki-
bocsátó anyagok nevei között is fellelhetjük 
Hélioszt. A héliumot például a Napban talál-
ták meg először, de a fotográfiában is isme-
rünk hasonló elnevezést: héliogravűr (nap-
fénynyomás), Heliar objektív (Voigtländer), 
Helios objektív (Krasznogorszk gyár – Zenit 
fényképezőgépek). A Nap olyan fontos szá-
munkra, hogy más nyelven is neveztek el róla 
nagy fényerejű objektívet: Sonnar (Zeiss).



Szoftveres előhívás

Izohéliázáshoz legalább Photo-
shop 6.0-ra lesz szükségünk, 
mert ebben volt először spot 
channel. A munka megkezdése 
előtt a Photoshop kijelzési opci-
óiban – azaz a preferenciákban 

– kapcsoljuk be a color chan
nels in color-t! A CS3-as és 
újabb verziókban ezt a beállít-
ható menüpontot show channels 
in color néven találjuk meg, a 
preferenciák ablakában, az inter
face opciók között. Első lépés-
ben a kiválasztott képet alakítsuk 
szürkeárnyalatossá, állítsuk be a 
fekete- és fehérpontot, a közép-
szürkét, majd élesítés és retus 
után kezdjünk dolgozni.

A laYers fület kiválasztva alul 
találjuk a create new fill or 
adjustment laYer-t. Válasszuk 
a threshold… opciót. Egy hisz-
togramot fogunk látni, melyen 
egyetlen csúszka mozgatható. 
Ezzel határozhatjuk meg, melyik 
szürkeértéknél helyezzük el a 
fekete és fehér közös küszöb-
értékét. Más árnyalatot ugyanis 
nem fog tartalmazni a kép. Ha 
a csúszkát mozgatjuk, láthatjuk, 
hogyan változik a kép karaktere. 
Játsszunk el egy kicsit a képpel, 
élvezzük az alkotás örömét! 
Általánosságban az érvényes, 
hogy ahol magas a hisztogram, 
ott sűrűbben vágunk, ahol ellapo-
sodó, ott ritkábban. A fehértől a 
feketéig ily módon, a threshold 
művelettel fogjuk felszeletelni a 
teljes árnyalattartományt. Szisz-
tematikusan dolgozzunk: a feke-
tétől induljunk, állítsuk be a 
vágást, majd az adjustment 
laYer-t duplikáljuk. Kapcsoljuk 
ki az előbb beállított réteg látha-
tóságát. (Mindig csak a legfelső 
réteg legyen látható!) Ezután 
toljuk tovább a csúszkát, és dup-
likáljunk újra. Tegyük ezt addig, 
amíg a fehér előtti utolsó küszö-
böt kijelöltük. Közben mindig 

keletkezik egy rétegmaszk is, de 
ezeket kitörölgethetjük útközben. 
Mentsük el képünket PSD-ben, 
azaz a Photoshop saját formátu-
mában!

Most figyelmesebben kell dol-
gozni, mert a Photoshop nehézsé-
get támaszt. Az első adjustment 
laYer-től kezdve tegyük a követ-

kezőket: tegyük láthatóvá a 
sorban következő (!) réteget és a 
hátteret. A merge visible parancs-
csal másoljuk össze őket. select 
all után edit > copY, ezután pedig 
rögtön undo! A modernebb Photo-
shop verzióknál a historY-ban 
lépjünk vissza a merge visible 
parancs előtti címkére. Ezáltal 
az összes rétegünk visszatér, de a 
clipboardon ott van a szükséges 
kép. Kattintsunk a channels fülre, 
és a new spot channel… parancs-
csal hozzunk létre egy új szín-
csatornát. A megjelenő ablakban 
nevezzük el a réteget (ha gondol-
juk), a soliditY-t állítsuk 100%-
ra, és válasszunk egy színt. Ezzel 
egy réteget megszíneztünk! Most 
paste paranccsal másoljuk be a 
vágólap tartalmát! Kis gyakorlat-
tal, színtani ismeretekkel, a színe-
ket már előre be tudjuk állítani a 

kész képhez. Kattintsunk a laYers 
fülre, és csináljuk cikilikusan 
végig ugyanezt, amíg az összes 
réteget spot channel-lé nem 
alakítottuk. Mentsük el képün-
ket! Jelen állapotában a kép csak 
Photoshop (PSD) formátumban 
lesz sérülésmentesen menthető.

Ezután már csak az a dolgunk, 
hogy az egyes színkivonatok 
színét harmonizáljuk a témával 
és elképzeléseinkkel. Az egyes 
spot channel-ekre kettőt kat-
tintva változtathatunk a színeken. 
Érdemes a szűken vágott kontú-
rokat sötét színűre változtatni. A 
világos témarészleteknek vilá-
gos, a sötéteknek pedig sötét színt 
választani. Azzal is sokat befo-
lyásolhatunk a kép megjelenésén, 
hogy milyen finom lépésekben 
ugranak a színek az egyes szürke-
tartományok között. Szolarizációt 

is létrehozhatunk, ha egyes tarto-
mányokban fordított tónusskálát 
adunk: a világosabb képrészlet 
lesz a sötétebb, a sötétebb pedig 
világosabb. Egyes spot channel-
eket életlenítünk gaussian blur 
szűrővel. Ezáltal kissé festmény-
szerűvé válik a hatás. Másokra 

pedig zajt adhatunk (add noise…), 
ha a moarésabb hatás a cél.

Utoljára konvertálnunk kell 
a képet, és a színrendszert kell 
meghatároznunk, ugyanis a fotó-
laborok és a képnézegető szoft-
verek nem támogatják ezt a 
képfelépítési rendszert. Először 
töröljük ki az összes threshold 
réteget. Utána a channels fülecs-
kére kattintva jelöljük ki a leg-
felső, még graY, azaz fekete-fehér 
csatornát. Az image > mode > rgb 
vagy cmYk parancs után válasz-
szuk ki az összes spot channel-t 
és a merge spot channel parancs-
csal egyesítsük őket. A kiválasz-
táshoz egyenként kell minden 
csatornára klikkelni. Munkálko-
dásunk végeredményeként létre-
jön a választott színrendszerben 
a felhasználható kép. Más kiter-
jesztéssel vagy néven mentsük el 
(JPEG, TIFF stb.).

Ha az egyes színkivonatokra 
van szükségünk, a flatten image 
parancs után (laYers fülecske) 
a split channels parancsot kell 
kiadni (channels fülecske). Az 
egyes kivonatokat fekete-fehérben 
látjuk viszont, mint azt a nyomdai 
filmeken szokás. Persze hasonló 

– de nem ilyen – effekteket egyéb 
szűrőkkel is létre lehet hozni, job-
bára RGB-ben. Nyomdászati 
megvalósításnál sajnos a direkt 
színek miatt bajban leszünk, 
ugyanis az izohéliát jobb nem 
CMYK színre bontott formában 
nyomni. A nyomdai rács ugyanis 
degradálja a hatást. Arról nem is 
beszélve, hogy az alkotás öröm, 
az így felépített izohélia nagyon 
finoman és pontosan befolyásol-
ható, és egyedi kézimunka. Két 
klikkelésben ilyet viszont nem 
találhatunk.

