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Nyugodtan mondhatjuk, hogy az elmúlt évek, a digitális 
technika fejlődése olyan lehetőséget adott a fotósok ke-
zébe, amitől sokan megriadnak. Nem szó szerint, hiszen 
mindenki jól tudja és ismeri a lehetőségeket, de halogat-
ja, nem foglalkozik vele, talán csak egyszerűen nincs ideje. 
Majd egyszer… – mondják, de tudjuk, ez mit jelent. Soha!

Pedig itt és most van lehetőségünk bizonyítani, hogy 
igenis képesek vagyunk rá. Képesek, hogy olyan felvétele-
ket készítsünk, amelyekkel nyugodtan kiállhatunk akár az 
egész világ elé. Több példát is tudnánk hozni olyan embe-
rekről, akik ezt megtették. Mert ők nem riadtak meg.

Jól tudjuk, hogy nem a felszerelésen múlik – hiszen lát-
tunk már kompakt fényképezőgéppel készített felvételekből 
is professzionális kiállítást.

Itt az idő, hogy elővegyük a fényképezőgépet és fotóz-
zunk. Olyan képeket készítsünk, amelyektől mindenkinek 
eláll a lélegzete. Amelyeket büszkén a falra akaszthatunk.

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a jó fotós is 
holtáig tanul! Érdemes megismernünk mások vélemé-
nyét, követni a trendeket, figyelni a megjelenő alkotásokat, 
hogy a legtöbbet hozhassuk ki magunkból.

Azt, hogy valaki rászánja-e magát az alkotási folyamat-
ra, nem tudom befolyásolni, de azt megígérhetem, hogy a 
Foto Mozaik 2012-ben is a fotósok rendelkezésére áll. La-
punkból megismerhetik a szakírók véleményét, a trendeket, 
az újdonságokat és érdekességeket. Mi itt leszünk, hogy 
segítsünk olvasóinknak a legtöbbet kihozni képeikből.

Az alkotási folyamathoz és munkájukhoz is kívánok sok 
sikert és egészséget ebben az évben is.

Takács Szabolcs
főszerkesztő

Alkotni
 

kell



B ár a Panasonic alig három év-
vel ezelőtt mutatta be a G csa-

lád első darabját, a sorozat fényké-
pezőgépei hosszú utat tettek meg 
azóta. Folyamatos fejlődésük ered-
ménye a Lumix DMC-G3 fényké-
pezőgép, amely külsejében sem 
emlékeztet a G1-re, hiszen mére-
te és formája is jócskán megválto-
zott az első MILC (Mirrorless inter-
changeable-lens camera = tükör 
nélküli cserélhető objektíves fény-
képezőgép) fényképezőgéphez ké-
pest. A külső változás persze nem 
minden, a folyamatos fejlesztés 
eredményeképpen a géppel készít-
hető álló- és mozgóképek minősé-
ge is jelentősen javult, a sorozat-
felvétel pedig gyorsabb lett. Ami 
viszont a kezdetektől megmaradt, 
az a Micro 4/3” szabványú képér-
zékelő, amelynek felbontása kö-
vette a trendet, és 12-ről 16 megapi-
xelre növekedett, amivel a G3 első 
fecske a MILC-k kategóriájában.

■ Egyedi szolgáltatások

Megszokhattuk már, hogy egy-egy 
új fényképezőgépet piacra dobá-
sakor a gyártó igyekszik felruház-
ni néhány olyan vadonatúj, külön-
leges szolgáltatással, amelyeket 
más gyártó hasonló kameráival 
nem kaphat meg a felhasználó, 
legalábbis a gép megjelenésének 
pillanatában. Fokozottan érvényes 
ez a MILC kamerákra, hiszen ez 
az a szegmens, amelyiktől vala-
mennyi gyártó a piac bővülését, 
fellendülését várja az elkövetkező 
években, amelyeket slágertermék-
nek szán. A G3 három ilyen speciá-
lis tulajdonsággal büszkélkedhet:

– A magyar nyelvű menüben ár-
nyékkompenzációnak nevezett 
funkció a képsarkok sötétedésé-
nek (a vignettálásnak) kiküszöbö-
lésére hivatott.

– A G sorozat új gépei már tar-
talmazzák a 3D fényképezés mó-
dot, amihez természetesen szüksé-
günk lesz a Panasonic kétoptikás 
objektívjére (Lumix G 12,5 mm 
F12). A háromdimenziós képeket 
a kamera MPO formátumban, 3 
megapixeles felbontással rögzíti.

– A kreatív vezérlés mód való-
jában öt kiválasztható képi hatást 
takar. Ezek a képeffektusok a ki-
fejező mód, a régi kopott képeket 
idéző retro mód, a túlvilágított 
high-key, a szépia és a high-dyna-
mic.

■ Jelentős méretcsökkenés

Az alumíniumvázba épített fény-
képezőgép méretcsökkenése je-
lentős, közel 25 százalékos, ami-
vel még közelebb került az MILC 
kamerák megszületésének erede-
ti koncepciójához: a lehető legki-
sebb mérethez – az objektív cse-
rélhetőségének biztosítása mellett. 
A méretcsökkenés azonban azzal 
járt, hogy egyes kezelőszerveket 
a tervezők feláldoztak, és ezek-
nek a gomboknak a funkciói be-
kerültek a menübe, ami időnként 
nehezebbé teszi a gép kezelését. 
A fő üzemmódválasztó kapcso-
lón a P (program-), A (rekesz-) és 

T (időautomatika) mellett négy el-
mentett saját beállításkészletet vá-
laszthatunk ki, amihez egyes vá-
lasztásokkor a menübe is be kell 
lépnünk. A témamódok használa-
tához a tárcsát SCN állásba kell 
kapcsolnunk, és a szükséges té-
mamódot ezután a menüben kell 
kijelölnünk. Kreatív vezérlés 
módba kapcsolva pedig öt kép-
effektus közül választhatunk. Az 
intelligens automata (iA) mód 
külön gombot kapott a kamera te-
tején, a hátoldalon pedig két prog-

A harmadik generáció
Néhány évvel ezelőtt a Panasonic vállalta 
az úttörő szerepét a tükör nélküli cserélhető 
objektíves fényképezőgépek kategóriájá
nak megteremtése terén, amikor elkészí
tette a G sorozat első kameráját. Azóta 
a vállalat MILC fényképezőgépe több gene
rációváltáson is átesett, és a fejlesztések 
eredménye a legújabb G3, amely elveiben 
mit sem változott, ám elődeinél minőség
ben és szolgáltatásban is többet nyújt.

Panasonic Lumix DMC-G3Steiner Gábor
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ramozható funkciógombot is (Fn) 
is találunk, amelyek működését 
ízlésünk szerint állíthatjuk be.

Az SD memóriakártya fogla-
lata és az akkumulátor egyetlen 
fedél alatt kapott helyet, hozzá-
férünk akkor is, ha a gépet állvá-
nyon használjuk. A fényképező-
gépen vakupapucs is található, 
amelyhez TTL vakut csatlakoztat-
hatunk. A kihajtható és forgatható 
LCD kijelző mellett elektronikus 
kereső is rendelkezésre áll. Jócs-
kán kiemelkedik a gépvázból, így 
kényelmesen használható. A 3 hü-
velykes monitor érintésérzékeny, 
vele egy sor olyan újabb funkciót 
is vezérelhetünk, mint az AF mező 
kiválasztása, a képnagyítás vagy a 
képgörgetés és a videolejátszás.

■ Szárnyaló AF

A G3 autofókusz-rendszere to-
vábbra is kontraszt alapú, szem-
ben a tükörreflexes kamerák 
fáziskülönbség alapú élességállí-
tásával. A Light Speed AF nevet 
viselő rendszer legjobb esetben 
0,1 másodperc alatt állítja be az 
élességet, ami egy D-SLR-nek is 
becsületére válna, miközben a Pa-
nasonic szerint ez a technológia 
az élességállítás pontosságában 
túl is szárnyalja a digitális tükör-

reflexes gépeket. Az ötféle AF be-
állítási mód közül új a nagy pon-
tosságú (máshol hajszálpontosnak 
nevezett) mód, amikor az első be-
állító képernyőn 23×21 AF mező 
közül választhatunk, majd a kivá-
lasztott mezőbe eső képrészlet ki-
nagyítódik, és az élességi pont a 
kurzorgombokkal a képmező kö-
zepén lévő szálkereszt alá moz-
gatható. Gyorsult a sorozatfény-
képezés is, teljes felbontásban 
maximum 4 képet készíthetünk 
másodpercenként, de ha meg-
elégszünk a 4 megapixeles fel-
bontással és lemondunk a RAW 
formátumról, valamint az élőkép 
üzemmódról, akár 20 képet is ké-
szíthetünk egy másodperc alatt.

■ Mozgó- és állókép egyszerre

Az új fényképezőgép a mozgó-
képrögzítés területén is sokat vál-
tozott elődjéhez képest. A korábbi 
AVCHD Lite formátumot felvál-
totta az AVCHD H.264, a felbon-
tás pedig immár Full HD minő-
ségű, de továbbra is használható 
a 720p felbontású MJPEG és a 
VGA/QVGA formátum is, viszont 
a WXGA a G3-ban már nem el-
érhető. A videót immár sztereó 
hanggal rögzíthetjük, és közben 
állóképek készítése is lehetséges, 

a korábbi 2 helyett most már 11,5 
megapixeles felbontással. Videók-
hoz is használhatjuk a fotóstíluso-
kat és az iA (intelligens automata) 
módot is, a fókuszálás az automa-
ta mód mellett most már kézzel 
is elvégezhető, miközben a fény-
mérési módok is rendelkezésre 
állnak, csakúgy, mint az intelli-
gens dinamika funkció, amellyel 
a kontrasztátfogás javítható.

■ Ergonómia

Ami előny az egyik oldalon, hát-
rány lehet a másikon. A kisebb 
mérettel a G3 fogása kényelmetle-
nebbé vált, hiszen még egy átlagos 
méretű kéznek is mindössze há-
rom ujja fér el a markolat első és 
hátsó oldalán. Ráadásul a burkolat 
felülete sima, ami tovább rontja a 
tartás biztonságát. Szintén a kis 
méret – és a nagyméretű LCD ki-
jelző – következménye, hogy a há-
tul elhelyezett kezelőszervek csak 
erősen behajlított hüvelykujjal ér-
hetők el, így a gép biztonságos tar-
tásához feltétlenül szükségünk van 
a másik kezünkre is. A megmaradt 
gombokat a gép hátoldalán igen 
kis helyre zsúfolták össze, és ezek 
épp a markolatot tartó kéz tenye-
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is jelentkezik némi – igaz, elha-
nyagolható – képzaj, és ISO 800-
ig a mértéke ilyen is marad, ám 
ISO 1600 értéknél a kontúrok már 
veszítenek élességükből, ami – te-
kintve az ISO 6400-as felső határt 

– nem tekinthető a legjobb érték-
nek. Természetesen a képzaj erő-
sen függ a megvilágítás mértékétől, 
így a fentiek különösen szegényes 
fényviszonyok között ronthatják a 
felvételeket zavaró mértékben.

A G3-ban az új elektronikának 
köszönhetően javult a zajszűrés 
minősége, ami öt fokozatban ál-
lítható. A tesztfotók tanúsága sze-

■ Ami tetszett
•  alumíniumváz
•  nagyobb felbontás,  

videózás közben is
•  jobb zajszűrés
•  Full HD videó, többféle  

fókuszmóddal
•  3D funkció opcionális  

objektívvel
•  sztereó mikrofon
•  fejlett érintőképernyő
•  jó minőségű elektronikus  

kereső

rének a hüvelykujj alatti párnázata 
alá kerültek, így akaratlanul is 
megnyomhatjuk valamelyiküket, 
ami nem biztos, hogy használ az 
elkészült fotó minőségének.

■ Logikus menü

A menürendszer felépítése logikus, 
magyar nyelven is elérhető. Az öt 
fő menüpont almenüi a képernyő 
magasságánál több elemet tartal-
maznak, ami általában zavaró, itt 
azonban a kijelzőn látható, hogy 
az adott almenü hányadik olda-
lán járunk. Viszont az egyes olda-
lakat kénytelenek vagyunk végig-
görgetni, mert direkt lapozás nem 
lehetséges. Az egyes almenükbe a 
MENU gomb megnyomása után 
először megjelenő menüválasz-
tó oldalról léphetünk be, aminek 
nem sok értelme van, hiszen bár-
mit választunk, ugyanabba a fő-
menübe érkezünk meg, csak nem 
a legtetejére. Ez a megoldás tehát 
inkább lassítja az egyes beállítá-
sok elérését. A Q.MENU (Quick 
Menu) gomb már ismert lehet a 
Panasonic fényképezőgépet hasz-
nálóknak, innen a leggyakrabban 
használt funkciókat érhetjük el.

■ Elfogadható képzaj

A képek elkészítéséhez a fényké-
pezőgépet gyári alaphelyzetbe ál-
lítottuk, és a képjavító eljárásokat 
(zajcsökkentés, árnyékkompenzá-
ció) is kikapcsoltuk. A tesztfotók 
tanúsága szerint már ISO 400-on 

rint a funkció valóban hatékonyan 
működik, még a legmagasabb 
ISO 6400 fokozaton is.

■ Többet nyújt

A nálunk vendégeskedő G3 mo-
dell a jelenlegi G sorozat középső 
tagjának számít. Olyan újdonsá-
gokat tartalmaz, mint a nagyobb 
felbontás álló- és mozgóképek 
esetén is, ami az új képfeldolgo-
zási eljárásoknak köszönhetően 
minőségileg is többet nyújt az 
elődöknél, még gyenge fényvi-
szonyok között is. A sztereó mik-
rofon és a 3D felvételi lehetőség 
szintén az új szolgáltatások tárhá-
zát bővíti, továbbá fejlődést jelent 
az alumínium gépváz, a gyorsabb 
automatikus élességállítás, vala-
mint a továbbfejlesztett érintő-
képernyős funkciók.

Bizonyos tekintetben visz-
szalépést jelent a kisebb gépváz 
miatt a rosszabb fogást biztosító, 
sima felületű markolat, valamint 
a méretcsökkenés miatt feláldo-
zott gombok hiánya, amelyeknek 
funkcióihoz most a menüben kell 
keresgélnünk.

A felsorolt hátrányok ellenére a 
G3 jól használható kamera, amely 
mindig kéznél lehet, hiszen egy 
kis táskában is elfér. A fotózá-
si körülmények legnagyobb ré-
szében a fényképek akár az alap-
beállításokkal is jó minőségben 
készíthetők el, így a menü kicsit 
bonyolultabb használata nem je-
lenthet problémát.

■ és ami nem
•  rosszabb fogás
•  kevesebb funkciógomb,  

több funkció csak  
a menüből érhető el



nőség meglehetősen szub-
jektív fogalom, de mi ki 
is próbáltuk a Kowa 500 
mm/F5,6 objektívet, és a 

tapasztaltak alapján állí-
tom, hogy legalább olyan a raj-
zolata, mint egy felső kategó-
riás teleobjektívé – konkrétan 
a Nikon AF-S VR 500/4 G ED 
objektívvel hasonlítottuk össze! 

Ugyanakkor az ára kevesebb, 
mint a fele! A fenti táblázatban 
összefoglaltuk a pozitív és nega-
tív tulajdonságokat a két objek-
tív esetében.

A Kowa szerencséje (vagy fel-
ismerése), hogy egy olyan árszeg-
mensben kínálja termékét, amely 
nincs lefedve más gyártók ál-
tal. Ráadásul minőségi termék-

ről van szó, ami kis extra ráfordí-
tással több is lehet, mint egyetlen 
objektív. A pénzünkért 4 az 1-ben 
terméket kapunk.

Aki igazán minőségi képrajz-
ra vágyik nagy tele szegmensben, 
de nem szeretne milliókat költe-
ni egy objektívre, annak érdemes 
megkeresnie a hazai forgalmazót 
egy kötetlen beszélgetésre.

S 10 vonalpár/mm
M 10 vonalpár/mm
S 30 vonalpár/mm
M 30 vonalpár/mm

● Fluoritlencse
● XD lencse

Prominar 500 mm F5,6 FL 350 mm F4 850 mm F9,6
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adapter
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adapter
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prizma adapter kompakt
dig. gép
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alapobjektív cserélhető  
objektíves gép

A Kowa távcsövek a világ él-
vonalába tartoznak, olyan 

nagy nevekkel említik egy ka-
tegóriában, mint a Zeiss vagy a 

Leica. A távcsövek ára is en-
nek megfelelő, ennek ellené-

re, akik a minőséget igazán 
szem előtt tartják, elősze-
retettel választják e gyár-
tó termékeit.

A spektívek tulajdono-
sai sok esetben különös 
megoldásokat kényte-
lenek igénybe venni, ha 
a távcsövükön keresztül 
fényképezni is szeretné-

nek.
A Kowa gondolt 

egy nagyot, és meg-
alkotta a variálható 
távcső-teleobjektí-
vet. Ez első hallásra 
kicsit furán hangzik, 

de a gyakorlatban iga-
zán praktikus.
Az egész alapja a mi-

nőségi Kowa spektív, mely-
hez különféle adaptereket kínál 

a gyár. Így a távcsőből egy gyors 
mozdulattal kiváló optikai tulaj-
donságokkal rendelkező 500 mm/
F5,6-es, 300 mm/F4-es vagy ép-
pen 850 mm/F9,6-es teleobjektí-
vet kaphatunk.

Természetesen a kiváló képmi-

	 Kowa	500/5,6	FL	 Nikon	AF-S	VR	500/4	G	ED
  Könnyű (1970 g)  nehéz (3880 g)
  F:5,6  F:4
  Cserélhető szűrő a frontlencsén  nincs cserélhető szűrő
    a frontlencsén
  Kiváló optikai tulajdonságok Kiváló optikai tulajdonságok
  Manuális élességállítás  Automatikus és manuális
  élességállítás
  nincs képstabilizátor  4 fényértékes képstabilizátor
  Kiváló, nagyméretű állványtalp  kisméretű állványtalp
  Forgatható az objektív  Forgatható az objektív
  Ára kb. 1 000 000 Ft  ára kb . 2 300 000 Ft

Az objektív- 
varációk  

MTF-görbéi

A Kowa-Prominar rendszer

Minőség  
fél áron

Forgalmazza: spektiv.hu • 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 61. • Tel.:  (30) 499-8806, (30) 941-8676

A Kowa név valószínűleg a fotósoknak keve
set mond, annál inkább a madarászoknak, 
természetjáróknak. Ők ugyanis 
már régóta ismerik a csúcs
kategóriás objek
tívekkel ellátott 
neves márka 
spektívjeit, azaz 
nagy gyújtótávol
ságú távcsöveit.
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Képstabilizátorok 
generációi
A mai képstabilizáto
rok nagyon kifinomult 
szerkezetek. A digitá
lis fotózás forradalma
sítása egyértelműen 
nekik köszönhető. 
Kézből felvételezett 
hosszabb teleobjek
tíves kép, vagy 1522 
megapixeles felvétel el 
sem képzelhető nélkü
lük. Érdemes összefog
lalni fejlődésük útját, 
valamint a kezelésük
ről is beszélnünk kell.

A képstabilizátorokat minden cég 
másképp nevezi. Bár a Nikon 
hozta piacra az első ilyen kame-
rát még 1990-ben (Japánban), az 
igazi elterjedése a Canon teleob-
jektíveknek köszönhető. Az első 
Nikon TW Zoom 105 VR egy 
kompakt kamera volt 38–105 
mm-es zoom objektívvel. Ezt 
is megelőzte a Nikon egy olyan 
szerkezete, amely filmfelvevő gé-
pek objektívjeire volt felszerelhe-
tő. Még a SteadyCam kora előtt. 
A Nikon TW Zoom 105 VR siker-
gép lett, és a Nikon meg is maradt 
a jól bevált VR (Vibration Reduc-
tion) elnevezés és betűszó mellett. 

A Canon Image Stabilizer (azaz 
IS) névvel jelöli a saját megoldá-
sát, mely természetesen nagyban 
hasonlít a Nikonéhoz. A Sigma 
OS, azaz Optical Stabiliser elne-
vezéssel referálja saját megoldá-
sát, míg a Panasonic az OIS, azaz 
Optical Image Stabiliser elneve-
zés mellett döntött. Gyakorlatilag 
a piacra később beszálló gyártók 
megoldásai is hasonlók, hiszen 
nagy csodák nincsenek.

A fényképezőgépeken a képsta-
bilizátor szinte kivétel nélkül op-
tikai, míg a videokameráknál a 
szoftveres megoldás is gyakran 
előfordul. Az utóbbi komoly jel-

feldolgozást igényel, és nem ad 
olyan jó végeredményt, mint az 
optikai rendszerek. Persze a moa-
rémentes három CCD-s kamerá-
kon elméletileg is jobb eredmény 
érhető el, mint az egy CCD-s tí-
pusokon. A drágább kamera árá-
ba azonban a drágább optikai 
stabilizátoros objektívek is „be-
leférnek”. Itt be is fejezhetnénk 
az elektronikus képstabilizátor 
tárgyalását, ha nem létezne már 
most olyan haladó kompakt ka-
mera, mely a videofelvételek ráz-
kódásmentesítése végett ne len-
ne felszerelve egyszerre optikai 
és elektronikus képstabilizátorral. 

török György

(Takács Szabolcs felvétele)



1�	 FOTO	MOZAIK	•	2012	január

Jelenleg az a fejlesztőmérnökök 
álláspontja, hogy az elektronikai 
képstabilizátor az optikainak a 
segítőtársa, így akkor kapcsolha-
tó be, ha az optikai stabilizátor is 
működik.

Azt gondolom, hogy a mérnö-
köknek igazuk lehet. Ha pedig 
figyelembe vesszük azt, hogy a 
kétmagos processzorok világát 
éljük – már a GSM telefóniában 
is –, valamint azt a tényt is, hogy 
a Canon már nem két, hanem há-
rom processzort épít a csúcsgépei-
be, akkor nem vágyálom az, hogy 
az optikai stabilizátort a DSLR 
gépekben is kiegészíthesse egy 
elektronikus verzió. A Canonra 
röviden visszatérve: a korábbi két 
darab Digic 4-es processzor he-
lyett ma már két darab Digic 5-ös 
és egy Digic 4-es processzor dol-
gozik a vázakban. Gyakorlatilag 
egy erős notebook teljesítménye 
van a kezünkben fényképezéskor, 

és a rendszerszoftver összehason-
líthatatlanul gyorsabb és gazda-
ságosabb erőforrás-igénylő, mint 
bármelyik MS Windows rendszer.

A jövő persze még távolabb 
van, de a képstabilizátor minden-
képpen hasznos dolog. Sok tanít-
vány és tanítással (is) eltöltött év 
után kijelenthetem, hogy a fény-
képezőgép tartását és a berázás, 
valamint berántás nélküli expo-
nálását a legnehezebb megtaníta-
ni. Mondhatjuk azt is, hogy nem 
mindenkiből lesz mesterlövész. 
Korábban csak az ilyen képes-
ségű emberekből lehetett mo-
dellfotós a Hasselbladdal vagy 
a Rolleiflexszel, ugyanis 20–50 
megapixeles képet csak figye-
lemmel, gyakorlottsággal és jó 
géptartással lehet exponálni. Az 
átlag amatőr képessége kb. any-
nyi, hogy 8 megapixeles képet 
tud a berázási határ felével expo-
nálni. A berázási határ, ugye, az 

1/f szabály, amely tapasztalatom 
alapján kezdőknél inkább „1/2f 
szabályra” módosul, azaz 200 
mm-es objektívnél az átlag ama-
tőrnek 1/400 s-os záridőnél rö-
videbbel kell dolgoznia, míg az 
50 mm-es objektívnél maximum 
csak 1/100 s-ot képes kézből ki-
exponálni.

Az első stabilizálók

Az első képstabilizátorok 1,5-2 
fényértéket segítettek a berá-
zási határhoz képest. Egyes tí-
pusaikon kikapcsolható volt a 
függőleges stabilizálás, míg 
más típusokon ezt nem lehetett 
megtenni. Az idő igazolta, hogy 
erre szükség van, hiszen a moz-
gó versenyautó vagy krosszmo-
tor követésekor csak függőle-
ges irányban kell stabilizálni. A 
képstabilizátorok második ge-
nerációja csak kisebb szerke-
zeti és szoftveres fejlesztéseket 
foglalt magában, az ár olcsóbb 
lett, és az amatőr célú objektí-
vekben is megjelentek. A má-
sodik generáció a kézremegés 
mellett a szívverés okozta moz-
gást is kompenzálta.

A 3. generáció volt az igazi 
előrelépés: felismerte, ha áll-
ványra került (a monopod kivé-
tel), és akkor kikapcsolta magát. 
Azt is felfedezték a konstruktő-
rök, hogy nemcsak az emberi 
kéz remeg, hanem az ember ge-
rince előre-hátra, illetve jobb-
ra-balra billeg, imbolyog, és 
ennek a rezgésnek jelentősen 
más a frekvenciája, mint a kéz 
remegésének. Ráadásul másfaj-
ta mozgást okoz a kézben tar-
tott fényképezőgépen. Ezek a 
korrekciók 3 fényértéknyi plusz 
záridő-hosszabbodást adtak a 
fotográfusnak.

A 4. generáció ugyancsak 
nagy lépést tett, egy újabb fény-
értékkel kitolta a berázási ha-
tárt. Talán ez már a fizikai ha-
tár is egyben. Az utolsó élettani 
mozgást, a légzést is figyelem-
be vették, illetve a 4. generá-
ció már észleli a kamera svenke-
lését, és akkor az adott tengely 
irányában kikapcsolja a sta-
bilizálást. Ezért nincs a kitob-
jektíveken kapcsoló ma már a 
svenkeléshez. Az objektívbe épí-
tett számítógép mindent elintéz.

A helyzetet súlyosbítja, hogy 
szinte beidegzésszerűen elkap-
ják expozíció után a szemük elől 
a gépet, hogy a hátoldali TFT 
LCD-n azonnal megnézzék az 
elkészült képet. No comment, 
vagy ha van is valami: a digitális 
gép sajnos a berázásra tanítja a 
fotóban nem jártas amatőröket.

A másik probléma az, hogy a 
DSLR-ekben felcsapódó tükör 
vibrációt okoz, azaz berázza a 
gépet. A szerkezeti okokból egy 
irányba futó redőnyzár ugyan-
csak ezt teszi, főleg az 1/2–1/30 
s záridőtartományban.
■ Miben	 segít	 nekünk	 a	 kép-
stabilizátor?

1. A képstabilizátor csökken-
ti a DSLR gépek redőnyzára 
és tükre által okozott vibrációt, 
ezért élesebb lesz a felvétel.

2. Csökkenti a kéz remegésé-
ből és a test billegéséből eredő 

életlenséget. 1-2-3 vagy 4 fény-
értéknyi lehet a stabilizátor se-
gítsége, a stabilizátor fejlettségé-
től függően.

3. Kiterjeszti a botállvány 
használati körét. Nagyjából 1 
fényértékkel hosszabbat expo-
nálhatunk biztonsággal, ha a bot-
állványra helyezett gépen a stabi-
lizátort bekapcsoljuk.

4. A berázás kiküszöbölésével 
vagy csökkentésével nő a felvé-
tel felbontása. Ne felejtsük, hogy 
a 15 megapixeles gép csak szá-
mítástechnikai szempontból 15 
megapixeles. Egy enyhén berá-
zott felvétel akár 3 megapixelre 
is csökkentheti a felbontást. Bi-
zonyításképpen egy tűéles, 6 
megapixeles képet szoktam a ta-
nítványaim által készített és be-
rázott, 15-18 megapixeles kép 
mellé tenni. Bármennyit masz-
szírozzuk ugyanis az élesítő 

(Takács Szabolcs felvétele)
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szűrőkkel Photoshopban a berá-
zott képet, az sohasem olyan éles, 
mint a tűéles 6 megapixeles. Ezál-
tal szembetűnő a felbontásromlás 
óriási mértéke.

5. Az expozíció után azonnal 
elrántott fényképezőgép vaku-
műteremben is elkeni a képrész-
leteket. Ennek oka a stúdióvakuk 
lassabb, lomhább villanása (nem 
mindegyik típus ilyen), illetve 
az erős beállítófények beexponá-
ló hatása. A másik idetartozó eset 
az, amikor mindegyik vaku rádió-
kioldással dolgozik, és nem egy 
időben villannak. Ha ilyenkor 
nincs állványon a hosszabb gyúj-
tótávolságú objektív, akkor a fel-
vétel a vakuzás ellenére berázód-
hat. Ezen is segít valamelyest a 
képstabilizátor.
■ Miben	nem	segít	a	képstabi-
lizátor?

1. Nem tartja helyettünk a gépet, 
csak segít elmozdulásmentesen 
tartani. A fentebb említett 2. pont-
ban elérhető nyereség csak ak-
kor igaz, ha nyugodtan, elmozdu-
lásmentesen tartjuk a gépet! Ha 
a gép mozog a kezünkben, a sta-
bilizátor hatása jóval kisebb. 
Esetleg ki is kapcsolja magát, 

mert azt hiszi, hogy svenkelünk a 
géppel. Fotózáskor a gépet tart-
suk mozdulatlanul, mintha nem is 
lenne stabilizátorunk.

2. Nem stabilizálja a mozgó tár-
gyakat, csak a gépet. Így mozgó 
tárgyak esetén a képstabilizátor 
nem segít.

■ Mire	vigyázzunk	a	képstabi-
lizátor	használatakor?

1. A képstabilizátor jellemzően 
folyamatosan működik, ezért az 
akkumulátorokat folyamatosan 
meríti. Ennek elkerülése végett, 
ha nincs szükségünk a stabilizátor-
ra, kapcsoljuk ki.

2. A képstabilizátor nagyon fi-
noman felfüggesztett mozgó szer-
kezeteket tartalmaz, amelyek 
kopásra és ütésre fokozottan érzé-
kenyek. Ezért ismét igaz az, hogy 
ha nincs szükség a stabilizátorra, 
akkor érdemes kikapcsolni. Más-
felől a stabilizátoros objektívet 
(vagy fényképezőgépvázat) a szo-
kásosnál jobban óvjuk ütéstől, le-
ejtéstől, folyamatos rázkódástól.

3. Az első és második generá-
ciós képstabilizátorok nem veszik 
észre azt, ha háromlábú, műtermi 
lift- vagy reproállványon vannak. 
Ilyenkor általában saját rezonan-
ciájukat felerősítve (művi úton) 
berázzák a felvételt. Legjobb, ha 
szokásunkká válik – az előbbi 
két ponttal összhangban –, hogy 
az állványra helyezett gépen és 
objektíven a stabilizátort kikap-
csoljuk.

Végül egy érdekes tény. A kö-
zépméretű hátfalak teljes élességét 
a profi mamiyások és hasselblado-
sok sem tudják kézből kiexponál-
ni. 50-64-80 megapixelről beszé-
lünk, amit képstabilizátor híján 
csak állványra téve lehet élesen 
meglőni…



Statívok
útvesztőjében

takács Szabolcs Sokan gondolják úgy, hogy optikai képstabili
zátoros világunkban az állvány mindössze „úri 

huncutság”, felesleges teher, amit meg kell 
hagyni a régimódi fotósoknak. Persze ha nincse

nek nagy igényeink, megteszi a VR is, rosszabb 
esetben még az sincs. De ha igazán jó minősé

get szeretnénk, fontos a stabil alátámasztás.



A z állvány feladata a felsze-
relés mozdulatlanul tartása. 

Ha kellően stabil, akkor az expo-
zíció ideje alatt nem mozdul el a 
fényképezőgép, így a képélesség 

– legalábbis statikus téma esetén – 
a maximális lehet. Jól jön a stabi-
litás gyenge fényviszonyok köze-
pette is, esetleg nagy teleobjektív 
használatakor (gondoljunk a re-
ciprok szabályra!), vagy akkor, ha 
önmagunkról szeretnénk elkapni 
a pillanatot.

Léteznek nagy és igen stabil 
állványok, amelyek akár még a 
fotós súlyát is gond nélkül elbír-
ják, de találunk olyanokat is, ame-
lyikre még a legkisebb kompaktot 
is félve bízzuk. Vannak speciális 
statívok – speciális körülmények-
hez és feladatokhoz. Így, mivel a 
kínálat igen nagy, mindenki biz-
tosan megtalálja a „tökéletes” áll-
ványt.

● Három lábon

A háromlábú állványok a legin-
kább elterjedtek. Jellemzően sta-
bil alátámasztást nyújtanak, és 
sokféle variációban léteznek. A 
lábak általában összecsukha-
tók és kihúzhatók. Rögzítésükre 
gyorskioldó, ritkábban csavaros 
megoldás szolgál. Az állványok 
általában rendelkeznek egy kö-
zéposzloppal is, amely a fej rög-
zítésére, esetleg kiemelésére 
szolgál.

Anyagukat tekintve a leggya-
koribb az alumínium, de létez-
nek magnéziumötvözetből vagy 
szénszálból készült statívok is. 
Ez utóbbiak könnyebbek, ugyan-
akkor erősebbek. Megjegyzem, 
hogy egy stabil állvány általá-
ban nehéz, hiszen attól stabil. Ha 
nem elég nehéz az állvány, a kö-
zéposzlop aljára rögzített kampó-
ra akaszthatunk még súlyt, olyat, 
amit nem kell feltétlenül ma-
gunkkal cipelünk (pl. egy zsák 
homokot).

láskor érdemes az állványt kinyit-
ni és megnézni, megfelelően sta-
bil-e céljainkhoz.

Az állványok lábai általában 
egy szögben nyílnak, de a komo-
lyabb változatok esetében lehető-
ség van a lábak – akár több foko-
zatban történő – továbbnyitására, 
szétterpesztésére is. Ennek kö-
szönhetően például hegyoldalban 
vagy a talaj közeléből is készít-

hetünk felvételeket.
A kimondottan nagy stabi-

litás érdekében – elsősorban 
videózáshoz – a három lábat 
egy-egy merevítő is kötheti 
a középoszlophoz. Előnye, 
hogy a lábak biztosabban 
állnak, de hátránya a súly-

többlet és az időigénye-
sebb beállítás.

A lábvégeket alaphely-
zetben egyszerű gumiborí-

tás takarja, de léteznek kicsavar-
ható tüskék (pl. jeges felületre), 
hótalpak vagy éppen kerekek is a 
műtermi munkához.

A középoszlop (esetleg a lábak 
is) az újabb típusoknál nem hen-
ger alakú, hanem kicsit szögletes. 
Ennek köszönhetően nem fordul 
el egy nehezebb felszerelés súlya 
alatt sem. Érdekes és hasznos le-
het, amennyiben állványunk kö-
zéposzlopa megfordítható. Így, a 

Reciprok szabály
Kézből fényképezéskor a be-
mozdulásos életlenség elke-
rülése végett az expozíciós 
időnek legalább a használt 
gyújtótávolság reciprokának 
kell lennie. Ez azt jelen-
ti, hogy egy 300 mm-es tele 
esetében minimálisan 1/300 
s-os, illetve ennél gyorsabb – 
1/500 s, 1/1000 s stb. – zárse-
besség szükséges.

Léteznek még fá-
ból készült állványok 

is. Ezek általában nehe-
zek, így stabilak. Hátrányuk, 

hogy a fa „mozog”, képes 
magába szívni a vizet, megda-

gadhat, így állítása akár lehetet-
lenné is válhat.

A háromlábú állványok öt fon-
tos értékkel jellemezhetők: csu-
kott méret, legkisebb használható 
magasság, legnagyobb használha-
tó magasság, terhelhetőség és sa-
ját tömeg. A stabilitást nem lehet 
számokkal kifejezni, így vásár-
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lábak között rögzített fényképe-
zőgéppel, akár talajszínt alól (pél-
dául gödörből) is fotózhatunk.

A háromlábú állványok fontos 
jellemzője, hogy az állványfej-
jel egybe vannak-e építve, vagy 
a fej cserélhető. A komolyabb áll-
ványokon cserélhetők a fejek, így 
egyetlen állványhoz akár video- 
és fotós fej is használható, igé-
nyünknek megfelelően.

● Egy lábon

Az egylábú állványok – monopo-
dok – is jó szolgálatot tehetnek. 
Ezek egyetlen csőből – amely ál-
talában összecsukható – és egy áll-
ványfejből állnak. Túrabotnak is 
megteszi egy-egy komolyabb tí-
pus, ráadásul használatával néhány 
rekeszértéknyit spórolhatunk.

Sportesemények fotóriporterei-
nek nélkülözhetetlen kelléke, de 
jól használható városi vagy er-
dei sétákon is. Stabilitása elma-
rad a háromlábú rokonokétól, de 
sokkal könnyebb és olcsóbb is. 
Ráadásul használata is gyorsabb, 
egyszerűbb.

● Speciális feladatok

A két legismertebb állványtí-
pus mellett nagyon sok speciális 
szerkezetet is kínálnak a gyártók. 
Ezek nagy többsége nem rendel-
kezik lábbal, inkább valamiféle 
satuszerkezettel. Van autó ablak-
üvegére satu módjára szerelhető, 
létezik oszlopra erősíthető, de lát-
tam már földbe csavarozható al-
kalmatosságot is. A tapadókoron-
gos változatokkal sima felületen 
rögzíthetjük a felszerelést.

Ezeknek nagy előnye, hogy kis 
helyen elférnek, és olyan esetek-
ben is segítségünkre lehetnek, 
ahol a háromlábú állványok nem 
alkalmazhatók. Hátrányuk ugyan-
akkor, hogy aránylag kis súllyal 
terhelhetők, és használatuk, hasz-
nálhatóságuk korlátozott.

● Állványfejek
Míg az állvány lábai a stabilitá-
sért felelősek, a fej – a stabilitás 
mellett természetesen – a mozgat-
hatóságért felel. Az állványfejek 
általában a tér mindhárom irányá-
ba mozgathatók. Ehhez a gyártók 
vagy tengelyeket vagy egy göm-
böt hívnak segítségül. Az előb-
biekből lesznek a 3D-, esetleg 
2D-, míg az utóbbiakból a gömb-
fejek.

A gömbfejek nagy előnye, hogy 
velük nagyon gyorsan és ponto-
san pozicionálhatjuk a fényképe-
zőgépet. Általában egyetlen kiol-
dó van rajtuk, amely meglazítja 
a gömböt, így bármilyen irányba 
forgathatjuk. A jobb minőségűek-
ben egy finomállító is található, 
így kisebb változtatásokra is egy-
szerűen rávehetjük a szerkezetet. 
Hátrányuk a kisebb terhelhetőség 
vagy a nagyobb saját tömeg.

A 3D fejek pontosak, precízek, 
a legtöbb esetben vízszintezővel 
ellátva teszik a dolgukat. A három 
irányban egymástól függetlenül 
állíthatók, így kicsit körülménye-
sebb a pozicionálás, ugyanakkor 

az eredmény nagyon pontos. A 
2D fejek csak két irányban moz-
gathatók, és elsősorban videó-
záshoz vagy nagy teleobjektívek-
hez használjuk őket. Jellemzően 
akadásmentesen, finoman moz-
dulnak el, így svenkeléskor nem 
rángat a kép. Az igazán jó minő-
ségű 2D fejek nehezek, ugyanak-
kor stabilak és jól terhelhetők.

A felszerelés rögzítésére szol-
gál az állványfejeken található 
rögzítőcsavar. Ez lehet fix (ol-
csóbb kategória), vagy lehet gyors-
cseretalpba épített (komolyabb 
kategória). A gyorscseretalp álta-
lában egy karral vagy egy gomb-
bal oldható, így a talpat elegendő 
a vázhoz vagy az objektívhez rög-
zíteni, majd bepattintani a helyére 

– az eszköz máris stabilan rögzítve 
van. Sajnos a gyorscseretalpakból 
sokféle létezik, így ritkán kompa-
tibilisek.