Az izohélia digitális megva-
lósításában ifj. Megyeri Lajos 
tanítványom segítségére támasz-
kodtam, melyet ezúton köszönök 
meg. Sok sikert és jó időtöltést 
kívánunk!

2�
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Mitől
jó? Szarka klára  

sorozata

A Piros asztal, piros szék című fo-
tográfia 2008-ban készült. Készítő-
je akkor már nyolcvankét esztendős 
volt. Ennél a ténynél meg is állhat-
nánk kalapot levéve, a fotót meg 
sem kéne néznünk alaposabban. 
Hiszen micsoda remek fizikum, ép 
test és lélek kell ahhoz, hogy valaki 
képalkotással foglalkozzék a nyol-
cadik iksz után. Mosolygós vállve-
regetéssel konstatálhatnánk, hogy a 
szeretett Lajos bácsi a hivatását, mi 
több szenvedélyét még ilyen idő-
sen is jó kedvvel műveli. S egyálta-
lán nem ez volt a legkésőbb készült 
darab a tárlaton.

Már annak is örülhetnénk, ha a 
kép elfogadható színvonalú volna, 
beleillene a hagyományos fényké-
pezés áramlatába. Olyan, amilyet 
az évtizedek óta fényképező idő-
sebb fotográfusoktól megszoktunk. 
Vagyis, nyersebben fogalmazva: 
régimódi, tisztes kép, amiben azt 
értékeli a közönség, hogy alkotó-
ja még mindig képes megismétel-
ni korábbi művei színvonalát.

Csakhogy ebben az esetben – s 
a kiállított hattételnyi fénykép kö-
zül jó néhánynál – nem ezzel kell 
beérnünk. Választott képünk ese-
tében mellékes, hogy története-
sen 82 évesen exponálta készítő-
je – aki amúgy nem mellékesen a 
magyar fotográfia méltán szeretett 
és tisztelt figurája –, hanem csakis 
a kép az érdekes maga. Ugyanis e 
puritánul egyszerű színes fotó fiata-
los és eleven szemléletről tanúsko-
dik. Azoknak a képeknek a sorába 
illeszkedik, amelyeken az alko-

tó egyik legfontosabb képszerve-
ző eszközével, a hiánnyal operál. 
Vagyis az teszi érdekessé, különös-
sé, már-már drámaivá a látványt, 
ami nincs a képen. Ez csak látszó-
lag ellentmondás. Tudni kell hozzá, 
hogy a fénykép nem egyenlő azzal, 
ami éppen az objektív előtt volt a 
készülés pillanatában. A fénykép, 
amikor már elkészült, már egy 
kiállítóterem falán lóg, teremtett 
látvány. Olyasmi, aminek minden 
négyzetmillimétere sugall valamit.

Nagy Lajosnak jó érzéke van a 
hiány misztikus drámaiságának 
ábrázolásához. Elég csak az Ausch-
witzban készült fotójára vagy a 
másik székes kompozícióra, a Fe-
hér székekre gondolnunk. Azok az 
attribútumok – székek, asztalok, 
cipők –, amelyek azonnal az ember 
jelenlétét feltételezik, ember nélkül 
zavarba ejtőn magányosak, hiányt 
árasztók lesznek. A fotón az üres 
szék olyan, mint a puska a színpa-
don. Utóbbitól mindenki azt várja, 
mikor sül el, a székekbe pedig ülni 
kellene, odavárnánk a kép főhősét. 
Az üres szék a fotón a legtöbb eset-
ben nemcsak úgy egyszerűen üres, 
hanem már megüresedett, vagyis 
hiányzik valaki belőle, vagy még 
üres, érkeznie kellene valakinek a 
látványba, s kitölteni az űrt.

Ám Nagy Lajos a hiányt még to-
vább fokozza. Nincs senkink, aki 
ehhez az asztalhoz ülne, ám az asz-
tal és szék árnyéka, mint furcsa ant-
ropomorf figura a háttérből – ami 
valójában a képközép – felmaga-
sodva nézi a szerényen a jobb sa-

rokba búvó főmotívumot. Előtér és 
háttér, főmotívum és mellékmoz-
zanatok szabálytalan kölcsönhatás-
ban. Föl kellene borítaniuk a kom-
pozíciót, mégsem képesek rá. A 
sötét és világos, a semleges tónusú 
(váltakozva sötét és világos) háttér, 
s az egyetlen, de nagyon markáns 
színt, a vöröst képviselő szabály-
talan főmotívum valamitől mégis 
igazi, a képkeretet maradéktalanul 
kitöltő állóképként viselkedik.

Azt hiszem, éppen a hiány fo-

Fejtsük meg a jó fénykép titkát. Ezút-
tal Nagy Lajos egyik felvételén gondol-
kodunk. Ez a fotó a művész Látványaim 
6 tételben című retrospektív tárlatán is 
szerepelt a Magyar Újságírók Országos 
Szövetségének székházában. A tárlat apro-
pója az alkotó 85. születésnapja volt.

kozásának harmadik eszközétől, a 
merész vágástól válik érvényessé 
s képileg szabályossá a szabály-
talan látvány. A néző ösztönösen 
tolná szét a képkeretet, hogy vég-
re többet megfejthessen a talányos 
látványból, de be kell érnie a töre-
dékekkel. S éppen ettől, a kompo-
zíció határozott keretezésétől ke-
rül a látvány más dimenziókba. A 
képen tényleg piros asztal és szék, 
meg napsütés és árnyék látha-
tó, de a fotó nem pusztán ennyiről 

„beszél”. Emlékeket hoz elő, érzel-
meket generál, a lelkét érinti meg 
a nézőjének. Olyasmivel hat, ami 
pedig nem is látható.

Az ügyes fotográfusok sok min-
dent képesek megörökíteni, s 
mennyi szó esik arról, hogy mi le-
gyen a képen. Érdemes volna egy-
szer elgondolkodni azon, hogy mi 
ne legyen rajta. Nézegessék Nagy 
Lajos fotóját! A lelkünk mélyén 
mind tudjuk: ami hiányzik, sok-
szor az a legfontosabb.
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É vente eljárunk családosan a 
mindig másutt megrendezett 

egyhetes Természettudományi 
és Ornitológiai Táborba. Ezúttal 
a Pilis hegyei vették körül azt a 
völgyet, ahol Kesztölc határában 
több mint háromszázan mértük 
föl a környék természeti és kultu-
rális szépségeit különböző szek-
ciókban (faunisztika, botanika, 
gyűrűző, fotós és ifjúsági). A 
tábor gerincét természettudomá-
nyokat tanító, vagy ezek oktatá-
sát éppen tanuló fiatalok (és kissé 
korosabb fiatalok) képezik, de 
szinte minden egyéb szakma kép-
viselője is jelen van, vállalkozótól 
informatikusig, rendőrtől orvosig.

Ennek a színes tábornak rend-
szeres esti programja a rendkí-
vül népszerű táncház, amelyhez 
a tábor apraja-nagyja csatlakozik, 
és amelyhez a zenét a táborla-
kók közül a különféle zeneszerszá-
mokhoz értők szolgáltatják. Ez 
utóbbiak egyike Samu, a 21. szá-
zadi igric, becsületes nevén Arató 
András, aki a népi művészetek 
szinte mindegyikében komoly 
mélységekig jártas, és akinek (és 
persze társainak) személyisége 
mágnesként vonzza az autenti-
kus magyar népzenét szeretőket 
(meg azokat is, akik azt gondol-
ják magukról, hogy nem annyira 
szeretik vagy értik), és az erre a 
zenére táncolni vágyókat. Hihe-
tetlen varázsa van azoknak az 
alkonyoknak, amikor ők muzsi-
kálni kezdenek.

Az egyik ilyen estén a természet 
is ragyogó naplementével ara-
nyozta be az arcokat. A csaknem 
vízszintesen bejövő súrló fény 
világította meg Samu arcát – a 
bal szemét teljesen megvilágítva, 
jobb szemét a sötét arcfélből 
megfelelően kiemelve –, és ez a 
szembe érkező sugár okozta, hogy 
a pupillája szerencsésen beszűkült, 
és ettől az éppen a kamerába néző 
szemek szinte hipnotikus, sámáni 
kifejezést adtak az arcnak. A régi 

népies ruházat, a szalmakalap, és 
az alóla kilógó hosszú hajtincsek 
csak fokozták ezt a hatást. Évez-
redek ívén át hatol hozzánk ez a 
tekintet, mikor nagyon mélyen 

f o t ó s  s z e m m e l
21. századi igric

lévő húrok pendülnek meg ben-
nünk a zenével egy ritmusra.

A kép Nikon D700-zal készült, 
2,8/80–200 mm-es objektívvel.

Vizúr János
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Tizennyolc éve ismerjük Peter 
Coelnt, aki éppen két évtizede 
nyitotta meg Leicashop nevű fo-
tósboltját, és tíz évvel ezelőtt 
kezdte meg árveréseit – West-
Licht néven – múzeummá alakí-
tott korábbi műtermében. Férjem 
tagja volt a világban mára már 
reménytelenül szétszóródott, ti-
zenkét tagú nemzetközi szakér-
tői csapatnak, így Petertől gyak-
ran kapunk baráti meghívásokat. 
Legutóbb júniusban ünnepeltünk 
együtt Bécsben az előbb említett 
kettős jubileumon. Kaufmann úr, 
a Leica cég tulajdonosa több exk-
luzív ajándékot hozott, ezek kö-
zül két, külön sorszámozott Lei-
ca most szerepelt is az árverésen. 
(Rátérve a szikár, lényegi részle-

tekre: a 0,95-ös fényerejű objektí-
ves M3-P 60 ezerért, az M9-P 48 
ezer euróért kelt el.) Ne várja sen-
ki, hogy ilyen kamerákkal Pesten 
találkozik a használtcikkpiacon; 

a cég ajándéka abban állt, hogy a 
Leica shop fennállásának 20. év-
fordulójára húsz példányt készí-
tettek a gyárban az M9 módosí-
tott változataiból…

A régi fényképezőgépek árve-
rése ezúttal is 11 órakor kezdő-
dött. Mi persze már korábban 
érkeztünk, hiszen ilyenkor az 
aukcionált példányokat kézbe ad-
ják, alaposan meg lehet vizsgál-
ni őket. (Világítós nagyítót is ad-
nak.) Nagy előnye ez a személyes 
megjelenéses árveréseknek az in-
ternetes aukciókkal szemben, hi-
szen bármilyen sok és jó minő-
ségű képet tesz is közzé az eladó, 
más, ha a vevőjelölt testközelből 
szemlélheti a tárgyat. Sokan pél-
dául azonnal meg is szagolják az 
adott eszközt, hiszen a bőrözés 
könnyen megpenészedhet, amit 
jellegzetes illata azonnal elárul.

Nekem persze kissé unal-
mas, hogy férjem az ismerősök-
kel hosszan nézegeti a kamerákat, 
objektíveket, tartozékokat. Há-

rom-négy nyelven magyaráznak 
egymásnak – érdekes, ilyenkor 
jól megértik egymást a japán, kí-
nai, francia, angol, osztrák és né-
met gyűjtők! Közben egy kis zseb-
fényképezőgéppel készítettünk 
néhány jegyzetnek mondható fel-
vételt, hiszen ki tudja, mikor 
találkozik az ember a most 
előkerült régi kamera 
vagy objektív egy má-
sik példányával…? 
Az apró részlete-
ket viszonylag jól 
mutató közelfel-
vételekből mel-
lékelünk néhá-
nyat.

Pontban 11-
kor kezdődött 
el a 650 tétel ár-
verése. Az egy-
kori műteremben a 
kezdéskor megteltek 
a széksorok, amelyek 
késő délutánra bizony 
kiürültek. Nem kell ugyan-
is személyesen Bécsbe utazni; 
jó néhány érdeklődő írásbeli véte-
li megbízást ad vagy telefonál. 
Mi az osztrák röntgenorvos 
barátunkkal és pesti köz-
gazdász kollégámmal – a 
régi kamerák rajongójával 

– egy kis magyar szigetet 
alkottunk. Osztrák barátunk 
udvariasságból magyarul jaj-
dult fel az első százezer euró fe-
letti leütéskor: a disznóbőr borí-
tású 1930-as Leicánál. 121 200 
euróért kelt el egy fekete Leica 
MP 1958-ból, majd egy pirosra 
festett víz alatti tok borzolta a ke-

fél napos árverés Bécsben – 
ahogy egy fotósfeleség látta

Ritkaságok, érdekességek
kalapács alatt

délyeket. Nem gondolom, hogy a 
búvárok gazdagok lennének, min-
denesetre az amerikai hadsereg 
részére 1970-ben gyártott Leica 
tartozékért 150 ezer eurót fizetett 

egy vásárló. Sokan gyűjtik a Lei-
ca másolatait is. Ezek közül egy 
Kínában, 1977-ben nagyon kis 
példányszámban készített – Vörös 
Zászló nevű – kamera, három ob-
jektívvel 108 ezer euróba került. 
(A kikiáltási ár 16 ezer volt, a le-
ütési pedig 90 ezer. Ezen az árve-

résen a leütési árhoz még 20% 
jutalékot adnak hozzá, így 

alakult ki a végösszeg.) 
Jócskán akadtak har-

minc-, negyven-, sőt 
hatvanezer eurós té-
telek is; a WestLicht 
árverésén közön-
ségesnek mondha-
tó sorozattermékek 
alig fordulnak elő. 
A pesti Rollei Klub-
osokat ismerem; egy 

ideig még a közvet-
len szomszé-

A WestLicht idei 
fénykép- és fotog-
ráfiai eszköz árve-
résére november 
12-én került sor 
a bécsi aukciósház-
ban. Az esemény 
több mint 200 licitá-
lót és gyűjtőt vonzott 
a helyszínre. Az árve-
résen bemutatott 650 
fotós eszköz 94%-a, 
összesen 2 600 000 
euró értékben kelt 
el, ami szenzáció-
nak számít. A fény-
képek piaca kicsit 
kisebb volt, közel 200 
alkotás került kala-
pács alá, 83%-uk 
kelt el, 482 000 euró 
értékben. Mindez 
egyetlen nap alatt. 
Lássuk a részleteket!
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dunk is Rolleiflex-gyűjtő volt. Az 
ő érdeklődési területükről érkezett 
a 2,8-as fényerejű fényképezőgép 
1949-ben előállított prototípusa, 
amelyért 2640 eurót fizetett egy 
licitáló.