Ismeretes olyan érdekes rögzí-
tő megoldás is, amikor egy mág-
nest kell a váz aljára csavarozni, 
míg az ellendarab az állványon 
van. Így nagyon gyorsan a helyé-
re illeszthető a felszerelés, de egy 
kis pecekkel még biztosítani kell, 
nehogy a mágnesek szétváljanak 
használat közben.

● Kiegészítők

Az állványba vagy a fejbe épített 
vízszintező hasznosságát, gon-

dolom, nem kell külön részletez-
ni. Érdemes gyorscseretalpból is 
egy-két tartalékot venni, hiszen 
egy állványt általában nem rövid 
időre vásárol meg az ember, és 
ki tudja, hogy tíz év múlva talá-
lunk-e megfelelőt talpat.

Sok állvány lábának felső ré-
szét ma már szivaccsal vonják be, 
így melegebb és kényelmesebb 
fogást biztosít. Jó szolgálatot te-
het a vállszíj vagy az állványtás-
ka is.

S ha már jól ismerjük az áll-
ványokat, válasszunk körültekin-
tően, és ne felejtsük el használni 
is őket!
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A nevezetes zarándokút, El Cami-
no végigjárása az utóbbi évtize-
dekben egyre népszerűbbé vált. 
Tétova és kiüresedett korunkban 
főként mi, európaiak érezzük úgy, 
hogy elvesztettünk valami fonto-
sat. Valamit, ami a léleknek, a tel-
jes embernek szól, amiért nem-
csak élni érdemes, de ami a bajban, 
magányban és a halállal való elke-
rülhetetlen szembesülésben is se-
gítségünkre lehet. Van, aki az iste-
nét, van, aki a belső békéjét reméli 
megtalálni az út során.

Az út szimbolikája nagyon gaz-
dag. Szerencsés téma. Filozófiai, 
lírai tartalmakkal terhes, képileg 
is. Képes megőrizni metafora- és 
szimbólumtermészetét. Állókép 
esetében különösen jó, hogy az út 

– bár statikus jelenség, mégis – lé-
tében hordozza a mozgást és vál-
tozást. Az úton érkeznek és távoz-
nak, időt és teret képes átfogni. Ha 
pedig olyan útról van szó, ame-
lyik legfőképpen mint a belső utak 
szimbóluma került be a köztudat-
ba, akkor a fotográfus kezében 
máris ott a lehetőség: jóval többet 
érzékeltetni, mint valójában ábrá-
zolni. Vagyis a Camino de Santia-
go, rövidebben csak El Camino, 
a spanyolországi – galiciai – San-
tiago de Compostelába vezető za-
rándokutat – legyen első látásra 
bármilyen banális mezei földút 

– általában nem az egyszerű, hét-
köznapi utazó talpa koptatja.

S éppen ez a bonyolult mögöt-
tes jelképrendszer teszi kompli-

kálttá a megörökítését. A fényké-
pésznek az ilyen témák esetében 
még a szokásosnál is jobban kell 
ügyelnie rá, hogy nézője fejében 
ne kavarogjon túl sok minden a 
fotográfiát nézve. Hiszen a készí-
tett képeket pontról pontra meg-
fejtjük, amikor nézzük. Keressük 
rajta és benne az alkotói szándé-
kot. Igyekszünk a képi elemeknek 
jelentést találni, még ha a legegy-
szerűbb témáról van is szó. Ha 
pedig a téma – amint az előbb 
tisztáztuk – szimbolikája gazdag, 
akkor a jelentések dekódolása is 
jóval árnyaltabb és többrétegű.

Németh György képén az ég és 
a föld aránya nem szokványos, s 
ennek nyilvánvaló jelképisége egy 
zarándokút fotóján azonnal érthe-
tő. S bár igaz, hogy az ég jóval na-
gyobb teret tölt ki a képegészben, 
mint a földi rész, nem uralja el, 
nem nyomja le a területében ki-
sebb elemet. Az út képe a centrá-
lis szerkesztés miatt olyan erős, és 
annyira rabul ejti a szemet a pers-
pektíva húzása miatt, hogy két-
ségünk sincs afelől, a lényeg El 
Camino. A megérkezés, ha lesz 
olyan egyáltalán, még nem látha-
tó. Ám a tiszta szerkezetnek kö-
szönhetően ez az út nem ijesztő, 
bár nem látszik könnyűnek sem. 
A kép előterét uraló egyenes, a sík 
terep tágassága emberivé, átte-
kinthetővé teszi az utas számára a 
feladatot. S bár láthatóan hátrább 
már kanyart vesz az út, mégsem 
a távoli semmibe vész a tekintet, 

hanem a vándorokat csalogató ár-
nyas, ligetes kis templom képe a 
szembeszökő.

A vándorok ketten vannak, s ez 
megnyugtató látvány. André Ker-
tész is nagyon tudta ezt: az em-
berpár – mindegy, hogy milyen 
nemű és korú a kettős – a fény-
képen megszünteti a hiány érzetét. 
Egyetlen emberi figura a térben 
óhatatlanul a magánnyal, a kiszol-
gáltatottsággal társítható. Németh 
György két apró figurája tökéle-
tes egyensúlyba hozza a vizuális 
kompozíciót, s megnyugtató har-
móniát kölcsönöz a szüzsének is. 
Semmi lényeges földi elem nem 
vonja el róluk s az útról a figyel-
met. A kis templom, a selymes út-
széli fű, a távolabbi lankák, bok-
rok s az egyetlen villanypózna 
aprócska vonala inkább csak arra 
szolgál, hogy finom háttérkíséret-
ként kitöltse az ürességet. Ezek-
nek köszönhetően szinte hallani 
véljük a természet lélegző csönd-
jét, a finom szellőt, a tücskök ciri-
pelését, a távoli madárfüttyöt.

Azt a halkan remegő meleget 
is érezzük, amit a délutáni nyá-
ri nap sugarai szertelövellnek. A 
tágas, megnyíló égbolt pedig – a 
perspektíva következtében a nézőt 
szinte magához vonzó úttal együtt 

– nemcsak a tekintetet vonja a kép 
mélysége felé, hanem a megnyug-
tató távlatot is megjeleníti. Az eget 

„összekaszaboló” kondenzcsíkok a 
jelen realitását mutatják, de jelzés-
szerűen. A vándorok láthatják, ha 
fölnéznek az égre, de nincs közük 
hozzájuk igazából. S bár a felső 
régiót a repülőgépek fémes teste 
rendre átszúrja, a Nap ragyogó és 
valószerűtlen sugárzását nem képe-
sek megzavarni. A fényesség forrá-
sa szinte mutatja az út kanyarulatát 
a vándoroknak. Mint vezérlő csil-
lag ragyog az emberpár felett és 
előtt. S bár a horizont és az előttük 
álló út is enyhén balra lejt, a néző-
nek mégis az a benyomása, hogy 
El Camino előre és felfelé vezet.

Fejtsük meg a jó fénykép 
titkát! Ezúttal Németh	
György	egyik felvételét 
elemezzük az El	Camino	
című sorozatából. Ez 
a fotó a szerzőnek a sze
gedi Reökpalotában 
rendezett retrospek
tív tárlatán is látható 
volt tavaly ősszel.

Mitől
jó? Szarka klára  

sorozata
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V éleményem szerint alapve-
tően kétfajta fotós létezik. 

Az egyik keresi az eseményeket, 
és az alkalmas időben kattint, a 
másik megteremti a körülménye-
ket, és amikor minden készen áll, 
akkor kattint. Ez utóbbi inkább 
képzelőerő és akarat kérdése, 
míg ez első esetet izgalmasabb-
nak tartom. Számomra fontos, 
hogy meglássam a kész képet a 

nagy kavarodásban, és az az iga-
zi kihívás, hogy rögzíteni is tud-
jam.

A mellékelt fotóhoz mondhat-
ni nem sokat tettem hozzá, in-
kább elvettem belőle. Először is 
jól helyezkedtem, majd kihagy-
tam a (számomra) lényegtelen 
és a figyelmet elterelő alkotóele-
meket. Megvágtam az életképet, 
de nem utólag, hanem a helyszí-

nen, mégpedig kedvenc utazó te-
leobjektívemmel, egy Nikkor 
70–300/4–5,6 ED lencsével. Há-
romszázas állásban (450 mm-
nek felel meg az APS-C érzékelő 
miatt), ISO 200, 1/1000 s és F/5,6 
rekeszérték mellett. Igen, volt 
ennyi fény, így kicsit szerencsés-
nek is mondhatom magam. Ami 
a kép elkészítésének nehézségei 
között említhető, hogy a felsze-

relést a tengeren himbálózó hajón 
kellett stabilan megtartani. Rá-
adásul figyelni kellett az egyenes 
és párhuzamos vonalakra. Bár ezt 
akár utólag is korrigálni lehet, de 
abban az esetben biztosan vágni 
kellett volna a kép széleiből, ami-
től már nagyon szűk lett volna a 
képkivágás.

Az egyenesek, a korlát egy-
ből vezetik a szemet a madárra, 

amely jól láthatóan az aranymet-
szés szabályai szerint lett a kép-
re helyezve. A kép előnyei között 
tartom számon azt is, hogy a ma-
dár oldalra és kifelé néz. Persze, 
erre is várni kellett, de hát ingyen 
nem adnak semmit.

Kiemelem még, hogy a kép 

majdnem monokróm, csak szoli-
dan töri meg a kékesszürke és a 
fehér összképet a két apró sárga 
folt.

Utólag még egy kis photosho-
pozás, és már kész is a „remek-
mű”.

Takács Szabolcs

Mint látható, volt modelljelölt bőven,  
de csak ritkán foglaltak helyet a „kilátóban”

Kilátó
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Már az 1870-es évek végén is-
mertté vált dr. Ernst Abbe profesz-
szor révén, hogy a hosszú gyújtó-
távolságú objektívek legnagyobb 
problémája a színszórás.

Színszóródás

Színi hiba kétféle létezik, és az 
akkori, sőt későbbi optikai üve-
gekkel ez a probléma nem ke-
zelhető egy bizonyos határon 
túl. Ezt a határt már ekkor 
számszerűsítették: a gyújtó-
távolság 1/2000-e megadja, 
hogy mekkora eltérés mér-
hető a filmsíkon a vörös és a 
kék sugarak között. Ha 2000 
mm-es szupertelét veszünk, 
az eltérés pontosan 1 mm. Az 
500 mm-es tele esetében 1/4 
mm, míg a 250 mm-es te-
lénél mindez 1/8 mm. Ez a 
szám irtózatosan nagy! Nem 
véletlenül preferálták az ED 
üvegek megjelenése előtt a 
tükörobjektíveket. A tükörfe-
lületeknek nincs ugyanis színi 
hibájuk.

Gondoljunk bele, hogy 250 
mm-es telével dolgozunk film-
re, és a kisfilmről (24×36 mm) 
20×30 cm-es nagyítást készí-
tünk (nagyjából A/4). A nagyí-
tás mértéke: 200/24 = 8,33-szo-
ros. Egyszerű számítással azt 
kapjuk, hogy bő 1 mm lesz a kék 
és a vörös sugarak közötti eltérés.

A digitális technika a mozaik-
szűrő miatt (Bayer-rács) sok-
kal érzékenyebb a színi hibára. 

Szorítkozzunk az APS-C szenzor-
ra és 15 megapixelre. Ha a fen-
ti példához hasonlóan kinyom-
tatjuk a képet 20×30 cm-esre, az 
APS-C szenzor kisebb mérete 
miatt a nagyítási faktor nagyobb 
lesz: 200/14,9 = 13,42-szoros. Ez 
pedig a színi hibát hangsúlyozza, azaz 1,68 mm lesz a kék és a vö-

rös sugarak közötti különbség. Az 
APS-C szorzófaktora tehát nem-
csak az objektívek gyújtótávol-
ságát hosszabbítja meg, hanem a 
színi hibát is felnagyítja!

Nem csoda, hogy a Nikon után 
a Canon is – szép csendben, min-
denféle reklámozás nélkül – ED 
(UD) üvegeket alkalmazott kitob-
jektívjeiben. Ma már az igényes 
kompakt gépekben is van ilyen 
üveg, illetve mind a Nikon, mind 
a Canon alkalmazott ED üveget a 
régi, filmes csúcs kompakt gépei-
ben is.

ED objektívek

A 60–70-es évek fordulóján két 
dolog is megváltozott: megjelen-
tek az aszférikus lencsék, majd 
megjelentek az alacsony színszó-
rású üvegek, melyek nagyrészt 

– de nem minden területen! – fe-
leslegessé tették az aszférikus 
lencséket. Az aszférikus lencse a 
monokróm élességet jelentősen 
megnöveli, akárcsak a fényerőt, 
de a színi hibákat nem javítja kel-
lően. Fekete-fehér fényképezés-
ben viszont jól teljesítenek az ob-
jektívek, mert a szűrőzés (zöld, 
zöldessárga, narancs stb.) leszű-

kíti a spektrumot, így a színi hiba 
csökken.

Az alacsony színszórású üvege-
ket (ED üvegek) a Nikon és a Leitz 
gyár kísérletezése hívta életre. 
Nem a színi hiba csökkentése volt 
az első cél, hanem az aszférikus 

felületek elkerülése. Az ilyen fe-
lületeket akkor még csak csiszolni 
és polírozni tudták, ám ezek igen 
drága eljárások. Ma viszont az 
üvegfelületre műanyag lencsefe-
lületet visznek fel precíziós fröccs-
öntéssel (0,0001 mm-es hibahatár-

A Canon folypát lencséi  
az alacsony színszórású  
üvegekkel szemben  
a 70–200 mm-es 
zoomok között

F4 vs 
F2,8

török György

A technológiai háttér 
ismerete döntő lehet 
egy objektív megvá
sárlásakor, ha az adott 
lencserendszer érzé
keny, vagy éppen 
nem érzékeny a keze
lés „durva” voltára, 
vagy éppen a fotóstí
lusunkra. Az F2,8as 
presztízs zoom utáni 
vágy gyakran elfedi 
a fotózás igazi motí
vumát: magát a képet. 
A jó fotós egyfelől 
a képpel foglalkozik, 
másfelől el kell fogad
nia azt a tényt, hogy 
minden objektív más 
célra készült. Nincs 
univerzális objektív! 
Általában a külön
böző fényerejű, ugyan
olyan gyújtótávolságú 
objektívek egyike a kép 
elkészítésének lehető
ségét súlyozza a kép
minőséggel szemben, 
a másik pedig a képmi
nőséget helyezi előbbre 

– kisebb fényerő árán.

A normális lencsék (felső ábra) színszórása a mai kor fotográfusának 
túlságosan nagy mértékű. Ezt a hibát szokták javítani apokromati-
kus vagy ED/UD/SLD lencsetagokkal, illetve a cikkünk tárgyát képe-
ző fluoritlencsékkel (alsó ábra)

2�
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ral), ami jelentősen olcsóbbá teszi 
a gyártást. Az ilyen aszférikus fe-
lületet hívják kompozit aszférikus 
lencsének, míg a régebbi gyártási 
eljárással készülőt csiszolt aszféri-
kus lencsének.

A fejlesztés sikeres volt, így lét-
rejöttek az alacsony színszórású 
üvegek: „Extra low Dispersion”, 
azaz ED néven. A Nikon mindig 
is kiírta ezt lencséire, a Leitz ezt 
nem reklámozta túlságosan. Ké-
sőbb ezeknek az üvegeknek né-
pes családja fejlődött ki, így az 
ED üvegeket hívják ELD-nek is, 
a „Super low Dispersion” üveg-
fajtákat SD-nek és SLD-nek, az 

„Ultra low Dispersion” típusokat 
pedig UD, ULD és UXD néven is 
referálják. Ezek az optikai üvegek 
a színi hibát az „f/2000-es” sza-
bályhoz képest harmadára-negye-
dére csökkenthetik, azaz f/6000-
f/8000-rel számolhatunk.

Fluoritlencse

Az ED üvegek csak csökkentik 
a színi hibát, de nem szüntetik 
meg! Jó dolgok, de nem csoda-
szerek. A „majdnem csodaszert” 
a Canon folypát lencséje, azaz 
a fluoritlencse képviseli – min-
den hátrányával együtt. A Canon 
a mikroszkópobjektívek színi hi-
bájának csökkentésére használta 
a fluoritlencsét. Ennek az anyag-
nak – amely a természetben is 

előfordul, és különlegesen tiszta 
formáját máramarosi gyémántnak 
hívják a geológusok – a színszó-
rása elég különleges. Míg az opti-
kai üvegek a spektrum kék színeit 
erősebben szórják a vöröshöz ké-
pest, addig a folypát lencse pont 
fordítva dolgozik: a vöröset szór-
ja erősebben a kékhez képest. En-
nek ismeretében olyan objektívek 
építhetők, melyek abszolút men-
tesek a színi hibától, szemben az 
ED üveges megoldással. Az első 
fluoritlencsés objektív 1978-ban 
került a nagyközönség kezébe, ez 
pedig nem más, mint a Canon FD 
5,6/300 mm SSC teleobjektív. Mi-
előtt azonban éljeneznénk, lássuk 
a folypát lencse hátrányait, mert, 
ugye, a csodaszer sincs ingyen.

A fluoritlencse polírozása költ-
ségesebb, mint az aszférikus fe-
lületeké, így az ilyen lencse igen 
drága. A fluorit tágulási együtt-
hatója nem lineáris a fotózás szo-
kásos hőmérsékleti körülményei 
között (mondjuk, –20-tól +45 °C-
ig), így nagyon nehéz kotyogás-
tól és feszültségtől mentesen be-
fogni. A fluoritos objektív tehát 
fokozottan érzékeny a rázkódás-
ra és ütésekre. A folypát lencsét 
nem lehet tükrözésmentesíteni, és 
a vízpára is megmarja, hiszen a 
jól oldódó konyhasóval rokon jel-
legű vegyület (kalcium-difluorid). 
Emiatt szilikagél mellett kell tá-
rolni, a trópusokra nem érdemes 

elvinni, de párás, esős napokon is 
jobb otthon hagyni, vagy hazaér-
ve szilikagéllel kiszárítani.

Eme két tulajdonságából az is 
következik, hogy ilyen objektívet 
használtan csak akkor veszünk, 
ha fotózással, átnézettel megvizs-
gálhatjuk. Másik eset az új áru, 
a harmadik pedig az, ha a japán 
vagy amerikai Canon szervizben 
járt, és „Refurbished” matricá-
val együtt vehetjük át. Messzire 
kerüljük az internetes vásárlást 
(például eBay, Vatera stb.)! Az 
elmondottakból az is következik, 
hogy a fluoritlencse mindig belső 
lencsetag. A hátrányok miatt nem 
sok objektívben találunk folypát 
 lencsét, és a Canon útját egyelőre 
nem követték mások.

A folypát lencse előnyei azon-
ban vitathatatlanok: a legszebb 
színeket és a legélesebb képe-
ket folypát lencsés telékkel és 
tele-zoomokkal lehet felvételez-
ni! Nagyjából úgy kell számol-
ni, hogy 1 fluoritlencse megfelel 
3 ED (UD) lencsének. Kicsit meg 
is haladja a 3 ED üveg teljesítmé-
nyét. 1 fluoritlencse és 1 ED üveg 
pedig verhetetlenné teszi színvisz-
szaadás szempontjából a nagyte-
lét. Ebből pedig egy érdekes ter-
vezési szempont születik:
● F2,8.	 A fotóriporter gyakran 
dolgozik mostoha fényviszonyok 
között, a vakuja fényének is mesz-
szire kell elérnie, ezért az F2,8/70–

200 mm-es zoomra nagy szüksége 
van. Az objektívjét általában nyi-
tott rekesszel használja. A mosto-
ha fényviszonyok mellett mosto-
ha környezeti feltételek is vannak: 
köd, szitáló eső, nagy hideg vagy 
erős napsütés. Vigyázni sem tud 
mindig az objektívre, így az objek-
tívtubust a napi rázkódáson túl üté-
sek is érik. Ezért az F2,8/70–200 
mm-es objektív robusztus tubus-
ba van szerelve, a lencserendszert 
nyitott fényrekeszre tervezik, és 
nem foglalkoznak a nagyobb fény-
rekesz mellett adott rajzzal a terve-
zők. Ráadásul a riportképek ritkán 
jelennek meg 20-25 megapixeles 
felbontással, így az objektív éles-
sége harmadrangú kérdés a me-
chanikai felépítéshez és a nagy 
fényerőhöz képest. Persze az ilyen 
objektív lerekeszelve is jó, de nem 
a legjobb. Folypát lencsét pedig a 
vízpára és a mechanikai behatások 
miatt nem tartalmazhat.
● F4.	Az F4/70–200 mm-es, foly-
pát lencsés zoom ellenben a mű-
teremben vagy a száraz, napos 

időben van otthon! Ilyenkor nem 
zavar a pára, portré- és modell-
fotózáskor tudunk vigyázni az 
objektívre. A legjobb rajzot F8–
F16 közé állítják be a tervezők. A 
folypát lencsés F4-es verzió szí-
nei tisztábbak, briliánsabbak, a 
pasztellszínekben finom árnyala-
tokat fedezhetünk fel. Az objektív 
tubusa nem olyan robusztus, így 
a folypát lencse alkalmazása mel-
lett is kedvezőbb az ára. (Bár a 
II-es verziójú 2,8/70–200 mm-es 
Canon zoomnak az élessége ösz-
szemérhető a folypát lencsés ver-
zióéval, az I-es verzióról ez nem 
mondható el.)

Szeretném kiemelni, hogy a 
két objektív más-más célra ké-
szült, másfajta kezelést vagy bá-
násmódot igényel, illetve tolerál. 
Aki minkét fotóterületen dolgoz-
ni akar, az úgy jár a legjobban, ha 
két objektívet vesz. Vagy elfogad-
ja, hogy tehetsége a fotónak csak 
bizonyos területein tud kibonta-
kozni. Nem kell mindent lefény-
képezni! Képet kell alkotni…

A Nikon egyik csúcskategóriás lencséjében, a 200 mm f2 objektívben 3 ED (sárga) és 1 Super ED (piros) lencse-
tag is javítja az összképet

Dr. Ernst Abbe professzor 
(Zeiss) nemcsak a lencsék 
színi hibáinak kezelésében 
játszott nagy szerepet. Szá-
mításokkal igazolta, hogy a 
korai üvegfajtákból – a ko-
rona- és a flintüvegből – nem 
lehetett megfelelő minősé-
gű objektíveket készíteni. Dr. 
Otto Schott éppen E. Abbe 
számításai alapján és Carl 
Zeiss megbízásából kezd-
te el az első optikai üvegek 
kémiai fejlesztését. 1880-ra 
már 80-féle Schott-üveg léte-
zett, amelyeket ma is haszná-
lunk: például a nívós távcsö-
vek BAK és BKAF üvegből 
készült prizmáinak anya-
gát is ekkor készítették elő-
ször. Majd csak 80 év múl-
va történik számottevő ugrás, 
amikor megjelennek a lan-
tán koronaüvegek (1959–60). 
De még ezek sem jelentettek 
megoldást a nagy fényerejű 
teleobjektívek gyártásában. 
Általában véve azért, mert a 
fényrekeszelés nem javítja a 
színi hibát!

A színi hiba a szuper nagy 
látószögű és az F1,4-nél na-
gyobb fényerejű objektívek-
ben is probléma. Ezért az 
ilyen objektívekben is gyak-
ran találkozunk velük. Telje-
sítményükre jellemző, hogy 
az F1,2/50 mm-es Leitz-
Noctilux 1966-ban aszférikus 
felületekkel volt megtervez-
hető, ugyanakkor egy dekád-
dal későbbi utódja az ED 
üvegek révén nem tartalma-
zott aszférikus felületeket, és 
fényereje F1-re (!) nőtt.
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Nem véletlenül terjedt el a kifeje-
zés: digitális negatív. Ez az a kép-
hordozó anyag, amiből a legkülön-
félébb, úgymond, „pozitív” képeket 
nyerhetjük, nemcsak kinézetben, 
hanem méretben is.

Nyers formátum

A RAW elnevezés mögött veszteség-
mentes tömörítésű, „nyers” képállo-
mány rejlik. A valós képformátumok 
minden egyes képpontra érvényes 
színinformációkat (RGB kód) tar-
talmaznak. A RAW file-ok viszont 
a felvétel körülményeit rögzítik, és 
azt érvényesítik a három színcsa-
torna azonos fedettségű képpontjai-
ra. Ez önmagában még nem látható 
kép; a fényképezőgép kijelzője az 
ennek alapján optimalizált és gene-
rált nézőképet mutatja. A felvételi 
körülmények matematikai algorit-
musokban épülnek bele a file-okba, 
és ez ennek az eljárásnak a legna-

p h o t o s h o p  t r ü k k ö k

Digital Photo Professionalban színesre beállítva, és abból konvertálva,  
Photoshopban selective colors-szal tovább színezve és gradient map-pel fekete-fehérré alakítva

Az a véleményem, hogy igényes, kreatív digitális fényképezés kizá
rólag a RAW formátumok alkalmazásával lehetséges. Bármennyire 
is előrehaladott a közvetlenül nyerhető állományok minősége a tíz 
évvel ezelőtti helyzethez képest, a jpg, de még a tif képformátumra 
rögzített képek utólagos korrekciójának a lehetősége is jelentősen 
szűkösebb a RAWkéhoz képest.

Vajda jános

Digitális  

fekete-fehér 

technikák 3
Színtologatás

2a

2b

2c

2d
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gyobb előnye. A képletek meg-
adott paraméterek szerint írha-
tók át a konverterekben, és ennek 
megfelelően menthetők ki ugyan-
abból az állományból merően más 
színképű vagy monokróm képek.

A különféle kameragyártó cé-
gek eltérő RAW formátumokat 
alkalmaznak, ezért célszerű min-
dig az adott márka saját konverte-
rében kezelni állományainkat, hi-
szen azokban megtalálhatók azok 
a speciális beállítási lehetőségek, 
amelyek illeszkednek a fényké-
pezőgépéhez, illetve olyan plusz 
szolgáltatások is, amelyek fino-
mabban kezelik a különleges be-

állításokat (pl.: az objektív hibái-
nak korrigálása).

Mivel sokféle konverter létezik, 
megjegyzem, hogy a Photoshop 
CS3 verziójába épített RAW kon-
verteren keresztül tárgyaljuk azo-
kat a lehetőségeket, amelyekkel 
megcélozhatjuk legoptimálisabb 
fekete-fehér képeinket.

Mozgástér

Mindenekelőtt jó tudni, hogy iga-
zán nagy szabadságunk csupán a 
színhőmérséklet beállításában van, 
az adott konverter értékei között. 
Az expozíciót szinte mindegyik 

konverter alapnak veszi, ez jele-
nik meg az expozíciós csúszkán 
0 értékben. Mivel a tól–ig hatá-
rok végesek, a nagyon alul- vagy 
túlexponált képekkel a korrekciós 
irányban szűkösek lehetnek a le-
hetőségeink. Ezért elengedhetet-
len a megközelítőleg pontos expo-
zíció, így mind a két irányban van 
elegendő mozgásterünk ahhoz, 
hogy a pillanatnyi elképzeléseink 

jobb oldali eszköztár információs 
ablakai alatti ikonsoron az egyes 
beállítási csoportok érhetők el. A 
többi ikonnal azokat az eszközö-
ket érhetjük el, amelyekkel a ki-
meneti RGB vagy szürkeárnyala-
tos képállományok pixeleit írjuk 
át. A convert to grayscale kipi-
pálásával a kép azonnal átállítható 
fekete-fehérré. Célszerű így kez-
denünk a műveletet, ha a célunk a 
szürkeárnyalatos kép, hogy min-
den további beállítást ennek függ-
vényében végezhessünk.

A mi szempontunkból az első 
ikon mellett a negyedik (Hsl/
grayscale) a legfontosabb. Bár 
az eszköztár hasonló az anya-
program fekete-fehér konvertáló 
eszközéhez, nagyon hiányoznak 
innen az előre beállított szűrők. 
Amennyiben nagyon extrém tó-
nusviszonyokat szeretnénk elérni 
valamelyik képünkön, akkor ne 
a konverterben állítsunk át feke-
te-fehérré, hanem készítsük elő 
úgy színesnek, hogy a kibontott 
képpel tudjuk elérni az általunk 
elképzelt eredményt a második 
cikkben foglaltak szerint.

Variációk

A képek olyan géppel készültek, 
amelyen nem volt lehetőség a fe-
kete-fehér beállításra, és a gyártó 
cég mai RAW konvertere sem tud-
ja kezelni a 8 évvel ezelőtti file-t. 
A témához nem kellenek a színek, 
az öreg hölgy kendőjének és kar-
digánjának élénk színei elterelhe-
tik a figyelmet az óráját néző úr-
ról, de legalábbis megoszthatja a 
nála lévő világos szatyor miatt. A 
2a képen a fényképezésnek meg-
felelő színképet láthatjuk a CS3 
RAW kezelőfelületén. A felvétel 
kicsit túl van exponálva, viszont 
a fényhelyzetben nem is lehetett 
volna azt az expozíciót megtalálni, 
amivel a fejen lévő csúcsfényeket 
meg lehetett volna menteni.

A 2b képen a szürkeskálába kap-

csolt kép látható, minden módosí-
tás nélkül. Abban egyetérthetünk, 
hogy ez a verzió alapjában sem-
mitmondóan lapos és szürke. Vi-
szont már most észre lehet venni, 
hogy a figyelem könnyedén össz-
pontosítható az időt firtató úrra.

A 2c változaton első lépésként a 
kontrasztot növeltem meg az előre 
beállított 25-ről 50%-ra. Nagyon 
érdemes megjegyezni, hogy egy 

lapos képnél mindig az első lépés 
a kontraszt beállítása, és csak az-
után szabad – ha kell – az expozí-
ciót is módosítani. Itt kellett, –0,55 
értékben. Többet nem nagyon sza-
bad, mert a középtónusok nagyon 
besötétednek. A legsötétebb része-
ket a blacks érték jelentős növe-
lésével sötétítettem tovább, míg a 
világos részekre a fill ligHt nö-
velésével loptam vissza a fényt. A 

szerint módosíthassuk a képet. A 
CS3 konvertere ±4 fényértéknyi 
expozíciókorrekciót tesz lehetővé, 
ami egészen kimagasló tartomány. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
4 fényértékkel elexponált felvétel 
maradéktalanul helyre is állítható. 
Egy ekkora mértékű expozíciós 
eltérés során akkora lehet a tó-
nusvesztés az árnyékokban vagy 
a csúcsfényekben, amekkorát már 
nem lehet kifogástalanul kezelni.

A kamerák további főbb beállítá-
sai (kontraszt, élesség, telítettség) a 
program alapértelmezett értékében 
jelennek meg, a fényképezőgépen 
beállított értékektől függetlenül. A 

2e

2f

3a

3b

3c



homlok miatt a csúcsfények fedé-
sét kellett alkalmazni a +15%-os 
eltolással. Az alap színhőmérsék-
leten azonban ezekkel a beállítá-
sokkal nagyon besültek az arcok 
és az öreg hölgy ruházata. A szín-
hőmérséklet drasztikus növelésé-
vel (5150-ről 11 000-re) kezdett 
összeállni a tónusegyensúly.

A 2d képhez átváltottam a Hsl/
grayscale panelre. Ha ide kap-
csolunk, akkor a beállítások a töb-
biekhez rendelt automatizált érté-

keket mutatják a színskálákon. A 
default link nulla helyzetbe ál-
lítja az összest. A reds –25-ben 
volt, kicsit túlhúzhattam a szín-
hőmérsékletet. Az oranges vélet-
len került –1-be, nincs jelentősége. 
A yellows és a greens együtt lett 
+5-re állítva, a zöld háttér világo-
sítása miatt. Az aquas-t az öltöny 
kékeszöld tartalma miatt kever-
tem le, így az tovább sötétedett, 

elvégre a színes képen is látható, 
hogy sötétebb a középbarna szok-
nyánál. A purples és a magentas 
növelésével tovább finomítottam 
a kardigán világosságán. Emiatt 
az arcok is tovább világosodtak, 
ezért kevertem le a reds csúszkát 
további –33-ra. Ezzel a beállítás-
sal kicsit világosabb képet kaptam, 
mint amit szeretettem volna, ezért 
visszakapcsoltam a basic panelre.

A 2e képen a blacks-et to-
vább növeltem +50-re és a re
covery-t +40-re (még mindig a 
homlok miatt). Így állt be az öl-
töny és a háttér számomra megfe-
lelő tónustérképe. Ezt a beállítást 
vágtam meg 3:2 oldalarányúra, és 
konvertáltam az anyaprogramba. 
A 2f kép a gradient mapben lineá-
ris, teljes skálás fekete-fehér át-
menetet kapott, majd ezután HigH
ligHts & sHadows-ban csekély 
mértékben világosítottam az ár-
nyékokon és némileg javítottam a 

csúcsfények tónusait. Ekkor érez-
tem késznek a képet (2f).

A következő, 3a képen a nyers, 
állítatlan állapot látható a konver-
terbe emelve. Bármennyire is ha-
tásos a két nagy komplementer, 
a kék és a sárga szín nagy foltja, 
sokkal inkább a kiemelkedő vi-
rágra szerettem volna a hangsúlyt 
helyezni, ehhez kellett a fekete-
fehér átalakítás.

A 3b képen a megfelelő alap-
színek beállításainak első lépé-
sei láthatók. A napfényhez közeli 
színhőmérsékletet az ég kékebbé 
változtatása miatt kevertem drasz-
tikusan le. A kontraszt 50-re növe-
lésével az expozíción nem is kellett 
már korrigálnom, csupán a blacks-
et sötétítettem és a csúcsfényeket 
fedtem (recovery). Ha nem állít-
juk át a képet szürkeskálásba, ak-
kor Hsl/grayscale eszközökkel 
nem a fedettségét tudjuk állítani a 
színcsatornáknak, hanem az alap-
színek összetevő színei felé tudjuk 
változtatni az adott csúszkát.

A 3c képet idekapcsolva a reds-
et eltoltam a bíbor felé, míg az 
orange-okat a vörös felé, így a 
virág belsejének a színeit vissza 
tudtam állítani, ami sokat vesztett 
vöröstartalmából a színhőmérsék-

let lekeverése miatt. A yellows-t 
kissé eltoltam a zöldek felé, hogy 
ne legyen túl vad a színe az anya-
programban tervezett további be-
állításokhoz. A blues-t csak cse-
kély mértékben a bíbor felé, hogy 
ne nagyon lukadjanak ki az ég 
erős kékeszöldtartalma miatt. Ezt 
az állapotot konvertáltam ki 3:2-
be megvágva, hogy kicsit csök-
kentsem a napraforgó feletti felhő 
súlyát.

A Photoshopban az első lépés 
a black & wHite átalakítás alkal-
mazása volt az image/adjustment 
menüből. Az automatika által ge-
nerált kép elég siralmas látványt 
nyújtott, 3d. A sárga és vörös szű-
rő meg agyonégette a sárgákat, a 
kékeket meg koromfeketévé ala-
kította.

A zöld szűrős beállítás – mint 
előre generált – viszonylag elfo-
gadhatónak lenne mondható (3e 
kép), de a konverterben történt 
alapbeállításnál eleve a saját beál-
lításaimat céloztam meg ebben az 
eszközben. A 3f képen ez látható. 
Az automatához képest így korri-
gáltam: reds = 15/–7, yellows = 
41/100, greens = 18/50, cyans = 
63/60, blues = 33/–22, magentas 

= 61/281. A vörösek csökkentése 

a virág közepe miatt volt fontos, 
a sárgával óvatosan kellett bánni, 
mert a zöldeket is emelni kellett, 
ami a sárgákra is kihatással van. A 
kékeszöldeket is csak csekély mér-
tékben kellett csökkenteni, kellet-
tek az égbe a más típusú alakzatok 
tónusai, ezért viszont a kékekkel 
is finoman kellett bánni, hogy a 
határukon ne keletkezzenek durva 
kilukadások. Emiatt kellett a bí-
bort viszont nagyon drasztikusan 
megnövelni. Ebben a formában 
már kezdett alakulni a végső kép, 
de a felhőárnyékokat túl erősnek 
éreztem, az alul lévő árnyékokat 
pedig nem elég mélynek. Beállító 
rétegekkel dolgoztam, így a kép 
RGB színskálában maradt, ezért 
tudtam alkalmazni a kellő beállí-
táshoz a selective colors eszközt. 
A neutrals csatornán –10 érték-
ben csökkentettem a feketéket 
(black), míg a blacks csatornán 
+3-ra emeltem ugyanazt (3g kép). 
Végül a gradient mapben a szo-
kásos átmeneti tónus beállítás le-
kérése után alakult ki a végső, 3h 
kép, amely megfelelt az előzetes 
elképzeléseimnek.

A folytatásban a finomabb RAW 
és utószerkesztés néhány fogását 
ismertetem.

3d

3f

3e

3g

3h
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Az avantgárd mesterek ka-
tegóriájában főleg a vin-

tage ezüst zselatin levonatok iránt 
érdeklődtek. Alekszandr Rodcsen-
ko ismert portréja, amelyet Vla-
gyimir Majakovszkij költőről ké-
szített, svájci – feltehetőleg orosz 
származású – licitálóhoz került 
9760 euróért, míg Emil Otto Hop-
pé szokatlan motívuma egy ber-
lini gáztározóról meg sem állt 
Amerikáig 9150-ért. A mostani 
fotósok közül a legmagasabb le-
ütést (18 300 €) Thomas Ruff: 
Gépek ciklusából az 1030 című 
C-print érte el egy német magán-
személy jóvoltából. Ezt követte 
Cindy Sherman: Bus Riders ezüst 

Grisebach és Lempertz

Az egyik favorit August San-
der volt, aki már a húszas-

harmincas években nevet szerzett 
az Eifel és a Westerwald hegyes-
erdős vidékének megörökítésé-
vel, az ötvenes években pedig 
ezt folytatta a Siebengebirge táj-
egységeivel. (A 18–22 ezer eurós 
sávban saccolt portfóliók leütése 
38 400 euró lett.) A második he-
lyezett Frida Kahlo festőnő apja – 
Guillermo (Wihelm) Kahlo – ere-
deti bőrmappájában megőrzött 37 
vintage és 3 panoráma vedutája 
Mexikóból, amely német magán-
tulajdonban lappangott eddig. (A 
20–25 ezer között kínált konvolut 
27 600 eurót ért meg valakinek.) 
Harmadik az ársorban Otto Stei-
nert lett Fák az ablakom előtt 
1956-os, nagyméretű vintage ké-
pével, amelyet egyik tanítványa 
őrzött meg (12 ezres elvárás után 
több mint a duplájára, 25 800-ig 
lépdelt). Monumentális méretű 
(2×1 méteresnél nagyobb) Floris 
M. Neusüss cím nélküli vintage 

„árnyképe” a hatvanas évekből, 
amikor kikísérletezte autoreversal 
papír segítségével, hogy kerék-
pározó női aktjai fehér alapon fe-
kete foltként jelenjenek meg. (Ez 
a fotogram avagy „nudogram” 
8–10 ezer eurós sávból araszolt 
11 400-ig).

„Hozta a papírformát” az idén 200 éves kölni 
Kunsthaus Lempertz jubileumi aukcióival, ame-
lyek keretében december elsején 169 tételt 
vittek kalapács alá, majd december 3-án, a kor-
társ képzőművészet kategóriájában is további 
30 tételben ékeltek be fényképeket, egy-egy 
kikiáltási szám alatt akár kisebb-nagyobb 
sorozatokban is, a magukban többtucat-
nyi fotót egyesítő mappákról nem is szólva.