Szinte bútortárgyak a régi, 19. 
századi favázas kamerák. Ezek 
olykor nem is túl drágák. Sze-
rencsére referenciaként 
megtekinthető az árve-
rés alatt is a WestLicht 
állandó fototechni-
ka-történeti kiállítása, 
mely számos fontos-
nak mondható típust 
eredetiben mutat 
be. Így ha egy-egy 
részletet utólag pó-
toltak, és ezért nem 
odaillőnek tűnik, a 
kételkedő gyűjtő az 
aukcionált példányt 
rögtön egybevetheti a 
kiállítottal. A favázas szte-

reo-fényképezőgépek minden-
ki kedvencei, most egy francia 
gyártmányú 2160-ért, egy angol 

– az 1890-es évekből – 1800 euró-
ért kelt el.

Minden eddiginél sikeresebb 
volt Bécsben november 12-én a 
West Licht ötödik fényképárve-
rése, amelynek kétszáz tételéből 
83% kelt el, 482 ezer eurós be-
vétellel.

A legtöbbet (36 ezer eurót) a 
legelső tételért fizették, amelyet 
20 ezerről indítottak. A sikerhez 
a régiség (1848 körül készült) és 

ritkaság mellett talán az is hoz-
zájárult, hogy „egyet fizet, kettőt 
kap” alapon kínálták a páros da-
gerrotípiát, eredeti aranyozott-fe-
kete paszpartuval és farámában. 
Ismeretlen francia mester pózol 
műtermében megrendelőjével 
vagy modelljével íróasztal mel-
lett, kétféle beállításban.

A második báró Wilhelm von 

A Westlicht fotóaukciója

Sokan gyűjtik a hétköznapi ma-
gánembernek meglehetősen fur-
csa kém-fényképezőgépeket. Az 
öngyújtóba rejthető, egy töltésre 
ötven darab 8×11 mm-es nega-
tívot készítő minikamera 15 600 
euróba került. A Polaroid Image 

fényképezőgépet a francia Car-
tier ékszerész cég öltöztette 

át. A bearanyozott kame-
rát 1988-ban zafírkő-

vel ékesítették fel és 
bőrdobozba helyez-
ték. Négy pél-
dányt gyártottak; 
vajon kik kaphat-
ták? Filmsztá-
rok, csinos nők? 
A most árverésre 
került példányért 

18 ezer eurót fize-
tett ki valaki…
Érdekes gépsor-

sot jeleznek az űruta-
zásra el- és előkészített 

fényképezőgépek, ame-
lyek közül most például egy 

Hasselblad 21 840 eurót, míg 
egy Nikon 19 200 eurót ért.

A több mint száz objektív árve-
rezésénél egy kicsit elcsúsztak a 
rendezők. A végére az évek mú-
lásával továbbra is jóképű, hol-
lófekete hajú kikiáltó, Nikolas 
Schauerhuber egyórás késésbe 
került. A régi fényképek árverése 
így tetemes késéssel, nem délután 
hatkor, hanem fél nyolckor kez-
dődött – de erről már az általunk 
a pesti rendezvényekről jól ismert 
Wagner István számol be a ked-
ves olvasóknak.

Lejegyezte:  
Fejér Zoltán György

Gloeden Káin című szabadtéri 
férfiaktja lett, amelyet 1900 táján 
vett fel a szicíliai Taorminában, 
de a matt albumin vintage 1913-
ból való (15 ezer euróról lépdelt 
több mint a duplájára, 33 600 
eurós leütéssel).

A harmadik egy névtelen fo-
tós három müncheni felvétele 
volt 1919-ből, Oskar Kokoschka 
festőművész múzsáját – Alma 
Mahlert – megörökítő, életnagy-
ságú bábujáról. Az ezüst vintage 
kópiákat egyenként 5000-ért ki-
áltották ki és 24 000, 22 800, 
valamint 13 200 euróért értéke-
sítették.

Emma Bacher 1903 körül az 
Attersee csónakkikötő stégjénél 
kapta lencsevégre Gustav Klimt 
festőfejedelmet baráti körével 
(a kollódium vintage 6000-ről 
a duplájára ugrott), míg Moritz 
Nähr öltönyös eleganciával, mű-
terme előtt örökítette meg a mes-
tert (az ezüst levonat 4000 eurós 
elvárás helyett 10 200 eurót ért 
el).

Anton Josef Trcka:  
wlassics Olga fotósnő portréja  
(1933), vintage

Robert Capa:  
Sebesült katona kötözése Kínában  
(1942), vintage(a szerzők felvétele)
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Peter Coeln igazgató szerint a 
korábbiaknál sikeresebbek vol-
tak a kortárs fotográfusok is, és 
ezzel igazolva látja abbéli követ-
kezetes törekvését, hogy a törté-
neti példányok meg a két világ-
égés közötti modern törekvések 
termékei mellett méltó helyet 
biztosítson számukra is árveré-
seiken.

A hazai vonatkozású anyagból 
a licitálás sorrendjét követve em-
líthetjük elsőként a bécsi Atelier 
Manassé magyar házaspárját, 
Spolarics Olgát és Wlassics Ador-
jánt. Tőlük hét tételt kínáltak egy-
más után, és csak kettő maradt 
vissza (egy kalapos hölgy 1925-ös 
és egy cumizó csecsemő 1930-as 
vintage ezüst nyomata 1200, illet-
ve potom 500 euróért). Miközben 
600 eurós kikiáltás után 720-ért 
adták el Dore Aldor szubrett 1931-
es jelenetét, és 800 eurós becsér-
tékéről 960-ért Fidi Grubbe tán-
cos lépő férfiaktját 1927 tájáról, 
700-ról 1020-ra araszolt 1928-ból 
Egervári Bea táncosnő félaktja, 
akárcsak Németh Mária 1930 kö-
rüli kosztümös színpadi felvétele 
a Turandot címszerepében.

Moholy-Nagy László:  
Háztetők Helsinkiben (1927),  

későbbi levonat

A legtöbbet (1800 eurót) egy 
díva fátyolvirágok mögé rejtett, 
1935 körüli tanulmányfejéért fi-
zették (1000 eurós elvárás nyo-
mán). A szóban forgó magyar fo-
tósnőről a cseh Anton Josef Trcka 
készített könyöklő portrét 1933-
ban az osztrák fővárosban, ame-
lyet 5000 eurós becsértéke fölött 
6000-ért adtak tovább.

Moholy-Nagy László Házte-
tők Helsinkiben című 1927-es fel-
vételének későbbi zselatin ezüst 
nyomata 800 helyett 1680 eurót 
kapott.

A külföldön világhírűvé vált 
Friedmann testvérpár mind a 

négy tétele elkelt. Közülük Ro-
bert Capa 1942-es kínai fotója 
egy sebesült katona kötözéséről 
2500-ról 3000-et hozott, 1943-
ból egy hadihajós mentőgyakor-
lat 1200 helyett 3120 eurót ért 
el, míg 1943-as tömegjelenetéért 
600 helyett 850-et pengettek le.

A fivére halála után szin-
tén Magnum-taggá vált Cornell 
Capa Peron ellenes tüntetői még 
a csupasz faágakon is fürtökben 
ülnek-állnak 1955-ös Buenos 
Aires-i frappáns ezüst vintázsán, 
amelyet 1500-ról 2400-ra vertek 
fel.

Wagner István

Francia fotós: A mester és modellje  
műteremben (1848 körül),  
dagerrotípia

Walimex infra mozgásérzékelő  
DSLR fényképezőgépek  
automata kioldásához

www.kunwebshop.hu • info@kunwebshop.hu
Colourfull 2005 Kft.

Székesfehérvár, Csiki u. 4. • 20/9349-43341
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Tel.: 70/509-6419 • www.fotosuli.hu

Hívatható-
szkenneltethető 
film méretei: 16 
mm-es keskeny-
film, 35 mm-es kis-
film, 120-220-as 
rollfilm, síkfilmek: 
6,5×9 cm, 9×12 cm, 
4×5”, 5×7”, 8×10”, 
11×14”. Fekete-fe-
hér hívásnál 4-féle 
hívó választható.

www.kunwebshop.hu • info@kunwebshop.hu
Colourfull 2005 Kft.

Székesfehérvár, Csiki u. 4. • 20/9349-433

Szürke/kék színű, 150×200 cm méretben, 
szállítótáskával. Ideális tabló- és portréfotó-
zásra, könnyen összecsukható és szállítható. 
Acélkeret segíti a háttéranyag gyűrődésmen-
tes kifeszítését.
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Egyedi kidolgozás –  
kézműves fotólabor
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www.fotopiac.hu

Az autó ablaküvegére rögzíthető, stabil, igen 
kis méretű és könnyű állvány. Fényképező-
géphez és távcsőhöz / spektívhez egyaránt 
javasolt. Az autóban mindig elfér és kéznél 
van!
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Autós ablakállvány

Tel.: 70/509-6419 • www.fotosuli.hu 13
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Fotós képzés

BALOGH Stúdióvilágítás
1203 Budapest, Sebestyén u. 18.

baloghlampa.hu • Tel./fax: 283-133949
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A BALOGH 
cég új-
donsága a 
Baliput fo-
tós-riporter-
lámpa. 150 
W-os vagy 
300 W-os 
izzóval, vé-
dőhálós 
fényterelő 
kerettel.

Ez a készülék főleg a természetfotózás 
azon területét célozza meg, ahol félén-
kebb vagy nehezen megfigyelhető álla-
tok az alanyok. Akár teljes sötétségben 
is kitűnően működik. Az adó és a vevő 
közötti hatótávolság 100 m nyílt tere-
pen, a mozgástartomány 8 m. A kész-
let tartalmaz egy flexibilis kart 1/4-es 
menetes véggel, amelyet állványra he-

lyezve könnyedén be tudunk állítani.

Walimex 2 az1-ben portréháttér

Baliput fotós – riporterlámpa HI
RD

ET
ÉS

Fotós képzés 100 órában, 50 óra gyakorlattal. 
Képzésünkre kezdők, hobbifotósok, átkép-

zésre vágyók, középhaladók 
jelentkezését várjuk. Bizo-

nyítvány megszerzésével 
szakmai képzést kapnak 
diákjaink. Beiratkozás 
folyamatosan.

(Az akciós ár 
december 24-ig 

érvényes.)



Jégformációk
krivánszky árpád

Talán a legszebb mind közül 
az évekkel, évtizedekkel ko-
rábbi havakból összetömörö-
dött, földöntúli kékes ragyo-
gású gleccserjég, de sajnos 
Magyarországra ebből nem ju-
tott. Azonban dacára a globális 
felmelegedésnek, kárpótlásul 
képződik számos szép jégfor-
máció a folyók, patakok, tavak, 
tavacskák, sőt pocsolyák felü-
letén, ezekből nyújtok át egy 
csokorravalót, némi technikai, 
kompozíciós és biztonsági ta-
náccsal fűszerezve.

Időpontok és helyek,  
formavilág
Novembertől március elejéig 
számíthatunk a síkjég gazdag 
formakincsére. Leghamarabb a 
csekély mélységű és víztöme-
gű pocsolyák felületén alakul 
ki, akár egyetlen fagyos éjsza-
ka alatt is. A napközbeni olva-
dás majd visszafagyás folyto-
nos változásokra kényszeríti, 
de az is előfordulhat, hogy tel-
jesen elolvad. A pocsolyák jege 
alatt az aljzat kevésbé változa-
tos szín- és formavilágú, ezért 
inkább monokróm hatású felvé-
telek készíthetők, amiért rész-
beni kárpótlást jelent a gyako-
ri, rácsos jellegű kristályosodás, 
valamint a jégfelszín alá szorult 
buborékok, illetve a fagyás-ol-
vadás váltakozása által keltett 
feszültségek kialakította érde-
kes repedéshálózat.

A tavacskák, tavak felüle-
te csak tartósabb fagyos idő-
szakok alkalmával jegesedik, 
ezeknél különösen fontos a 
biztonsági szabályok betartá-
sa. Alakformáló erőként itt fel-
léphet a hullámverés is, az alj-
zat képződményeinek szín- és 
formakincse pedig átsejlik a 
jégfelületen (ágak, levelek, kö-
vek, hullámok formálta baráz-
dák, de akár egy vízbe hajított 

Míg az kifejezetten idegesít, ha az utcán az ereszcsatornáról lelógó 
répa formájú jégcsapról a hideg vízcseppek a nyakamba hullanak, 
addig a tél egyéb helyeken és formákban megnyilvánuló jégszobrá-
szati tevékenységének őszinte csodálója vagyok.

��



sörösdoboz is). A nagy vízfelület 
által okozott párateltség apróbb 
zúzmarapelyhek formájában kiül-
het a jégfelszínre, gazdagítva fo-
tóink formakincsét.