Hazai vonatkozásban affé-
le „bűvös számnak” bizonyult az 
1440 eurós leütés. Ennyit kapott 
Imre Santho (Szántó Imre) 700-
ról startolt vintage divatképe a 

árverés magyarokkal
zselatin sorozatának egyik darab-
ja 17 080 euróval, egy osztrák 
gyűjtő fizetett érte, illetve azonos 
áron Andres Serrano: Objects of 
Desire című cibachrome közel-
képe egy pisztoly závárzatáról, 
amely német magánkollekcióba 
jutott.

A magyarok közül Brassaï (Ha-
lász Gyula) 1932-es párizsi albu-
mából a Montmartre egyik bárjá-
ban üldögélő Madame Bijou sokat 
reprodukált portréjának 1973-as 
kópiája megmaradt (3000–4000 
€), akárcsak André Kertész: Nor-
mandia (1929) című csatornapar-
ti nyírfasorának későbbi levonata 
(2500–3000 €), de elkelt az 1966-
os, cím nélküli groteszk vintage 
New Yorkból, amelyen az emel-
vényen szónokló fekete férfi ar-
cát fehér lufi takarja (3000–4000 
eurós értéksávjában 3360-ért). 
Visszamaradt Martin Munkácsi 
(Marmorstein Márton) mindkét 
2007-es kópiája (egyenként egy-
formán 1000–1500 közé taksálták 
őket). Az egyik egy berlini erké-
lyen készült 1933 körül, reggeli-
zés közben, az ülő nő feje fölött 
a falra ugró férfival, míg a má-
sik szintén közismert és hasonló-
képpen groteszk, noha eredetileg 
a Harper’s Basaar 1962-es divat-
képe volt a tengerparton lépdelő 
modell fülekként földi lógó fej-
kendőjének csücskeivel. Az ötve-
nes éveit taposó Jókay Zoltán az 
ezredfordulón készítette C-print 
ciklusát a felnőtté válásról, Fuji-
color Crystal Archive papíron, 
amelyből az egyik budapesti té-
ren kutyáit sétáltató miniszok-
nyás tinilány 400–600 eurós sávja 
fölött, 854 euróért cserélt gazdát.

Thomas Ruff: 1030,  
a Gépek sorozatból, 2003

André Kertész:  
Cím nélkül (New York), 1966

August Sander:  
Köln és a Siebengebirge,  

1920–30-as évek, a képsoro-
zat az épen maradt mappával

Negyedszázados fennállását ünnepelte az idén 
a berlini Villa Grisebach november 23. és 26. 
között rendezett árverési sorozatával. A klasz-
szikus és kortárs fényképek aukcióján a 176 tétel 
64 százaléka kelt el. Az előzetesen becsült érték-
sávok alsó határainak összege 485 500 euró volt 
és ebből 445 100 eurónyi bevétel született, ami 
91,8 százalékos eladási rátának felel meg.

wagner istván
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húszas évek végéről – kalapos nő-
alakkal és faággal a tűző napsü-
tésben –, akárcsak 1959-ből Szász 
János vintage kerékpáros férfi-
alakja 1200-as indulással, meg 
Paul Almasy (Almásy Pál): Osa-
kai hajógyára 1978-ból – a hatal-
mas hajótest és a parányi mun-
kásfigurák kontrasztjával –, míg 
az Abidjani vásár 1969-es felvéte-
lének 1999-es kópiája – a zöldsé-
get, gyümölcsöt árusító kofákkal 
meg a csoportban játszadozó gye-
rekekkel – azonos (1200–1500-
as) sávból ennek alsó határán állt 
meg. Szász János másik képe, az 
1965-ös vintage Konstrukció egy 
félkész vasbeton épületről éppúgy 
visszamaradt (1500–2000 € kö-
zött), mint André Kertész fivérét 
megörökítő fiúfeje úszás közben, 
amint visszatükröződve kettőző-
dik a vízfelületen (az 1919-es pil-
lanatfelvételről 1973-ban félszáz 
számozott példány készült, és en-
nek egyik levonatáért soknak tűn-
hetett az 1800 eurós elvárás).Szász János: Hóvihar, 1959

Paul Almásy: Abidjani vásár, 1969 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, il-
letve nem közöljük. Amennyiben szeretné megjelentetni 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 szerkesztősé-
günkben 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.

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

Modell
Nagyon fotogén, sokarcú, karakte-
res, profi férfi aktmodell. 70/246-5613, 
1/243-8938

Broncolor
Eladó Broncolor Hazy-Light állvány. 
30/922-3387

Canon
Eladó nagyon szép, gyűjteményi állapo-
tú Canon FD 200 mm f2,8 teleobj. Meg-
felelő átalakító adapterrel dig. gépekkel 
is használható, pl. Sony NEX vagy m4/3 
szabványú vázakkal, Canon EOS, Nikon 
stb. Mikro 4/3-os Olympus v. Panasonic 
vázon 400 mm f2,8 teleobj.-ként műkö-
dik. 70 E Ft. 20/493-1472
Olcsón eladó Canon 17-85 is usm obj. 38 
E Ft. meier@freemail.hu

Eladó canonos Sigma 20 mm es ex dg as, 
1.8-as fényerejű obj.-em. Kiváló rajzolat, 
abszolút karc-, gombamentes. 120 E Ft. 
meier@freemail.hu

Olympus EP és Lumix G sorozatú vázak-
hoz adapter eladó, amellyel Canon FD 
obj.-ek tehetők a vázra. 30/925-2671, 
molnargyula44@gmail.com
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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
Eladó Sigma AF 28-70/2,8 DF EX Asph. 
obj. karcmentes, remek állapotban, nap-
ellenzővel és kupakokkal. Canon csatla-
kozóval, dig. gépekkel is működik. 58 E 
Ft. 30/3058-078
Eladó Nikon-Canon EOS adapter! A ter-
mék teljesen új, nem használt, azonnal 
átvehető. Segítségével Nikon obj.-eket 
használhatunk EOS dig. vagy filmes gé-
pünkön. Bp.-en személyesen átvehe-
tő, vidékre a mindenkori postai díjsza-
básnak megfelelően küldöm. 4500 Ft. 
20/493-1472
Eladó M42-Canon EOS adapter, segítsé-
gével M42-es obj.-eket használhatunk 
Canon dig. f.-gépünkön AF visszajelzés-
sel a keresőben. Bp.-en személyesen át-
vehető, vidékre a mindenkori postai díj-
szabásnak megfelelően küldöm. 4200 Ft. 
20/493-1472
Canon EW-60C napellenző eladó. 
20/379-6017

Eladó valóban 100% újszerű állapot-
ban Canon EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS 
USM obj. Kisfilmre átszámítva 28-135 
mm-nek felel meg, képstabilizátorral! 
Első-hátsó sapkával. 65 E Ft. 30/9242-
672
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
Eladó nagyon szép esztétikai állapotban, 
por- és karcmentesen Canon FD SSC 50 
mm f1,4 obj. A blendelamellák le van-
nak tapadva, ez tisztítást igényel. A len-
csék épek, tiszták, gombamentesek! 14 
E Ft. 20/493-1472
Canon T90 filmes váz apró hibával, mű-
ködőképesen eladó. 30/925-2671, 
molnargyula44@gmail.com
Canon 1D Mark II N gépváz tartozé-
kaival, 3 akkuval, 49 E expóval eladó. 
30/925-2671, molnargyula44@gmail.
com
Eladnám kifogástalan állapotú makro 
obj.-emet az új árának (229 E Ft) töre-
dékéért, 138 E Ft-ért. Hibátlan, éles, el-
adása anyagiak miatt szükséges. Min-
den tartozéka megvan, tok, obj.-sapkák, 
napellenző. Megtekinthető Bp.-en. 
1/356-0342

Hasselblad
Eladó 500-as Hasselblad szett. 30/922-
3387

Linhof
Eladó 912-es komplett Linhof-Master 
szett. 30/922-3387

Manfrotto
Manfrotto legnagyobb gömbfej, három-
karos, 12 kg-ot bír, eladó. 30/925-2671, 
molnargyula44@gmail.com

Nikon
Eladó vadonatúj Tokina AT-X 116 PRO 
DX. 1 hétig használt, makulátlan állapo-
tú, 9 hónap gar.-val. 11-16 mm., fix F2.8, 
asph. eredeti dobozban napellenzővel. 
Bp.-en megnézhető. 160 E Ft. Kiss Ger-
gő, 20/318-3536
D80 f.-gép 18-135 mm Dx AF-S G ED 
obj.-vel kifogástalan állapotban eladó. 
Ezenkívül Nikon AF Nikkor 85 mm 1,4 
D, Sigma EX 50-150 mm 2,8 -as APO 
HSM, Nikon AF Micro Nikkor 60 mm 2,8 
D, Nikon ED AF-S Nikkor 70-300 mm 
4,5-5,6 G VR és Sigma APO telekonv. 2X 
EX DG, külön-külön is. wagnerferenc@
tmiszi.hu, 30/226-4456
Eladó valóban 100% újszerű állapotban, 
kihasználatlanság miatt Sigma 70-300 
/F4.0-5.6 DG Apo Macro teleobj., Nikon 
f.-gépekhez. Portól, karctól, illetve hasz-
nálati nyomoktól mentes! Figyelem, ez a 
piros csíkos APO verzió! 40 E Ft. 20/493-
1472

Olympus
Eladó teljesen újszerű, (450 expo a zár-
ban) E-520 IS f.-gép, gyári 14-42 mm 
kitobj.-vel. A hátoldalán még az ere-
deti lcd-védő fólia is rajta van! Eredeti 
tartozékaival, papírjaival, dobozában, 
mo.-i vásárlás, 2012. jan.-ig garanciális! 
20/493-1472

Pentax
Pentax AF 4,5/70-210, MF 2,8/28, 
1,7/50, 4/80-200, 5,6/300, MC7 2× 
konv., közgyűrű 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

Sony
Sony memory stick Pro-HG Duo 8 Gb 
memóriakártya 30 Mb olvasási sebes-
ség, Full HD videóhoz, fényképezéshez. 
20/379-6017
Sony/Minolta Af 35-200, 70-210, 75-
300, 0,42× halszem elő. eladó. 30/420-
9557, 96/315-312

Újság
Digitális Fotó magazin 2007/4., 
2008/12., 2009/10., 11., 2010/4., 6-8., 
2011/6-8. számai eladók. 20/379-6017

Egyéb
Eladó Nikon F100 f.-gép új állapotban, 
tartozékokkal, valamint Gossen labor-
számítógép, Axomat-5 színes nagyító-
gép. 77/481-482
Eladó micro 4/3 obj.-adapterek! Segítsé-
gükkel más gyártók obj.-jeit is használ-
hatjuk micro 4/3 szabványú Olympus v. 
Panasonic dig. f.-gépünkön! M42: 6000 Ft. 
Nikon: 8000 Ft. Canon FD: 8000 Ft. Minol-
ta MD: 8000 Ft. Pentax K: 8000 Ft. M39: 
5000 Ft. Leica R: 8000 Ft. 20/493-1472
Eladó f.-gépek: F70 + 35-80 Nikkor, Vivi-
tar 19-35, Vivitar 100-400, LTL 2 + Penta-
con 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
Keresek Cokin Ø 77 polár cirkulár szűrőt. 
Eladó F90X Nikon váz, 19 E Ft; teleobj. 
6,3/400 T2 adapterrel, 19 E Ft; Soligor 
macro zoom 60-300/4-5,6 menetes 
M42×1, 18 E Ft; Nikon Zoom Nikkor 24-
120/3,5-5,6 G (IF) AF-S VR ED, 90 E Ft. 
30/466-8730
Eladó Nikon F100 új állapotban, rend-
szertartozékokkal, továbbá Nikkor AI 
Zoom 35-105 mm f3,5-4,5, Gossen la-
borszámítógép és Axomat-5 színes na-
gyító. 77/481-482
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A Sigma a tükör nélküli fényképezőgépekhez bemutatta új 
négyharmados és E bajonettes Digital Neo (DN) ob-

jektívsorozatának két első tagját, a 30 mm F2,8 EX DN és a 19 mm 
F2,8 EX DN objektíveket.

Mindkét lencse a Sigma szuper többrétegű felületkezelését kap-
ta, amely nagymértékben redukálja a csillogást és a szellemképet, 
ugyanakkor éles és kontrasztos ké-
peket eredményez. Helyet kapott 
az új fejlesztésű autofókusz motor 
is, amely pontosságot és csendes 
működést ígér.

A Sigma 30 mm F2,8 EX DN 
60 mm ekvivalens a négyharma-
dos és 45 mm ekvivalens az E ba-
jonett rendszerben. Közelpontja 
30 cm és két aszférikus üvegele-
met is tartalmaz.

A Sigma 19 mm F2,8 EX DN 38 mm ekvivalens a négyharmados és 
28,5 mm ekvivalens az E bajonett rendszerben. Közelpontja 20 cm, és 
három aszférikus üvegelemet is tartalmaz.

A Sigma által bejelentett APO Macro 180 mm F2,8 EX DG 
OS HSM objektív az első, amely 180 mm gyújtótá-

volság mellett kínálja az 1:1 leképezési arányt és a F2,8 rekeszérté-
ket. Ráadásul ellátták a gyártó OS képstabilizálójával is, így akár négy 
fényértéknyivel is megnövelhetjük a kézből történő exponálás hosszát.

Az objektívbe beleépítettek még három FLD (alacsony színszórású) 
üvegelemet is, amivel elsősorban a színhibákat és a különböző tárgy-
távolságok okozta élességállítási problémákat küszöbölik ki.

A már ismert HSM motor ebben az esetben is csendes és gyors éles-
ségállítást tesz lehetővé a teljes manuális beavatkozás lehetőségével. 
Az objektív közelpontja 47 cm.

Sigma digital neo

egy az egyben
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Robusztus, ugyanakkor karcsú és stílusos. Az új Ni
kon D4 professzionális, FX formátumú fényképező-
gép, a Nikon legifjabb csúcsmodellje. 16,2 megapixe
les érzékelővel, kiugróan magas ISO érzékenységgel 
és a Nikon nagy teljesítményű EXPEED 3 képfeldol-
gozó motorjával rendelkezik. Az érzékelőbe épített, 
optimalizált zajcsökkentésnek és a 14 bites A/D jel-
feldolgozónak köszönhetően még magas ISO értékek 
esetén is kiemelkedő minőségű képek készíthetők ala-
csony zajjal és széles dinamikai tartománnyal. A nagy 
kihívást jelentő helyzetekben az ISO 50 és 204 800 
érzékenység tökéletes választássá teszik a D4 modellt 
az extrém fényviszonyokkal dolgozó fotósoknak is.
◆ Azoknak a profiknak, akiknek videóra is szüksé-
gük van a munkához, a D4 a filmes alkalmazások ál-

tal megkövetelt rugalmasságot is biztosítja. A nagy 
filmes formátumhoz számtalan képkockasebesség 
társul. Hifiaudiovezérlés: az iparági visszajelzé-
sekre adott válaszként a D4 új lehetőségeket kínál a 
DSLR rendszer hangrögzítésében. A külső sztereó 
mikrofonbemeneten kívül a külső fejhallgató audio
kimenete segítségével finomhangolható a hang a vi-
deó rögzítéséhez.
◆ Az automatikus élességállítás modulja és annak 
algoritmusai jelentősen javítják az alacsony megvi-
lágítás melletti képkészítést egészen –2 Féig (ISO 
100, 20°C/68°F). Az 51 AF érzékelő mindegyike 
(amelyek közül 15 kereszt típusú) teljesen kompati-
bilis bármely automatikus élességállítású, f/5,6 Nik
kor objektívvel, és – a világon először – ez a kiug-

A Nikon bemutatta az új AFS Nikkor 
85 mm f/1,8G gyorsreke-

szes közepes teleobjektívet. Az új optikai rend-
szerrel ellátott objektív szerencsésen egyesíti a 
klasszikus gyújtótávolságot és a nagy rekesz-
nyílást (f/1,8).

A klasszikus, 85 mmes gyújtótávolság gaz-
dag részletezettség mellett ad lehetőséget  
a szűk kivágású (fej, váll) portrék készítésére. 
A gyors, f/1,8es rekesz tökéletes egyensúlyt 
teremt az élesség és az elmosódott háttér kö-
zött, így könnyedén kiemelhető a kép egyegy 
alakja.

A digitális korszakhoz tervezett portréopti-
ka újragondolt terv alapján készült, és megfe-
lel a modern DSLRekkel szemben támasz-
tott követelményeknek. A kilenc csoportba 
rendezett kilenc elem kiemelkedő képminő-
séget biztosít; rendkívül vonzó ajánlat a fo-
tósoknak. Külön SWM (Silent Wave Motor) 
biztosítja a csöndes, ám pontos automatikus 
élességállítást.

Az időjárásnak ellenálló, kompakt 85 mm
es optika könnyebb, mint az előző változa-
tok, a tömege csupán 350 gramm. Kompati-
bilis a Nikon FX formátumú DSLRjeivel. A 
Nikon DX formátumú rendszerekkel használ-
va 127,5 mmnek felel meg a gyújtótávolsága, 
és teljesen kompatibilis az olyan belépő szin-
tű DSLR rendszerekkel is, amelyekben nincs 
beépített motor az automatikus élességállítás-
hoz.

Az objektívhez fényellenző és puha tok is jár.

portrésok eszközeró teljesítmény nem ér véget f/5,6 rekeszértéknél. A 
nagy teljesítményű AF érzékelők egészen f/8 érté-
kig kompatibilisek: a D4 megtartja a 11 központi 
AF érzékelő teljesítményét, még f/8 kombinált nyi-
tott rekeszérték esetén is. A funkció nagy segítséget 
jelent sport és természet témájú fotózáskor.
◆ Új fejlesztésű kevlár/szénszál kompozit anyagú 
záregység: az új, rendkívül tartós záregység stan
dard életciklusa 400 000 kioldást tesz lehetővé, a 
záridő 1/8000 és 30 másodperc között állítható, a 
maximális vakuszinkron pedig 1/250 másodperc. 
Az intelligens, önellenőrző zármonitor és a meghaj
tóegység csökkenti a fogyasztást, ha a zár hosszabb 
ideig van nyitva a videókészítés során.
◆ Gyors reagálás: a bekapcsolási idő körülbelül 
0,12 másodperc, a kioldási idő pedig körülbelül 
0,042 másodperc (megfelel a D3S értékének); FX 
formátumban akár 11 kép/másodperc sebesség is el-
érhető bármely kivágásban.
◆ Adattároló: a D4 két kártyafoglalattal rendelke-
zik. Egy a nagy sebességű CF (UDMA 7) kártyák-
hoz, egy pedig a nagy sebességű, nagy kapacitású 
XQD kártyafoglalathoz.
◆ Csatlakozók: az új tervezésű WT5 vezeték nélkü-
li jeladó támogatja a vezeték nélküli LAN kapcso-
latot, valamint a HTTP és FTP alapú kapcsolódást, 
sőt a segítségével egyszerre több, WT5 egységgel 
felszerelt fényképezőgép is kioldható. A vezetékes 
LAN kapcsolat a fényképezőgép vázába van építve.
◆ Precíziós 8 cmes (3,2 hüvelykes), kb. 921 000 
képpontos, nagy betekintési szögű LCD monitor 
automatikus fényerővezérléssel.
◆ HDR (High Dynamic Range – nagy dinamikatar-
tomány): egy alul és egy fölülexponált kép készül 
egyetlen zárkioldás alatt. A tartomány bővíthető 3 
Féig a különböző színtelítettségű és tónusátmene-
tű kinézetekig. A két expozíció találkozásakor lét-
rejövő csúcsok simasága állítható a természetesebb 
megjelenésért.

A negyedik

A Nikon bemutatta a D4-es modellt

�
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A vita akadémikus jellegét 
pedig az is igazolja, hogy 

a legtöbb fotós nem is hallotta a 
fejgenerátor vagy központi szak-
kifejezéseket. Pedig ennek fon-
tossága sokkal nagyobb, mint 
gondolnánk! Egyfelől a világítás-
technika részét képező impulzus
világítás (tudniillik a villanófény) 
csak a fotográfia sajátja, azaz ez 
ránk, fotográfusokra egyedien jel-
lemző. Másfelől a fény, a fotográ-
fiai fény, a „minőségi fény” sok-
kal inkább fontos a fotográfiában, 
mint az, hogy mi van a fényképe-
zőgép homloklapjára írva.

Megnevezések

■ Generátor: a villanás ener-
giáját tároló kondenzátorok, a 
kondenzátorok töltőegysége és a 
vaku vezérlőegységének összes-
sége. Utóbbi fogalomkörbe bele-
értjük a beállítólámpa vezérlését, 
a szinkroncsatlakozóhüvelyt, a 
fotocellás kioldót, a főkapcsolót, 
a biztosítékokat stb.
■ Villanófej: a villanócsövet, a 
beállítólámpát, a védőbiztosíté-
kot, a hűtőventilátort és a lámpa-
fej főkapcsolóját egy lámpatestbe 
integrálják. A lámpatestben van a 
billentőszerkezet és a csatlakozó-
harang a lámpaállvány tüskéjé-
hez. Ha van: az ernyőtartó szer-
kezet és a fényforrásokat védő 
üvegbura is a lámpatest szerves 
része. A lámpatesten mindig ta-
lálunk csatlakozót a fényformá-
lókhoz, más néven lámpaszerel-
vényekhez.
■ Fejgenerátoros vagy kom
paktvaku: a generátor és villanó-
fej egy egységbe épül.
■ Központi generátor vagy 
osztott generátor: a generátor 
és a villanófej elválik, egy vas-
tag, kis impedanciájú, sokeres 
kábellel csatlakozik egymáshoz. 
A központi generátor 2, 3 vagy 
4 darab villanófejet is képes ve-
zérelni, típustól függően. A vilá-

gítástechnika összeállítása és fel-
szerelése nagyobb szakértelmet 
igényel!
■ Szimmetrikus generátor: 
a generátor fényteljesítménye 
egyenlően oszlik meg az összes 
csatlakoztatott villanófej között. 
Ha 2400 Jos generátorral dol-
gozunk, 1 fej esetén 2400 Jlal 
villanthatunk. 2 fej csatlakozta-
tásakor 2×1200 J áll rendelkezé-
sünkre, míg 3 fej esetén 3×800 J. 
A fényteljesítményszabályozó 
állítása az összes lámpa fényét 
egyszerre állítja. A szimmetri-
kus generátor ma már elavultnak 
számít, bár egyes típusait még 
gyártják.
■ Félszimmetrikus generátor: 
előre beállított osztási arányok 
közül választhatunk. Általában 
1:1, 1:2, 1:3 és/vagy 1:4 energia-
arányok választhatók. Fényér-
tékben rendre 0, 1, 1,5, illetve 2 
a különbség az előbbi aránysor 
szerint. Általában 23 fajta osz-
tási arány közül lehet választani 
a félszimmetrikus generátorokon. 
Ez a legelterjedtebb generátortí-
pus. Előfordul a félszimmetrikus–
szimmetrikus hibridje is, amikor 
az A csatorna és B csatorna osztá-
si aránya megválasztható, de a B 
csatorna két lámpát is tud kezel-
ni egymáshoz képest szimmetri-
kus üzemben. A fényteljesítmény
szabályozó állítása az összes 
lámpa fényét egyszerre állítja az 
egyszerűbb típusokon, míg a ko-
molyabbak külön teljesítmény-
szabályozóval rendelkeznek az 
egyes csatornákhoz. Az utóbbiak 
már átmenetet képeznek a teljes 
aszimmetria felé.
■ Aszimmetrikus generátor: 
A generátor teljes teljesítménye 
szabadon osztható az egyes csa-
tornákra. Ezek a generátorok 
3 vagy 4 villanófejet kezelnek. 
Konyhanyelven azt mondhatjuk, 
hogy a félszimmetrikus generá-
torral az a baj, hogy az egyik csa-
tornáról elvett fényteljesítmény 

nem „pumpálható át” a másik 
csatornára, ahol meg nagyobb 
teljesítmény kellene. Ez ritkán 
okoz problémát, ha mégis, akkor 
egy másik generátorral (ami úgy-
is van…) vagy egy további fej-
generátoros vaku integrálásával 
(ami úgyis van…) az akadály ki-
küszöbölhető. (Való igaz: a mű-
termi fotós akkor műtermi fotós, 
ha világítástechnikával rendel-
kezik – legalább 68 darab villa-
nófej –, és azokat gondolkodás 
nélkül, reflexszerűen tudja világí-
tássá formálni. Amatőr gyakorlat-
ban a 34 darab villanófej abszo-
lút elegendő.) Az aszimmetrikus 
generátorok új generációi tran
ziens világításokat és multipopot 
is képesek vezérelni, önmaguk-
ban, elektronikusan. A felprogra-
mozáshoz ma már rádióvezérlést 
(WLAN) vagy USB kapcsolatot 
alkalmazunk.
■ Tranziens világítás: Az expo-
zíciós idő relatíve hosszú, másod-
perces vagy perces nagyságrendű. 
Általában mozgó tárgyak mozgá-
sát ábrázoljuk több villantással. A 
több villantás eltérő vagy egyező 
időközökkel történhet. Azt is ki-
használhatjuk, hogy az egymást 
követő villanások más lámpafe-
jekkel történnek, azaz változtat-
ható a világítás az egyes villaná-
sokkor. A változtatás gyakran a 
színeket érinti, így az egyes vil-
lanások nemcsak más lámpafejjel, 
de más színekkel is történnek. A 
tranziens világítás arra is felhasz-
nálható, hogy több villantással a 
vakuk fényteljesítményét növel-
jük meg nagy terek fotózásakor, 
vagy tárgy és makrofotónál nagy 
fényigény esetén.
■ Stroboszkóp: többszörös 
villantás, akár 2040 darab, ami 
ugyanarra a felvételre kerül. A 
villantások ugyanolyan időközön-
ként történnek. Mozgásfázisfotók 
készülnek így, melyeket látvá-
nyosságuk folytán alkalmaznak a 
reklámfotóban, vagy kutatási célt 

Generátorkérdés
Fejgenerátor vagy központi generátor? A professzionális fotográ
fiában ez a kérdés ugyanúgy állandó vita tárgya, mint ahogyan egy 
objektív „jósága” vagy a Nikont vagy Canont kérdése. Ez a kérdés 
azonban nem kérdés, hanem „akadémikus vita”, vagyis vita pusztán 
a vita kedvéért.

török György

(a szerző felvételei)



menziót is használják, amely nem 
szabványos SI egység, de a mű-
termi fotográfusok között nagyon 
elterjedt. Levezethető, hogy a J és 
a Ws egyenlők, ugyanis SI alap-
egységekkel kifejezve mindkettő 
kg×m2/s2.
■ Kulcsszám: a riportervakuk 

fényteljesítményét jellemző szám, 
jele KS, dimenziója: méter (m). A 
kulcsszám függvénye a fényérzé-
kenységnek (ISO)! A kulcsszám 
angolul guide number, németül 
Leitzahl. Ezért találkozunk az ide-
gen nyelvű használati utasítások-
ban a GN és LZ jelekkel, rövidí-
tésekkel. A definiáló egyenlőség: 
KS = fényrekesz × lámpatávol-
ság. A kulcsszámot a lámpatávol-
sággal osztva megkapjuk a helyes 
fényrekeszt. Ha a villanólámpa 
a fényképezőgépen van, akkor a 
lámpatávolság azonos a beállí-
tott (beállítandó) tárgytávolság-
gal. Példa: ha KS = 32 m (ISO 
100/21°ra), akkor 8 mes lámpa-
távolságnál milyen fényrekesszel 
dolgozzunk? 32/8 = 4, azaz F4et 
állítsunk be a fényképezőgépen. 
Ha 1 fényértéknyit nő a fény-
érzékenység, akkor a kulcsszá-
mot 1,4del szorozni kell, ha pe-
dig ugyanennyit csökken, akkor 
1,4del osztani. Az előbbi kulcs-
szám tehát ISO 50/18°nál 32/1,4 

= 23 m, ISO 400/27°nál pedig 
32×1,4×1,4 = 64 m.

szolgálnak a műszaki életben. A 
legmodernebb generátorok képe-
sek így üzemelni.
■ Multipop: több villantással 
megnöveljük a vakuk fénytelje-
sítményét. Nyitott zár mellett kell 
villantani. Digitális technikában 
maximum 4 villantást alkalma-

zunk, analóg technikában 12 vil-
lanás a szokásos maximum, de 20 
villanásig kiterjeszthető a multi
pop hatásköre (filmnyersanyagtól 
függően). 2 villantásnál 1 fény-
értéket, 4 villantásnál 2 fényérté-
ket, 8 villantásnál 3 fényértéket, 
12 villantásnál pedig általában 

3,6 fényértéket zárhatunk a vaku-
fénymérő által mutatott rekeszér-
tékhez képest.
■ Generátor–generátor ká
bel: A generátorokat összekö-
tő kábel. Létezik USB–link ká-
bel a mai modern távvezérléshez. 
Létezik szinkron–szinkron ká-

Az osztott generátor  
előnyei

Általában pontosabban tartják 
a színhőmérsékletet és a fény-
mennyiséget az egyes villantá-
sok között. Kisméretű a lámpafej, 
ezért kisebb lámpaállványok-

kal lehet dolgozni. A tömeg a 
generátor formájában lent van 
a lámpaállvány lábainál, így a 
lámpaállvány kisúlyozására is 
használható. 3 db 600 Wsos fej-
generátoros vakunál (1800 Ws) 
kisebb és könnyebb egy 2400 
Wsos generátor 3 villanófej-

bel, azaz a generátor a szinkron-
jelet mindig továbbítani tudja egy 
másik generátor felé. Van nagy-
feszültségű generátor–generátor 
összekötő kábel, mely két gene-
rátor közös energiáját egyszerre 
tudja kisütni nagy teljesítményű 
villanófejen. Ez utóbbi mód las-
san feledésbe merül, mert a ge-
nerátorok teljesítménye is nőtt az 
utóbbi évtizedben, a fényteljesít-
ményigény pedig ezzel párhuza-
mosan csökkent.
■ Lámpahosszabbító kábel: 
ha a generátortól messzebb kell 
elvinni a villanófejet, a generátor 
és a lámpa közé, a lámpa saját 
kábelén felül hosszabbítókábelt 
kell beszerelni. Ez a kábel a vil-
lanás idejét 1,52szeresére meg-
nyújtja, és általában 1 fényérték-
nyi fényteljesítményvesztést is 
okoz.
■ Villanási energia: a villanás 
fényteljesítményét energia di-
menzióban adjuk meg. Az ener-
gia SI mértékegysége a joule (J). 
Alternatívaként a villanófénytech
nikában a wattsecundum (Ws) di-
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jel. A fénymennyiségkülönbség 
pedig 0,5 fényérték, ami hasz-
nos lehet. Kevesebb szinkronve-
vő kell a világítás felépítéséhez 
kültéren. A generátorban kevés-
sé melegszenek a hőre érzékeny 
kondenzátorok, ráadásul egyes 
generátorok villantásonként cik-
likusan cserélik a kondenzáto-
rokat, ezzel is növelve az 
élettartamukat. A kisméretű 
lámpafej is jobban hűthető. 
A highend generátorokhoz 
könnyen csatlakoztatható 
lítiumakkumulátoros inver
ter, illetve USB vezérlés-
sel tranziens világításokra 
is felprogramozhatók, de a 
villanási idő is megadható, 
egészen 1/12 000 sig. Kü-
lönleges lámpatípusokat is 
kapcsolhatunk a központi 
generátorhoz: körvaku, strip
light, projekciós spot, szál-
optika, fényárlámpa stb.

Az osztott generátor  
hátrányai
Az osztott generátor általá-
ban drágább árkategória. A lám-
pakábel meghatározza a generátor 
hatósugarát.

A fejgenerátor előnyei

Olcsóbbak a villanófejek, és köny-
nyebben építhető fel bonyolul-
tabb fotográfiai világítás belőlük. 
A világítás megtervezésén túl ez 
a gyakorlati kivitelezésnél is így 
van. Mivel általában a vaku ge-
nerátorrésze szokott gyakrabban 
meghibásodni, így a szervizbe ke-
rülő vaku csak egy lámpa kiesését 
jelenti számunkra.

A fejgenerátor  
hátrányai
Általában kevésbé pontosan vil-
lan színhőmérséklet és fénytel-
jesítmény szempontjából. Sok 

szinkronvevő kell, ha kültéren 
dolgozunk. A nagy teljesítményű 
fejek nehezek, drágább, teherbí-
róbb lámpaállványt igényelnek. 
Az így szerelt lámpa súlypontja 
magasan van, ezért könnyebben 
feldől. A nagyméretű, nagy tel-
jesítményű fejgenerátoros vaku 
sokat kitakar a visszaverő er-

nyők fénykúpjából. Sok villanó-
fej használata esetén nagy töme-
get és térfogatot kell utaztatni 
kiszállásos fotózáshoz. Nem kap-
csolhatók hozzájuk különleges 
reflektortípusok, külön gyártott 
fejgenerátoros egységként kell 
megvásárolnunk őket.

Az optimális villanórendszer 
– hogyan integráljuk őket?
A legjobb úgy gondolkozni, hogy 
a vakukat teljes fényről 1/4 fé-
nyig vegyük le, esetleg 1/8ig. A 
digitális vakuk ugyan színstabi-
lizáltak, és ez gyakran kimérhe-
tő, azaz igazuk van a gyártók-
nak, de attól az 1/16ra visszavett 
1200 Wsos vaku csak 75 Wsot 
teljesít. A 6 kgos monstrum he-
lyett 1/4re visszavett, mindössze 
2 kgos, 300 Wsos kompaktfej-

jel ugyanezt érjük el, és nem kell 
olyan nehéz és vastag lámpaáll-
ványt alá tenni. Így könnyebbe-
dik a felszerelés. Érdemes tehát 
abban gondolkozni, hogy kevés 
fényhez 150 Wsos fejet, több 
fényhez 300 Wsos fejet, sok 
fényhez pedig 1200 Wsos fe-
jet használunk. Óriási fénymeny-

nyiséghez pedig 2400–3600 
Wsos fejeket szerelünk fel. 
150–900 Wshoz fejgene-
rátort, 1200–3600 Wshoz 
pedig központi generátort 
használunk.

Így mindegyik rendszer 
előnye megmarad, kompak-
tabb a felszerelésünk. Ha a 
fejgenerátoros és központi 
generátoros vakuinknak el-
térő a fényformálócsatla-
kozása, nem feltétlenül baj. 
Egyik fényformálóparkun
kat adapterrel használhatjuk 
a másikhoz is, bár nem fel-
tétlenül lesz szép fénye az 
összes reflektorunknak. Az 
azonban fontos, hogy más 
fotósok vagy a bérelt stúdió 
villanóparkjához jobb esély-

lyel tudunk alkalmazkodni, ha 
sok lámpával és sok fénnyel kell 
dolgozni.

A központi generátoros fejeket 
a nagy fényteljesítmény miatt el-
sősorban ernyőreflektorral érde-
mes felszerelni a nagy ernyők 
miatt, illetve softboxokkal. To-
vábbá körvakuval modellfotóhoz 
vagy száloptikás fejjel tárgyfotó-
hoz. A fejgenerátoros lámpapark-
hoz érdemes adapterrel használni 
a kisebb softboxokat, saját ernyő-
reflektorral a kisebb ernyőket. A 
fejgenerátoros villanókhoz saját 
parabolareflektorokat és méhsej-
teket vásároljunk. Vegyünk né-
hány lightaccent reflektort és 
snootot is. Ezeket adapterrel a 
központi generátoros fejekhez is 
használhatjuk, fényük nem veszít 
szépségéből az adapterek ellené-
re sem.
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– senki nem próbálkozik, de a leg-
finomabb szerszámmal véletlenül 
rövidre zárt vezeték vagy csatla-
kozó tönkreteheti a teljes vezér-
lést. Ennek cseréje pedig gazda-
ságtalan is lehet, hiszen költsége 
összemérhető a gép árával.

Ha kameránk nem kapcsol be, 
kapcsoljuk ki, húzzunk le min-
den csatlakozót (számítógép, fo-
tónyomtató, televízió). Cserél-
jük ki az akkumulátort vagy az 
elemeket. Ha ekkor sem műkö-
dik, vigyük márkaszervizbe a ké-

mechanikai behatást. A hálózati 
adaptert és a bekapcsolt fényképe-
zőgépet soha ne takarjuk le, mert 
a túlmelegedés tüzet okozhat. Óv-
juk attól is, hogy étel, ital ráömöl-
hessen, és ügyeljünk arra is, hogy 
a napfény akkor is hat gépünkre, 
ha csak a nyakunkban lóg.

Víz és szennyeződések

Ha a kameravázba víz vagy vala-
milyen idegen anyag került, azon-
nal vegyük ki az elemeket, akku-
mulátort, és húzzuk ki a hálózati 
adaptert a zárlat elkerülése érde-
kében. Szárítsuk ki a gépet – ez 
12 napot is igénybe vehet –, és 
csak ezután próbáljuk újra bekap-
csolni. Ha nem sikerül, forduljunk 
a szervizhez. De tanácsos a gépet 
ettől függetlenül is néha szakem-
berrel átnézetni, és minden-
képpen tegyük ugyanezt 
akkor is, ha a szennye-
ződés megítélésünk 
szerint súlyos. Ilyen-
kor jobb, ha nem is 
próbálkozunk a gép 
újraélesztésével.

Ahol nem tanácsos 

Az erős mágneses tér, a 
bekapcsolt televízió 

megzavarhatja az 
elektronika mű-
ködését, az elekt-
ronikus kereső 

vagy az LCD ki-
jelző interferálhat, 

és a gép memória-
kártyáján vagy belső 

memóriájában tárolt adatok 
megsérülhetnek, rosszabb eset-
ben azonban ez elektronika is ká-
rosodhat.

Ugyancsak nem tanácsos a 
használat füstös, poros, szennye-
zett környezetben, túl magas vagy 
túl alacsony hőmérsékletű helye-
ken, vagy ott, ahol vegyi hatások-
nak tehetjük ki, mivel ezeknek 

a pára a gép hideg felületein, kí-
vül és belül egyaránt. Ez ugyan-
olyan veszélyekkel jár, mint a 
víz, zárlat és rozsdásodás lehet a 
következménye. A megoldás is-
mét az, hogy a felszerelést csak a 
munka idejére vesszük ki a táská-
ból, védjük a túlzott lehűléstől, és 
a melegbe érkezve sem vesszük 
azonnal elő, hanem hagyjuk a 
táskában kicsit (minimum 1 órát) 
akklimatizálódni. Ha a pára már 
kicsapódott, ugyanaz a teendő, 
mint ha víz került volna a gépbe. 
Akkumulátor ki, és hagyjuk ki-
száradni. A memóriakártya is ér-
zékeny a nedvességre, így azt is 
vegyük ki és hagyjuk száradni. A 
kicsapódott pára a felületek fel-
melegedésével rendszerint önma-
gától is elpárolog.

Steiner Gábor

A jó képek elké
szítésének nem 
csupán a megfe
lelő szaktudás a fel
tétele. Hasonlóan 
fontos, hogy fotós fel
szerelésünk mindig 
megfelelő állapot
ban legyen, hiszen 
akár egy szennye
ződés, akár a hibás 
működés meghiúsít
hatja felvételkészítési 
elképzeléseinket.

A fotós  
felszerelés 
ápolása,  
karban- 
tartása

Foltok és por  
nélkül

A digitális fényképezőgépek 
karbantartására a filmes 

kamerákra vonatkozó szabályok 
ugyanúgy érvényesek, némi-
leg kibővítve, hiszen a finomme-
chanikai szerkezet mellet jócs-
kán akad a gépben elektronika 
is, amely legalább annyira érzé-

keny a külső behatások-
ra. A kameraváz mel-
lett azonban figyelmet 
kell fordítanunk a ki-
egészítőkre is, hiszen 
amíg egy ujjlenyomat 

vagy egy porszemcse 
a képérzékelőn „csak” 

az (esetleg megismé-
telhetetlen) fényképünket 
teheti tönkre, egy össze-
csukló állványláb akár 
milliós kárt is okozhat a 
rajta elhelyezett eszkö-
zökben.