A mozgásban levő vizeken ala-
kul ki leglassabban a jég. A pa-
takok nagyobb esésű szakaszain 
keletkező jégformációk zöme ha-
sonlóan répaszerű, mint az eresz-
ről lelógók, de ritkábban azért 
akadnak ezeknél lényegesen mu-
tatósabb darabok is. Igazán azon-
ban a csendes, kis esésű szakaszok 
bővelkednek jeges látnivalókban. 
Már amikor nem takarja el eze-

ket előlünk a hólepel, sok esetben 
csak egy erősebb seprűvel nézhe-
tünk be alá (amennyiben olvadós 
időben nedves hó fagyott a jégfe-
lületre, a látványtól nem leszünk 
túl boldogok). Meglepetés is ér-
het bennünket: lehet, hogy hosz-
szabban fagyos időben sem talá-
lunk jeget, mert a korábbi olvadás 
nyomán a kőzetrétegekben egy 
darabig megőrzött, majd kiszaba-
duló olvadékvíz átmenetileg el-
tüntetheti. A patak jegének forma-
kincsét az előző vízfelületeknél 
elmondottakhoz képest a változó 
vízállás is gazdagíthatja, s a lefo-

lyó olvadékvíz csipkésre formáz-
hatja a jéglemezek vékony szélét.

Folyóknál a biztonsági szabá-
lyok szigorú betartásával csak a 
partról fotózzuk a jeget. A folyók 
jegére is jellemző a hullámverés 
okozta változatosság, tetézve az-
zal, hogy a jéglemezekből akár 
kisebb-nagyobb magasságú torla-
szok is képződhetnek. Az áramló, 
magasságát változtató folyóvíz 
is gazdagítja a formakincset. Pa-
takok csendes szakaszain, folyó-
partok mentén a jégen gyakori a 
mikrorepedésekből kialakuló lát-
ványos hálózat.

Egy jégformációnak egyaránt 
látványos lehet a felülete, annak 
kristályosodási, repedési, bubo-
rékképződési mintázata, ha kellő-
képpen átlátszó, akkor teljes vas-
tagságában a szerkezete is, s az 
is, amit a formációkból a képzelő-
erőnk, fantáziánk kialakít, illetve 
kiegészít: ember-, állat- és egyéb 
alakok.

Felszerelés, tippek-trükkök

Nagyobb jégfelületek megörökíté-
séhez használjuk a tájfotózás szo-
kásos optikáit a nagylátószögűtől 

�8	 FOTO	MOZAIK	•	2011	december



�1

a teleobjektívig, míg a kisebb ter-
jedelműekhez, apró részletekhez 
a makrofotózás szokásos eszkö-
zei társulnak: makroobjektív, elő-
tétlencse, teleobjektív közgyűrűk-
kel. Kell a jó állvány, legjobb a 
terpeszthető lábú természetfotós 
állvány, amelynél igen alacsony-
ról is tudunk fényképezni. Kell a 
kioldózsinór, de ez jól helyettesít-
hető az önkioldóval. A jégformá-
ciók egyenletes mélységélességű 
ábrázolásához jócskán kell a re-
keszt szűkíteni, s a torzításmentes 
leképezéshez ajánlatos minél me-
rőlegesebben fényképezni a jég-
felületre.

Teljes verőfényben sűrűn ke-
letkezhetnek a fotóinkon kiégett 
részletek, inkább kerüljük ezt a 
fényt, vagy ha nem tudjuk, több 
irányból próbálkozzunk a fotó-
zással, illetve árnyékoljuk a té-
mánkat, vagy csökkentsük a rá 
jutó fényt diffúzorral. Sápadtabb 
fénynél vagy árnyékfoltos témá-
nál használhatunk derítőlapot is, 

de a kreativitás jegyében a szok-
ványostól eltérő színű fényvisz-
szaverő felületeket is bevethetünk 
különleges reflexiók előállításá-
hoz. Legszebbek mégis a termé-
szeti környezet nyújtotta fények, 
színek, mint a hajnali vagy alko-
nyati meleg napfény, a környe-
ző táj tükröződése vagy az általa 
nyújtott átszíneződés.

Kicsit sápadtabb fényben vagy 
borult időben készült jégfotóknál 
első látásra csalódás érhet ben-
nünket, kopottnak, színtelennek 
érezhetjük felvételeinket. Lehe-
tőleg RAW módban fényképez-
zünk, s a hisztogram bal oldalá-
nak befelé húzásával, mértékkel 
végrehajtott kontrasztemeléssel, 
ízlésesen adagolt szaturációval 
visszakaphatjuk az eredeti lát-
ványvilágot.

Vacogó fogakkal nem lehet 
igazán jó kompozíciókat ké-
szíteni; öltözzünk fel rétegesen, 
aláöltözettel, vízálló bakancsban, 
tartalék száraz zoknival vágjunk 

neki, kell a sapka, sál, s olyan 
kesztyű, amelyben kezelni tudjuk 
a gombokat, kapcsolókat.

Biztonság

Télen lehetőleg ne egyedül, ha-
nem társakkal menjünk fotóz-
ni. Tudjanak rólunk, merre men-
tünk, legyen feltöltve a mobilunk, 
ellenőrizzük az egyes helyeken 
a térerőt. Tavak jegére csak ak-
kor menjünk rá, ha az biztonsá-
gosan vastagra, legalább 10 cm-
esre hízott, folyók jegére pedig 
egyáltalán ne lépjünk. A jég alatti 
ismeretlen mélységű vizet óvatos-
ságból tekintsük mély víznek. Az 
elcsúszás veszélyére is ügyeljünk 

– saját testi épségünk megóvása 
mellett a felszerelésünk biztonsá-
ga miatt is.

*
Szép fényeket, izgalmas jégfor-
mákat kívánok! Siessünk, mert ta-
vasztól őszig csak a jégkockatartó 
jege marad…

Börze 
Rovatunkban a magánjellegű (pl. használt termékek, munkát keres) apróhirdetéseket – amennyiben terjedelmük nem haladja meg a 150 leütést – ingyen jelentet-
jük meg (hirdetőnként legfeljebb 5 darabot). Az ennél hosszabb hirdetéseket átszerkesztjük, illetve nem közöljük. Amennyiben szeretné megjelentetni a 150 leütés-
nél terjedelmesebb apróhirdetését, belföldi postautalványon lapzártáig (minden hónap 10-e) juttasson el címünkre minden 10 leütésért 150 forintot (a 150 leütést 
meghaladó szövegrészért). A nem magánjellegű (pl. szolgáltatás, munkát kínál, oktatást vállal) apróhirdetésekkel kapcsolatban felvilágosítást szerkesztőségünkben 
kérhetnek. Apróhirdetést kizárólag írásban (e-mail: apro@fotomozaik.hu, fax: 1/2670-670, levél: 1088 Bp., József krt. 19. B II/4.) fogadunk el. A szövegeket szer-
kesztve közöljük, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Oktatás