Mit ne tegyünk?

Ne próbálkozzunk olyan hibák 
megjavításával, amelyekhez szét 
kell szednünk kameránkat (illet-
ve objektívünket, vakunkat)! Azt 
minden fotós tudja, hogy a gép 
zárja és más mechanikus szerke-
zetei kényes jószágok, de az elekt-
ronika nem kevésbé az. Kalapács-
csal és bicskával – jó esetben 

már a gőzei károsíthatják a fel-
szerelést.

A napfény – mondhatjuk – ter-
mészetes ellensége a fényképező-
gépeknek. Az objektívek gyűjtő-
lencseként működnek, így tüzet 
okozhatnak, de az általuk kon-
centrált napsugarak hője akár a 
féligáteresztő tükör törését vagy 
a képérzékelő és az LCD kijelző 
végleges tönkremenetelét is okoz-
hatja.

Az eső és a pára a gépbe ha-
tolva ugyancsak okozhat hibá-
kat, zárlatot, rozsdásodást, de a 
homokos tengerpart sem ideá-
lis „lakóhelye” a fényképezőgép-
nek. Ilyen esetekben gondoskod-
junk arról, hogy a nedvesség vagy 
homok még véletlenül se kerül-
jön gépünk közelébe, például tart-

suk a gépet jól záródó táskában. A 
tengeri pára különösen veszélyes, 
hiszen a nedvesség elpárolgása 
után a sószemcsék a felületeken 
maradnak. A legjobb megoldás 
ilyenkor egy búvártok, de megte-
szi a fent említett táska is, amely-
ből csak akkor vegyük elő a ka-
merát, amikor használjuk. Az eső 
és a vízpermet ellen munka köz-
ben az esővédő huzat a legjobb 
megoldás.

Talán a leggyakoribb problé-
ma a páralecsapódás. Ez akkor 
alakul ki, amikor gépünket hideg 
helyről bevisszük a meleg szo-
bába, és a levegőből kicsapódik 

A fotós felszerelés tárolása
Fényképezőképünket és kiegészí-
tőit tároljuk száraz, pormentes he-
lyen, távol az elektromos erőteret 
keltő és a meleget sugárzó készü-
lékektől, jól záródó táskában, hű-
vös helyen, védve a napfénytől. 
Ha hosszabb ideig nem használ-
juk fényképezőgépünket, vegyük 
ki az elemeket. Ne feledkezzünk 
meg erről azoknál a kiegészítők-
nél sem, amelyek szintén áram-
forrást igényelnek (pl. vaku). 
Ugyancsak vegyük ki a memória-
kártyát, az objektívekre pedig he-
lyezzük fel az első és hátsó len-
csevédő sapkákat. A tároláshoz 
ne használjunk műanyag táskát, 

szüléket. Ha a gép bekapcsolható 
ugyan, de hibásan működik, meg-
próbálkozhatunk az alaphelyzetbe 
állítással (reset), amit a menüben 
találunk meg.

Óvjuk a gépünket a mechani-
kai behatásoktól. A mechanika és 
az elektronika akkor is megsérül-
het, ha gépünk burkolata kibírja a 
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mert a műanyagok kipárolgása a 
vegyi anyagokhoz hasonlóan ön-
magában károsodást okozhat. A 
jó záródás ugyanakkor ne aka-
dályozza a felszerelés megfelelő 
szellőzését.

Az áramellátás

Ügyeljünk arra, hogy amíg a gép 
a felvételt a memóriakártyára 
rögzíti, vagy onnan visszajátssza, 
az áramellátás folyamatos legyen. 

Ilyenkor ne vegyük ki az eleme-
ket, mert ez nemcsak adatvesz-
tést, de meghibásodást is okozhat. 
Ugyancsak fontos, hogy a kép-
érzékelő tisztításakor se legyen 
áramkimaradás, mivel a tisztító-

Tipp
Az objektívek lencséin néha előfordulnak olyan foltok (esőcseppek, 
sókicsapódás stb.), amelyeket csak speciális folyadékokkal tudunk 
eltávolítani (a szakszervizekben metanollal). Ezek hiányában 

– alapos poreltávolítás után – én az ujjamat használom. Az ujj 
ugyanis kellően puha, és a felületén található zsír a legtöbb eset-
ben képes feloldani a szennyeződést. Igaz, a zsírban oldott kosz 
továbbra is ottmarad a felületen, ezt azonban már az aktívszenes 
tisztítóceruzák (pl. LensPen) tökéletesen képesek abszorbálni. Az 
eredmény meglepően jó hatásfokú. tsz

eszközzel az áram megszűnése-
kor bezáródó redőnyzárban ko-
moly károkat okozhatunk. 
Erre a fényképezőgép 
szoftvere maga is ügyel, 
csak megfelelően felöltött 
akkumulátor vagy hálóza-
ti adapter esetén engedé-
lyezi a tisztítást, de az ak-
kumulátor kivétele ellen 
nem nyújt védelmet. Az 
áramellátás megszüntetése 
(akkumulátor kivétele, hálózati 
adapter kihúzása) előtt minden 
esetben kapcsoljuk ki a fényképe-
zőgépet, mert az áram megszűné-
sének pillanatában keletkező bi-
zonytalan ellátás tovább fokozza 
a meghibásodás veszélyét.

Akkumulátor

Az akkumulátorok élettartamát 
nagymértékben befolyásolja hasz-
nálatuk módja. Érdemes ezért be-
tartani néhány egyszerű szabályt, 
hogy elkerülhetők legyenek a 
problémák.

Akkucsere előtt mindig kapcsol-
juk ki a gépet, és csak gyári vagy 
ismert utángyártó által gyártott, ga-
rantált minőségű akkumulátorokat 
használjunk, amelyeket a fényké-
pezőgép gyártója is ajánl. Ügyel-
jünk arra is, hogy az akkumuláto-
rokat ne érje nedvesség, ne tegyük 
ki hőhatásnak és óvjuk a rövidzár-
tól (pl. ne tegyük fémtárgyak mel-
lé). Soha ne hagyjuk az akkumu-
látorokat teljesen lemerülni, mert 
veszíthetnek kapacitásukból, eset-
leg szivároghatnak is, ami tönkre-
teheti a fényképezőgépet. Ha nem 
használjuk gépünket, vegyük ki az 
akkut, és tegyük rá a mellékelt vé-
dőfedelet. Ha az akkumulátorral 
kapcsolatban bármilyen probléma 
merül fel, cseréljük ki. Ne vállal-
juk egy esetleges rövidzárat köve-
tő tűz, robbanás vagy gépünk tönk-
remenetelének kockázatát.

Hálózati adapter

Az AC adapternek is nevezett 
áramforrásból lehetőleg a gép 
mellé adott gyári eszközt hasz-
náljuk, tönkremenetele esetén 

ugyanolyannal pótoljuk. Ha 
ez nem lehetséges, ügyel-

jünk, hogy ugyanolyan 
feszültségű adaptert vá-
lasszunk, amely ponto-
san akkora áramerősség 
leadására képes, mint 
az eredeti. Az állítha-
tó feszültségű adapterek 
esetében figyeljünk arra, 
hogy a megfelelő feszült-

séget állítsuk be, mert ala-
csonyabb feszültség esetén 

a gép nem kapcsol be, a ma-
gasabb feszültség viszont szinte 
biztosan tönkreteszi fényképező-
gépünket. Az adaptert lehetőleg 
túláramvédővel (esetleg zavar-
szűrővel és stabilizátorral is) ellá-
tott konnektorhoz csatlakoztassuk.

A felszerelés tisztítása

A gép és az objektív tisztítását 
mindig légpumpával kezdjük, kí-
vül és belül egyaránt, hogy a kar-
colódást okozó porszemektől 
megszabaduljunk. A résekből a 
porszemcséket finom porecsettel 
távolíthatjuk el. Ezután az ujjle-
nyomatokat és egyéb szennyező-
déseket – régebben finom felületű 
puha textillel vagy szarvasbőrrel, 
ma már inkább aktívszenes tisztí-
tóceruzákkal – töröljük le, körkö-
rös mozdulatokkal. Ha a szennye-
ződések makacsak, használjunk 
speciális tisztítófolyadékot, ezt 
mindig a törlőkendőre csepegtes-
sük, soha ne a fényképezőgépre, 
mert olyan helyekre is befolyhat, 
ahol károsodást okoz.

A por eltávolításához hasz-
nálhatunk levegősprayt is. Ek-
kor ügyeljünk, hogy a palackot 
függőlegesen tartsuk, különben 
tartalma nem légnemű, hanem 
folyékony formában kerül a felü-
letre, és foltot hagy a féligáteresz-
tő tükrön, képérzékelőn, objektív-
lencsén vagy más kényes helyen. 
Gondoljunk arra is, hogy a leve-
gő nagy nyomással áramlik ki a 



palackból, ami sérülést okozhat a 
finom mechanikai alkatrészeken 

– például a redőnyzáron –, illetve 
olyan helyekre is képes beprésel-
ni a port, ahova egyébként nem 
jutna be.

Az objektívek külső tisztítá-
sáról már esett szó, de az optika 
belsejébe is kerülhet por, hiszen 
a zoom objektívek egymásban 
mozgó tubusai dugattyúként mű-
ködnek, azaz széthúzásukkor le-
vegőt szívnak be, ez pedig a 
legjobb szigetelés esetén is kis 
mennyiségű por bejutásával jár. A 
belső tisztítást soha ne kíséreljük 
meg magunk, inkább forduljunk 
szakemberhez.

Az állványok tisztítására is ér-
demes gondot fordítani, hiszen az 
egymásba csúszó lábak magukkal 
vihetik a rájuk rakódott szennye-
ződéseket, ami idővel kopáshoz, 
végeredményben a lábelemek 
rögzíthetőségének bizonytalansá-
gához vezet. Egy használat köz-
ben összecsukódó állvány pedig 
beláthatatlan károkat okozhat.

Minden gondosság ellenére a 
használat szennyeződéssel jár. Az 
igénybevétel mértékének függvé-
nyében ajánlatos kétévente a gép-
váz és az objektívek belső tisztí-
tását kérni szakszervizben, ahol 
egyúttal a kamera firmware (a 
vezérlő szoftver) frissítését és a 
szükséges beszabályozásokat is 
elvégzik.

Utazás előtt

A meglepetések (értsd: 
kellemetlenségek) elke-
rülése érdekében utazás 
előtt ellenőrizzük gé-
pünk, a kiegészítők és a 
memóriakártyák helyes 
működését. Próbáljuk ki, 
hogy egy feltöltéssel az 
akkumulátor hány felvé-
telre képes. A szükséges 
pótakkuk számát ennek 
és memóriakártyáink 
összkapacitásának figye-
lembe vételével határoz-
zuk meg. Az időnként 

hibázó memóriakártyákat a fény-
képezőgépben vagy számítógé-
pen formázzuk meg, de a legjobb, 
ha lemondunk használatukról. In-
dulás előtt az akkukat töltsük fel 
teljesen, a memóriakártyákról pe-
dig másoljuk ki a képeket.

(Takács Szabolcs felvételei)
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T úlságosan nagy hidegben a 
fényképezőgép zárszerkezete 

lassúvá és megbízhatatlanná válik, 
de lehet, hogy teljesen felmondja 
a szolgálatot, illetve az elektro-
nika is könnyen beadja a kulcsot. 
Az objektívek rekeszszerkezete 
és autofókusz rendszere gyakran 

„keménnyé” válik. Az objektív ré-
szei összehúzódnak, esetleg el-
válnak egymástól. A legnagyobb 
problémát mégis inkább az ele-
mek, akkumulátorok jelentik. Hi-
degben ugyanis rohamosan ve-
szítenek hatásfokukból, és csak 
energiájuk egy kis részét képesek 
visszaadni. Az akkumulátorokkal 
működő fényképezőgépek, va-
kuk stb. működése jelentősen le-
lassulhat vagy le is állhat. A fil-
mek pedig törékennyé válnak, és 
könnyen elszakadhatnak a fény-
képezőgépben.

A gondos előkészületek segít-
hetnek megoldani ezeket a prob-
lémákat. A jól megválasztott fel-
szerelés és annak melegen tartása, 

„téliesítése” biztosítja a megbízha-
tóbb működést és a jobb fotográ-
fiai eredményt.

● A fényképezőgép  
 megválasztása
A megfelelő fényképezőgép kivá-
lasztása személyes dolog. Mind-
emellett tartsuk szem előtt, hogy 
nem várható el tökéletes megbíz-
hatóság egy felszereléstől, ame-
lyet nem teszteltek aprólékosan 
olyan körülmények között, mint 
ahol használni fogják. Egy gyors 
ellenőrzés alkalmas lehet idő 
előtt felfedni a problémákat. Fon-
tos azt is szem előtt tartani, hogy 
a digitális vázak általában érzé-
kenyebbek a szélsőséges hidegre, 
mint a manuális filmes fényképe-
zőgépek.

A felszerelés teljes és alapos is-
merete és megbízhatósága segít 
abban, hogy a fényviszonyokra, a 
kompozícióra és más külső fotog

ráfiai tényezőkre koncentrálhas-
sunk.

Minden fényképezőgépnek 
megvan a maga előnye és hátrá-
nya, egyik típus sem tűnik – átfo-
góan nézve – jobbnak a többinél. 
Az ideális választás egy kismé-
retű, könnyű, könnyen kezelhe-
tő, megbízható és széles körben 
használható fényképezőgép. Ha 
lehetséges, olyan kamerát válasz-
szunk, amelyikben a legkevesebb 
elektronika található. Teljesen 
automatikus gépet csak abban az 
esetben használjunk, ha manuáli-
san is állítható az expozíció és az 
élesség.

● A fényképezőgépek

Nagyon sok tükörreflexes fény-
képezőgép képes eleget tenni 
az alapvető követelményeknek, 
amelyeket a hidegben való fotó-
zás igényel. Előnyeik közé tar-
toznak a cserélhető objektívek és 
az aránylag nagy akkukapacitás. 
A nem tükörreflexes, optikai ke-
resővel ellátott fényképezőgépek 
némileg könnyebbek, és keve-
sebb mozgó mechanikai alkatrész 
található bennük, de csak a tükör-
reflexes fényképezőgépek kínál-
ják az objektíven keresztül tör-

ténő komponálás lehetőségét az 
igényes munkához.

Hideg időben az objektívbe épí-
tett zárszerkezet jóval megbízha-
tóbb, de a legtöbb amatőr fényké-
pezőgép esetében a zár a vázban 
található.

A gépekhez készített objektí-
vek nagy választéka áll rendel-
kezésre az extra nagylátószögű 
lencsétől az ultratelefotó len-
cséig. Az objektívek megválasz-
tása nagyon fontos, hiszen min-
den egyes újabb darab növeli a 
felszerelés terjedelmét és súlyát. 
Egy zoom lencsével helyettesít-
hetünk akár több különböző fó-
kusztávolságú objektívet is, de 
a zoom lencsék gyorsabban be-
fagynak – a bennük található 
több kenés miatt –, mint a fix fó-
kuszú objektívek.

Jó választás lehet két fényké-
pezőgépváz cserélhető 28 mmes, 
50 mmes és 135 mmes objektí-
vekkel, valamint elegendő meny-
nyiségű memóriakártya, illetve 
film.

Használhatunk egy időjárásál-
ló kompakt fényképezőgépet is 
tartalékként. Jóllehet ezek a kom-
pakt, könnyű, autofókuszos fény-
képezőgépek „víz és hóállónak” 
vannak kikiáltva, de ne feledjük, 

A hideg körülmények stresszelik a fény
képezőgépet és az egyéb felszerelést 
csakúgy, mint magát a fotóst. A mér
sékelt övben a téli hőmérséklet ritkán 
megy –25 fok alá, de a sarkvidéki körül
mények között nem ritka a –50 fok sem.

Hideg
     ötletek



hogy átlagos és elsősorban ama-
tőr használatra tervezték őket. Így 
az ilyen fényképezőgépek jellem-
zői az automatikus expozíció, az 
automatikus élességállítás, a be-
épített vaku és a könnyű kezel-
hetőség. Az automatikus funk-
ciók valószínűleg jól működnek 
normál körülmények között, de 
nagyon hidegben, sarki körülmé-
nyek között akadhatnak problé-
mák. Több esetről is hallottam, 
amikor a vízálló fényképezőgép 
egyszerűen szétfagyott.

A hóval borított táj egy auto-
matikus fényképezőgépnél alul-
exponált képeket eredményez, 
amit manuális kompenzáció hiá-
nyában nehéz korrigálni. Az ex-
pozíciós hibák csökkentésének 

érdekében használjunk nyers 
(RAW) formátumot, és menjünk 
olyan közel a témához, amennyi-
re csak lehet. A fényképezőgép 
energiaigénye és a hideg gyorsan 
kimeríti az elemet, ezért vigyünk 
elegendő tartalékot magunkkal. 
A fényképezőgépet pedig tart 
suk melegen, hogy védjük az ak-
kukat.

● Téliesítés

A „téliesítés” valójában az, ami-
kor szétszedjük a fényképező-
gépet és az objektívet, hogy az 
összes kenőanyagot eltávolít-
suk belőlük. Természetesen ezt 
a műveletet inkább szakember-
rel végeztessük. Amennyiben a 

fényképezőgépünk egy régebbi 
típus, vagy hosszú ideig lesz ki-
téve erős (esetleg extrém) hideg-
nek, a téliesítés elengedhetetlen. 
A téliesítés általában költséges 
dolog, és nem ajánlott elvégezni, 
mielőtt a gyártó szakemberével 
nem beszéltünk. Vegyük figye-
lembe azt is, hogy ha a fényké-
pezőgépből eltávolították az ösz-
szes kenőanyagot és folyadékot, 

„normál” körülmények között 
már nem lesz használható, illet-
ve könnyen megsérül. A prakti-
kus, egyszerű és olcsó alternatíva 
a téliesítésre a gondos karbantar-
tás és kezelés, valamint a váz és 
az objektívek megtisztítása.

Az amatőr fényképezőgépek ál-
talában nem szorulnak téliesítésre, 

hiszen a bennük található kenő-
anyagok rövid ideig képesek ext-
rém hidegben is működni. Ennek 
ellenére óvakodjunk attól, hogy 
a fényképezőgépünk teljesen át-
vegye a környezet alacsony hő-
mérsékletét; különösen akkor, ha 
ez több óráig is eltarthat. Próbál-
juk meg minél jobban védeni fel-
szerelésünket a hidegtől. Amikor 
éppen nem fényképezünk, tart-
suk a gépet a kabátunk alatt. Né-
hány gyártó cég kínál olyan to-
kokat, amelyek tompítják a 
fényképezőgép hangját, és egy-
ben hőszigetelik is.

A fémburkolatú fényképezőgé-
pek fémrészeit, főként ott, ahol az 
arccal közvetlenül érintkezésbe 
kerülhetnek, célszerű leragasztani 

vagy bevonni műanyag vagy más 
alapanyagú szigeteléssel.

Az LCD panel nem a legjob-
ban áll ellen a fagynak. Nagy hi-
deg hatására vibrálhat, esetleg lát-
hatósága is korlátozódik. Szükség 
lehet egy szeléncellás fénymé-
rőre is (amely nem használ ele-
met), hogy összehasonlító mérést 
tegyünk, illetve hogy legyen egy 
tartalék fénymérőnk.

● Elemek, akkumulátor

Az elemeket is melegen kell tar-
tani annak érdekében, hogy jól 
működjenek. A gyártók tesztelik 
termékeiket, hogy megállapítsák, 
milyen hőmérsékleti tartomány-
ban működnek. Az elemek kö-

zel a határértékekhez nem fogják 
tudni leadni teljes kapacitásukat. 
A lítium elemek, akkumuláto-
rok hőmérsékleti tartománya +70 
és –40 °C között van, és talán a 
legtöbbet ezek képesek nyújta-
ni hideg körülmények között. Az 
alkáli elemek működési tartomá-
nya + 50 és –20 °C közötti, és 
meglehetősen jól működnek szél-
sőséges körülmények között. Az 
ezüstoxid elemek +54 és –12 °C 
között használhatók, és elsősor-
ban régi, fémborítású fényképe-
zőgépekhez szükségesek, ahol 
a fémváz elvezeti a hideget az 
elemhez, így meglehetősen gyor-
san megfagy.

Minden elem tartalmaz ún. 
elektrolit oldatot, amely vezeti az 
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elektromos áramot. –40 °C alatt 
az elektrolit megfagy, hasznave-
hetetlenné téve ezáltal az elemet. 
Használhatunk külső tápforrást is, 
amely a kabátunk alatt, meleg he-
lyen van, és egy hosszú kábellel 
kapcsolódik a fényképezőgéphez. 
Az elem, akkumulátorházra csa-
tolhatunk egy kis kémiai kézme-
legítőt is (jobb hegymászó vagy 
turistaüzletekben kapható), amely 
segít az elemet megfelelő hőmér-
sékleten tartani.

● Vaku

A túlságosan alacsony hőmérsék-
let az elektronikus vakukat is ká-

rosan befolyásolja. Előre nem le-
het megmondani a hideg pontos 
hatását a vakura, típusonként, va-
lamint az alkalmazott elemtől, ak-
kumulátortól függően változhat. 
Fontos, hogy a NiCd elem (akku-
mulátor) kapacitásának már csak 
60%át képes leadni –20 °C hő-
mérsékleten.

● Állvány

Az állványokat rendszerint nem 
kell külön felkészíteni a hideg 
körülmények közötti fotózás-
hoz, elég, ha a lábakat és a fejet 
kerozinban vagy alkoholban át-
öblögetjük. Használhatunk fém 

vagy faállványt. Amennyiben az 
állványfej motort, folyadékos 
mechanizmust tartalmaz, akkor 

„téliesítenünk” kell ezt is.

● Öltözzünk melegen!

Az ideális munkaruházatnak 
megfelelő hőmérsékletet kell 
biztosítania viselőjének, felesle-
ges teher nélkül, és gondoskod-
nia kell a legnagyobb mozgás-
szabadságról.

A kéz melegen tartása speciá-
lis probléma, hiszen a megfele-
lő hőmérséklet garantálja, hogy 
a fényképezőgépet kezelni tud-
juk. Praktikus megoldás, hogy 

egy vékony selyem vagy gyap-
júkesztyűt húzunk a külső vastag, 
egyujjas kesztyű alá. Az egyik 
vagy mindkét kesztyűt levehet-
jük a fényképezőgép beállításá-
hoz, majd felhúzásukkor kezünk 
gyorsan felmelegszik. Célszerű a 
kesztyűket a ruházathoz csatolni, 
így nem vesznek el és könnyeb-
ben kezelhetők.

Alkalmas öltözék a fotós mel-
lény, hiszen sok zsebe van, és ka-
bát alatt is viselhetjük. Elegendő 
és biztonságos helyet nyújt a fil-
meknek, elemeknek, szűrőknek, 
objektíveknek és más fotográfiai 
kiegészítőknek, amelyeket cél-
szerű melegen tartani.

● Fotózás

A havas tájak fényképezéséhez 
legjobb a hátulról vagy oldalról 
jövő megvilágítás. Használhatunk 
skylight szűrőt, amely csökken-
ti a túlzott kékséget, és emellett 
védi az objektívet is.

A polárszűrő segítségével el-
érhetjük az égbolt sötétítését 
anélkül, hogy a színvisszaadást 
befolyásolnánk a fénykép más te-
rületein.

Jól használható a digitális 
HDR technika is ilyen felvéte-
li körülmények között. Minden 
esetben célszerű napellenzőt 
használni.

● Elővigyázatosság

A hidegből a meleg szobába érve 
a fényképezőgépet tartsuk a fo-
tóstáskában legalább egy, de in-
kább két órán keresztül, míg 
teljesen át nem veszi a benti hő-
mérsékletet. Ezzel megakadá-
lyozhatjuk a páralecsapódást, 
amely komoly gondokat jelenthet 
főleg egy elektromos fényképe-
zőgép esetében.

Nedves vagy párás fényképe-
zőgép szárítására használhatunk 
szilikagélt.
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    A felújított

B ár nem pilonos, mégis szá-
mos szépséget rejteget a sétá-

ló ember számára, pláne ha fény-
képezőgépet is visz magával. A jó 
fotográfiák elkészítésénél kevésbé 
fontos ez esetben maga a kamera, 
sokkal lényegesebb egy „bejárás”, 
amelynek során a fotós megismer-
kedik a híd felépítésével, sajátos-
ságaival, szerkezetével, díszeivel. 
Be kell járni a környéket, felfe-
dezni azokat a pontokat, ahonnan 
e kecses szerkezet a legjobban 
fest, hátterében a lüktető, élette-
li várossal. Utána már csak a szép 
fényeket kell kivárni, s „vadászni” 
a sétálók, bámészkodók, közleke-
dők által kínált pillanatokra.

A bejárás tapasztalatai

A legelső, ami megdobogtatja a 
fotós szívét, az a híd színe. Ha va-
laki azt mondja rá, hogy sárga, fi-
noman igazítsák helyre, mert az 
bizony óarany. Éles színkontrasz-
tot képez az égbolt kékjével, s szí-
ne még szebbé nemesül a lemenő 
nap sárgásvöröses fényében.

A híd másik sajátossága a pilon 
hiánya, ami miatt valamiféle ma-
gaslati pontról fényképezve a te-
teje lapos, jelentéktelen képet mu-
tat. Szépségeit igazán akkor tárja 
fel, ha kissé alulnézetből, a rak-
partokról vagy a szigeti lejárón 
be, majd a Margitsziget partjára 
lesétálva kapjuk a hidat lencse-
végre, amely így feltárja szépsé-
ges rácsszerkezetét és pillértől 
pillérig ívelő kecses hídelemeit.

Budapest a Duna szalagjával, az azon átívelő 
sok szép híddal Európa egyik ékköve. Rit
kaság, hogy három pilonos (felépítményes), 
éjszaka díszesen kivilágított híd – Szabadság 
híd, Erzsébet híd, Lánchíd – legyen egymás 
közvetlen szomszédságában. E páratlan lát
ványhoz csatlakozik a korhűen felújított, dísz
világítással ellátott Margit híd.Margit híd

Krivánszky  
árpád
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A harmadik sokat ígérő jel-
legzetesség, hogy a híd szögben 
megtörik a Margitszigetnél, ahol 
észak felé kiágazik belőle a szige-
ti lejáró. A legszebben ez a meg-
törés a Lánchíd felől mutatkozik 
meg, akár a pesti, akár a budai 
oldalról. Vigyázzunk: ha nagyon 
eltávolodunk a Margit hídtól, ke-
vésbé látható ez az irányváltás. 
Ha a Margitszigetet körbevevő, a 
szigetcsúcsnál megforduló futó-
pályáról készítünk fotót, alulról 
láttathatjuk a három irányba futó 
hídszerkezetet. Ez a megtörés ak-
kor is érdekes hatásokat tesz lehe-
tővé, ha a híd tetejéről fotózunk. A 
korláton óvatosan áthajolva egy-
szerre láttathatjuk a járda és az út-
test mellett a híd szögben megtörő 
oldalát is. Innen kényelmesebben 
fényképezhetők a hídpillérek szo-
boralakjai is.

Változatosak a híd díszítő ele-
mei: a már említett pillérszobrok 
mellett öntöttvas korlátok, lép-
csők, csempedíszes alul és átjá-
rók, öntöttvas lámpaoszlopok és 
vezetéktartó konzolok, kőszob-
rászati elemek és sárkányok tor-
kából kinyúló kandeláberek kí-

nálnak megannyi megörökítendő 
szépséget.

Nappali fényben

A kicsit párás, ködös idő is izgal-
mas fotográfiákat eredményezhet, 
azonban ilyenkor ne várjunk el ki-
emelkedő vonalélességet és élénk, 
telített színeket. Cserébe kivá-
ló térérzékeltetést nyerünk: minél 
messzebb van egy tárgy, annál in-
kább belevész a ködbe. És még va-
lami: a titokzatosság. Sokszor iz-
galmasabb sejteni, mi látható egy 
fotográfián, mint pontosan tudni.

A másik szerencsés fénytípus a 
hajnali vagy alkonyati napfény a 
meleg színek és a szép hosszú ár-
nyékok miatt. A Duna még vala-
mit hozzátesz a látványhoz: a víz-
felületen tükröződő fény alulról 
is megvilágítja a hidat, kiemelve 
például a szegecssorokat vagy a 
mérnöki precizitással megalkotott, 
amellett tetszetős rácstartókat.

A kék ég szép színkontrasztot 
képez a híd óaranyával, de a nagy
látószögű objektívvel készített 
felvételeknél – amelyek többet 
mutatnak az égboltból – jól fest 
egy részletdús vagy éppen drámai 
felhőzet.

Kék órában és este

Napnyugta után, amikor színese-
dik, de egyben halványul is az ég-
bolt addig egyeduralkodó fénye, s 
felkapcsolják a híd díszkivilágítá-
sát, az ún. kék óra kiváló lehető-
ségeket tartogat a fotós számára. 
A díszvilágítás soha nem egyen-
letes, gyakran látszódnak túlex-
ponált részletek a fotókon, ami 
akkor nem zavaró, ha nem terjed 
ki túlságosan nagy – különöskép-
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pen nem egybefüggő – felületek-
re. Segíthet a HDR technika al-
kalmazása, amikor a pontosan 
exponált mellé egy fényérték-
kel alul, illetve túlexponált fel-
vételt is készítünk, s a képfeldol-
gozó programok valamelyikének 
segítségével „rakunk össze” egy 
árnyékaiban és csúcsfényeiben 
sokkal kiegyenlítettebb megvilá-
gítású fotót. A pontos fedés érde-
kében ajánlatos állványt használ-
ni, amelyre amúgy is szükségünk 
lesz a percről percre rohamosan 
csökkenő fény miatt.

Amikor teljesen besötétedik, 
készíthetünk állványról kioldó-
zsinórral – annak hiányában ön-
kioldóval – mozgást ábrázoló 
képeket. Az elsuhanó autók, vil-
lamosok fénycsíkjai adják a fotó 
dinamikáját, s szerencsés, ha el-
lenpontként egy helyben álló em-
bert vagy csoportot is meg tudunk 
örökíteni a fotón. A szigeti lejáró-
hoz telepítettek egy gyalogos jel-
zőlámpát, illetve itt az emberek 
gyakran megállnak fotózni, be-
szélgetni, így van erre esély.

Sok éjszakai felvételt tehet 
tönkre, ha a szembejövő autók 

fénye túlexponált, széles, fehér 
csíkká olvad össze. Ezen részben 
az segíthet, ha nem azt úttest kö-
zepéről, hanem a távolabbi járda-
szélről fotózunk, s az is, hogy a 
szigetnél a híd szögben megtörik.

A hosszú expozíciós idejű fel-
vételeknél nem lehet előre ponto-
san tudni, milyen is lesz az elké-
szült alkotás. Kísérletezni kell az 
expozíciós idővel, a helyszínnel, 
a kameraállás magasságával, s a 
számos próbálkozásból ki kell vá-
lasztani a legjobban sikerülteket. 
Várjuk meg, hogy a nehezebb jár-
művek – villamosok, autóbuszok 

– elhaladjanak mellettünk, mert az 
általuk keltett rezgés életlenné te-
heti a fotóinkat.

A pillanat varázsa

A hídon eleven, lüktető élet zajlik, 
hömpölyög az autóáradat, csilin-
gelnek a villamosok, kerékpárosok 
suhannak el mellettünk, futók ko-
cognak, sétálók andalognak. To-
lakodó közelség nélkül, de készít-
sünk olyan felvételeket is, amelyek 
visszaadják ezt az elevenséget.

Ritka, megható pillanatoknak is 
tanúi lehetünk. A híd alatt csóko-
lózó szerelmesek számára meg-
szűnik a külvilág, csak a Másik 
létezik. A futó lábak dobogása, az 
arra haladó sétahajó kürtje, a vil-
lamos kerekeinek sikoltása a ka-
nyarban – mind kívül esik a va-
rázskörükön.

*
A felvételek Canon EOS 30D 
gépvázzal, Canon EF 28–105 mm 
f/3,5–4,5 USM objektívvel, az 
esti felvételek Manfrotto 190B 
állványról, kioldózsinórral ké-
szültek.

Szép fényeket kívánok!

Kiterjesztett lehetőségek

A Panasonic a négyharmados szabvá-
nyon belül, négy új elő-

tétlencsét dobott piacra a meglévő két –  Lumix 
G X Vario PZ 14–42 mm/F3,5–5,6 ASPH./PO
WER O.I.S. és Lumix G 14 mm/F2,5 ASPH – 
objektívjéhez. Ezek a Lumix G sorozat digitális 

fényképezőgépeihez használhatók, kiter-
jesztve a lehetőségeket.

A DMWGWC1 nagylátószögű len-
cse a nagylátó tartomány 14 mm gyúj-
tótávolságát növeli 11 mmre.

A DMWGTC1 tele lencse a tele ál-
lás esetén terjeszti ki a gyújtótávolsá-

got 42 mmről 84 mmre.
A DMWGMC1 makro len-
cse segítségével akár 14 
cmes közelpontot is elér-
hetünk.

A DMWGFC1 halszem 
lencse a kreatív felvételek-
ben játszhat szerepet a 120 

fokos látószögével.

Androidos kompakt

A Polaroid új vizekre terelte a kompaktok piacát. Bemu-
tatta az első Android szoftverrel ellátott, mo-

biltelefonszerű okosfényképezőgépét, amely szinte mindent tud, 
kivéve a telefonálást (bár az utóbbi funkcióval kapcsolatban nem 
fogalmaz egyértelműen a sajtóközlemény). Ellenben 16 megás 
képeket készít, háromszoros optikai zoommal, érintőképernyő-
vel, Bluetoothszal és WiFivel is rendelkezik. Megtaláljuk még a 
szórakoztatás eszközeit is, a zenehallgatást vagy a közösségi hálót, 

amelyek – ugye – alapként jelennek meg 
az Android rendszerben. Az új Po

laroid SC1630 segítségével gyor-
sabb és egyszerűbb a felvéte-
lek megosztása, mindamellett, 
hogy mindennel felvértezték, 
amit egy okostelefon tud.

Az Év esküvő-
fotósa 2012
A PILLANART Magyar Esküvő-
fotósok Egyesülete első alkalom-
mal írja ki a Nikon – Az Év Es-
küvőfotósa pályázatot, amelyet 
évről évre meg kíván rendezni. 
A szervező ezzel is szeretné elis-
mertebbé tenni a szakmának azt 
az ágazatát, amely a legtöbb fo-
tográfust foglalkoztatja.

A pályázatra minden magyar 
állampolgár nevezhet a 2011. ja-
nuár 1. és december 31. között 
készült képeivel. a következő ka-
tegóriákban: 1. Az átalakulás va-
rázsa; 2. Igen; 3. Kreatív portrék; 
4. A buli.

Az egymillió forint összdíjazá-
sú pályázaton a legeredményeseb-
ben szereplő pályázó az Év Eskü-
vőfotósa címet és a fődíjat nyeri 
el, amely egy Nikon 1 V1 váz + 
Nikkor 10–30 mm f/3,5–5,6 VR + 
10 mm f/2,8 objektív.

A pályamunkákat neves fotós 
szakemberekből álló zsűri bírál-
ja el. Tagjai: Barakonyi Szabolcs, 
az Index fotóriportere, Baricz 
Kati fotóművész, Studinger And-
rás cinematográfus, Szabó Zol-
tán fotográfus és Vancsó Zoltán 
fotográfus. A zsűrizés 3+1 for-
dulóból áll, a második fordulót a 
nagyközönség is figyelemmel kí-
sérheti a zsűrizés helyszínén. A 
február 26. és március 10. között 
zajló facebookos közönségszava-
zás során a legtöbb szavazatot be-
gyűjtő pályamű a közönségdíjat 
nyeri el. A díjakat az ünnepélyes 
díjátadón a Halászbástya étterem-
ben március 11én adják át. A pá-
lyázat anyagát bemutató kiállítás 
az ünnepélyes díjátadó keretében 
nyílik meg, majd országos körút-
ra indul.

Pályázni 2012. február 13. éjfé-
lig lehet. A részletes kiírás meg-
található: palyazat.pillanart.hu és 
www.eskuvofotosok.hu.
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Mitől jó?
Szarka Klára sorozata

Az alkotó, Langer Klára 
1912. január 23án szü-

letett, s ezt a képét harmincéve-
sen készítette a háború alatt. Ak-
koriban már önálló műterme volt, 
ahol főként a gyerekfényképe-
zésből élt, de választott fotónk 
korántsem műtermi kép. Langer 
egyébként Reismann Marian-
nál tanulta a szakmát, nála pedig 
Sándor Zsuzsa leste el a fényké-
pezési fortélyokat, s a negyve-
nes években mester és tanítványa 
már közös műtermet tartott fönn. 
Több fotót közösen is jegyeztek. 
Meglehetősen hasonlóan gondol-
kodtak és látták a világot. S a sor 
nem szakadt meg. Érdemes tudni, 
Keleti Éva pedig – mások mellett 

– őket tartja mesterének.
Langer Klára meglehetősen ér-

zékenyen reagált a társadalmi 
problémákra, az elesettek, vesz-
tesek szenvedéseire. Több hí-
res sorozatot készített munkanél
küliekről, üldözöttekről, kétkezi 
munkásokról, akiknek a manap-
ság sok helyütt nosztalgiával em-
legetett Horthyérában nem volt 
könnyű a dolguk. A gazdasági 
válságok, majd a háború hatása 
csak még tovább rontotta a tár-
sadalom alsó harmadában élők 
helyzetét.

Öregek, betegek és gyerekek 
szenvedése az ép lelkű emberek 
számára nehezebben elviselhe-
tő látvány, mint másoké. Hiszen 
ezek az emberek puszta helyze-
tüknél fogva rászorulnak, rászo-
rulnának a többség támogatásá-
ra és segítségére. Empátiából és 
szeretetből nekik mindig több 
járna, mint az egészséges felnőt-
teknek. Ha a gyerek nem kapja 
meg ezt a „kötelező” többletet, 
máris hátrányos helyzetben van. 
Ha pedig a minimumot sem, ak-
kor már a sötét tragédiák világá-
ban járunk.

Képünk címe: Elhagyott gye-
rek. S ennél felkavaróbb tényt ne-
héz közölni a civilizált nézővel. 

Hiszen a gyerek életre szóló fele-
lősség és öröm forrása. A gyerek-
től normális esetben nehéz elsza-
kadni, még akkor is, amikor pedig 
már önálló életet kezdene. Vagyis 
kisgyereket elhagyni súlyos zavar 
az emberi élet rendjében, pótolha-
tatlan deficit, felkavaró bűn. Akár 
az egyén, akár inkább a társada-
lom felelős érte, szívszorító, elfo-
gadhatatlan eset.

Vagyis az elhagyott gyermek 
mint műtéma roppant súlyos ér-
telmezési és érzelmi mezőt jelent. 
Ezt tárgyilagos józansággal kell 
tudnia annak, aki mégis e témát 
választja. Amikor esztétikai kér-
désekről van szó, nincs helye az 
érzelmességnek, csakis a szakmai 
szempontoknak. Ha valaki alko-
tásra adja a fejét, akkor nem neki 
kell megkönnyeznie már jó elő-
re a művét – amennyiben ilyen 
hatásra vágyik –, hanem majd a 
fényképe befogadójának. Az al-
kotó dolga az, hogy a megfor-
málásra fordítsa minden erejét, a 
művészi szabályokat tartsa be, az 
arányokat érezze biztosan, s a ha-
táskeltéssel a lehető legmegindí-
tóbb téma esetében is hűvös ön-
tudattal operáljon. Ha nem így jár 
el, akkor legfeljebb szirupos gics-
cset vagy jó szándékú, de erőtlen 
dilettantizmust produkál. S ha si-
kerületlen, hatástalan mű szüle-
tik, ugyan kit érdekel az alkotó jó 
szándéka?