Fotós képzés 100 órában, 50 óra gyakor-
lattal. Képzésünkre kezdők, hobbifotósok, 
átképzésre vágyók, középhaladók jelent-
kezését várjuk. Bizonyítvány megszerzésé-
vel szakmai képzést kapnak diákjaink. Be-
iratkozás folyamatosan. Tel.: 70/509-6419, 
www.fotosuli.hu
Fotográfus- és filmes képzés. A 18 éves 
Szellemkép Szabadiskola felvételt hirdet 
2012 tavaszán induló I., II. és III. évfolya-
maira, fotográfus és film szakokon. Okta-
tás délutáni órarendben. Kezdőknek fel-
vételi nélkül! Jelentkezési határidő: január 

27. Bővebben: www.szellemkep.hu, cím: 
1072 Bp., Dob u. 20. II/25. Tel.: 1/781-6410, 
30/519-3588

Canon
Sigma 20 mm f/1.8, Canonhoz tokkal + 2 
db 82 mm-es ajándék szűrővel eladó (sky 
és cirk. polár). 105 E Ft (bolti ár 175 E Ft). 
46/358-790 és 70/226-0849
Canon New F1 filmes f.-gép. FD 1,4/50 85 E 
Ft. Canon A1 filmes f.-gép. FD 1,8/50 + win-
der 29 E Ft. Mindkettő szép, hibátlan állapot-
ban és még obj.-ek eladók. 70/282-3481
Canon EOS 1V, 20D, 500D, 400D, 16-35 II 
L, 35-350 L USM, 24-105 L IS, 4/70-200 
IS, 2.8/70-200L IS II, 1.4X, 2X III, Tokina 
2.8/300 eladó. 70/315-5000
5D Mark II, BG-E6, 40D, BG-E2N, 1.8/50 I, 
2.8/24-70 L, 2.8/24, 2.8/28-70 L, 2.8/100 
L IS, 2/135 L, 2.8/16-35 II L, Sigma EX 
2.8/300 APO HSM eladó. 70/315-5000
Eladó A-1 f.-gép + 2,8/28 FD obj. + winder. 
Szép állapotban, egyben, 28 E Ft. Valamint 
Canonhoz FD-s csatlakozásúra átalakított 
Olympus Zuiko portréobj. (,8/135), 5000 
Ft. 96/470-842

Hoya
Hoya infrared (R72) szűrő, 77 mm. 25 E Ft. 
30/349-1100, zoltan@purgel.hu

Leica
Leica R 4 2/50 Summicron, szép, hibátlan 
állapotban eladó. 70/282-3481

Manfrotto
338 szintező fej + Basic 627 panoráma fej: 
30 E Ft. 30/349-1100, zoltan@purgel.hu

Minolta
X700 f.-gép, MD 1,4/50 teljesen új, 35 E Ft. 
XD7 MD 1,7/50 eladók. 70/282-3481
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Foto Mozaik • Független információs havilap • Kiadja: ProFo-Kiadó • Szerkesztőség: 1088 Budapest, József krt. 19. B lépcsőház II/4. Telefon: 
1/4-111-111, fax: 1/2-670-670, e-mail: info@fotomozaik.hu, http://www.fotomozaik.hu • Szerkesztő: Ifj. Takács Szabolcs, tervezőszerkesztő: 
Lőrincz Zsuzsanna • HU ISSN 1587-4818 • Terjeszti a Lapker Rt. és a fent megjelölt szaküzletek. • Előfizethető a szerkesztőség címén belföldi postautalvá-
nyon, illetve igény esetén készpénz-átutalási csekket küldünk. Érdeklődni lehet: elofizetes@fotomozaik.hu. Az előfizetési díj egy évre 6200 Ft. Kérjük, 
csekkes befizetésnél vegye figyelembe a 3-4 hetes banki átfutási időt. • A fotókat, ábrákat, írásokat a szerzői jogok tiszteletben tartásával közöljük, de előfor-

dulhat, hogy a szerző vagy a jogutódja nem ismert. Ilyen esetekben, kérjük, az illetékesek jelentkezzenek. • Az  újságban közölt 
árakat és egyéb adatokat partnereinktől kapjuk, így azokért, valamint az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem válla-
lunk. Kérjük, mielőtt tervezne, tájékozódjon a részletekről! • Az újságban közölt adatokat, információkat, másolni, sokszorosí-
tani vagy forrásként felhasználni más hír-, illetve információs anyagokban a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

Minden jog fenntartva!

Lapzárta minden hó 10-én. • Megjelenés a hónap végéig.

BudaPeSt: Ágens Reklám és Ke-
reskedelmi Kft., 1027 Fő út 73. • 
Camera Kft., 1085 Somogyi B. u. 

20. • Fotó Szerviz, 1146 Thököly út 
88. • Proimage Kft., artfoto, 1024 
Széll Kálmán tér 10. • deBReCeN: 

tenno Foto Kft., 4025 Simonffy u. 
1/A • tenno Foto Kft., 4027 Füredi 
út 27.

A Foto Mozaik havilap megtalálható  
az újságosstandokon és az alábbi szaküzletekben

A kiadványt támogatja:

Nikon
AF-S Nikkor 18-35 3.5/4.5d első kézből vál-
tás miatt eladó! Hibátlan, szép állapot, do-
boz, papírok megvannak. FX gépre is aján-
lom. Bp.-en megtekinthető, kipróbálható. 
80 E Ft. 30/9127-506
Nikon FE2 króm és fekete váz szép, új, hi-
bátlan állapotban 49 E Ft/db. Egyéb man. 
Nikon obj.-ek, 1,4/35, 2/35, 1,4/50, 1,4/85, 
2/135. 70/282-3481
D300, D3100, 2.8/16, 1.8/85, 1.8/50, 
1.4/50 AF-S, 4/300 AF-S, 2/105 AF-D, SB-
600, Sigma 50-500, Tamron 3.5/180 macro, 
2.8/28-75 eladó. 70/315-5000
D80, D300s, D700, D3000, 24-120 VR, 
2.8/24-70, 2.8/105 VR, 2.8/17-35, 2.8/14-
24, 2.8/70-200VR, 2.8/80-200 AF D, 
2.8/300 AF-I eladó. 70/315-5000
Eladó Mo.-on vásárolt megkímélt Nikon 
AF-D 24-85 mm f/2.8-4.0 IF obj. első tul.-
tól. Tartozékok: uv-szűrő, polárszűrő, első 
és hátsó sapka, napellenző, doboz. 98 E Ft. 
20/448-7633
Sigma 105/2.8 DG Macro obj. Nikon bajo-
nettel eladó. Fényerő: f/2.8 fix, 105 mm fix 
zoom, szűrőméret: 58 mm, 457 gramm, 11 
tag 10 csoportban. Nagyon jó optika kiváló 
állapotban. 80 E Ft. 30/349-1100, zoltan@
purgel.hu