Langer Klára pontosan tudta, 
hogy témája oly törékeny, mint a 
leheletvékony üveg. Alig látszik 
valami a fotóján. S ez nem vé-
letlen. Az emberi arc mint fény-
képi kompozíciós elem roppant 
erős még a jóval közömbösebb 
témáknál is. Szomorú vagy szen-
vedő gyerekarc közvetlen meg-
mutatása kockázatos vállalkozás 
a fényképen. A magát tehetetlen-
nek érző néző gyakran a fotósra 
hárítja a látvány miatti felhábo-
rodását, ha a kép „túl erős”, s ez-
zel Langer éppen ellenkező ha-

tást ért volna el, mint amit akart. 
Vagyis nem az elgondolkodtatást, 
az empátia kiterjesztését váltotta 
volna ki. A védtelen gyermek ar-
cának lefényképezése is felhábo-
ríthatta volna a nézőt. Úgy érez-
hette volna, hogy a gyermek a 
fotográfus kamerájával szemben 
sem védekezhetett. Harmadrészt 
a konkrét arc megfosztotta volna 
a témát általános jelentésétől. Hi-
szen mindegy, hogy kisfiú vagy 
kislány az illető. S az is, hogy a 
szerencsétlen véletlen vagy az 
emberi gonoszság tette elhagya-
tottá. Az elhagyott gyermek ép-
pen anonimitásával vált jelkép-
pé. A lényeg, hogy a világ eltűri 
a tűrhetetlent: egy gyermeket el-
hagytak. A kérlelhetetlen szociá-
lis körülmények, a háború közel-
gő pusztítása a legesendőbbeket 
gyötri meg a legjobban – üzeni a 
puritán gyermekkép.

A sötét kabát, a sötét csuklya a 
fejen, a tarisznya a vállon aprócs-
ka, komor vándorrá teszi a gyere-
ket, aki előtt tér nyílik, de ő csak 
néz a semmibe és ül a járdasze-
gélyen. Hiszen a macskaköves út 
számára csak fenyegetés, s nem 
lehetőség. A járdaszegély és a kő-
kockák vonala éppen a gyermek 
alakjában találkozik össze. S ez-
zel szinte statikussá és örökké te-
szik a látványt. A gyermek nem 
indul el, s nem is vándorútról ér-
kezett, hanem tanácstalanul, egy-
kedvűen, reményt vesztetten ül-
dögél. Nem választotta a helyét, 
kilökték a semmibe.

A kép sötétedő jobb alsó sar-
kában a kanális nyílása mint fe-
nyegető száj tátong. Talán nem 
kell túl élénk fantázia ahhoz, 
hogy a néző a csatorna alvilágá-
nak nyílását s a magányos árvát 
sötét asszociációkkal összekösse.  
A fényképen alig látszik valami  
– az erőteljes hatás a mű és néző-
je interakciójában születik, aho-
gyan a jó képek esetében történni  
szokott.

Fejtsük meg a jó 
fénykép titkát! Ezút
tal a száz éve szü
letett Langer Klára 
egyik emblematikus 
felvételének titkát 
fürkésszük.
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N agyon kevés az olyan fény és motívumhely-
zet, amely feketefehér felvételen a kép egy-

séges felületén ugyanazt a tónusterjedelmet vagy 
arányt képes átfogni egy beállítási sorozattal. A 
nem alapos kidolgozás valamelyik véglet rovására 
mehet, kiégett fények vagy besült árnyékok formá-
jában. A haladó feketefehér laborálók millió apró 
trükköt alkalmaztak, hogy ezeket az egyenetlensé-
geket egy adott képen viszonylag egy szintre tud-
ják hozni. Kétféle keménységű vegyszerben hívtak 
elő, multigrade papírokkal bűvészkedtek, takargat-
tak, maszkolgattak, gyengítettek vagy éppen gyen-
gítővel „retusáltak” (a kellő mélységű árnyékok 
miatt „beszaladt” fényeket világosítottuk ki gyen-

gítős retusecsettel). A fáradozások nem kis időbe 
és nem kevesebb nyersanyagba kerültek, mire ösz-
szeállhatott a kívánt látvány. Azonban még így sem 
minden esetben lehetett tökéletes képről beszélni, a 
negatívpozitív eljárásnak is voltak bizony korlátai. 
Amíg azonban a film megmaradt, mindig újra lehe-
tett kezdeni, ha nem csökkent a kísérletező kedv, és 
bírta a büdzsé.

A jó RAW állomány éppen ezért pótolhatatlan ér-
ték, hiszen belőle a mindenkori igénynek megfelelő 
beállítású és méretű képet lehet nyerni, sőt a külön-
féle beállításokat külön el is lehet menteni. A kon-
verterek korlátainak az áthidalására pedig ott vannak 
a professzionális szintű képfeldolgozó programok. 
Ezeket igyekeznek is úgy megtervezni a fejlesztők, 
hogy az előbb említett labortrükkök alkalmazha-
tók legyenek a programban, természetesen az annak 
megfelelő módon. A bennük rejlő egyre több lehető-
séget pedig még tovább lehet bővíteni azzal, ha egy
egy felvételt több RAW kibontásból egyesítünk egy 
képben. Ebben a részben erre mutatok be két példát.

Az egyik legjellemzőbb probléma – még színes 
képek esetén is – az előtér és az ég együttes ábrá-
zolása. A kép két eltérő felületét jelentősen eltérő 
fénymennyiség világítja meg, amit sokszor nem ké-
pes átfogni semmilyen fényfelfogó felület, akár ana-
lóg, akár digitális. A polarizációs szűrő nem mindig 
a megfelelő eszköz az ég felől érkező fény gyen-
gítésére, mert csak bizonyos fényviszonyok között 
működik. Az átmeneti szürkeszűrők elválasztósávja 
túlságosan határozott, könnyen „kilóg a lóláb”, de 
sokszor természetellenes is a látvány. Még a fekete
fehér színszűrés sem volt mindig a legtökéletesebb 
eljárás, mert például az éghez a sárgától vörösig tar-
tó tartományból kellett valamelyik, míg az előtér in-
kább zöldszűrőt igényelt volna. Manapság az egyre 
korszerűbb és bonyolultabb HDR eljárások tűnnek 
a legkézenfekvőbb megoldásnak. Ehhez azonban 
masszív állvány, bőséges tárolókapacitás és bonyo-
lult programismeret szükséges. Jómagam nem is va-
gyok igazán a híve, szerintem túl sterilek lesznek a 
képek tőlük, elvesztik a fotójellegüket. Az esetek 
nagy részében egy képből is kinyerhető az a kettő, 
maximum három file, amelyekből optimális képet 
nyerhetünk. Ezekre mutatok két – remélem – jel-
lemző példát.

P h o t o S h o P  t r ü K K ö K

A RAW formátumok előnye nem csak a nagy pontosságú, a minden
kori képi igényekhez igazítható beállításokban rejlik. Az analóg 
korszakban egy negatívról, attól függően, hogy milyen pozitív eljá
rást alkalmaztunk, különféle tónusterjedelmű képeket nyerhettünk. 
Ugyanarról a felvételről a papír gradációs terjedelmétől, a hívó típu
sától és hőmérsékletétől függetlenül azonban egész más nagyítást 
vehettünk kézbe. A digitális korszakban ezek a lehetőségeink nagyon 
kiszélesedtek, hiszen a haladó szintű képszerkesztő programok
ban több különböző árnyalatterjedelemben kibontott képet tudunk 
az egy optimálisban egyesíteni.

vajda jános

Ha jó a nyers anyagdigitális fekete-fehér technikák 4
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A z első példán egy borult idős 
fényhelyzetből nyerhető feke-

tefehér hatást vezetek le. Változat-
lanul a CS3 konverterét használom, 
bár canonos létemre a saját progra-
mot szeretem, annál is inkább, mert 
a feketefehér beállítások a fényképezőgépből to-
vább vihetők, sőt, pontosíthatók. A Monostori erőd 
egy részlete látható a képen, amit eredetileg is fe-
ketefehér beállításokkal fényképeztem. A beállított 
RAWból, színesben kibontott képen (2. kép) érez-
hető, hogy a színek nem döntőek a témában, az óra 
számlapja így belesüpped a képbe, főként, hogy az 
égen lévő folt világosabb is, így az is elvonja onnan 
a tekintetet. Ebből a színes képből a black & white 
panelen nem igazán lehetett optimális beállítást ké-
szíteni, az égen lévő fényfolt alaposan korlátozta a 

lehetőségeket (2/a kép). Az általam nagyon is ked-
velt gradient map sem hozta a megfelelő eredményt, 
bár messze elfogadhatóbb az előző képnél (2/b kép). 
A két RAW beállítás látszott az egyedüli megfelelő 
eljárásnak.

A 2/c képet az égre állítottam be. Az expozíciót 
fél fényértékkel csökkentettem, a kontrasztot 75%
ra növeltem a konverter basic panelén. A borult idő 
ellenére 5000 kelvinre csökkentettem a színhőmér-
sékletet, ezzel megnöveltem a felhők kéktartalmát. 
A hsl/grayscale lapon együttesen –15%ra csök-
kentve az aquas és a blues tartományt, megfelelő 
sötétségűre be is állt az égen a felhőzet. Az auto be-
állításokhoz képest csak ezt és a reds/yellows tar-
tomány változtattam. Utóbbiakat kissé sötétítettem, 
hogy a tone curve lapon tovább növelhessem az ég 
kontrasztját (1. ábra).

A 2/d képnél az alapexpozícióhoz képest fél fény-
értékkel növeltem a megvilágítást (a két kibontás 
között egy fényérték a különbség), a színhőmér-
sékletet viszont 6150 kelvinre emeltem. Ezt a hsl/
grayscale panel beállításaihoz, hogy megnöveljem 
a kép sárga, illetve vöröstartományát, mert így csu-

pán a yellows tartományt kellett emelnem 20%kal 
az előző beállításhoz képest. Ezzel a fű zöldjét is, 
de sokkal inkább az erőd falát lehetett tovább vilá-
gosítani. A greenst hagytam úgy, ahogy volt, na-
gyon nem lenne jobb világosabban az előtér, mert 
az óra megint elsikkadna, csupán a részletesség-
re kellett ügyelni. Az ég „kilukadása” itt most nem 
számít, hiszen azt takarni fogja majd a 2/c kép. A 
tone curve lapon finomítottam még a görbén (2. 
ábra). Érdemes összevetni az előzővel, itt nem kel-
lett olyan meredekre állítani, hanem csak a középtó-
nusok melletti árnyalatokat változtatni.

Az összeillesztéshez a világosabb képet helyez-
tem a háttérre, vagyis azt nyitottam meg előbb a 
Photoshopban, a sötétebbet pedig másolással és 
beillesztéssel új rétegben fölé. A felső réteg mellé 
kértem egy rétegmaszkot. Ezt a layer ablak alján 
lévő ikonra kattintva érjük el (3. ábra). A gradient 
eszközt lineáris átmenetre állítjuk, 0–100%os fe-
ketedési tartományban. A teljesen egyenes átmenet-
hez egyszerűbb egy vezetővonalat behúzni a képbe 
az egérrel a vonalzóról, és ha kell, akár az átmenet 
kezdeti és végső határait is beállíthatjuk így. Ennél 
a képnél az erőd párkányvonala volt a kezdete, a 
felette lévő növényfolt teteje pedig a vége az átme-
netnek. Az átmenet legsötétebb része teljesen átlát-
szó, míg a legvilágosabb átlátszatlan. Mivel a sö-
tét kép alját akarjuk elhagyni az átmenetet, alulról 

felfelé kell indítani a gondolt – vagy kijelölt – ha-
táron. Ha nem jó, újabb egérhúzásokkal kereshet-
jük meg a megfelelő határt. A 2/e képen látható az 
eredmény. Azt gondolom, hogy az ég fényfoltja el-
lenére is sikerült az órára terelni a figyelmet, a kép 
központi elemévé vált. Idő és időjárás sajátos kap-
csolódásaként.

A második példán azt mutatom be, hogy az ex-
pozíciós körülmények szinte változatlanul ha-

gyása mellett, csupán a szűrési technika változta-
tásával lehet kiegyenlíteni a felvétel eltérő fényű 
felületeit. A 3. képen a CS3 konverterében megnyi-
tott alapkép látható az optimális színbeállításokkal. 

2.

2/a

2/b 2/c

2/d

2/e

3.

1., 2. és 3. ábra
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Mivel a nap még magasan járt, az égről hiányoznak 
azok a vöröses és már gyengébb erősségű színek, 
amelyek miatt érdemes lett volna színesben hagyni 
a képet. Nem véletlen, hogy eleve feketefehér be-
állításokkal, vörösszűrést alkalmazva fényképeztem. 
Természetesen a Photoshop konvertere ezeket nem 
tudja kezelni.

A 3/a képen előbb a megfelelő alapbeállításokat 
végeztem el a basic panelen. A színhőmérsékle-
tet 4400 kelvinre beállítva erőteljesebb kék színe-
zettséget kaptam, ez a kiégésre hajlamos sárgákat 
is gyengítette kissé az égen. Az expozíciót –0,15 
fényértékkel korrigáltam. A brightnesst +50%
ra, a contrastot +78%ra módosítottam. Ezután 
a hsl/grayscale lapon az összes színtartományt 

–30%ra csökkentettem, mintegy ezzel imitálva a 
vörösszűrést. A meleg tartományokat a csúcsfények 
miatt kellett csökkenteni, a hidegeket pedig az ala-
csonyabbra állított színhőmérséklet miatt.

A 3/b képen az előtér beállításai láthatók. A hsl/
grayscale panelen a reds, az oranges és a yellows 
színeket +15%ra emeltem csak, viszont az aquas 
és a blues tartományokat +55re. Utóbbival a kék-
szűrést eredményeztük, és a félárnyékokban maradt 
vöröses tónusokat ezért kellett kicsit világosítani. 
Visszaléptem a basic lapra és a kontrasztot 100%ra 
növelve állítottam be a kép alsó harmadának szá-
momra helyes tónusarányait. Ezzel szép rajzos lett 

az előtér, a vízen a háttérben lévő fények viszont túl 
erőteljesek, ezért egy harmadik beállításra is szük-
ség volt. Ez látható a 3/c képen. A basic beállításo-
kat úgy lehetett hagyni, csupán a hsl/grayscale 
panelen kellett a redstől a yellowsig minden ér-
téket –25%ra csökkenteni, hogy beállhasson a kö-
zépső rész megfelelő tónusképe.

Az összeillesztéshez az alapnak szánt 3/b képet 
nyitottam meg elsőre. Erre másoltam a 3/ct, majd 
a felső rétegbe a 3/at. Ezen a partvonal ívét és az 
alatta lévő területet a pen eszközzel vektorosan kö-

rülrajzoltam. A felső ív pontos beállítása után a jobb 
egérgombbal a területbe kattintva a make selection 
opciót kiválasztva alakítottam kijelöléssé a rajzo-
lást. A feathert (átmenetet) 15 pixelre állítottam 
be. A layer menü layer mask almenüjéből a hide 
selection (kijelölés rejtése) be-
állítás választottam. A maszko-
lás a 3/d képen látható. Ezután a 
3/c képet tartalmazó középső ré-
tegre kapcsoltam, és rétegmasz-
kot kértem rá. A lineáris átmene-
tet a kép középvonalától indítva 
a vízen lévő fények alsó vonalá-
ig húztam meg. A 3/a és a 3/c ké-
pek együttes maszkolása látható a 
3/e képen, míg a 3/f képen a vég-
eredmény. Azon látható, hogy mi-
ért kellett a 3/c képen visszafogni 
a fényeket, így a hangsúly az égre 
tudott kerülni.

Csak illusztrációként mutatom 
be ugyanennek a képnek a Digital 
Photo Professionalban beállított, 
két képből összerakott mintáját a 

3/g képen. A színhőmérséklet, az expozíció és a töb-
bi preferencia mind a két beállításnál ugyanaz volt. 
Az előtér képére a program zöldszűrését kapcsoltam, 
az égére pedig a vöröset. Az összeillesztés egyszerű 
lineáris összemaszkolással történt.

3/g

3/f

3/a

3/b 3/c

3/d

3/e



A nemzetközi szakirodalom az 
első hadi fotóriporterek között 
tartja számon, fél évszázad alatt 
négy román uralkodó udvari fény-
képésze volt Bukarestben, ezért a 
román kormány a Romániai Fo-
tóművészek Szövetsége elnö-
kének – Tóth István nagyvára-
di fényképésznek – javaslatára 
ezt a dátumot a Román Fotográ-
fia Napjának deklarálta. Az idei 
emlékévre a Kultúra és Nemzeti 
Örökség Minisztériuma nagymé-
retű, reprezentatív fali naptárat is 
megjelentetett, amelynek színes 
és feketefehér képző és fotómű-
vészeti reprodukcióit, valamint 
montázsait élvonalbeli román mú-
zeumok kollekcióiból válogatták.

A vernisszázson Tóth István 
többek között elmondta, hogy a 

jubileumra most először sikerült 
mintegy háromszáz dokumen-
tumot (hivatalos iratot és ma-
gánlevelet vagy rajzot, akvarellt, 
olajfestményt és fotót, továbbá 
sokszorosított grafikát és nyom-
tatványt stb.) összegyűjteni romá-
niai köz és magángyűjtemények-
ből. Ebből a magyar fővárosban 
a megnyitó közönsége – kivéte-
les alkalomként – harminc erede-
ti fotográfiát is láthatott, amelyek 
történeti értéke mellett figyelem-
re méltó az a gondosság, amellyel 
Szathmári műtermében a modell 
elfogódottságát oldotta az egyé-
niségéhez legjobban illő kellé-
kek és az adekvát környezet ösz-
szeállításával. A három teremben 
hatvan digitális kópia függ a leg-
különfélébb évjáratokból és a le-
hető legváltozatosabb társadal-
mi rétegekből. A leggyakoribbak 
a kisebbnagyobb tiszti vagy lel-
készi és szerzetesi csoportok (tá-
bornokoktól, metropolitáktól pó-
pákig, bakákig), aztán ismeretlen 
házaspárok sora, meg fiatalabb 
és idősebb, magányos férfiak és 
nők egész alakos felvételei, illet-
ve portréi, vég nélkül. Legtöbbjük 
Ioan Popescu Baldovin fénykép-
albumából került elő, amely je-
lenleg a Buzău megyei múzeum 
tulajdona.

Külön falat töltenek be az 1864 

és 1867 közötti évekből olyan ér-
dekes karakterfigurák, mint a fonó 
lány, a borárus fiú, a két halvaárus, 
a három tejesasszony vagy a bos-
nyák katona és a cserkesz harcos. 
Egy urbánus veduta is akad ízelí-
tőül: Bukarestből a műemléki Col
ţeitorony, a szomszédos temp-
lommal. Üde színfolt egy kései 
gyerekfotó a nagyszebeni Astra 
Nemzeti Muzeális Komplexum-
ból, az 1881–82es esztendőkből, 
amelyen a román nemzeti viselet-
be öltöztetett kisfiú a műteremsa-
rokban bábkorlát díszletelemen ül 
és egy dobozzal játszik, mögötte 
pedig festett parkrészlet.

Legalább ennyi név szerint is 
ismert híresség került az alkalmi 
válogatásba. Szathmári önmagá-
ról, saját kezűleg készített mell-
képe az 1850–60 közötti évtized-
re datálható, hátoldalán cirkalmas 
girlandokba foglalt érmek és ki-
tüntetések között a francia nyel-
vű felirat: „Charles Szathmári 

– Peintre & Photographe de la 
Cour”. Alexandru Ion Cuza ural-
kodó egész alakos, álló figurája 
dekoratív uniformisban (1863) és 
Matei Millo színész bohém mell-
képe (1865 körül) a bukaresti Mu
nicípiumi Múzeumban őrzött ere-
detikről készült másolat, akárcsak 
Karl von HohenzollernSigmarin
gen főherceg – a későbbi Carol I. 
román király – civil utcai viselet-
ben, jobbjában sétapálcával, bal-
jában cilinderrel (1866 után). Egy 
fiatal férfi datálás nélküli alakja 
Szathmári és rokona – Duschek 
Ferenc – közös bukaresti műter-
mében készült, amikor már az 
idős mester végleges búcsút vett a 
fényképezéstől, hogy utolsó évei-
ben csak a kevésbé fárasztó festé-
szetnek élhessen.

A tárlat kurátora beszámolt ar-
ról is, hogy Szathmári szülővárosá
ban, Kolozsvárott a főtéri Bánffy
palota műemléki épületében, az 
ott székelő Művészeti Múzeum 
falai között egy sokkal átfogóbb, 

Szathmári Pap Károly  
bicentenárium

wagner istván

Születésének 200. évfordulóján, január 
17én nyílt meg Budapesten a Kolozsvár
ról elszármazott, európai hírű fotográfus 

– Szathmári Pap Károly alias Carol Popp 
de Satmari (1812–1887) – emlékkiállítása.

mintegy másfél száz tárgyból álló 
emlékkiállítás lesz látható január 
30tól február 15ig. Ezt köve-
ti március elsejétől Bukarestben, 
a Nemzeti Bank dísztermében a 
minden eddiginél teljesebb élet-
műbemutató, amely az emlékév 
végéig látogatható. A befogadó 
intézmény ebből az ünnepélyes 
alkalomból ezüst emlékérmet is 
kibocsát Szathmári Pap Károly 
tiszteletére, amelyet relief port-
réjával ékesítenek. Molnár Attila, 
a csíkszeredai Erdélyi Fotográfia 
Múzeumért Egyesület elnöke ve-
títéssel illusztrált, rendkívül ta-
nulságos előadást tartott, amelybe 
a legfrissebb kutatások eredmé-
nyeit is beépítette. A jubiláns vál-
tozatos életét, külföldi utazásai 
tömkelegét és szerteágazó mun-
kásságát végigkövetve, részlete-
sen kitért az általa kontinentális 
viszonylatban is úttörőként mű-
velt fényképészeti eljárásokra, a 

Alexandru Ion Cuza uralkodó  
(1863), Municípiumi Múzeum  

Bukarest

Jelenet az orosz–török háborúból

Calinic Miclescu metropolita, 1878, 
Municípiumi Múzeum, Bukarest

dagerrotípiától a talbotípián vagy 
kalotípián át az úgynevezett ned-
ves eljárásokig, szemléltetve a 
balkáni háborúkban használt, lo-
vas kocsira szerelt tábori műter-
mét is. A megnyitón ott voltak 
a szakma hazai jelesei – Keleti 
Évától Eifert Jánoson és Bánkuti 
Andráson át Kincses Károlyig.

A vendégtárlat február 29-ig láto-
gatható a Román Kulturális Inté-
zetben (Budapest XIV., Izsó u.5.).

Elisabeta hercegnő, 1876
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M égsem párizsi vedutákat vagy a metropo-
lis lakosait láthatjuk viszont a képcikluso-

kon, sőt, még közismert és megérdemelten népszerű 
– mert erőteljes és erotikus kisugárzású –, javarészt 
azonos műteremben közösen beállított, megvilá-
gított és előhívott női aktperiódusukból sem adnak 
ízelítőt, hanem sokoldalú életművükből egyegy 
speciális szeletet nyújtanak át: egy külföldi tanul-
mányút dokumentumait és egy vidéki „falukutatás” 
emlékeit.

Landau Erzsi avagy művésznevén Ergy Landau 
(1896–1967) saját stúdióját 1923as letelepedésé-
nek évében nyitotta meg Párizsban, és 1925ben 
lett francia állampolgár. 1927től csatlakozott a 
Nouvelle Vision (Új Látásmód) festői stílusához, 
finom átmenetű fényekkel és árnyékokkal kompo-
nált portrék, illetve a műteremben avagy a szabad 
természetben felvett női aktok révén. Képeit soro-
zatosan közölték olyan képeslapok, mint az Arts et 
Médecine (Művészet és Orvostudomány), a Jazz, 
illetve a Paris Magazine. Rendszeresen szerepelt 

új hazájában és a határokon túl jelentős nemzetkö-
zi fotóművészeti seregszemléken. 1942ben köny-
vet adott ki, amelyben a gyermekfotózás módszer-
tanát ismertette. Egy francia UNESCOküldöttség 
tagjaként 1954ben Kínában járt, ahol riportfelvé-
telek tömkelegét készítette a városi és falusi embe-
rek hétköznapjairól és ünnepeiről. A következő év-
ben ez kötetben jelent meg Aujourd’hui la Chine 
(A mai Kína) címmel. Ezekből a spontánul lencse-
végre kapott dokumentumfotókból láthatunk most 
válogatást Budapesten, zselatinos ezüst vintázsok 
formájában. A zeneiskolában éneklő, hangszeren 
játszó vagy kottát olvasó kis nebulók csoportjai a 
gyermeki naivitást és őszinte lelkesedést árasztják, 
miközben ennek éles ellentéte a hivatalos pekingi 
tömegfelvonulás fehér uniformisba öltözött, me-
reven menetelő lánysorokkal az óriási Maoportré 
meg a transzparensek és zászlók erdeje alatt. Ter-
mészeti tájai másféle kontrasztot tükröznek: itt az 
egyes ember hiába főszereplő premier plánban, 
mégis eltörpül a végtelen sztyeppén, mint a legelőn 

Kettős női emlékkiállítás
wagner istván

guggoló pásztor vagy a népviseletbe öltözött mon-
gol lány.

Kelenföldi Telkes Nóra (1890–1979) az emigrá-
cióban a Nora Dumas művésznevet használta. Már 
1913tól megfordult a francia fővárosban, ahová 
első világháborús kitérő után tért vissza 1928ban 
egy Rolleiflex géppel. Előbb a Studio Landau mun-
katársaként Ergy Landau asszisztense volt, majd 
önállósította magát, és francia férjével létrehozta 
közös műtermüket, Studio Dumas–Satigny néven. A 
női aktról előbb az állatfotózásra tért át, majd en-
nek kapcsán fordult érdeklődése általában a falu-
si élet és a paraszti sors felé. Rusztikus atmoszférát 
árasztó zselatinos ezüst vintázs kompozícióin min-
den szépítés nélkül, markánsan ábrázolta az eltűnő 
vidéki életformát, akárcsak a harmincas években ez-
zel párhuzamosan a magyar szociofotósok úgyneve-
zett „szegény ember” sorozataikon. A szociológiai 
őszinteséget tovább fokozza a lényegre törően bátor 

Ergy Landau: Felvonulás (1954)

Ergy Landau:  
Gyerekek a zeneiskolában (1954)

Nora Dumas: Parasztgyerekek körtánca (1937)

képkivágás, illetve a fényárnyék kontrasztok drá-
maisága. A közelkép és alulnézet mármár a köztéri 
szobrászat emlékműszerűségét idézi, például a duz-
zadó izmú igásló a mezőn, a falu főutcáján lépdelő 
dobos vagy a háztetők fölött szinte „égre íródó” ko-
saras asszony. Ezekhez képest a későbbi szántóve-
tő paraszt figurája – előtérben az ekevas szerteágazó 
szerkezetével – és főleg az ötvenes évekből az ame-
rikai rodeó kalapos cowboy alakja – összes „obligát 
kellékeivel” – már részletgazdagabb, ennek követ-
keztében pedig szerkezetileg is kissé szétesőbb. A 
szóban forgó képeket a korabeli francia sajtó szélté-
benhosszában publikálta, így már keletkezésük ide-
jén közismertté és népszerűvé váltak mint a rohanó 
iramú technikai fejlődés által halálra ítélt életmód 
őszinte és szuggesztív dokumentációja.
Ergy Landau és Nora Dumas fotókiállítása február 
10. és március 3. között látogatható a Biksady Galé-
riában (Budapest V., Falk Miksa u. 24–26.).

Nora Dumas: Lovas férfi (1952)

Az idei szezont fotográfiai tárlattal kezdi az árveréseket is rendező Biksady 
Galéria Budapesten. A magyar fővárosból elszármazott és külföldön világhí
rűvé vált fotósnőink közül két olyanra esett a választásuk, akik „a fény váro
sában” együtt is dolgoztak idestova egy évtizeden át, a húszas évek végétől 
a harmincas esztendők zárásáig.
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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 postautal-
ványon lapzártáig (minden hónap 10-e) juttasson el címünkre minden 10 leütésért 150 forintot (a 150 leütést meghaladó szö-
vegrészért). 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.

Munka
Profi fotós műteremben és bulvár hetilap-
nál, illetve napilapnál szerzett fotóriporte-
ri gyakorlattal, saját autóval és felszerelés-
sel állást keres. 20/3283-221

Oktatás

Fotós képzés 100 órában, 50 óra gyakor-
lattal. Képzésünkre kezdők, hobbifotósok, 
átképzésre vágyók, középhaladók jelent-
kezését várjuk. Bizonyítvány megszerzé-
sével szakmai képzést kapnak diákjaink. 
Beiratkozás folyamatosan. Részletfize-
tés lehetséges. Tel.: 70/509-6419, www.
fotosuli.hu

 Canon
Eladó újszerű állapotban lévő, keveset 
használt Canon EF 75-300 mm f4-5.6 
III obj., ajándék UV szűrővel, 35 E Ft-ért. 
adriano01@freemail.hu
Eladó Canon EF 28-90 mm-es obj. (szürke). 
Max. fényereje: 4. Alap zoom, teljesen jó 
állapotban. Kihasználatlanság miatt eladó. 
10 E Ft. adriano01@freemail.hu 
Canon A1 1,4/50 szép állapot, 39 E Ft; Ca-
non New F1 1,4/50 winder szép, 85 E Ft; Ca-
non QL 17 1,7/45 távmérős CDS tok, szép, 
29 E Ft és FD obj.-ek eladók. 70/282-3481, 
pontos2@freemail.hu
EOS 10D dig. f.-gép alig használtan, tar-
tozékokkal, alapzoommal 54 E Ft-ért (obj. 
nélkül 49 E) eladó. Dig. fotózásra áttérők-
nek praktikusan használható átalakítóval 
menetes, ill. FD-s obj.-ekkel ez a félprofi 
masszív váz. 96/470-842

Forte
Eladó 10 darab Forte Bromofort fehér do-
bozos bontatlan ff. fotópapír. 9×12 1 db 
BN0, 2 db BH0. 9×14 3 db BH4, 1 db BN0. 
10×15 1 db BH4, 1 db BH0, 1 db BN0. Min-
den papír 100 lap/doboz. Egyben eladó 
Bp.-en. 10 E Ft. gubernya@freemail.hu

Konica Minolta
Keresek eladó Konica Minolta Dimage 
Scan Elite 5400 II szkennert! 70/940-
3749

Minolta XDS 1,4/50 szép, új, állapot 
tok, 39 E Ft; Minolta MD 1,8/35 szép ál-
lapot, tok 35 E Ft, eladó. 70/282-3481, 
pontos2freemail.hu
Minolta AF zoom 100-200/4,5 35 E Ft. 
30/466-8730

Nikon
Eladó két remek állapotban lévő Nikon 52 
mm szűrő együtt: Nikon 52 mm ND 4x és 
Nikon 52 mm B12. Műanyag dobozukban, 
Made in Japan. Bp.-en átvehetők. 12 E Ft. 
gubernya@freemail.hu
Eladó Hama Nikon M42 lencsés adapter 
dobozában újszerű állapotban Bp.-en! 12 
E Ft. gubernya@freemail.hu
Eladó F55 és F65 ezüst SLR filmes gép 
Bp.-en. Nagyon jó állapotban. 15 E Ft/gép. 
gubernya@freemail.hu
Nikon FE 2 váz szép, 45 E Ft. Nikon F2 
1,4/50 szép, hibátlan, 120 E Ft; Nikon 
F5 váz, 65 E Ft; 1,4/35, 2/35, 2,8/35 PC, 
1,4/50 1,4/85, 2/135 eladók. 70/282-3481, 
pontos2@freemail.hu
F90X váz + elemtartó markolat 30 E Ft; 
Nikkor AF-S VR zoom 24-120/3,5-5,6 ED IF 
Asph. 89 E Ft; Nikonhoz Sigma macro obj. 
105/2,8 AF EX D 79 E Ft. 30/466-8730

Pentax
AF 4,5/70-210; MF 2,8/28; 1,7/50; 4/80-
200; 5,6/300; MC7 2× konv. közgyűrűkész-
let 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

Sekonic
Kifogástalan állapotú Sekonic L-508 zoom 
master fénymérőmet eladnám. 90 E Ft. 
30/684-3255, ruttkay.l@upcmal.hu

Sigma
Szép állapotban lévő Sigma 75-300mm AF 
obj. eladó Szegeden. Gyári bőrtokban. 20 E 
Ft. richymax89@gmail.com, 20/513-9737

Soligor
Soligor menetes 42×1 toom-macro C/D, 
MC 60-300/4-5,6. 30/466-8730

Sony
Sony/Minolta AF 35-200; 70-210; 75-300; 
0,42× halszem elő. eladó. 30/420-9557, 
96/315-312

Egyéb
Japán ELMO K 110 SM 8 mm, nagy tu-
dású mozivetítő, szép, új állapot, 17 E Ft. 
Mesefilmvetítő gép, 7000 Ft eladó. 70/282-
3481, pontos2@freemail.hu
Zeiss Flektogon MC 2,4/35 M42 tokkal, 45 
E Ft, Zeiss Sonnar MC 2,8/200 M42 tokkal, 
vadonatúj állapot, 89 E Ft. Zeiss Flektogon 
Pentacon Six 4/50, 22 E Ft; MC 2,8/120, 49 
E Ft. 70/282-3481, pontos2@freemail.hu
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30-on felül
A Nikon D800 a ma videósainak 
és a holnap fotósainak készült. A 
számtalan új műszaki megoldás 
teljesen új szinteket hoz a fény-
képezés részletgazdagságába. A 
fényképezőgép a „broadcast” mi-
nőségű videók készítéséhez szük-
séges minden rugalmassággal 
rendelkezik. A Nikon D800 ké-
pességei vetekszenek a középfor-
mátumú fényképezőgépekével, 
kezelhetősége viszont a D-SLR 
formátumú gépeké. A D800 mel-
lett egyidejűleg megjelent speciá-
lis kiadása is, a Nikon D800E.

www.varta-consumer.hu

125 év szakértelme

Nikon D800E

A D800E a D800 speciális ki-
adása, amely kifejezetten a 
maximális felbontás megszál-
lottainak készült.

A fényképezőgép opti-
kai szűrője nem tartalmaz 
élsimítást, így a lehető leg-
élesebb képet tudja előállí-
tani. Az optikai szűrőn kívül 
minden funkció megegyezik a 
D800 modellével.

Jellemzők
•  36,3 Mpixeles FX (teljes képes) 

formátumú cMos érzékelő;
•  12  csatornás  kiolvasás  14  bi-

tes  a/d  konverzióval  és  ma-
gas jel–zaj aránnyal;

•  az iso tartomány 100 és 6400 
között állítható, sőt ez tovább 
bővíthető  felfelé 25 600-ig,  le-
felé  pedig  50-ig  (illetve  ezek-
nek megfelelő értékig);

•  16 bites képfeldolgozás;
•  Full  Hd  (1080p)  videók  rögzít-

hetők  30p,  25p  és  24p  sebes-
séggel,  a  720p  formátumú  vi-
deók  pedig  60p,  50p  és  25p 
sebességgel;

•  külső  sztereó  mikrofonbeme-
net és külső fejhallgató audio-
kimenet;

•  tömörítetlen HdMi kimenet;
•  a  bekapcsoláshoz  kb .  0,12  s 

szükséges,  a  kioldási  idő  pe-
dig kb . 0,042 s-ra csökkent, FX 
formátumban kb . 4 kép/s; dX 
formátumban  markolattal  kb . 
6 kép/s;

•  8  cm-es  (3,2  hüvelykes),  nagy 
betekintési  szögű  lcd  moni-
tor,  automatikus  monitorfény-
erő-vezérléssel;

•  teljes  körű  időjárás-állóság  és 
por elleni védelem;

•  Nagy  sebességű  cF  (UdMa 
7) és sd (sdXc és UHs-1) me-
móriakártyák,  kettős  kártya-
foglalat .
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Kicsi a bors

Kicsit elegem van 
a miniatürizálás- 
ból. Egy fényké-
pezőgép akkor 
praktikus, ha meg-
felelően nagy, sta-
bilan meg tudom 
fogni. A Samsung 
NX200 sajnos nem 
ilyen; ennek elle-
nére rengeteg jó 
tulajdonsággal bír.

épített vaku nincs, de alapból ka-
punk egy kis villanót is) és rápil-
lantunk a vezérlőtárcsára. Sajnos a 
kereső hiányzik, ellenben kárpótol 
a kb. 8 cm-es AMOLED LCD. A 
gombok, illetve a vezérlés is a mi-
niatürizálás áldozatai lettek, így a 
legtöbb beállítást csak a menün 
keresztül végezhetjük el. Ugyan-
akkor nagyon praktikus, hogy a 
videofelvétel külön gombot kapott, 
így azt megnyomva, azonnal moz-
góképet kezd rögzíteni gépünk.

Az NX200 bekapcsolása gyors, 
kevesebb mint két másodperc 
alatt felvételre kész. A kijelzőn 
megjelenő adatok és információk 
mennyiségét változtathatjuk, így 
nem lehet okunk panaszra, gyor-
san áttekinthetjük az aktuális be-
állításokat. A menü felépítése 
egyszerű és jól használható, és 
minden funkciónál megjelenik 
egy rövid leírás, pontosan mire is 
használható. Szerencse, hogy ezt 
ki lehet kapcsolni. Gyorsbillentyű 
is rendelkezésre áll a főbb me-
nüpontok gyors elérésére, ahol a 
legfontosabb beállításokat változ-
tathatjuk, és ez igazán praktikus.

Felvételkészítésnél kicsit zava-
ró, hogy csak az LCD használha-
tó komponálásra, de cserébe jól 
áttekinthetők a felvételi informá-
ciók. Az élességállítás gyors, el-
lenben csendes környezetben 
készült videofelvételeken jól hall-
ható ez a művelet. Javasolnám az 
automatikus élességállítás kikap-
csolását, helyette a kézi vezérlést, 
de ezt nem lehet. Az egyszeres 
AF mellett megtaláljuk a folya-
matos élességállítást is, és tovább 
finomíthatjuk a rendszert a négy-
fajta AF mező kiválasztásával.

Az expozíciós késlekedés mi-
nimális, és a képfeldolgozás, va-
lamint a mentés folyamata is el-
fogadhatóan rövid. Többféle 

A technikai adatokat és a gyártó 
leírását böngészve egyértelmű-
vé vált számomra, hogy a komo-
lyabb amatőröket célozza meg a 
Samsung.

Adatok és vélemények

A húsz megapixeles felbontás egy 
APS-C méretű CMOS érzékelő-
vel párosul, és akár nyers formá-
tumban is (RAW) képes rögzíte-
ni a felvételt. Az 1920×1080, 30 

kép/s mozgókép-rögzítési adatok 
a mai elvárások legnagyobb telje-
sítményét nyújtják. A felvételi ér-
zékenység ISO 100 és 12 800 kö-
zött állítható. Mindezek ellenére 

– köszönhetően a tükör nélküli ki-
vitelnek – a gépváz tömege 220 g.

Kézben az NX200 leginkább 
egy komolyabb kompaktra hason-
lít. Akkor kezdünk el gyanakodni, 
hogy ez egy kicsit több, amikor ki-
derül, hogy cserélhető az objektív, 
megtaláljuk a vakupapucsot (be-

Kipróbáltuk: Samsung NX200takács szabolcs
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fájltípus közül válogathatunk: Super 
Fine JPG (kb. 7 Mb a legnagyobb 
felbontás mellett), Fine JPG, Nor-
mal JPG (kb. 1,9 Mb), RAW (kb. 43 
Mb) vagy RAW + valamelyik JPG. 
A manuális élességállításhoz sajnos 
ismét a menübe kell belépni és ott 
kiválasztani. Ugyanakkor nagyon 
jól használható, hiszen a kijelzőn – 
beállításunknak megfelelően – akár 
nyolcszoros nagyítás mellett állít-
hatjuk élesre a témánkat.