Eredeti MB-D200 vertikális markolat D-
200-hoz. Kifogástalan állapotban minden 
tartozékával eladó. 25 E Ft. 30/773-9485
Nikon MC-20 időzítős távkioldó, vele expo-
nálni lehet úgy, hogy expozíció közben ne 
mozduljon meg a f.-gép. Beállítható idő-
zítő is: max. 9 óra 59 perc. Eredeti japán 
Nikon, keveset használt. 20 E Ft. 30/349-
1100, zoltan@purgel.hu
Nikon AS-10 vakupapucs, elosztó, multi-
flash adapter. Segítségével több vakut is 
összeköthet TTL módban. Állványmenet-
tel ellátva. Eredeti japán Nikon, keveset 
használt. 9500 Ft. 30/349-1100, zoltan@
purgel.hu
Nikon SC-26 iTTL vakukábel. 1,5 méter 
hosszú, segítségével úgy köthetünk ösz-
sze két Nikon vakut, hogy megmarad a TTL, 
35 mm-es SLR s DSLR gépekhez is használ-
ható. Kompatibilis vakuk SB-800, SB-80DX, 
SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24. Ere-
deti japán Nikon, párszor használt. 6000 Ft. 
30/349-1100, zoltan@purgel.hu
Nikon SC-27 iTTL vakukábel. 3 méter hosz-
szú, segítségével úgy köthetünk össze két 
Nikon vakut, hogy megmarad a TTL, 35 
mm-es SLR s DSLR gépekhez is használ-
ható. Kompatibilis vakuk SB-800, SB-80DX, 
SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24. Ere-
deti japán Nikon, párszor használt. 8000 Ft. 
30/349-1100, zoltan@purgel.hu
Nikon F55 és Nikon F65 ezüst színű filmes 
SLR vázak eladók Bp.-en. Nagyon jó álla-
potban. gubernya@freemail.hu

Olympus
E-410, 17,5-45 mm obj.-vel, tökéletes ál-
lapotban, gyári tartozékaival, 30 E expóval. 
Ajándék: UV szűrő, 4 Gb CF kártya, fotótás-
ka. 60 E Ft. foto@kolumbus.hu

Pentax
Eladó újszerű állapotú Pentax K-m DSLR. 
Bármilyen K bajonettes obj.-vel használha-
tó. 65 E Ft. 20/383-4159
Eladó kisméretű, de nagyon jó minőségű 
képeket készítő Pentax Optio S55 f.-gép. 
Újszerű állapotban. 10 E Ft. 20/383-4159

Eladó Revuenon (Chinon) 50 mm/f1,7 
nagy fényerejű obj. Dig. Pentaxhoz is jó. 11 
E Ft. 20/383-4159
Pentax Super A filmes f.-gép. Pentax A 
2/50 25 E Ft. Pentax ME super filmes f.-
gép. M 2/50 mindkettő hibátlan szép ál-
lapotban eladók, még Pentax A3, MV, P50. 
70/282-3481
Pentax AF 4,5/70-210, MF 2,8/28, 1,7/50, 
4/80-200, 5,6/300, MC7 2× konv. közgyű-
rű eladó. 30/420-9557, 96/315-312

Praktica
Praktica-M42×1 2,8/24, 2,8/35, 1,9/50, 
2,8/135, 3,5/200, 2× konv. eladó. 30/420-
9557, 96/315-312

Rolleiflex
Eladó Rolleiflex, fénymérős, Planar 3,5-
ös előtétlencsékkel, színszűrőkkel. 1/789-
1342, 30/7122-010, este

Sony
Sony SLT a55 kitobj.-vel és gyári pótak-
kuval eladó. Új, kb. 500 expó, garanciális. 
30/543-0483
Sony / Minolta AF 35-200, 70-210, 75-300, 
0,42× halszem elő eladó. 30/420-9557, 
96/315-312

Walimex
Háttértartó szerkezet 2 állvánnyal, 400 cm 
széles, terhelhetőség 8 kg. Könnyen sze-
relhető, kis darabokra szétszedhető, köny-
nyen szállítható. Keveset használt. 30 E Ft. 
30/349-1100, zoltan@purgel.hu

Egyéb
TERMÉSZETFOTÓS LESSÁTRAK. Egy 
perc alatt felállítható, impregnált te-
reptarka anyagból, több kamera- és 
kémlelőnyílással, postai utánvéttel 
is rendelhető. 20/9237-532, www.
fotohir.hu

Sonnar 2,8/200 MC Electric M42 vadona-
túj, használatlan, tokkal 85 E Ft. Flektogon 
2,4/35 MC M42 új állapotban tokkal 39 E Ft. 
70/282-3481

Plustek Opticfilm 7400 filmszkenner el-
adó. Ajándékba kapott, még nem használt. 
2011. 10. 13-án a Conradnál vásárolt szám-
lás készülék. Hordtáska, szoftverek, kábe-
lek. mark-szabo@freemail.hu
Kihasználatlanság miatt eladó Cpac 
Imaging Pro professzionális portréretusá-
ló szoftver., dobozával, usb kulcsával. Tab-
lóképekhez, esküvői fotókhoz ideális. 40 E 
Ft. bamifeca@citromail.hu
Eladó f.-gépek: F70 + 35-80 Nikkor, Vivitar 
19-35, Vivitar 100-400, LTL 2 + Pentacon 
auto 1,8/50, Pentacon 4/200, LTL 3 + 
Pentacon auto 1,8/50 (fénymérő hibás), 
Yashica Zoomate 140, polárszűrő (58), 49-
es UV- és színszűrők, Praktica szögkereső. 
30/225-8254, Pécs, mgpz@freemail.hu
Leica Elmar C 4/90, Leica SF-20, Voigtlander 
4.5/15, 1.7/35 Asph, 1.5/50, 3.5/90 APO, 
Bessa L, Hasselblad obj.-ek, kiegészítők el-
adók. 70/315-5000
Keresek EOS 40 vagy 50D vázat, vagy más 
dig. gépet legalább 10 Mpixel felbontással, 
100 E Ft alatt. Valamint 24×36-os 20-as 
vagy 28-as menetes obj.-et, nagyformá-
tumhoz 90-est. 96/470-842
Keresek Canon Powershot f.-géphez SX 1 
típushoz részletes gépkönyvet, magyar 
nyelvű leírást. Keresek még kártyaleolva-
sós nyomtatót. 20/209-6897
Keresek kevés expóval, legalább 2 obj.-vel, 
gép vagy obj.-stab. gépet. Adok cserébe 
pár hónapos HS10 gépet (garanciás), pár 
100 expóval, nagy táskával, kb. 45 E Ft tar-
tozékkal, és egy Roland EM50 szintetizátort, 
pedállal. bdpress@postafiok.hu
Stúdió háttér anyag, kb. 3,5×7 m. Sötét-
kék színű, mintás háttér. Kiváló portréfo-
tózáshoz, a nagy méret miatt teljes alakos 
képek készítéséhez. 25 E Ft. 30/349-1100, 
zoltan@purgel.hu
Hunbright szoftbox, egyenletes, lágy 
szórt fényt biztosít. A tépőzár segítségé-
vel könnyedén levehető a frontdiffúzor. 
Könnyedén illeszthető Hensel, Elinchrom, 
Broncolor, Multiblitz P vagy Muliblitz V 
bajonettes stúdióvakuhoz. 30 E Ft. 30/349-
1100, zoltan@purgel.hu
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