Az expozícióvezérlési techni-
kák is a komolyabb érdeklődés felé 
mutatnak, hiszen a kezdőknek rit-
kán van szükségük például a re-
kesz, a zársebesség előválasztása 
vagy a manuális funkciókra. Ezen 
funkciók mellett persze megtalál-
juk a programvezérlést, a motí-
vumprogramok különféle típusait, 
a panorámafunkciót vagy a magic 
(változatos keretekkel rendelkező) 
programot. Minden esetben lehető-
ségünk van beavatkozni az expozí-
ciós értékekbe, és lejjebb vagy fel-
jebb tolni az egyik értéket.

Hasznos funkciónak tartom a 
szintén menüből választható expozí-
ciósorozatot. Ez nemcsak a rekeszre 
és a zársebességre, de kívánságra a 
fehéregyensúlyra (is) hatással van. 
Segítségével (és egy kis utómunká-
val) kiváló HDR képeket kaphatunk. 
A fehéregyensúly beállítása egyéb-
ként nem okoz problémát. A beépí-
tett lehetőségek mellett 100 K lépé-
senként, vagy egy gyors méréssel is 
megadhatjuk a kívánt értéket.

A Samsung NX200 beépített 
képstabilizátorral is rendelkezik, 
amely a teszt alapján kb. 5 rekesz-
érték előnyt biztosít. A 200 mm-es 
objektívvel (300 mm ekvivalens), 
jól alátámasztva (csak kézzel!) 
még 1/8 s zársebesség mellett is jó 
élességű képeket készítettem be-
kapcsolt OIS mellett. Kikapcsolt 
állapotban a kép – ugyanezen be-
állítások mellett, az elvárásoknak 
megfelelően – kissé elmosódott.

Érdekes a Samsung iFn funkciója, 
amelynél az – arra alkalmas – objek-

tív élességállító gyűrűjét használ-
juk bizonyos beállításokhoz. Azt, 
hogy pontosan mire használható 
(pl. fehéregyensúly-választás, ér-
zékenységállítás vagy expozíció-
korrekció stb.), a menüben tudjuk 
előre kiválasztani. Ez a megoldás 
kissé javítja az összképet, keve-
sebb menühasználatot jelent.

A képek visszanézésekor min-
denféle információval kényeztet 
a Samsung. A használt gyújtótá-
volságon keresztül a csatornákra 
bontott hisztogramig minden fon-
tos adatot megtalálunk.

A felvételek

A képek minőségére – figyelembe 
véve a célközönséget – nem lehet 
panaszunk. A 20 megapixel bőven 
elegendő, hiszen 300 dpi felbon-
tás mellett akár 46×31 cm nagysá-
gú nyomatok készíthetők. A fény-
mérés a legtöbb esetben kiválóan 
teszi a dolgát, és még nagy érzé-
kenység mellett is elfogadhatóan 
jól szemcsézett képeket kapunk. A 
színek visszaadása jó. A részletek, 
a kontraszt és az élesség RAW 
formátumban nagyon jó, míg JPG-
ben – még a legjobb minőségben 
is – inkább egy kompakt felvételé-
hez hasonlítható, nem egy komo-
lyabb cserélhető objektíves fény-
képezőgépéhez. Erősen javasolt a 
RAW formátum használata.

A mellékelt vaku nekem na-
gyon tetszett. Kisebb, mint egy 
gyufásdoboz, ennek ellenére ki-
válóan használható derítésre. Saj-
nos a sarkokban erősen vignettál, 
de egy kis utómunkával ez korri-
gálható valamelyest.

Összefoglalva

A Samsung NX200-at elsősorban 
kreatív és igényes hobbifotósok-
nak javasoljuk. Nagy előnye a 
kis méret és súly, ugyanakkor ki-
használva a maximális lehetősé-
geket igen jó minőségű felvéte-

leket vagy kiváló minőségű HD 
videókat kaphatunk. Gyors a be-
kapcsolódás és minimális az ex-
pozíciókéslekedés. Egyértelmű és 
informatív a kijelző. A kis méret 
miatt ugyanakkor sok funkció ki-
zárólag menüből választható, és 
nekem hiányzik a kereső is.
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A kommunikáció és a jelentés a 
mai kor egyik legfontosabb foga-
lomköre. Ne lepődjünk meg azon, 
hogy a jól tervezett reklámfotó, 
honlap vagy reklámfilm ugyan-
úgy épít a színkompozíció kétféle 
aspektusára, mint a művészfilmek 
vagy a festészet teljes egésze.

Színes a világ

Kezdjük azzal, hogy sokféle szín-
rendszer és színkör létezik. Ezek 
egyike sem ekvivalens, mind-
egyik valamilyen fontos jellemző 
szerint csoportosítja a színeket. 
A digitális fényképezés korában 
már mindenki ismeri az RGB 
vagy Lab színrendszereket, de a 
videózásban korábban használták 
például az YCC színrendszert. A 
nyomdákban a CMYK színrend-
szert használják legelterjedtebben, 

de a tintasugaras nyomtatók is ezt, 
vagy valamelyik módosított vál-
tozatát alkalmazzák.

A színek kontraszthatása a 
megfelelő színösszeállítás alapja. 
A mozgóképek megjelenésével 
és az élet általános felgyorsulá-
sával együtt járt a színek utókép-
hatásának vizsgálata. Erre tehát 
videózásnál, videóvágásnál illik 
figyelni leginkább. A Kravkov 
által összeállított táblázat segít-
ségével az egyes snittek „színi 
illeszkedéséről” tájékozódha-
tunk. Honlaptervezésnél, ha a 
honlap belső linkje más színfel-
építésű aloldalra mutat, a táblá-
zatot ugyancsak figyelembe kell 
venni, főleg a főcím és a menü-
sor területein. Nívós magazin-
ban – a gyors lapozás végett 

– ugyancsak figyelembe veszik 
az utóképhatást, hogy az egész 

oldalas drága reklámok ne üssék 
egymás színeit.

Ha a színkontraszt szimultán 
ér bennünket, azaz egyidejűleg 
hatnak ránk a színek, egy réges-
régi színrendszert kell használ-
nunk. Newton és Goethe külön 
úton, de ugyanazt a színkört 
alkotta meg, amelynek segítsé-
gével a színek harmóniáját vagy 
diszharmóniáját fedezhetjük fel. 
Éppen ezért ez a színrendszer pszi-
chikai alapon működik, a fiziká-
hoz köze sincs. Még az interneten 
is van segítség, több oldalon ez a 
színrendszer működik a háttérben, 
ahol a webgrafikusok egymáshoz 
illeszkedő színeket kereshetnek. 
Ugyanezen színrendszert használ-
ják a reklámtervezők, de a dekor-
kozmetikumok gyártói is, amikor 
a szemhéjpúder duókat, triókat és 
kvartetteket összeállítják.

A színek kezelése alapvetően kétféle szempontból érdekes: a színeknek van egy-
máshoz viszonyított kontrasztja, amely egy időben (szimultán módon) vagy egy-
más után (utóhatásként, szukcesszív módon) jelentkezik. A színek összeválogatá-
sa tehát valami újat hoz létre. A klasszikus értelemben vett színkompozíció ezekről 
a megfigyelésekről beszél. A színek kezelése azonban ennél árnyaltabb: a másik 
szempont ugyanis az, hogy az adott szín önmagában milyen pozitív és negatív 
érzéseket, gondolatokat kelt. Továbbá: a fotón vagy a háromdimenziós térben 
alul, felül vagy oldalt elhelyezve milyen további kommunikatív jelentést hordoz.

Meleg,  
világos színek

citromsárga, beige, szalmasárga, honey (mézszín), sárgásnarancs, világos okker, rózsaszín, barackszín, zöldessárga,  
nápolyi sárga, ivory (elefántcsontszín), narancs stb .

Felül: könnyű, sugárzó, szellemet  
mozgató, világító, fényt adó,  
teret nyitó

oldalt: melegítő, közelítő,  
cselekvésre ösztönző, irányító,  
átkötő, összekapcsoló

alul: emelő, megkönnyítő,  
áttekinthető, biztos

Meleg,  
sötét színek

angolvörös, vörösesokker, umbra barna, égetett zöldföld, lilásvörös, bíbor, olívzöld, sziena vörös, olajzöld,  
méregzöld stb .

Felül: lezáró, nehéz, feszültségkeltő, 
méltóságos, komoly, közelibb

oldalt: erőteljes, körülzáró,  
nyomott, súlyos

alul: szilárd lépés, fogásbiztos, lezáró, 
nyomatékosító, befejezett hatás

Hideg,  
világos színek

világos zöldeskék, világos ultramarinkék, jégkék, molibdénkék, világoslila, derített azúrkék, világos kobaltkék,  
türkizzöld stb .

Felül: világosító, felemelkedő,  
távolságot adó, feloldó, lebegtető,  
súlytalan

oldalt: hűvös, csillapító, elvezető
alul: sima, futásra ingerlő,  
befejezetlenséget sugalló, 
folytatást igénylő

Hideg,  
sötét színek

ibolyakék, acélkék, sötét kobaltkék, sötét türkizkék, lilásszürke, ibolya, vöröses ultramarinkék, zöldesfekete stb .

Felül: fenyegető elsötétítő, 
lehúzó, erősen terhelt, elvágó

oldalt: hideg, lehangoló, távolságot,  
mélységet sugárzó, eltartó

alul: lehúzó, mélységet adó,  
áttekinthetetlen, bizonytalan

A színek pszichikai hatásáról térben való megjelenésük alapján

Színkompozíciótörök györgy
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Tisztán vagy keverve

A vörös, a kék és a sárga az elsőd
leges színek ebben a rendszer-
ben. Nemcsak hárman, hanem 
párosával is előfordulhatnak. 
Minden esetben azonnali és mély 
benyomást tesznek a szemlélőre. 
Üde, friss, energikus, fiatalos 
hatásuk van együtt. A másodla

gos színek a zöld, a narancs és 
a lila. Ők is előfordulhatnak hár-
masban, de kettesével is, hatásuk 
azonban visszafogott. Elégikus, 
elgondolkodtató, borongós han-
gulatot sugároznak együtt. A 
Givenchy reklámfotó elsődleges 
színkompozíciója sokkal élén-
kebb, figyelemfelkeltőbb, mint a 
Fátyol vízesés őszi tájfotója, ahol 
másodlagos színeket találunk.

A harmadlagos színek az 
elsődleges és másodlagos színek 
keverésével jönnek létre. Fontos 
szerepük van, amikor a kiegé-
szítő színeket osztjuk meg egy 
színkompozícióban, vagy amikor 
monokróm színharmóniát szer-
kesztünk. További szerepük a 
három és négy színre épülő szín-
kompozíciókban, azaz a triá-
dokban és a tetrádokban van. 
Jegyezzük meg, hogy a harmad-
lagos színek a színkompozíció-
ban a neutrális pontot hozzák 
létre: sem energikus, sem vissza-
fogott hangulatuk nincs. Fontos 
ezt tudnunk, hiszen a fényre-
keszskálának, a záridőskálának, a 
gyújtótávolság-választásnak, sőt 
a világítás felépítésének is van 
neutrális pontja. Egy fotó akkor 
jó, ha a technikai paraméterek 
közül kettő-három ad valamilyen kiemelést, extremitást, míg a többi 

neutrális marad. Csínján kell bán-
nunk a technikával, különben az 
egyes képalkotó, kommunikatív 
elemek egymás hatását rontják, a 
kép pedig „vizuális halandzsává” 
válik.

Analóg színeknek nevezzük 
azt a három színt, amelyik egymás 
mellet található meg a színkörön. 
Ezek visszafogott, ún. monok-
róm harmóniát adnak: némi szín-
nel fűszerezett, de egyszínűnek 
látszó képet. Fekete-fehér képeink 
duotone színezésénél használhat-
juk ki a színkör eme segítségét, 
például a Photoshopban. Termé-
szetesen színes képelemekből 
is építkezhetünk, ahogyan azt a 
karácsonyi fotón is láthatjuk.

A színek elnevezései után lássuk 
a kompozíciós alapelveket!

A kiegészítő színek (a szín-
körön egymással szemben elhe-
lyezkedő színek) mindig jól 
mutatnak egymás mellett, bár 
ritkán tudunk ilyen párost találni. 
Ilyenkor két szín erős kontraszt-
ját kapjuk, azaz a kép élénk lesz. 
Ennek egyébként az is az oka, 
hogy a szimultán színkontraszt 

színek száma szerint van:

komplementer 2 db szín vagy elsődleges és másodlagos szín, vagy két harmadlagos . egymás hatását erősítik .

triád: 3 db szín vagy csak elsődleges, vagy csak másodlagos, vagy csak harmadlagos színek  
(esetleg csak 2 szín a 3-ból) .

tetrád: 4 db szín Mindig van közöttük harmadlagos szín, visszafogott, „mindennapi” színkompozíció .

monokróm  
színkompozíció: 2 vagy 3 db szín színes, de pszichésen mégsem színhatásokkal működő kép .

osztott  
komplementer: 4 db szín a komplementer egyikét a saját monokróm színharmóniájával helyettesítjük .  

a monokróm színharmónia gazdagítja, élénkebbé teszi a pszichés hatást .

„hiányos” osztott 
komplementer: 3 db szín

a komplementer egyikét a saját monokróm színharmóniájával helyettesítjük, úgy, hogy  
maga a szín hiányozzon . a monokróm színharmónia megmarad, a kép színesebb lesz,  
de az egymást erősítő hatás csökken .

színek besorolása szerint vannak:

elsődleges  
színek: vörös, kék, sárga erős azonnali benyomást keltenek . Fiatalos, üde hatást sugároznak . vibráló, energizáló  

kisugárzásuk van, ha együtt használjuk őket .

Másodlagos  
színek: zöld, narancs, bíbor visszafogott, melankolikus, elégikus hatásuk van . borongós hangulatot sugározhatnak .  

az elsődleges színek ellentétei .

Harmadlagos  
színek:

az elsődleges  
és másodlagos 
színek keverésével  
jönnek létre .

különleges pszichés hatásuk nincs . a semleges pontot adják a színkompozícióban .  
Ha a színes kép színeinek nem szabad elnyomniuk a forma- vagy az asszociációs  
kompozíciót, akkor ezekkel a színekkel kell dolgoznia a tervezőnek (fotósnak) .  
Ugyanez vonatkozik a monokróm színharmóniára is .

 

Színkompozíció (Newton és Goethe nyomán – nem azonos az RGB színkeveréssel)

stimuláló (meleg) színek: 
ösztönzők ingeradásra

kármin, cinóbervörös Narancsvörös Narancssárga citromsárga

akaraterő, feszültség,  
dominancia Élet, serkentő, átvivő

Meleg, közlőerő, 
érzelmes beszéd, 
baráti, neutrális

kontaktus-vételirány  
nélküli mozgékonyság,  
kisugárzó, boldogság,  
nyugtató

dezintegráló (hideg) 
színek: ösztönzők belső 
ingerfeldolgozásra

ibolyakék Ultramarinkék acélkék, kékesszürke zöldeskék, kékeszöld

Mélység, nehézség,  
komplikáltság

lezáró, kontúrozó, 
elmélyülést segítő, 
szellemi, elvágó

elvezető, határozott, 
távolságtartó, merev

távolságot adó, élő, 
működő, kreatív

burkoló (felvilágosított)  
színek: a telített szín  
hatásának mérséklésére  
használjuk,  
ingerszabályozók

rózsaszín  
és világos beige

világoslila, rózsafa, 
vörösesszürke világos hárszöld galambszürke

különlegesség, törékeny, 
titkot őrző, negédes, 
szűzies, arisztokratikus

zárkózottság, élettől  
eltávolodás, lezáró, 
monoton, egysíkú

szeretetteljes, csendes,  
ápoló, barátságos,  
kajla, friss

visszatartottság,  
csordaszellem, 
önfegyelem

statikus színek: a felvett 
ingerek megerősítésére, 
összegyűjtésére használ-
juk őket, kiegyenlítően 
ható színek is egyben

tisztazöld olívzöld sárgászöld bíborvörös, purpur

Megkívánó, korlátozó,  
felfrissítő, tiszta, 
egészséges

lecsillapító, borús,  
türelemre intő,  
mérsékelt, letisztult

szabad, odaadás,  
megfigyelés, 
vidám, „sajtkukac”

igény, koncentráció, 
öntudatfokozás, irigység,  
céltudatosság

semleges, azaz  
színingert kioltó színek: 
ingert feloldó, elvezető  
hatásuk van

szürke Fehér Fekete

ingert elfojtó, átmenetet  
képző, elmúlást  
előrejelző

ingert törlő, csillapító, 
tisztaságot sugalló, 
betakaró, elmúló szín

ingert alakító, lezáró, 
feldúlt, feszültségkeltő, 
letisztult, elegáns

Meleg, sötét színek:  
az ingert stabilizálják, 
terhelést teremtenek

okkersárga, sötét beige sziena vörös Égetett umbra barna sötétbarna

ingert szabályozó, 
állandóságot tartó

ingermódosító, sík 
hatású, határozottan  
kijelentő

Földszerű állandóság,  
„gaia szín”

belső inger fel- 
dolgozását szabályozó, 
elegáns, határozott

Hideg, sötét színek:  
az ingert lezárják,  
szorongást okoznak

palaszürke sötétkék, zöldesfekete

ingert izoláló, végzetet  
előrejelző

lefogó, lezáró,  
szorongást keltő

A színek pszichikai hatásáról (tér nélkül)

Komplementer színek Osztott komplementer, hiányos



miatt ezek a színek vizuálisan 
erősítik egymást. Ilyen példa a 
sivatag vörösessárga homokja a 
kék éggel.

Megoszthatjuk a kiegészítő 
színek egyikét. Ilyenkor három 
színnel dolgozunk, azonban az 
eredeti kiegészítő színt is alkal-
mazhatjuk a képen. Nagyon gyak-
ran ennek alapján festik a hosszú 
utcák homlokzatait ott, ahol a 
városképre figyelnek. Egy ilyen 
kvartett a kék, vörös, narancs és 
sárga. Tulajdonképpen nem tör-

Szukcesszív színkontraszt – utóképhatás

ténik más, mint az, hogy a komp-
lementer egyik tagját a saját, 
monokróm színharmóniájával 
helyettesítjük (analóg színek).

Ha a kiegészítő színek egyi-
két távolabbi színpárokra oszt-
juk, triádokat kapunk. Ezek 
szabályos háromszög csúcsain 
helyezkednek el a színkörön. A 
háromszög foroghat a színkörben. 
Nagyon gyakran nem hármasával, 
csak kettesével alkalmazzuk őket, 
főleg az elsődleges színek ese-
tében: a kék–vörös és kék–sárga 

kompozíciók például a hideg–
meleg kontrasztot is mutatják. 
Hármasával alkalmazva teljes 
dinamizmust mutatnak. Termé-
szetfotóban ugyanakkor inkább a 
másodlagos színeket alkalmazzuk. 
Ilyen klasszikus a zöld–narancs 
páros.

A tetrádok visszafogott szín-
kompozíciót adnak, mert közéjük 
mindig esik harmadlagos szín is. 
Ha nyugodt, kiegyensúlyozott, de 
sokféle színt ötvöző kompozíciót 
fotózunk, ennek alapján válogas-
suk össze a színeket. Ugyancsak 
tetrádokat alkalmazzunk akkor, 
ha duotone opcióval színezünk 
Photoshopban fekete-fehér képe-
ket, és nem a monokróm harmó-
nia a célunk. Némi gyakorlás 
után festményszerű hatást keltő, 
gyönyörű fotókat készíthetünk. 
A duotone opció használatához 
a képet először szürkévé (fekete-
fehérré) kell konvertálnunk. A 
fekete, fehér és szürke színek, 
minthogy színértékük nincs, sza-
badon kombinálhatók a fentebb 
említett esetekkel.

Keressük a megfelelőt!

Arra is bátorítok mindenkit, hogy 
ne féljen a színek disszonanciáját 
használni! Ha éppen ettől lesz jó 
vagy kifejező a kép, nyugodtan 
éljünk művészi szabadságunkkal. 
Azonban itt még nem dőlhetünk 
nyugodtan hátra! Eddig ugyanis 
csak a színek közös hatásával szá-
moltunk el. A jól szerkesztett fotó 

a színek külön-külön sugárzott 
hatását is figyelembe veszi. Ter-
mészetfotónál a tetszetős színösz-
szeállítás szinte magától a lencse 
elé kerül, hiszen a természetben 
nincs természetellenes. Csupán 
a megfelelő napszak, évszak és 
világítás összhatását kell kivárni. 
A fotóriporter pedig nem fog-
lalkozik a színkompozícióval 

– általában véve –, hiszen sport-
versenyen a csiricsáré, modern 
sportmezek ugyanúgy nem alkot-
nak jó színkompozíciót, mint 
ahogyan az utcán a plakátok és 
a kirakatok. Csupán annyit tehet, 
hogy izolál, szűk képkivágást 
használ, de ez nem mindig lehet-
séges. A riportfotót pont a színes 
technika ölte meg egy picit, ha 
belegondolunk.

Stúdióban viszont kötelezően 
100%-osan kell dolgozni, főleg 
tárgyfotónál. Ilyenkor figye-
lembe kell venni a színek pszi-
chikai hatását önmagukban és 
térrel együtt is. Ha jól megnéz-
zük a táblázatokat, észrevehetjük, 
hogy a felül-oldalt-alul elhelye-
zések mennyire megváltoztatják 
a képi hatást. Ha pedig tér nélkül 
vesszük figyelembe a színeket, 
akkor pozitív és negatív hatás 
is szerepel az egyes színcsopor-
toknál. Ez részint jó, mert kétfé-
lét is kifejezhetünk, ugyanakkor 
a profi színhasználat megköve-
teli, hogy a tárgyak, a fények, a 
perspektíva vagy a díszítés-kel-
lékezés segítségével a kifejezni 
kívánt pozitívumot vagy éppen 
negatívumot erősítsük meg, míg 

a párját elnyomjuk. Nem mind-
egy, hogy például a képen ural-
kodó rózsaszín – alsóneműk 
fotózásánál – negédessé válik 
vagy arisztokratikus lesz, eset-
leg szűziességet sugároz. De az 
sem mindegy, hogy fekete kör-
nyezetbe helyezzük, és csillogó 
ellenfénnyel a fekete eleganciáját 
hozzuk ki, vagy fehér háttér előtt 
lágy fényekkel fotózunk, és a 
rózsaszín ingerét ezzel töröl-
jük, megsemmisítjük. Az Illy 
reklámfotón kávépuncs szere-
pel. A minőségi kávéból készült 

különleges ital alul elhelyezkedő 
sötétbarna színét felül sötétvörös 
háttér zárja. Ez nemcsak a logót 
emeli ki, hanem lezáró, méltósá-
gos, komoly hangulatot teremt. A 
kávépuncs nagy foltja alul nyo-
matékosító, befejezett hatást ad. 
Az ezekre a színekre jellemző 
negatív jellegű ingereket a fehér 
hó törli. A színek monokróm 
színharmóniát adnak, a kávéhoz 
társított színeket felsoroltatva.

Sok türelmet, és kitartást kívá-
nok a táblázatokhoz és a gyakor-
láshoz!

Triád elsődleges színekkel Tetrád Tetrád

az először nézett 
felület színe

az előbbi után nézett felület színe

vörös sárga zöld indigókék ibolya fehér

vörös zavaros vörös zöldessárga telített zöld kék indigókék smaragdzöld

sárga bíbor szürkéssárga kékeszöld telített indigókék telített indigóibolya ibolya

zöld telített vörös narancs szürkészöld ibolya bíbor bíborvörös

indigókék narancs telített aranysárga sárgászöld szürkéskék bíbor narancs

ibolya narancs telített citromsárga sárgászöld kékesindigó szürkésibolya zöldessárga
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P h o t o s h o P  t r ü k k ö k

Sajátos elképzelések
vajda jános

A képzőművészet illúzió, a mindenki által észlelhető vizuális valóság magunk 
képére formálása. A fekete-fehér fényképezés már önmagában illúzió, hiszen 
szürkeárnyalatosnak csak a – sajnálatosan – színvakok látják a bennünket körül-
vevő világot. Ha pedig amúgy sem lehet, és nem is cél a valóság pontos leképe-
zése, nézzük, hogyan lehet elérni sajátos elképzeléseink megvalósítását.

Mottó:  
A valóság azért 
teremtődik, 
hogy  
a magunk 
képére  
alakítsuk…

1. kép

digitális fekete-fehér technikák 5 .
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M ár említettem, hogy szin-
te alig van olyan fekete-fe-

hér kép, amelyen alkalmazni le-
het az egész felületre végzett képi 
korrekciókat. Akik sok vegyszert 
szagoltak, tudják, milyen sokfé-
le apró fogással kellett egy ne-
gatív korlátaiból kiszabadítani a 
pozitív képet. Maszkolás, kéttá-
las papírhívás, a felület dörzsö-
lése előhívás közben. Kitakarás-
visszatartás, gyengítés, részleges 
gyengítés. És sok kidobott fotó-
papír… Átörökíthetők-e ezek a 
praktikák a digitális érába?

Az Úr játékos kedvében ke-
zünkbe adta a Photoshop elneve-
zésű mennyei ajándékot, s jóval 
megelőzve a digitális felvétele-
zést, olyan eszközhöz juthattunk, 
amelynek a segítségével a sötét-
ben vakoskodás, vegyszerben ta-
picskolás, papírpocsékolás és 

– nem utolsósorban – környezet-

szennyezés nélkül bűvészkedhe-
tünk képeinkkel, jóval nagyobb 
alkotói szabadsággal, világosban 
és kényelmesen elterpeszkedve 
kedvenc ülőalkalmatosságunkon.

A program fejlesztésében fotó-
sok vállalnak folyamatosan fontos 
szerepet, így természetes, hogy a 
látványos, ám csak szinte egyszer-
egyszer használható csillogó-vil-
logó effektek mellett (adni kell a 
marketingnek is!) ott vannak az 
előbb felsorolt műveletek megfe-
lelői is.

A sorozatot lezárva, ebben a 
részben olyan jellemző esetet 
vizsgálunk meg, amikor ugyan 
elég volt egy RAW kibontása az 
alapképhez, az összetett tónustér-
kép azonban az egyes felületekre 
eltérő korrigálásokat kívánt meg. 
Végezetül pedig néhány alapvető 

képátalakítási metódust mutatok 
be röviden, remélve, hogy az elő-
ző négy cikk alapján már nincs 
igény részletes eszközmagyará-
zatokra.

Az első mintán a kitakarások-
nak és a kéttálas hívásoknak meg-
felelő eljárásokat mutatom meg 
egy olyan képen, amelyet egy 
kibontásból nyertem. A bágyadt 
februári napsütésben alig voltak 
színek, az ég is inkább a szürke 
felé hajlott, egyértelmű volt a kép 
fekete-fehér kivitelezése.

A RAW konvertálását a Digital 
Photo Professionalban végeztem. 
A felvételkor vörösszűrős fekete-
fehér hatást állítottam be. Pola-
rizációs szűrővel sötétítettem az 
eget. Az expozíciót a kiegyenlí-

tett tónusösszhang 
miatt nem kellett 
korrigálni. A kont-
rasztot +2 értékre 
állítottam (2a kép). 
A kép középré-
szén a havas felü-
letek megfelelőnek 
mondhatók, azon-
ban az előtér az ár-
nyékoltság miatt 

erőtlen, lapos, az égen nem domi-
nálnak a finom felhőrajzok.

Első lépésként az előteret vá-
lasztottam ki. A lasszóval körbe-
rajzoltam a kívánt területet, az 
átfolyást (feather) 30 pixelre ál-
lítottam. A 2b képen fedés nélkül 
látható területre dolgoztam. Az 1. 
ábrán a görbe (curves) beállítása 
látható. A fehér és a fekete határok 
szűkítésével kontrasztot kapott az 
előtér. A fények elkezdtek élni, és 
a feketékbe is dinamika költözött. 
A görbe közepének a megemelésé-
vel pedig a középtónusokat emel-
tem ki a beszürkülésből.

Az éggel könnyebb dolgom volt. 
Csupán egy négyzetes kijelölést 
kellett a kép felső részére helyez-
ni. A 2c képen nézhető meg a ki-
jelölés, amelyet szintén 30 pixel 
átfolyással alkalmaztam. A gör-

be beállítása két lépcsőben folyt. 
Először csak a fényeket és az ár-
nyékokat szűkítettem (2a ábra). 
A középtónusokra is ráfért volna 
a sötétítés, de az elviszi a nagy fa-
csoport árnyékos részleteit, ami 
ebben a beállításban még elfo-
gadható. A folytatás előtt az előz-
ménypanelen mintát vettem a tör-
ténetecset (tools / history brush) 
részére. Még tovább kellett szűkí-
teni a végleteket, és a görbe lefelé 
hajlításával állt be az ég elfogad-
ható tónusa (2b ábra). A facso-
port árnyékai viszont alaposan 
besültek. A laborban ezt a részt 
visszagyengítettük volna helyi ke-
zeléssel. Most elég volt a történet-
ecsetre kapcsolni. A keménységet 
0%-ra, az áttetszőséget 30%-ra 
állítva, óvatos ecseteléssel lehe-
tett visszaállítani a facsoportnak 
azt a tónusképét, amelyet az első 
görbeállítás után kaptam. Már 
csak a zavaró fehér foltot kellett 
kiklónozni, és menthettem is a 
munkát (2. kép).

Az eljárássorozat témánként va-
riálható. Az 1. képen különféle 
maszkokkal és görbeállításokkal 
lett beállítva a végleges állapot. A 
csúcsfények túlgörbézés utáni tör-

ténetecseteléssel lettek kiemelve. 
Ez megfelel a retusecsettel törté-
nő lokális visszagyengítésnek.

■ High-key / low-key

A két elnevezést a túlnyomórészt 
világos vagy sötét felületekből 
álló képekre használjuk. Előbb 
az előzőre láthatunk példát, il-
letve annak elérésére. A felvé-
tel egy nyári, napkelte előtti haj-
nalon készült, erős párában. Szín 
semmi, adott volt a fekete-fehér 

kép. A kontrasztszegény fényeket 
maximális, +4-es kontraszttal el-
lensúlyoztam. Zöldszűrést alkal-
maztam, hogy a túlnyomóan ké-
kes/kékeszöld színvilágot tovább 
világosíthassam. A RAW konver-
terben (DPP) növeltem a csúcsfé-
nyek és az árnyékok intenzitását, 
ezzel kaptam a 3a képet. A hatá-
sos tónusalakításhoz az átmeneti 
térképhez kellett nyúlnom. A 3a 
ábra mutatja a beállítást. A fekete 
oldalt a 0%-ból 10%-ra finomítot-
tam, és beljebb is toltam a skálán, 

2a kép

2b kép

1. ábra

2c kép

2a és 2b 
ábra

2. kép
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ugyanis a high-key fontos lénye-
ge, hogy tartalmazzon sötét tónu-
sokat is.

A 100%-os fehér a helyén ma-
radt, de egy 80%-os plusz csúsz-
kát be kellett iktatni, hogy a 
féltónusok ne vesszenek el (3b 
kép). A háttérben lévő vöcskök 
viszont így nagyon a semmi-
be vesztek, súlytalanná váltak a 

képben. Körberajzoltam őket a 
lasszóval (3c kép), 8 pixel átfo-
lyással, és a kép fölé másoltam. 
A görbe drasztikus állításával 
billentettem helyre a kép egyen-
súlyát (3b ábra). A madarak kö-
rül világos foltban jelentkezett a 
megváltozott vízfelület, ezt a ré-
tegstílus darken (sötét tónus) be-
állításával tüntettem el. Így csak 

az alsó képrészlet-
nél sötétebb tónu-
sok látszódnak a fel-
ső rétegből. Így állt 
össze a végleges 3. 
kép, amely már a 
helyszínen egy fi-
nom japán tusrajzot 

juttatott az eszembe, ezt igyekez-
tem a képen is visszaadni.

A low-key példához egy vizes 
sziklára tapadt levél képét válasz-
tottam. A felvételkor zöldszűrést 
állítottam, hogy a vöröses színeket 
tovább sötétítsem. +3 kontraszt-
beállítás mellett –1 fényértékkel 
korrigáltam az expozíciót. A DPP-
ben sötétítettem az árnyékokat és 
a vizes csúcsfényeket is. Ez az ál-
lapot látható a 4a képen. Az átme-
neti térképpel kezdtem az átalakí-
tást. A szélső értékeket a helyükön 
hagytam, csak egy erős, 20%-os 
árnyékcsúszkát iktattam be. Az 
eltolások mértékét lehet látni a 4a 
ábrán, míg az eredményt a 4b ké-
pen. Így a kép felső része viszont 
sötétebb lett a kelleténél. Készí-
tettem a rétegről egy másolatot, 
amelynek a görbéjét a kép felső 
részéhez igazítottam. A beállítás a 
4b ábrán tekinthető meg. Ezután 
átmeneti rétegmaszkkal lehetett 
egyensúlyba hozni a két réteget 
(4c kép). Már csak a csúcsfénye-
ket kellett kissé gyengíteni, szin-
tén a görbével (4c ábra), és kész-
nek is éreztem a képet, amely így 
ércbe olvadt fémlevélnek hat in-
kább (4. kép).

■ Színezés

A kénmáj bűze, a cián mérgezése 
vagy a Forte Verdita papírja he-
lyett mára egy egyszerű eszközzel 
színezhetjük fekete-fehér képein-
ket. A minta alapjaként a 4. képet 
választottam, hiszen a téma elbírja 
a barnítást. A színezések minden 
esetben gyengítik a kép alapkont-

3a kép
3a ábra

3b kép

3c kép

3b ábra

rasztját, ezért a műveletet célsze-
rű beállító rétegen végezni, így a 
képrétegen még lehet a kontrasz-
ton állítani. A 4d kép beállításai a 
4d ábrán láthatók. A párbeszédpa-
nel az images / adjustment / hue 
& saturation menüből érhető el. 
A felső, hue csúszkán állítható a 
szín, a saturation csúszkával a 
telítettséget, míg a lightness-szel 

3. kép

4a kép 4b kép

4a ábra

4b ábra



Egy hasznos tanáccsal szol-
gálnék még. Fekete-fehér 
állományainkat célszerű 
grayscale (szürkeskálás) ál-
lományba menteni, mert ke-
vesebb helyet foglalnak, kü-
lönösen nagy méretek esetén. 
Azt azonban érdemes tudni, 
hogy egyes levilágító helyek 
és az internet is jpg állomá-
nyokat igényelnek. A jpg vi-
szont elég kiszámíthatatlanul 
jeleníti meg a szürkeskálás 
(8 bites) képeket. Ha jpg-be 
konvertálunk ki egy, mondjuk, 
tif-be mentett képet, akkor a 
színcsatornát is át kell állíta-
ni 24 bites RGB-be.

az árnyalati sűrűséget szabályoz-
hatjuk. A variációs lehetőségek 
végtelenek, és ízlésfüggők…

■ Kontraszt, egyszerűen

A cikk lezárásaként egy bónusz 
trükkel ajándékozom meg kitartó 
olvasóimat.

Némely témák – különösen a 
fekete-fehér tájképek – erős kont-

rasztot igényelnek. Viszont az 
agyonkontrasztozó beállítások 
csúnya kilukadásokat okozhatnak 
a képeken, különösen akkor, ha 
alaphelyzetünk megvilágítása ele-
ve kontrasztszegény volt.

A bemutatókép egy kopár szán-
tás felett kialakult pazar felhőjá-
tékon alapul. A szín csak a sápadt 
szürkésbarna és a nem egészen 
tiszta égkék volt. Szaturálással ta-

lán élő színes kép lehetett volna, 
de a fekete-fehér képekre jellem-
ző tónus- és formakiemelés ennek 
a témának jobban kedvezett. A 
felvételi beállítás vörösszűrős fe-
kete-fehér +4 kontrasztérték volt. 
A polarizációs szűrő sokat segített 
az ég tónusán, és mivel az is volt 
túlsúlyban, nem kellett expozíciós 
korrekciót alkalmazni. A konver-
terben megemeltem a csúcsfénye-
ket és sötétítettem az árnyékokat. 
Ez a kibontás látható az 5a képen.

Majdnem elfogadható, csak 
nem ez volt az érzetem, amikor 
felemeltem a gépet. A rideg go-
molygást akartam visszalopni a 
képbe. A RAW konverterben el-
értem a határait a forszírozásnak, 
de akad még egy lehetőség, amit 
ilyenkor használni lehet.

Készíteni kell egy rétegmáso-
latot, és a felső réteghez a hard 

4c kép

4c ábra

4. kép

light vagy a soft light réteg-
stílust beállítani, attól függően, 
hogy mennyire kontrasztos az 
alapkép. Itt elég volt a soft light, 
még így is 75%-ra kellett állítani 
a réteg átlátszóságát. A felhőben 
néhány csúcsfényfolt ki is égett, 
de a megnyitási állapot alaphely-

zetben a történetecset mintája. A 
rétegek egyesítése után azokat a 
foltokat a történetecsettel visz-
szaállítva kaptam meg a kívánt 5. 
képet.

*
Végére értünk kissé hosszúra 
nyúlt sorozatunknak, bár szerin-
tem még bőven lehetne írni a té-
makörről. Valószínűleg sok olva-
sóban maradtak megválaszolatlan 
kérdések, de bízom abban, hogy 
az öt cikkben bemutatott példák 
kiindulási alapként szolgálhatnak 
a kreatív fekete-fehér fotózáshoz. 
Megköszönöm a Szerkesztőség-
nek a lehetőséget és kitartó olva-
sóim figyelmét! Szép fényeket!

4d kép

4d 
ábra

5a kép

5. kép

21
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A z első eljárás ötlete két kép 
méretkülönbségére épül.

● Az átalakítás első eljárása

Jó minőségben nyomtatott album-
ból választottam ki a Mona Lisa 
festményt, amelyet fényképező-
géppel szkenneltem. Három fel-
vételt készítettem róla, makró 
használatával, manuális módon, 
egyforma beállítási értékekkel, 
kivéve az élességet.

A munkálatokat az 1. ábrán kö-
vethetjük végig.

A J1 elnevezésű első fotón a tel-
jes festményt képbe komponáltam, 
álló formátuma miatt 90 fokkal 
balra döntött helyzetben. Mivel a 
festmény és a fotó oldalaránya el-
térő, képbe került a festmény két 
hosszabbik oldalán 11-11 mm a 
könyv fehér margójából is.

A második felvétel (2) kissé kö-
zelebbről készült úgy, hogy egy-
formán kimaradt a fej feletti és a 
kezek alatti terület. A festmény 
szűkebb képkivágása zoommal, 
vagy a gép közelebbire helyezé-
sével érhető el.

A harmadik felvételhez (3) a 

a 2d kép  
átalakítása  

3d-re

A megújított Mona Lisa 
anaglif képe vörös–ciánnal

1. ábra: Az első eljárás folyamata
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másolat

szűkebb 
kivágás

alak kijelöl

még  
szűkebb 
kivágás

festmény 
mobillal 

kijelöl

alak  
ráhelyez
 4

alak  
ráhelyez

4 

mobil  
ráhelyez kezek  

kijelöl

kezek  
ráhelyez

3 

kezek  
ráhelyez
 3

I.

II.

III.

IV.

V. VI.

J1.2

B1.2 B1.2.3.4

J1.2.3.4

3.4 3.4
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és iránya

oldalra léptetés száma  
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előzővel azonos kép
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2. ábra: A második eljárás sorozataJ1.2.3.4

1. ábra 
jobb vége

másolat
arc kijelöl

arc  
ráhelyez
 4

másolat
sál kijelöl

sál  
ráhelyez
 4

másolat
redő kijelöl

redő  
ráhelyez
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J1.2.3.4.5.6 J1.2.3.4.5.6
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J1.2.3.4.5.6.7
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II.
III.

IV. V.

VI.

Mostanában újabb kihívásként jelent meg 
a hagyományos mozifilmek, fotók térha-
tásúvá változtatása. Eddig idegenkedtem 
tőle, talán mert nem én találtam ki…? Végül 
az törte meg ellenérzésemet, hogy bele-
lapozva egy új képzőművészeti albumba, 
véletlenül megláttam a sokoldalú Leo-
nardo da Vinci nevezetes Mona Lisa festmé-
nyét. A kép tüzetesebb tanulmányozásakor 
ugrottak be az ötletek Mona Lisa 3D-re 
alakítására. Ezt nem hagyhattam ki, fel-
lelkesített a megvalósítás lehetősége és 
nem utolsósorban, hátha másként látjuk 
3D-ben Mona Lisa titokzatos mosolyát…

Mona Lisa megújítása
Molnár Miklós
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festményhez még közelebb csúsz-
tattam a gépet.

Kérdés, milyen mértékű a má-
sodik és harmadik felvétel kép-
kivágása? Mivel az első felvétel 
hosszabbik oldala 256 mm, szá-
mításaim szerint ennél 5%-kal rö-
videbb legyen a második felvétel 
hossza, vagyis 243 mm. És ennél 
is kisebb 5%-kal a harmadik kép-
mező hossza, tehát 230 mm.

Beállító ábrának fehér papírból 
kiszabtam az első felvétel képki-
vágásának 256×192 mm-es mére-
tét. Kissé beljebb, arányosan be-
osztva megrajzoltam a második 
szűkebb képkivágást, 243×182 
mm-es keretet, végül beljebb 
a harmadik még szűkebbet, a 

230×172 mm-es méretet. Minden 
felvétel előtt a festményre pon-
tosan ráhelyezett beállító ábrán 
komponáltam be a fényképező-
gép aktuális távolságát. Bejelöl-
tem a beállító ábra középpontját 
is, így pontosan be tudtam szabá-
lyozni, hogy minden távolságból 
a kereső közepén látszódjon.

Végül készült negyedik felvétel 
is (4), de már egy mai festmény-
ről, amelyen mobiltelefon szere-
pelt. Ezt vittem át Mona Lisa ke-
zébe.

A Photoshoppal először a J1 
képet vettem kezelésbe. Az esz-
köztár vágóeszközével lehagytam 
a kép margóit. A kép / rajzvászon 
elforgatása / 90 fokkal jobbra 

● Hogyan látható 3D-ben Mona Lisa képpárja?

Aki olvasáshoz szemüveget visel, vegye fel. Érintse orra hegyét a 
képpár közé. Tegyen úgy, mintha át akarna nézni az újságon. Tá-
volba merengő tekintettel lassan távolítsa az újságot a szokásos 
olvasási távolságig. Továbbra is távolba tekintsen és várjon tü-
relmesen, mert néhány másodperc múlva „beugrik” Mona Lisa 
térhatású képe. Valójában három képet lát egymás mellett, ezek-
ből a középső a háromdimenziós, a szélső mono képeket ne ve-
gye figyelembe.

paranccsal álló helyzetbe hoztam 
a festményt. Ezután elvégeztem a 
képjavítási eljárásokat, optimális-
ra állítottam a fényerőt, kontrasz-
tot, színt, telítettséget, élességet. 
Valamennyi értéket feljegyeztem, 
hogy a következő felvételek is 
hasonlóak legyenek. Befejezve a 
J1 korrekcióit, elmentése után ké-
szítettem róla egy másolatot B1-
nek elnevezve.

A második felvétel a már em-
lített módon, a J1-nél közelebb-
ről, a megadott képkivágással 
készült. A Photoshoppal korrigál-
tam a képet a feljegyzések alap-
ján a J1 mintájára. Lisa asszony 
alakjának kijelölésére az esz-
köztárból a mágneses lasszót vá-
lasztottam, a beállítások sávon 
a lágy perem mezőbe 2 pixelt ír-
tam. Az alak körbekerítése több-
nyire a kontúrját követte, alul 
vízszintesen, a képhatáron történt. 
Ezután javítás a gyorsmaszk-
kal, mentés, rétegre helyezés, és 
a J1 háttér megnyitása. A 2 kije-
lölt alakját a mozgatóeszközzel 
elsőként a J1-re vittem. Az alul 
lévő kisebb alakot eltakarta a fel-
ső nagyobb test, ezért jobbra-bal-
ra szabadon csúsztathattam raj-

ta. Nagyjából középre helyeztem, 
hogy egyik oldalról se látszód-
jon ki az alatta lévő kisebb Lisa 
asszony, majd a háttéren keres-
tem egy jellegzetes pontot, amely 
érintkezik a 2 alakjának bal olda-
li kontúrjával. Ettől a ponttól bal-
ra léptettem a bal nyilú billentyű 
négy leütésével Mona Lisa alak-
ját. (Az aktív ablak képernyőmé-
rethez igazítottan, 12,5×18,5 cm 
méretű volt. Kisebb méret esetén 
természetesen kevesebb leütés 
kell.) A rétegek összeolvasztása 
után, mentés, átnevezve: J1.2-re. 
A második felvétel alakját má-
sodszorra a B1-re vittem. Ezen 
úgy állítottam be a mozgatha-
tó alak helyét, hogy a bal olda-
li azonos testrésze érintkezzen a 
háttér előzőleg megfigyelt pont-
jával, majd a jobbra mutató nyíl 
billentyű négy leütésével jobbra 
léptettem. Fontos tennivaló a mo-
nitorra visszahozott J1.2-vel ösz-
szehasonlítani, mert az alakoknak 
azonos magasságban kell lenniük. 
Ha szükséges, a második felvétel 
alakjának helye a le-fel nyíl bil-
lentyűvel korrigálható. Végül a 
rétegek összeolvasztása, mentése, 
majd átnevezve: B1.2-re.

Mielőtt rátérnék a 3D-re ala-
kítás második eljárására, előbb 
össze kellett állítanom egy ha-
gyományos 2D montázst, a mo-
bil képbe ültetését. A Mona Lisa 
festményről készült harmadik 
felvételnek (3) a képkivágása a 
másodiknál még szűkebb. A na-
gyobb mérettel az volt a célom, 
hogy nagylátószögű hatástól nö-
vekedjen a térhatás, és a kezek-
ben hangsúlyosabb legyen a mo-
bil. A festmény harmadik fekvő 
felvételét a Photoshopban vissza-
állítottam álló helyzetbe, és elvé-
geztem a képjavítási eljárásokat a 
korábbi fotók azonos értékeivel. A 
negyedik képen (4), amely a mo-
bilt ábrázoló festményről készült, 
szintén végeztem képjavításokat. 
A mobil kijelölése sokszögű lasz-

szóval történt, 2-es lágy 
peremmel. gyorsmaszk, 
mentés, rétegre helye-
zés, a monitoron melléhe-
lyezve a 3 kép és ráhúzva 
a mobil. A szerkesztés / 
szabad alakítás parancs-
csal megfelelő méretre 
igazítottam, elforgattam 
és kissé perspektivikusan 
torzítottam a kézbe helye-
zett mobilt. A rétegek ösz-
szeolvasztása után mentés 
és átnevezve: 3.4-re.

● Az átalakítás  
 második eljárása
A Photoshoppal végzett 
második eljárás ötlete sö-
tét környezetben vezetett 
kijelölésre épül, de csak 
az első átalakítás után al-
kalmazható. Az eljárást 
más szavakkal, egy ha-
sonlattal teszem szem-
léletessé. A Mona Lisa 
festményen több olyan különbö-
ző távolságban, mélységben lévő 
részlet látható, mint például az 
alkar a kézfejekkel, a vállon át-
vetett sál, az arc, amelyeket sö-
tét környezet vesz körül, mint egy 
szigetet a tenger (a későbbiekben 

„sziget-effektusként” említem). 
Ezeknél a részleteknél nem a kon-
túron végeztem mágneses lasszó-
val a nagy figyelmet igénylő kije-
lölést, hanem a lasszó eszközzel, 
amivel a peremtől távolabb, a sö-
tét környezetben lazábban vezet-
hettem végig az egeret. Tovább-
ra is a hasonlatnál maradva, úgy 
hajtottam végre a manővert, mint 
egy tengerész, aki biztonságosan 
akarja körbekerülni hajójával a 
szigetet, ezért kissé távolabb ha-
lad el a partoktól.

Elővettem a 3.4 képet, hogy 
kijelöljem a könyökök közöt-
ti alsó területet. A lasszó eszközt 
használtam, a lágy perem mező-
be 2-t írtam. A festmény bal ol-

dalán kezdtem a „sziget-effektus” 
szerinti kijelölést, a könyök sötét 
területének közepén, majd felfe-
lé, jobbra kanyarodás, aztán víz-
szintesen eljutottam a kép jobb 
oldaláig, de a sötét ruhán marad-
va. Innen függőlegesen lefelé a 
kép aljáig, ahol a képhatáron bal-
ra haladtam. Közvetlenül a sarok 
előtt függőlegesen felfelé a kiin-
dulási pontig. Ezután mentés, ré-
tegre helyezés, B1.2 megnyitá-
sa, amelyre a mozgatóeszközzel 
rávittem a kijelölt kezeket. A na-
gyobb méretű kezeket az alatta 
lévő kisebb kezek közepén he-
lyeztem el, oldalt egyforma távol-
ságokat hagyva a könyökök és a 
képszélek között. Ebből a hely-
zetből a jobbra billentyű három 
leütésével oldalra léptettem a ki-
jelölt kezeket. A szokásos össze-
olvasztás után mentés, átnevezés: 
B1.2.3.4-re.

Ezután a 3.4 kép kijelölt kezeit 
a megnyitott J1.2-re helyeztem 

Mona Lisa extrákkal  
(szabad szemes 3D  
szemléléssel)

3. ábra:  
Képszéli átalakítás lépései

2. ábra
jobb vége

J1.2.3.4.5.6.7

jobb  
talapzat  
ráhelyez
 6másolat

jobb talapzat
kijelöl

1. ábra
bal vége

másolat
bal talapzat

kijelöl

bal  
talapzat  
ráhelyez
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és középről a balra billentyű há-
rom leütésével léptettem oldalra. 
A már említett magassági kontroll 
után korrigáltam a kezek függő-
leges pozícióját. Összeolvasztás, 
mentés, átnevezés: J1.2.3.4-re.

Az átalakítás a 2. ábrán foly-
tatódik. A montázs munkálatok a 
továbbiakban csak a jobb jelölésű 
képeken történnek.

Megnyitjuk a J1.2.3.4 képet, 
másolatot készítünk róla (5), ame-
lyen az arcot jelöljük ki a lasszó 
eszközzel, 2-es lágy peremmel. A 

„sziget-effektus” szerint az arc bal 
felső részén, ahol keskeny a sötét 
környezet, az archoz közel kel-
lett vezetni a kijelölést, máshol 
távolabb, a sötét terület közepén. 
Az álla alatti világosabb nyakon 
vízszintesen történt a kijelölés, 
mert így kerülhető el, hogy meg-
látszódjon az arc oldalra tolásá-
nak nyoma. Ismét elővesszük a 
J1.2.3.4 képet és rávisszük az 5 
kép kijelölt arcát. Mivel a két ké-
pen azonos méretűek az arcok, a 
nyíl billentyűkkel könnyű az egy-
másra helyezésük. Ezt követően a 
bal irányú billentyű négy leütésé-
vel oldalra csúsztattam. Rétegek 
összeolvasztása, mentés, átneve-
zés: J1.2.3.4.5-re.

A festményen még két részletet 
változtattam térhatásúvá a „sziget-
effektussal”: Lisa asszony sálját a 
bal vállán és a felső karjára csú-
szott közelebbi redőket. Előbbi-
nél négy leütés volt a balra muta-
tó nyíl billentyűre, utóbbinál öt. A 
cikk terjedelmi behatárolása miatt 
szövegben nem követjük végig 
minden részlet áthelyezési folya-
matát, hiszen valamennyinél azo-
nos lépésekről van szó.

● Képszéli átalakítás

A Mona Lisa festménynek van 
két nehezen észrevehető részle-
te, amelyek 3D-ben megmutat-
ják magukat. A kép két szélén, a 
felkarok mögötti párkányon egy-

egy sötét oszloptalapzat rejtőzik. 
(Egykor a festmény 10-10 centi-
méterrel szélesebb volt, két olda-
lon oszlopok álltak.)

A talapzatok 3D-re alakítását 
a 3. ábrán mutatjuk be. Az elő-
ző folyamat végtermékét, a 2. 
ábrán feltüntetett J1.2.3.4.5.6.7 
képet megnyitottam és másola-
tot készítettem róla (8), amelyen 
mágneses lasszóval, 2-es lágy pe-
remmel kijelöltem a kép jobb ol-
dali talapzatát. Következett a ja-
vítás gyorsmaszkkal, mentés, 
rétegre helyezés. Megnyitottam 
a J1.2.3.4.5.6.7 képet és rávit-
tem a 8 kijelölt talapzatát. Fedés-
be hozva az egyforma méretű ta-
lapzatokat, a balra nyíl billentyű 
hat leütésével oldalra vittem a 8 
talapzatot. A kép jobb szélétől el-
mozdított talapzat üres helyét vé-
kony ecsettel festettem sötétre. 
Összeolvasztás, mentés, átneve-
zés: J1.2.3.4.5.6.7.8-ra.

A bal oldali talapzat átalakítá-
sához vissza kell nyúlnunk az 1. 
ábrán szereplő B1.2.3.4 képért. 
Erről készítünk egy másolatot, el-
nevezzük 9-nek, és elvégezzük 
rajta a bal oldali talapzat kijelö-
lését. A további műveletek azono-

sak az előzőével, azzal a különb-
séggel, hogy a B1.2.3.4-re rávitt 9 
kép talapzatát jobbra kell léptetni 
a hat billentyűleütéssel.

A 3. ábrán látható a végtermék 
kép neve: B1.2.3.4.9. Ez lett a bal 
szemnek szóló kép. A jobb szemé 
pedig az előző lépések végtermé-
ke: J1.2.3.4.5.6.7.8.

A két végtermékből készítettem 
az anaglif képet és a szabad szem-
mel nézhető 3D képpárt.

A Mona Lisa megújításának 
végére érve, vegyük észre, hogy 
a kijelölt képrészletek különböző 
mértékű oldalra léptetése és a 3D 
mélységében való megjelenése 
között összefüggés van. A 4. áb-
rán a nyíl a kijelölt képrészlet és 
a háttere közötti távolságát jelzi. 
Mellette az oldalra léptetés bil-
lentyűleütésének száma. Némely 
műveletnél balra és jobbra is 
volt oldalra léptetés, ezért leüté-
sük száma összeadódott. A többi 
esetben csak az egyik szemhez 
tartozó képrészletet kellett lép-
tetni.

Ez után már csak az van hátra, 
hogy a 3D képeken megfejtsük, 
van-e titokzatosság Mona Lisa 
mosolyában.

4. ábra:  
Az oldalra eltolás és a 3D mélységének összefüggése

táj
legtávolabbi

talapzatok

alak

arc, sál
redő

kezek  
legközelebbi

8
(4+4)

6 6

6
(3+3)

5 4 4



A réteken héricsek, kökörcsinek, 
kosborok virítanak, a patak part-
ján szalamandra araszol, az erdő-
szélre kijárnak legelni az őzek, a 
legelőkön juhnyájakat terelget-
nek a juhászok. Az eldugott palóc 
falvakba is érdemes ellátogatni a 
még megmaradt népi építészeti 
emlékek, néphagyományok ked-
véért. Gyöngyszem közöttük Hol-
lókő. Ha azonban kissé sterilnek 

kedvenc vidékem:

Nógrád a kis területű megyék közé tarto-
zik, mégis számos elsőrangú témát kínál 
a fotózás szenvedélyével megáldott embe-
reknek. A Börzsöny magasra felnyúló csú-
csai, a Cserhát szelídebb lankái, a sűrű erdők, 
az eldugott rétek, a patakvölgyek, a tavak, 
víztározók világa, mind érdemes arra, hogy 
kinyissuk rájuk a fényképezőgép zárját.

krivánszky árpád Nógrád
Canon EOS 30D EF 3,5–4,5/28–105 mm  

f/5,6 1/50 s ISO 500

Canon EOS 30D EF-S 3,5–5,6/ 
15–85 mm f/16 1/80 s ISO 100

Canon EOS 30D EF-S 3,5–5,6/ 
18–55 mm f/8 1/40 s ISO 100
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érezzük, és túlságosan az idegen-
forgalom szolgálatába állónak, 
akkor ott van például Terény, ked-
ves házaival és pincéivel. Minden 
évszaknak megvan a maga szép-
sége, bármikor megyünk, meg-
tömhetjük szép fotókkal a memó-
riakártyáinkat.

Tavasszal, nyáron

Kezdem a tavasszal, bár lehet, 
hogy március első felében idén 
is télies időjárással találkozik az 
odalátogató fotós. Még teljesen 
kopaszak a fák, amikor az erdő-
alja megtelik a tavasz hírnökei-
vel, hóvirággal, odvas keltikével. 
Csakhamar a tisztásokon, déli 
fekvésű domboldalakon nyílik az 
aranysárga tavaszi hérics, a kék-
lő leánykökörcsin és bókoló lám-
pást formáló rokona, a fekete kö-
körcsin, majd ahogy haladunk a 
nyár felé, egyre többféle virág, 
köztük az előkelő kosborok. Aki 

virágfotózásra adja a fejét, an-
nak terpeszthető lábú természet-
fotós állványt, kioldózsinórt, de-
rítőlapokat, diffúzorlapot kell 
magával cipelnie. Alapvetően 
fontos a nyugodt háttér kivá-
lasztása makroobjektív, vagy an-
nak híján egy jó teleobjektív és 
közgyűrűsor segítségével, tágabb 
rekesznyílásokat választva an-
nak „elmosása”, hogy ezáltal is 
kiemelje a főtémát.

Aki nem akar ebbe belebonyo-
lódni, az is talál magának való té-
mát, például szép tájakat. Kora ta-
vasszal a mezőgazdasági táblákon 
valószerűtlenül zsenge sárgászöld 
színben pompázik a vetés, úgy-
szintén gyönyörűek a patakot kí-
sérő vagy a tavakat, víztározókat 
(pl. Nőtincsi tó) övező fűzfák fia-
tal hajtásaikkal. A vízfelület visz-
szatükrözi az eget, amely sokkal 
szebb vonuló felhőkkel, mint tisz-
ta kéken. Amikor a virágos tisz-
tásról fényképezzük az erdő szé-

lét, az is pormentes, szép zöld a 
tavasz első felében. A tavasz má-
sodik felében találkozhatunk vi-
rágzó repcetáblákkal is. Bosszan-
tó lehet a sok villanyvezeték, ha 
tudjuk, kerüljük ki őket.

Amikor van elég fény, e témák-
kal többnyire meg lehet birkóz-
ni állvány nélkül is. A tájfotózás 
igazán akkor sikerülhet, ha leg-
alább valamennyire kontrasztos 
a fényünk, például egy fátyolfel-
hő mögé bújt sápadt napsütés ké-
pében. Persze, mindig akadnak 
kivételek, párában, ködben, erős 
kontrasztok nélkül is szép felvé-
teleket készíthetünk. Ha akár egy 
kicsit is süt a nap, mindig érde-
mes polárszűrőt használni, s an-
nak forgatásával elérni a legszebb 

színeket, kontrasztokat. Ha még 
nincs, többszörösen tükrözésmen-
tesített kivitelűt, jó minőségűt 
vásároljunk, megéri az árát. Mi-
vel az optikai rendszerünk része, 
ugyanúgy tisztán kell tartanunk, 
mint az objektív frontlencséjét.

Ahogy közeleg a nyár, egyre 
korábban kell(ene) kelni, hogy a 
fény színe és a kedvező árnyékha-
tás érvényesüljön. A nyár közepé-
től fáradtabbak, porosabbak lesz-
nek a színek, azonban kárpótlást 
nyújthat a szélben ringó aranyló 
búzatábla látványa, vagy a napra-
forgó sárga tányérjainak sokasá-
ga. Utóbbi – nevével ellentétben – 
nem követi a nap járását, délelőtt 
fotózható jól, mert délután már a 
hátoldalát süti a nap. A búzatar-

Canon EOS 30D EF 4L/600 mm f/11 1/500 s ISO 400

Canon EOS 30D EF 3,5–4,5/28–105 mm f/10 1/13 s ISO 100

Canon EOS 30D EF 3,5–4,5/28–105 mm  
f/20 0,4 s ISO 250
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ló is érdekes látvány a hengeres 
vagy szögletes bálákkal (csak ne 
legyenek műanyag fóliába bagyu-
lálva!). Minél változatosabb a te-
rep, annál érdekesebb hajlású csí-
kokat vág a kombájn.

Ősszel és télen

Ősszel színesedik az erdő, de lát-
ványa nagyban függ attól, milyen 
korú és fajtájú fákból áll. Jó fény-
ben megkísérelhetjük állvány nél-
kül is, de azért mégiscsak jobb 
állvánnyal, így kellő rekeszeléssel 

„faltól falig” éles képet kapunk. 
Nem elegendőek a szép színek, 
meg is kell komponálnunk a ké-
pet. Az erdőben készített fotóknál 
kerüljük el, hogy minden oldalról 
vágjuk a képet. Legalább alul lát-
tassuk az erdő alját, hogy honnan 
nőnek ki a törzsek. Addig próbál-
kozzunk a képkivágattal, amíg 
valamiféle harmóniát ki nem ala-
kítunk. A harmónia ellen dolgo-
zik a túlságosan világos, azon be-
lül is egyenetlen elosztású háttér, 
a fotó két oldalának „felborulá-
sa” az eltérő sűrűségű és vastag-
ságú fák miatt, a többinél hang-
súlyosabb törzs elhelyezkedése a 
kép szélein stb. Ha két vastagabb 
törzset helyezünk el a függőleges 
harmadoló vonalak közelében, az 
viszont nyerő kompozíció lehet. 
Az is jó pont, ha olyan erdőrész-
letet választunk, amelynek az alja 
nem egyenes, hanem lejtős, illet-
ve hajlásai vannak.

Erős színkontraszttal rendel-
kező fotókat készíthetünk a völ-
gyekben futó patakok partján, 
amikor az ég hideg kékjét tükrö-
ző vizet a lehullott lombok me-
leg sárga színe keretezi. A kellő 
mélységélességhez, illetve ahhoz, 
hogy a hosszabb expozíció ki-
rajzolja a víz útját, rekeszelni 
kell, hamar eljutunk odáig, hogy 

kell(ene) az állvány. Sok esetben 
letehetjük fényképezőgépünket 
egy vastagabb ágra vagy maga-
sabb kőre, így állvány nélkül is 
boldogulunk, s ha nincs kioldó-
zsinórunk, használhatjuk a kame-
ra önkioldó funkcióját.

A Börzsöny és Cserhát patakjai 
mentén tavasztól őszig találkoz-
hatunk a foltos szalamandrával. 
Fürgesége a hőmérséklet függvé-
nye, így hűvösebb napokon, pél-
dául ősszel a siker reményében 
próbálkozhatunk a fotózásával. 
Védett állat, csak úgy fotózzuk, 
hogy ne avatkozzunk bele az éle-
tébe! Vizes, nyálkás testének erős 
fénnyel megvilágított részei na-
gyon könnyen kiégnek, ezért ár-
nyékolni kell vagy diffúzort hasz-
nálni, illetve kevésbé kontrasztos 
megvilágításra kell várni. Az el-
mondottakból az is következik, 
hogy a bemozdulásmentes fotók 
érdekében magasabb ISO érték 
beállítása kívánatos. Ennek el-
lenére sokszor nem biztosítható, 
hogy az állat teljes alakja éles le-
gyen, ilyenkor koncentráljunk a 
fejére, azon belül is a szemére.

A leeresztett halastavak kiszá-
radó medrének érdekes repedés-
mintázata a szikes puszták talajá-
ra emlékeztet.

A tavak, víztározók – ilyen a 
Sinkár tó – befagyott felszíne té-
len sok izgalmas fotótémát kínál. 
Ha nem borítja hó, akkor a sima 
jég sötétebb csíkjai társaságában 
szépen mutatnak a zúzmarás fol-
tok és a rianások. Még érdeke-
sebb, ha olyan nagylátószögű op-
tikával fényképezünk, amely már 
görbíti a horizontot. Szép felvéte-
leket készíthetünk, ha hangsúlyos 
képelemként a partot is belekom-
ponáljuk a képbe. A jégbe fagyott 
növényi részek, az onnan feltörő, 
megfagyott buborékok, a jégfel-
szín zúzmarásodó részei, például 
egy sásdarab – mind fotós imáda-
tunk tárgyai lehetnek. Amíg a tó 
közepe teljesen be nem fagy, tő-

kés récék csapatait fényképezhet-
jük a vízen, a levegőben, azonban 
ehhez már nagy gyújtótávolságú 
profi objektívek kellenek.

Nagyon kell vigyázni, egyedül 
ne menjünk a jégre, de társakkal 
is csak akkor, ha a jég kellő vas-
tagságúra hízott, s akkor is ma-
radjunk a part közelében.

Egész évben

A népi építészet megmaradt em-
lékei hálás témául szolgálnak. 
Terény jellegzetes palóc házai, a 
faluszéli pincesor jól mutatnak a 
fotón, s érdemes rámenni a szép 
részletekre is. A kerítés sötét lé-
cei erős kontrasztot képeznek a 
fehérre festett házfalakkal, s szin-
te a gazda elégedettségét sugá-
rozzák a szőlőlugas tömött, kék 
fürtjei. Hangulatos lehet egyetlen 
ablak is, a párkányára cserépcsu-
porban elhelyezett virágokkal.

Mit vigyünk magunkkal?

Ilyen helyeken jó szolgálatot 
tesz egy utazó zoom, amelyik át-
fogja a nagylátószögű és a tele 
tartomány jelentős részét is (pl. 
18–200 mm). Ha ilyennel nem 
rendelkezünk, a jó öreg 28–105 
mm-es is megteszi, de az izgal-
mas tájfotókhoz nagyszerűen il-
lik a 15–85-ös zoom objektív. 
Makrókhoz makroobjektív vagy 
közgyűrűsor szükségeltetik, ki-
egészítőként derítőlap, diffúzor, 
kioldózsinór és persze az állvány.

Legfontosabb azonban a fotós 
szeme. A régebbi korok fényké-
pezőgépe a töredékét sem tudta 
egy mai kompakt kamera funk-
cióözönének, mégis kiváló felvé-
teleket készítettek a fotográfusok. 
A legjobbak között voltak magya-
rok is, jó néhányan világhírnévre 
tettek szert. Szép fényeket, izgal-
mas fotótémákat kívánok!

Canon EOS 30D EF 3,5–4,5/28–105 mm f/8 1/20 s ISO 100

Canon EOS 30D EF-S 3,5–5,6/ 
18–55 mm f/8 1/40 s ISO 100
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A klasszikusan kiegyensúlyozott 
kompozíció mintapéldája Reis-
mann képe. Az előtér és háttér – a 
tanárnő és a növendékek –, a sö-
tét és világos tónusok párbeszéde, 
az alakok kirajzolta vonalak pár-
huzamosainak és átlóinak érdekes, 
de rendszerezett összhatása, a 
képkivágás optimalizálása – sem-
mi fölösleges, de semmi nyugta-
lanító hiány –, az oldalak és az el-
lenpontozás viszonya mind-mind 
mesteri.

A képek esetében hangsúlyos 
bal oldalon, sötét ruhájával na-
gyon is fajsúlyosan adja meg a 
látvány origóját a tanárnő, Szent-
pál Olga szépen ívelt alakja. Bár 
nagyon határozottan áll a lábain, 
egész lénye meglehetősen bezárt, 
az arcát sem látjuk, ám enyhe haj-
lásából, karcsúságából, kezének 
légies tartásából az az érzésünk 
támad, hogy ez a zártság bármi-
kor megváltozhat. Jóllehet lát-
hatólag nem fiatal már, bármikor 
megeshet, hogy egyszeriben ki-
nyílik, s bemutat egy-egy ferge-
teges tánclépést a kicsiknek, ha 
akar. Kétségünk sincs afelől, hogy 
összeszedettsége, eleganciája, fi-
nom karaktere már önmagában 
is példát jelenthet a növendékek-
nek. Ám a főszereplő nem ő. Va-
lójában nincs is a képen fősze-
replő, tanár és növendékei közös 
munkája a kép „üzenete”. S ez a 
munka láthatólag maga a tökéle-
tes harmónia.

Ugyanis a kép nagyobbik fe-
lét a sötét alakos tanár ellenpólu-
sa, az ifjak nagyon is világító s 
napsugaras együttese adja ki. Kü-

lönböző módon, de tartásukkal, 
mozdulataikkal szinte rímelnek a 
tanár figurájára. Az óramutató kü-
lönböző irányaiba mutató lábacs-
kákat látva, szinte hallhatóvá vá-
lik a zene ritmusa, amit nyilván a 
fényképen nem látható zongora-
kísérő szolgáltatott. A jobb szélső 
lányka alakja szinte ismétlése a 
tanárénak, a vele szemben tánco-
ló pedig mint tükörkép ismétli őt. 
Így az első pillantásra csak formai 
eszközökkel megteremtett har-
mónia jóval mélyebb értelmet és 
megerősítést kap. Nem a kép kö-
zepét betöltő mosolygó gyermek-
arc hiteti el velünk, hogy amit lá-
tunk, abban mindenkinek öröme 
telik, hogy ebben a balett-terem-
ben lélek és test igazi egységbe 
olvad, hanem a képi megformálás 
egésze győzi meg a nézőt a gyer-
mekarcon látható mosoly őszinte-
ségéről.

Az, hogy a képegésznek kö-
szönhetően a látvány jobbra és 
felfelé emelkedik, csak még to-
vább fokozza a pozitív érzéseket. 
A mester a kiindulópont. Az ő ci-
pőjének sarka rendíthetetlen nyu-
galommal szegezi az apró bale-
rinák pehelykönnyű együttesét 
a realitás talajához. Ahogyan az 
előtte táncoló leány árnyéka ráve-
tődik, a köztük lévő, kézzel nem 
megfogható, de roppant szoros 
kapcsolatot erősíti tovább ben-
nünk a fénykép. Hiszen a taní-
tás és tanulás folyton együttesen 
létezik. A gyermekek nemzedé-
kei is nevelik a tanítójukat. Ah-
hoz, hogy az ifjú növendékek elé 
kiállhasson a balettmester, ösz-

szeszedettnek, ápoltnak, kiegyen-
súlyozottnak, felkészültnek és de-
rűsnek kell lennie. Tényleg közös 
munka folyik a teremben. A mes-
ter mögötti árnyék már mind a 
kettőjüké, olyan, mintha a most 
még kisgyermek későbbi énjét is 
kivetítené.

A kompozíció jobb felső sar-
kában, ahol a tradíciók szerint a 
kevésbé fontos elemek helyez-
kednek el, olyanok esetleg, ame-
lyek valamilyen nem várt meg-
lepetést, titkot hordoznak, belép 
a képbe egy fiúgyermek. Tartá-
sa hasonló a többi gyerekéhez, 
de sok mindenben el is üt tőlük. 
Nemcsak a kis fekete nadrág erő-
síti meg a helyét a képegészben, 
hanem a többiekkel való szem-
benézése is. Szemérmesen és egy 
kissé tán félszegen, de végső so-
ron partnere a teremben az összes 
nőnek, beleértve a balettmes-
tert is. S bármilyen kicsi az alak-
ja, a kompozíciót illetően ő adja 
a tanár alakjának igazi párját, az 
egyik a hangsúlyos bal oldalon 
nagy felületen, a másik a kevés-
bé fontosnak számító jobb olda-
lon apróban, de együttesen fogják 
keretbe a látványt.

S talán nem túlzás, ha ezzel az 
élet legnagyobb alaptéziseit látjuk 
bele az elkapott látványba. Gene-
rációk egymáshoz való viszonyát, 
öregség és fiatalság stafétáját, a 
női és férfi princípium szükség-
szerű összetartozását. Pedig Reis-
mann Marian fényképe csak egy 
kötelező riportfeladat igényes 
megoldása volt. Se több, se keve-
sebb.

Mitől jó?
szarka klára sorozata

Fejtsük meg a jó fénykép titkát! Ezúttal Reismann Marian egyik 
klasszikusan szép felvételét igyekszünk alaposabban szemügyre 
venni. Reismann gazdag munkásságában a gyermekek fény-
képezése kitüntetett szerepet játszott. Mint sokakat, őt is bete-
relték az államosítások idején az MTI-Fotó elődjébe, a Magyar 
Fotó Állami Vállalathoz. Ez a fényképe is ott készült 1954-ben.
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Sőt, a történeti részlegen a régi 
és az új fotográfusok között átté-
telesen érdekes „koprodukció” is 
létrejött Kincses Károly kurátor 
kezdeményezésére, amennyiben 
a Fortepan fényképtárából előke-
rült egykori, névtelen felvételekre 
készített friss reflektálásokat He-
gedűs 2 László és Klotz Miklós, 
majd ezeket összekombinálták 
több rétegben, lenticular techni-
kával. A különleges eljárás nyo-
mán minden látogató minden új 
szemszögéből mást és mást lát – 
függőleges és vízszintes irányban 
egyaránt –, amint lassan elhalad 
az azonos kép előtt. A múlt és je-
len összekapcsolására jó alkalom 
a Duna-kanyar 1952-es panorá-
mája az érintetlen természet lát-
ványával és egy távolba tekintő 
nőalakkal, illetve a tervezett gát-
építés elleni tömeges tiltakozá-
sok nyomán félbehagyott meder-
elterelés mai állapota a részleges 
helyreállítás után. Másik érdekes 
kontraszt az Erzsébet híd romos 

– nyitott könyv
pilléreitől az 1963-as újjáépítés 
utáni teherpróbán át mostani gép-
kocsiforgalmáig terjedő variáció-
sor, amelybe még a mai fotós is 

„belefért” kutyástól. A kizárólag 
kortársi „szinkronizálásra” frap-
páns példa tavalyról Klotz El-
megy a hajó című mozgástanul-

mánya vagy a Navigare necesse 
est (Hajózni szükséges) klasszi-
kus közmondását idéző kompozí-
ciója, a budai rakparton előtérben 
egy újságból hajtogatott papírcsó-
nakkal, a pesti oldalon pedig a 
Parlament távoli sziluettjével. He-
gedűs 2 Lászlótól szintén 2011-es 
a Hullám ötrészes sorozata, amely 
számomra a japán Hokuszai A 
nagy hullám Kanagavánál elne-
vezésű, színes fametszet műfajá-
ban kivitelezett Fudzsijáma-ciklu-
sának modern parafrázisa.

A jelenkort reprezentáló ter-
mekben egész falakat tölt be Han-
gay Enikő 2006–2011 közötti 

színes és sok részből álló Duna-
füzére, amely egyrészt karton ala-
pon, másrészt áttetsző molinókon 
még az ajtóközben is alálóg, így 
mindkét feléről megtekinthető. 
A Margit híd pilonjának törede-
zett figurális mészkőszobra allite-
rál egy függő állványon dolgozó 

munkással, sóderkotró hajó nap-
pali ellenpontja a Duna-parton ro-
bogó HÉV-szerelvény kivilágított 
ablakainak esti fényben, lakótele-
pi háztömb prózai praktikumára 
a stégen csókolózó szerelmespár 
romantikája rímel és így tovább… 
Szabics Ágnes Túlélési gyakor-
latának nyolcrészes installációja 
Bartók Béla Tükörjáték című zon-
goradarabjából indult ki, amikor 
egy algoritmus szerint rendezte el 
halakról és madarakról készült fo-
tóit. Ezeket a tejüvegszerűen matt 
motívumokat plotter vágással je-
lenítette meg az ezüstösen fényes 
felületen, amelyek így kontrasztos 

■ Hermann Ildi: Nyaralók (2008) 
lambda print sorozatából

■ Gyenis Tibor: Elysium (2011)  
lambda print

■ Fátyol Viola: Land-art  
a Duna-deltában (2007) 
lambda print ciklusából

■ Ismeretlen: Úszóverseny a budai rakparton (é. n.), Fortepan-archívum

wagner istván

Ezzel a címmel lát-
ható kollektív kiál-
lítás Budapesten, 
a Mai Manó Házban 
április 29-ig Csizek 
Gabriella és Kincses 
Károly rendezésében, 
egyrészt ismeretlen 
szerzők archív képei-
ből, másrészt közel 
két tucat élvonalbeli 
kortárs magyar fotó-
művésznek az utóbbi 
évekből váloga-
tott munkáiból.

Duna
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látványt nyújtanak, de a vizuális 
élményen túl még tapinthatók is, 
a szerző kifejezett szándéka sze-
rint. Telek Balázs Aranykapu trip-
tichonja akár turisztikai plakátnak 
is beillő „halszem optikával” áb-
rázolja a rálátást a Lánchídról a 
Várra, míg a termékreklámok tö-
mörségével él Benkő Imre Hajó-
gyári sziget „kvartettje”, amikor 
csak bal csuklóján viselt belépő-
karkötőkkel idézi a korábbi feszti-
válok emlékét. Fátyol Viola Land-
art a Duna-deltában című kettőse 
a mértanias elvontságot (a víz szí-
nén úszó, raszteresen rögzített fe-

hér műanyag téglalapokat) ütköz-
teti az organikus absztrakcióval 
(az ezeket fokozatosan összegyű-
rő hullámokkal). A groteszk felé 
hajlik Eperjesi Ágnes Water Book 
(1992–2006) tanulmánya a plexi-
dobozba helyezett, vízzel töltött 
műanyag zacskókkal, akárcsak 
Csontó Lajos Szamarak sorozata 
a fejmaszkokat viselő párokkal.

A Duna-téma hagyományosabb 
megközelítését képviseli a külön-
féle nap- és évszakokban Dezső 
Tamás Itt, valahol című vízparti 
nyárfasora a földes út melletti pa-
dokkal, Gyenis Tibor Elysiuma a 

víz közepén égre meredő, kiszá-
radt fa koronája a rendszeresen 
rajta tanyázó tinédzserek számá-
ra, Hermann Ildi nyaralói stégen 
napozó lányok, pecázók és úszká-
lók a cölöpökön álló csónakházak 
előtt, Kemenesi Zsuzsanna Nul-
la fok I–II. közelképe behavazott 
gyepre és befagyott jégpáncélra 
koncentrál. Napjaink fonákságait 
szimbolizálja Illés Barna Terá-
pia sorozata, a sátor körüli réten 

„szárazra vetve” kenuzó fiúval és 
fűben pecázó apával, illetve a le-
pedőre vetkezett divatmodellek 
hajdani mosónőket imitáló ru-
haöblítésével és teregetésével. A 
Duna-deltában Szalontai Ábel azt 
emelte ki, amint Sukosan kiköve-
zett, vaskorlátos mólójának mes-
terséges környezete mögött a szó 
szoros és átvitt értelmében „köd-
be vész” a víz, de Cetate vízpar-
ti emelődaruinak monstrumai alól 
még látható a nádas a távolban. A 
Duna romániai torkolata ihlette 
meg Molnár Zoltánt is, Partizani 
településén bivalycsordát terelnek 
haza helybéli kislányok, a Sulina-
ág partján klottgatyás fiúk ug-
rálnak a vízbe önfeledten, míg a 
tengerparton egy csoportjuk hid-
roplán szárnya alatt vár a felszál-
lásra, és ezzel korántsem teljes a 
felsorolás…

A tárlat tanulsága pedig szá-
momra az, hogy a kontinenst át-
szelő folyam mentén vannak 
olyan „örök emberi” dolgok, 
amelyek térben és időben némi-
leg változhatnak ugyan, de alap-
jukban véve földrajzi helytől és 
történelmi kortól függetlenül fenn-
maradnak.

■ Névtelen: Fiúk kerékpárral  
a budai Duna-parton 
(Fortepan-archívum)

■ Ismeretlen szerző év nélküli  
fotója a Fortepan archívumából



Sok embert nem zavar a zaj, azaz a sok-
sok apró szemcse a képen, mondván, hogy 
hangulatot ad a felvételnek. Még több 
fotós azonban nagyon is szeretne meg-
szabadulni tőle. Íme egy-két alapfogás.

A Photoshop többféle 
eszközzel áll rendelke-
zésünkre. A legismerteb-
bek a noise (zaj) menü-
pont eszközei.

● Despekcle (moáré): felis-
meri a képen a kontúrokat, és 
ezek változatlanul hagyása 
mellett a kép többi részét el-
mossa. A nyomdai moáré ef-
fektus elmosásához is ez ja-
vasolt.

● Dust & Scratches 
(por és karc): a látható 
zajt, apró foltokat tün-
teti el a képről az el-
térő képpontok kicse-
rélésével. Megadható  
a pixelek száma (a folt 
mérete) és a határérték 
(az eltérés mértéke).

1 és 5 beállított értékekkel

Zaj 
nélkül

● Blur (elmosás): ez a menü-
pont kevésbé ismert, pe-
dig itt is találunk egy ér-
dekes és hasznos szűrőt, 
a surface blur (a felület 
elmosása) nevűt. Itt szin-
tén beállíthatjuk a pixe-
lek számát (a folt mére-
tét) és a határértéket (az 
eltérés mértékét).

15 és 15 beállított  
értékekkel

● Reduce 
noise (zajcsök-
kentés): a fé-
nyességbeli és 
a színbeli zaj 
eltüntetésére is 
alkalmas, kü-
lön-külön vagy 
együttesen.

2, 0, 40, 0 beállított  
értékekkel

● Median: a képpon-
tok fényességét keveri 
össze a megadott érté-
ken (pixel) belül. Ez 
nemcsak a zaj eltün-
tetésére, de a mozgási 
effektusok redukálásá-
ra is alkalmas. 

1 pixel beállított értékkel

A fenti lehetőségeket termé-
szetesen kombinálhatjuk is, 
hogy a végeredmény a leg-
jobb legyen.
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kat, információkat, másolni, sokszorosítani 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. • DeBReCen: tenno Foto Kft., 4027 Füredi út 27.

A Foto Mozaik havilap megtalálható  
az újságosstandokon és az alábbi szaküzletekben

Munka
183/70/30 profi férfi aktmodell munkát keres. 
70/246-5613, 243-8938

Oktatás
Az Ágens Fotóművészeti Galéria áprilisban 2 
napos művészi aktfotótanfolyamot indít. Kü-
lönböző témaköröket dolgozunk fel, profi 
műtermi körülmények között. Tel.: 06-1-355-
0364, www.agens90.com

Szolgáltatás
A FELVÉTELTŐL A FALIG. Professzionális kiállí-
tásmenedzselés, helyszínhez igazítás, instal-
lálás, berendezés. Oda- és visszaszállítás. 25 
éves gyakorlattal, fotóművészi odaadással. In-
formáció: eskuvo.foto-graf.hu

Fotóműtermet, stúdiót bérelne? A Belváros 
szívében, a Deák Ferenc tér szomszédságában 
található, teljes körűen felújított, korszerű fel-
szereléssel rendelkező és nem utolsósorban el-
érhető árú műterem várja bérlőit. Hétköznap 
2500 Ft/óra, hétköznap 20.00 után és hétvé-
gén 3000 Ft/óra. Nyitva a hét minden nap-
ján 0–24 h. Bővebben: http://crossmediakft.
hu/studio-muterem-berles/ vagy telefonon: 
20/470-9315
Kiadó kisebb munkákra egy 80 négyzetméte-
res fotóműterem sminkszobával. Ár: megbe-
szélés alapján. Elérhetőség: +36-30/9435-044

Canon
Samsonite Trekking hátizsákban EOS 20D, Ca-
non EF-S 17-85 IS USM, Canon EF 70-200 1:4 
L USM, Canon Extender 1.4× II + tartozékok. 
30/240-0028
Canon TS-E 24 mm f/3,5L Tilt-Shift obj. épület- 
és tájfotózáshoz, megkímélt, hibátlan állapot-
ban, dobozában eladó. 230 E Ft. 30/9425-870
A1 1,4/50 szép állapot 39 E Ft, New F1 1,4/50 
winder szép 85 E Ft, FD 2,8/200 29 E Ft. FD 
2,8/35-70 25 E Ft. QL 17 1,7/45 távmérős CDS 
tok, szép 29 E Ft és FD obj.-ek eladók. 70/282-
3481, pontos2@freemail.hu

Dörr
Dörr fotóstáska bridge f.-gépekhez zöld-feke-
te színben, újszerű állapotban. 20/379-6017

Hoya
Moose’s warm (81A) + Pl cir. 67 mm szűrő, 
háromszor használt, kitűnő állapotban, dobo-
zában eladó. 20/266-1989
HMC 67 mm UV(0) szűrő, keveset használt, ki-
tűnő állapotban eladó. 2 db. 20/266-1989

Leica
R4 2/50 Summicron, szép, hibátlan állapotban 
eladó. 70/282-3481, pontos2@freemail.hu

Mamiya
RB67 középformátumú gépváz + 140 mm obj. 
makro közgyűrűkkel eladó! + 3 db 6×7-es és 
1 db 6×4,5-ös hátfal. A készlet használt, de ki-
fogástalanul működik. 70 E Ft. 20/224-7784

Metz
Új 45 CL 1 vaku dobozában, minden tartozé-
kával eladó. 20/266-1989

Nikon
Eladó Sigma 70-200 1:1.2D APO HSM EX tele-
obj., tokkal, napellenzővel, hibátlan, újszerű 
állapotban (Nikon bajonettes)! 20/413-1387
Eladó F55 és F65 ezüst színű SLR filmes gé-
pek Bp.-en. Nagyon jó állapotban! 15 E Ft/gép. 
gubernya@freemail.hu
FE2 váz szép 45 E Ft. F2 1,4/50 szép, hibát-
lan 120 E Ft, Nikon F5 váz 65 E Ft, 1,4/35, 
2/35, 2,8/35 PC, 1,4/50 1,4/85, 2/135, eladók. 
70/282-3481, pontos2@freemail.hu
Nikkor AF-S Zoom obj. 24-120/3,5-5,6 VR, IF 
ED, Asph. 89 E Ft. Nikon bajonettes Sigma 
Micro obj 105/2,8 AF EX D kitűnő állapotban 
79 E Ft. F90X váz + elemtartó markolat 30 E 
Ft. 30/466-8730

Pentax
Pentax 2,8/28, 1,7/50, 4/80-200, MC7 2× 
konv., közgyűrűsor 3, 0,42× halszem elő. el-
adó. 30/420-9557, 96/315-312

Praktica
Praktica (M42×1) 2,8/24, 2,8/35, 1,8/50, 
2,8/135, 3,5/200, 3,5/70-210, 2× konv. eladó. 
30/420-9557, 96/315-312

Sony/Minolta
XDs 1,4/50 szép, új, használatlan állapot tok, 
35 E Ft, MD 1,8/35 szép állapot, tok 35 E Ft, el-
adó. 70/282-3481, pontos2@freemail.hu
Minolta AF Zoom obj. 100-200/4,5. 35 E Ft. 
30/466-8730
AF 35-200, 70-210, 75-300, 0,5×, 0,42× hal-
szem elő. 30/420-9557, 96/315-312

Tiffen
52 mm Soft/FX1 szűrő, 2× használt, kitűnő ál-
lapotban, dobozában eladó. 20/266-1989

Velbon
CX mini fotó- és videoállvány, magasság 63 
cm, összecsukva 30 cm, súly 788 g. Újszerű ál-
lapotban állványtáskával eladó. 20/379-6017

Vivitar
285 HV Zoom Thyristor vaku kitűnő állapotban 
eladó. 20/266-1989

Egyéb
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 + Penta-
con auto 1,8/50 (fénymérő hibás), Yashica Zoo-
mate 140, polárszűrő (58-as), 49-es UV- és 
színszűrők, Praktica szögkereső. 30/225-8254, 
Pécs, mgpz@freemail.hu
Stroboframe Pro-T forgatható, 180°-ban elfor-
dítható portrémarkolat eladó. 20/266-1989
M+R Roll cat tolókéses papírvágó, német 
gyártmányú, jó állapotban. 20/379-6017
Teleobj. T2 adapterrel 400/6,3 Aizer Japan. 19 
E Ft. 30/466-8730
Soligor menetes M42×1 zoom-macro obj. 30-
300/4-5,6 C/D Mc. 19 E Ft. 30/466-8730
Pentacon Six TL 2.8/80 MC Biometar, fénymé-
rős prizma, tokkal, vadi új, hibátlan állapot 49 
E Ft. 4/50 MC Flektogon, szép állapot 29 E Ft, 
egyéb tartozékok. 70/282-3481, pontos2@
freemail.hu

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 (min-
den 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. Apróhir-
detést 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.
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elismerések
Március 15. minden évben a kitüntetések ideje is. Idén a fotográfusok 
legrangosabb díját, a Balogh Rudolf-díjat kiemelkedő fotóművésze-
ti tevékenységéért Herendi Péter fotográfus, Kovács Melinda fotó-
művész és Szabó Judit fotóművész vehették át. A Magyarország Ki-
váló Művésze díjat Markovics Ferenc Balázs Béla-díjas fotóművész, 
Érdemes Művész és Szilágyi Lenke Balogh Rudolf-díjas fotóművész, 
Érdemes Művész kapta meg.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége március 15-ei ünnepsé-
gén a MÚOSZ életműdíjának számító Aranytollal ismerték el Szalay 
Zoltán munkásságát. Szalay Zoltán a hazai sajtófotográfia meghatá-
rozó személyisége. Több mint fél évszázados munkássága során fotó-
riporterek generációit tanította. Ötletgazdája és fő szervezője az idén 
harmincéves Magyar Sajtófotó Pályázatnak és Kiállításnak. A pályát 
1954-ben kezdte fotóriporterként, majd dolgozott a Tükör, az Új Tü-
kör képes hetilapoknál, az IPV képszerkesztőségének vezetőjeként, a 
Magyar Hírlap, a Kurír, a Blikk képszerkesztője, fotórovat-vezetője-
ként. Számos hazai és nemzetközi egyéni tárlat és könyv készült fel-
vételeiből. A fotóriportereknek adható legjelentősebb állami és szak-
mai elismerések birtokosa.

egy nagylátó zeiss
Amikor „utángyártott” objektívekről 
esik szó, ritkán hallani a Carl Zeiss 
nevet, pedig lencséi méltán csúcs-
kategóriásak. Az ezzel a névvel 
fémjelzett legújabb objektív a 
Distagon T* 2,8/15 mm. A 
szuper nagylátószög kiváló 
fényerővel párosulva a Canon 
(EF) és a Nikon (F) fényképe-
zőgépekhez lesz elérhető, 
várhatóan májustól. Az 
objektív két aszférikus 
lencsetagot és egy speciá-
lis üvegelemet tartalmaz, 
amely a színszóródási hi-
bákat kiválóan korrigál-
ja. Élességtartománya 25 
cm-től végtelenig terjed, és 
a nagylátószögű objektívekre 
jellemzően torzításoktól men-
tes (állítja a gyártó), így iga-
zán természethű felvételeket 
produkál. A Zeiss minőségnek 
köszönhetően az objektív még 
teljesen nyitott rekesz mellett is 
kiváló részletgazdagságot nyújt. 
Várható fogyasztói ára 800 ezer 
forint lesz.
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Az elmúlt év

A XXX. Magyar Sajtófotó Kiállítás az egyetlen olyan kiál-
lítás Magyarországon, amely ilyen hosszú időt élt meg. 
A magyar fotográfusok – az elmúlt évszázadtól napjain-
kig – tehetségükkel, tudásukkal, teljesítményükkel nem 
csupán maguknak, de Magyarországnak is tekintélyt és hír-
nevet szereztek. A világ élvonalában álltak és állnak ma is.

Hajdú D. András ([Origo]):  
A nagybányai Bejrút  
(részlet a sorozatból) –  
André Kertész Nagydíj  
a legjobb emberközpontú 
dokumentarista fotográfiáért



�

Most, a jubileumi Magyar Sajtó-
fotó Kiállításon is folytatódik a 
hagyomány és a sikertörténet. A 
Magyar Nemzeti Múzeumban hat 
héten keresztül látható tárlaton az 
elmúlt év legizgalmasabb pilla-
natait, természeti csodáit, drámai, 
örömteli, mulatságos élethelyze-
teit, kivételes művészeti és sport-
teljesítményeit lehet felidézni. 

Reviczky Zsolt (Népszabadság): Ásó, kapa, Big Ben…  
(részlet a sorozatból) – Humor, zsáner, bulvár 1. helyezett

Kovács Tamás (MTI): Megálló – Sport (egyedi) 2. helyezett

Kallos Bea (MTI): Laci bácsi  
(részlet a sorozatból) –  
Emberábrázolás, portré  
1. helyezett

Hajdú D. András ([Origo]):  
A West Balkán tragédia  
(részlet a sorozatból) –  
a MÚOSZ Nagydíja  
a legkiemelkedőbb teljesítményért

Megtekinthető:
2012. március 24.–
május 6. között  
a Magyar Nemzeti  
Múzeumban.

képekben

Dráma, szépség, hangulat, küzde-
lem, humor 2011-ben. Mi voltunk 
a szereplői, a szurkolói, a nyerte-
sei, a vesztesei. Száz és száz fotó, 
amit érdemes megnézni.

A Harminc év képekben kísérő 
kiállításon az elmúlt három évti-
zed legjobb sajtófotóiból összeál-
lított válogatás látható.
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A legtöbb fotós leginkább zoom 
objektívet választ, melyek méret-
re jóval kisebbek, súlyuk is cse-
kélyebb, így könnyebben kezel-
hetők, mint fix fókuszú társaik. A 
zoomokkal a fotós feladatok több-
sége jól megoldható, hátrányuk 
viszont a szegényes fényerő vagy 
a horribilis ár, és hogy kisméretű 
témák fotózásakor nem mehetünk 
kellően közel a fényképezés tár-
gyához, mivel így az élességállí-
táshoz szükséges minimális távol-
ságon belülre kerülünk. A zoom 

objektívvel így a makrofelvételek 
elkészítése is nehézségbe ütközik.

A fix fókuszú lencsék több 
előnyt is kínálnak a zoomokkal 
szemben, amelyekből kettő igen 
fontos a képalkotás szempont-
jából. Az ilyen objektívek keve-
sebb (mozgó) optikai elemből 
épülnek fel, így egyrészt keve-
sebb lencsehibát mutatnak (ezek 
a fénykép torzulásához vezetné-
nek), másrészt pedig ugyanezen 
okból fényerejük is jóval maga-
sabb lehet változtatható gyújtótá-

volságú társaikénál, anélkül, hogy 
áruk az egekbe szökne. Nem utol-
sósorban pedig ezek az objektí-
vek többségükben makrózásra is 
alkalmasak.

A fix fókuszú makroobjektívek 
számos gyújtótávolsággal kap-
hatók, a nagylátószögű 28 mm-
estől nagyjából a 200 mm-es te-
léig bezárólag. A leggyakrabban 
használt fókusztávolságok vala-
hol e tartomány közepén vannak, 
50–150 mm között. Az optikák 
közelpontja és munkatávolsága a 

steiner gábor

Makrók portréhoz is
tamron 60/f2 és 90/f2,8 makroobjektívek
A 21. század fotósainak 
tükörreflexes gépein 
túlnyomórészt zoom 
objektíveket látha-
tunk. Bár ezek a 
lencsék hatalmas 
előnyt jelentenek 
a gyorsaságban, 
egyes tulajdon-
ságaik bizonyos 
esetekben korlá-
tozhatják lehetősé-
geinket. Egy jó portréhoz, 
makrofelvételhez vagy sze-
gényes fényviszonyok között 
nagyobb sikerrel használhatunk fix 
fókuszú objektívet, amelyek közül most 
egy 60 és egy 90 mm-es, nagy fényerejű 
makrót teszteltünk a Tamron kínálatából. Portrézáshoz is kiválóak.
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fókusztávolsággal általában 
nő. (A közelpont a filmsík-
tól számított legközelebbi 
pont, amelyre az objek-
tív még élesre állítható. A 
munkatávolság is hasonló 
fogalom, az objektív és a 
tárgy minimális távolságá-
ra utal.) A gyújtótávolság-
gal általában az objektívek 
árai is növekednek.

Tamron SP AF 
90 mm F/2,8 
Di Macro 1:1

(Model 272E)
A 120 ezer forint körü-
li áron kapható objektív az 
egyik legjobb ár–érték arányú 
makroobjektív a piacon. Kicsi, 
könnyű (mindössze 405 gramm 
súlyú), fényerős, jók az illesztései, 
nem „kotyog”, a burkolata kel-
lemes tapintású, a megfelelő he-
lyeken csúszásmentesítve. Annak 
ellenére, hogy az objektív a bajo-
netten kívül műanyagból készült, 
masszív felépítésű, ami garantál-
ja a tartósságát. A rajta elhelye-
zett fókuszgyűrű széles és köny-
nyen forgatható, így nem okoz 
gondot a pontos kézi élességállí-
tás sem. Az autofókusz rendszer a 
megszokott módon, az objektíven 
elhelyezett kapcsolóval iktatható 
ki, de a fókuszgyűrű előretolásá-
val maga a gyűrű is leválasztható 
az élességállító mechanikáról, így 
az AF használatakor a gyűrű és át-
tételei nem jelentenek plusz terhet 
a mozgató motornak.

Élességállítás közben a lencse 
hossza változik, ami a közelpont 
körüli helyzetben már jelentős 
növekedéssel jár. A frontlencsét 
a tervezők mélyre helyezték, így 
minimális a becsillanás és a me-
chanikai sérülés veszélye (akkor 
is, ha nem használjuk a tartozék 
napellenzőt), ami előnyt jelent 
a közelpont körüli fényképezés 

Tamron SP AF 90 mm 
F/2,8 Di Macro 1:1 

(Model 272E)
•  Fókusztávolság: 90 mm
•  Fényerő: 2,8
•  Felépítés:  10  lencsetag,  9  cso-

portban, változó tubushossz
•  Élességállítás:  aF,  M,  mechani-

káról  leválasztható  fókuszgyű-
rű

•  látószög: 27 fok
•  közelpont: 0,29 m
•  Makro leképezés: 1:1
•  szűrőméret: 55 mm
•  Méret: 97×71,5 mm
•  tömeg: 405 g
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esetében. A frontlencse ezen felül 
fixen rögzített, nem forog, így a 
makrovaku vagy polárszűrő hasz-
nálata is egyszerűbb.

A mikromotoros autofókusz 
rendszer pontosságára és sebes-
ségére sem lehet panasz. Kis gya-
korlattal akár a mozgó rovarok is 
jól követhetők, miközben az AF 
a kép tárgyán képes az élességet 
tartani. Ráadásul az automatikus 
élességállításon még gyorsítha-

tunk is, az AF limiter kapcsoló 
használatával. Az elkészült képek 
tanúsága szerint, ha a fotós nem 
hibázik, az objektívvel nem ké-
szülnek életlen képek.

Az objektív képminősége több 
mint kitűnő. Színei természete-
sek, kiváló kontraszttal és opti-
kai aberrációk nélkül. Ez külö-
nösen akkor tűnik szembe, ha 
RAW formátumú képeket készí-
tünk, amikor a tömörítés miatt 

nem vesznek el az apró részletek. 
Rekeszeléssel még tovább javít-
hatunk a képminőségen, amely a 
nagyjából a rekesztartomány kö-
zépső harmadában éri el maximu-
mát. A 90 mm-es gyújtótávolság a 
kiváló makrózó tulajdonságokon 
kívül a portrézásban is jó szolgá-
latot tesz, hiszen a DX és APS-C 
méretű képérzékelőkön ez a leica 
képkockán közel 150 mm-nek 
megfelelő látószögű képet rajzol, 
ami ideálisnak tekinthető portrék 
esetében, a képminőség pedig eb-
ben az esetben is a fentebb leír-
taknak megfelelő.

Tamron SP AF  
60 mm F/2 Di II LD 

[IF] MACRO 1:1
(Model G005)

A 60 mm-es Tamron makroobjek-
tív immár a második generációt 
képviseli. Legszembetűnőbb tu-
lajdonsága a 2-es fényerő, ami ki-
váló lehetőséget ad a fotós kezébe, 
ha gyenge fényviszonyok között 
kell felvételt készítenie, vagy az 
objektív elé kerülő aprócska mo-
dell gyors mozgása nagy zár-
sebességet igényel. A 110 ezer 
forintos legalacsonyabb áron kap-
ható objektív felépítése hasonló a 
fentebb bemutatott 90 mm-es tár-
sáéhoz. A fémbajonettes műanyag 
objektív igényes kidolgozású, kis 
mérete miatt alig foglal el helyet 
a fotóstáskában, és súlyra sem 
gyarapítja érezhető mértékben.

Az APS-C és DX méretű kép-
érzékelővel felszerelt gépeken 
a „full frame”-es gépek kb. 100 
mm-es objektíveihez hasonló lá-
tószögű képet rajzoló lencse ép-
pen megfelelő a portrézáshoz is, 
hiszen ez a látószög még lehetővé 
teszi, hogy ne kelljen modellünk-
höz zavaróan közel mennünk. A 
makrózási képességek hasonlóak 
a bemutatott 90 mm-es objektívé-
hez mind tudásban, mind képmi-

Mi is az a makró?

A tárgyak leképezése az érzékelőre vagy a filmre a fényképezés 
normális folyamata. Ugyanakkor egy tárgy lehet nagyon apró és 
nagyon nagy is a képen. Ezt nevezzük leképezési aránynak. 1:1 
leképezési arányról akkor beszélünk, ha a tárgy eredeti méretben 
kerül a képérzékelőre vagy filmre, azaz ha az eredeti méret 20 
mm, akkor az érzékelőn is 20 mm nagyságban rögzül. Ha a rög-
zített nagyság csak 10 mm, akkor 1:2 a leképezési arány.

Makrofotózásról akkor beszélhetünk, ha a leképezési arány leg-
alább 1:6 vagy ennél nagyobb. (Ez persze nem kötött érték, csak 
tájékoztató jellegű. Újabban nem az érzékelőre, hanem a kina-
gyított képre is vonatkoztatják ezt az arányt, de ezt nem tartom 
helyesnek, mivel a különféle nagyítások méretben jelentősen el-
térhetnek.)

A makroobjektívek olyan különösen jó optikai tulajdonságok-
kal megáldott, általában fix gyújtótávolságú lencsék, amelyek 
kiegészítő felszerelés nélkül (közgyűrű, makro-előtétlencse) ké-
pesek nagyon közelre élességet állítani. Sőt, a tervezésük során 
az elsődleges szempont, hogy a közeli tárgyak leképezésére le-
gyenek optimalizálva. Emellett, felépítésükből adódóan az álta-
luk alkotott kép rajza, felbontása is a legjobbak közé tartozik, ki-
válóan alkalmazhatók tehát más fotós feladat megoldására is. A 
makroobjektívek a normálokhoz használatos segédeszközöktől el-
térően nem rontják a képminőséget, és velük nem veszítjük el a 
közeli és végtelen élességállítás párhuzamos használatának lehe-
tőségét sem.

Velük ellentétben a közgyűrűket és makro-előtétlencséket olyan 
meglévő objektívekkel használjuk, amelyeket gyártójuk nem kor-
rigált optikailag a makrózáshoz szükséges kis tárgytávolságra, 
így makrózásra történő használatuk a felbontás csökkenését (a 
lencse optikai felbontása, ami nem azonos a képérzékelő felbon-
tásával!) és különböző optikai torzulásokat, aberrációkat okoz-
hatja. Ráadásul ezeknek a kiegészítőknek a használatakor elve-
szítjük a távoli fókuszálás lehetőségét is, amíg a közgyűrűk vagy 
az előtétlencse a gépre van szerelve, csak egy kis tartományon 
belül tudunk fókuszálni, a távoli fókuszhoz ezeket a segédeszkö-
zöket le kell szerelnünk, ami időigényes és külön odafigyelést is 
szükségessé tesz.
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nőségben. Ennek az objek-
tívnek a felépítése azonban 
kicsit egyszerűbb, hiszen 
nem található rajta AF 
limiter, és az élességállító 
gyűrű sem választható le 
a többi mechanikai elem-
ről, viszont, ahogy azt az 
IF jelölés is mutatja, társá-
val szemben belső élesség-
állítású, aminek köszön-
hetően a hossza fókuszálás 
közben nem változik. Az 
objektív AF rendszere ta-
lán egy leheletnyivel lom-
hább nagyobb gyújtótávol-
ságú társáénál, ez azonban 
képességeire nincs számottevő 
hatással, főleg mert képminősége 
ugyanolyan kiváló.

Összegzés

Mind a 90, mind a 60 mm-es ob-
jektívet kifejezetten digitális fény-
képezőgépekkel történő haszná-
latra (Di) optimalizálták, de ez 
nem jelenti azt, hogy filmes gé-
peken nem teljesítenek kiválóan. 
Az optikák full-frame-es és en-
nél kisebb képérzékelős gépeken 
is használhatók, és rendelkezés-
re állnak valamennyi nagy gyártó 
gépvázaihoz. A 90 mm-es válto-
zat szolgáltatásban némileg töb-
bet nyújt, elenyésző árkülönbözet 
mellett.

A gyors élességállítást igény-
lőknek kedvez a nagyobb gyújtó-
távolságú változat AF limitere és 
leválasztható élességállító gyűrű-
je, viszont a 60 mm-es lencse 2-es 
fényereje csúcsnak számít ebben 
a kategóriában, és a fix hosszúság 
is nyújthat előnyöket.

Képminőségben azonban egyik 
objektív sem okoz csalódást, sem 
makrózáskor, sem portré fény-
képezésekor. Az objektíveknek 
mind a felbontó képessége, mind 
torzításmentessége kiváló fotókat 
eredményez, szegényes fényvi-
szonyok között is.

Tamron  
SP AF 60 mm F/2 Di II 

LD [IF] MACRO 1:1
(Model G005)

•  Fókusztávolság: 60 mm
•  Fényerő: 2
•  Felépítés: 14  lencsetag, 10 cso-

portban, fix tubushossz
•  Élességállítás: aF, M
•  látószög: 26,6 fok
•  közelpont: 0,1 m
•  Makro leképezés: 1:1
•  szűrőméret: 55 mm
•  Méret: 80×73 mm
•  tömeg: 400 g
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Ha a fényképezőgé-
pet kézben tartjuk, 
testünk lesz az áll-
vány. Ugyanolyan 
rezgésmentes, szi-
lárd alátámasztást 
kell biztosítanunk a 
fényképezőgépnek, 
mint amilyet egy 
jó állvány nyújt. Az 
állványokkal szem-
ben hátrányunk az 
a tény, hogy léleg-
zünk, ver a szívünk, 
fáradnak a végtag-
jaink, tömegközép-
pontunk imbolyog, 
főleg állás közben. 
A két kéz viszont 

– gyakorlott fotós-
nál – egyben előny 
is, hiszen az állvány 
csak alátámaszt, 
legtöbbször csak 
egy helyen, míg a 
kezünk – persze 
csak az egyik – 
függeszteni is képes. 
Vigyázni kell azon-
ban arra, hogy a 
függesztő kéz való-
ban stabilizáljon, 
ne pedig a berá-
zás forrása legyen.

1
Török György Hogyan 

tartsuk
a fényképezőgépet? 
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Á ltalában érvényes az a tapasz-
talat, hogy kilégzés közben 

kell exponálni. Némi gyakorlattal 
a szívveréshez is lehet alkalmaz-
kodni, azaz akkor kell exponálni, 
amikor a szív éppen pihen. A szív 
dobbanása ugyanis a végtagok 
mellett a mellkast is megmozdítja, 
márpedig a mellkason támaszko-
dik – felülről – a felkar, amelyet a 
lapocka is támaszt, ami ugyancsak 
a mellkasra támaszkodik – hátul-
ról. Ez így elég instabilnak hang-
zik, és persze az is! Nem árt tehát, 

ha ismerjük testünket. Gyakran a 
biztosabb kezű fotós csak azért 
tart ki 1-2 fényértékkel is hosz-
szabb expozíciós időt, mert figyel 
a tüdejére és a szívére. Valamint 
gyakorlottabb már a fotózásban.

Persze nem minden esetben 
várhatjuk meg a szívverés és a 
légzés összhangját, hiszen sport-
fotónál, riportnál adott pillanatban 
kell fényképezni. Gyakran igaz-
nak bizonyul ez az állítás a portré- 
és a modellfotóban is, különösen 
akkor, ha dinamikusan mozga-

tott felvételi alannyal dolgozunk. 
Ilyenkor csak annyit tehetünk, 
hogy rövidebb zársebességet vá-
lasztunk, és vállaljuk ennek kö-
vetkezményét: magasabb fény-
érzékenység (ISO) és nyitottabb 
fényrekesz. Vegyük az elmon-
dottakat komolyan, mert tanítási 
óráim alkalmával gyakran nyo-
mom le nevetve az „L-es” Canon 
objektíveket a kitobjektívekkel 

– képélességet tekintve. Egysze-
rűen azért, mert a diák nem tart-
ja helyesen a fényképezőgépét, 1
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ezért berázza egy picit a felvételt, 
illetve nem tudja a RAW-konver-
tert helyesen kezelni, ezért JPEG-
ben fényképez.

A képek visszanézése?

Amíg a fényképezőgép zárja kat-
tan, és a zárfelhúzó-tükörmozga-
tó motorok működnek, a fényké-
pezőgépet szilárdan kell tartani! 
Az utóbbi időben arra lettem fi-
gyelmes, hogy sok felvétel azért 
van berázva – akár 1/125 s-mal is 

–, mert a diák rántja el a gépet a 
szeme elől, hogy megnézze a hát-
oldali képernyőn az elkészült fel-
vételt. Megdöbbentő, hogy még 
relatív rövid idő esetén is megtör-
ténik ez az egész, de hát ennyire 
össze van hangolva a mutatóujj 
(„exponálóujj”) a gép elrántásá-
val. Egyébként ezt a rögzült ref-
lexet istentelenül nehéz törölni, 
tehát vigyázzunk, nehogy rászok-
junk az elrántó mozdulatra. Szó 
szerint, expozícióról expozíció-
ra „ütni kell a fejét”, azaz rá kell 
mordulni a diákra egy egész gya-
korlaton keresztül, és ezt hetekig 
kell trenírozni, hogy elfelejtse 
az elrántást. Kínomban már odá-
ig jutottam, hogy fekete ragasz-
tószalaggal leragasztottam a ki-
jelzőt, és azt mondtam, képzelje 
azt, hogy most filmre fényképez, 
és nincs képvisszanézés. Vissza-
nézhetjük persze a képet, csak le-
gyünk nyugodtak, és mielőtt a gé-
pet megmozdítjuk, várjuk meg, 
hogy a mozgások elhaljanak a 
gépvázban.

Karok a test mellett!  
Fényképezőgépet  

az archoz szorítani!  
Mindkét láb súlyt visel!

A nyugodt test – és tudat, lásd az 
előző pontot – még nem elegendő. 
A karokat finoman a testhez kell 
szorítani, hogy a mellkason meg-

támaszkodjanak. A szorítás ne le-
gyen görcsös, mert az ugyancsak 
növeli a berázás valószínűségét. 
A fényképezőgépet – ugyancsak 
finoman – szorítsuk az arcunk-
hoz, az orr csontos részéhez, a 
homlokhoz. Természetesen ah-
hoz a csontos felülethez, amely-
hez a gép az adott formátumban 
(álló vagy fekvő) hozzáér. Megle-
pő, de ennyi óvintézkedés elegen-
dő, az emberi test ugyanis megfe-
lelően teherbíró, stabil szerkezet. 
További biztonságot az adhat, ha 
a könyököket vagy az egész tes-
tet támasztani tudjuk egy stabil 
felületen. Színházi fényképezés-
nél például a könyökök támasz-
kodhatnak az előttünk elhelyez-
kedő szék támláján, vagy falnak 
támaszkodhatunk, ha erre van le-
hetőség.

A testtartáshoz még annyit, 
hogy mindkét lábon legyen terhe-
lés, ne csak az egyik tartsa a test-
súlyunkat! Álljunk kis terpeszben, 
a vállszélességnél kicsit nyitot-
tabban. Kerüljük a hajlított lába-
kat, mert ezek berázásra hajlamo-
sítanak.

A képstabilizátor

A képstabilizátor általában 2-3 
fényértéknyi nyereséget nyújt a 

„személyre és fényképezőgépre 
szabott” berázási határhoz képest. 
Az újabbak, melyek a test imboly-
gását is figyelembe veszik, akár 

3-4 fényértéknyi többletszabadsá-
got is nyújtanak. Vigyázzunk arra, 
hogy minden fotós keze másképp 
remeg be, illetve az egyes DSLR 
vázak is különböző módon rezo-
nálnak. Ismerjük hát ki saját gé-
pünket és saját kezünket az egyes 
objektíveknél és képstabilizátorok-
nál, és ezzel a tapasztalati adattal 
dolgozzunk. Azaz: mérjük be sa-
ját magunkat és felszerelésünket, 
hogy hogyan térünk el az 1/f sza-
bálytól.

Idetartozik az is, hogy a berá-
zási határon túl 1-2 fényértékkel 
készíthetünk éles képeket kéz-
ből, ha gyakorlottan dolgozunk 
kezünkkel, légzésünkkel és szív-
verésünkkel, valamint lehetősé-
günk van arra, hogy több felvé-
telből válasszuk ki a legélesebbet. 
Ez a többlet záridőtartomány per-
sze semmiképpen sem működik 
az 1/4 s-nál hosszabb záridőknél, 
de képstabilizátoros fotózásnál 
is rendelkezésre áll. Az általános 
tapasztalatok szerint a berázá-
si határhoz képest 1 fényértékkel 
hosszabb expozíciós időnél 3–4 
felvételből lehet egy tűéleset lőni, 
míg 2 fényértékkel hosszabb ex-
pozíciós időnél 8–12 felvétel kö-
zött lesz egy tűéles.

Kézben tartott gép 
– fekvő formátum

A jobb kéz a markolatot fogja, 
míg a bal kéz alulról támasztja az 
objektívet. A bal kezet sokan rosz-
szul tartják! Oldalról nyúlnak be 
a gépváz elé, és csak a bal kéz hü-
velykujja támasztja alulról az ob-
jektívet. Így a gép bal kézzel is 
csak függesztve van, ami instabil-
lá teszi a géptartást! A helyes tar-
tás szerint: a bal kezet az objektív 
alá toljuk, a bal tenyeret felfelé 
fordítjuk, és a tenyérbe illesztjük 
az objektívet. A bal kéz így alá-
támaszt, míg a jobb kéz függeszt, 
ami biztosabb tartást ad. Ha a 
gépváz kisméretű, vagy nincs 
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fent a vertikális markolat, akkor 
a jobb kéz kisebb ujjai alulról is 
támasszák meg a gépet (1a és 1b 
kép).

Itt hívom fel a figyelmet arra, 
hogy a mai gépek képminősége 
gyakran csak leheletnyit tér el az 
egyes árkategória-szintek szerint. 
Az éles képek érdekében ezért ér-
demesebb annak alapján válasz-
tani, hogy ki melyik vázat tudja 
jól fogni. Most persze sokaknak 
ökölbe szorult a keze, de több tíz-
évnyi tapasztalat alapján beszélek, 
és van egy ember–gép összhan-
got megteremtő terület is: az er-
gonómia. Nos, az én nagy kezeim 
a legnagyobb kisfilmes vázakat 
tudják jól fogni (például Canon 
1D), illetve a belépő szintet (pél-
dául Canon 1100D, Canon 500D). 
A nagy váz nagy fogantyúja ideá-
lis a kezemnek, mert nagyméretű 
ujjaim nem ütköznek fel a gépvá-
zon, olyan nagy a markolat suga-
ra. A belépő szint kisméretű vázai 
pedig olyan picik, hogy a kezem-
be szinte „becsomagolom” a gé-
pet, a jobb kéz két ujja a vázat 

alulról is támasztja, és az ujjaim 
tulajdonképpen nem is a marko-
laton, hanem a gépvázon feksze-
nek fel. Ugyanúgy, mint a régeb-
bi, még markolat nélküli vázak 
esetén. Ellenben az üzlettársam 
kisebb kezének ugyanaz a problé-
mája a belépő szintű Canonokon, 
mint nekem a középosztály vá-
zain (például Canon 60D, Canon 
7D): az ujjai pont olyan hosszúak, 

hogy kicsit túllógnak a fogantyún, 
azaz felütköznek a vázon. De any-
nyira már nem hosszúak, hogy jó 
fogást vegyenek fel. Így az ujjper-
cek végei és a körmök találkoznak 
a vázzal, ami biztos fogást nem 
eredményez, ráadásul kényelmet-
len is a fotósnak, ami a berázási 
hajlamot növeli. Kisebb kézzel 
viszont jól kezelhetők a nagyon 
nagy vázak, bár találkoztam már 

1a 1b
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olyan fotóssal is, akinek a csúcs-
gépek markolatai már kezelhetet-
lenül nagyok voltak. A testméret-
különbségek egyébként máshol is 
megmutatkoznak a géptartásban.

Kézben tartott gép 
– álló formátum

Ezt a helyzetet is sokan elrontják! 
Általában úgy fordítják a fotósok 
a gépet, hogy az exponálógomb 
felülre kerül. Ennek viszont az a 
következménye, hogy a jobb kéz 
eltávolodik a mellkastól és szaba-
don lebeg. Ez az instabil jobb kéz 
pedig berázza a felvételt. Különö-
sen akkor, ha a bal kéz is rosszul 
fogja a gépet (lásd fentebb). A he-
lyes fogás az, amikor a jobb kéz 
is alulról támaszt. A gépet fordít-
suk úgy, hogy az exponálógomb 
alulra kerüljön, a jobb kéz tenyere 
forduljon a mellkasunk felé, majd 
ragadjuk meg a markolatot. Expo-
nálni a hüvelykujjunkkal kell. Ezt 
meg lehet szokni, és mivel a vál-
lunkat nem emeljük meg ebben a 
testhelyzetben, nem is fáradunk 
el olyan hamar. Megjegyzem, ez 
a géptartás még biztonságosabb, 
mint a fekvő gép tartása, ugyan-
is mindkét kéz alátámaszt, egyik 
sem függeszt (2a és 2b kép).

Kézben tartott gép –  
fekvő formátum – grippel 

(portrémarkolattal)
A gép tartása megegyezik a fo-
gantyú nélküli gépek tartásával 
(3a és 3b kép).

Kézben tartott gép –  
álló formátum – grippel 

(portrémarkolattal)
A vertikális grip tulajdonkép-
pen fekvő formátumban is lehe-
tővé teszi az álló formátumban 
már megszokott géptartást, éppen 
ezért a géptartás az előző ponttal 
megegyezik (4a és 4b kép).

2a 2b

3a 3b

4a 4b
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egy ideig a markolaton a vakupa-
pucs. Így jobb volt a súlyelosztás, 
a jobb kézbe jobban belesimult a 
vakuval szerelt gép, valamint álló 
formátumban is az objektív felett 
villant a vaku. Ezért jobb a nyeles 
vaku is, és ezért vannak vakutartó 
keretek is.

Arra kell figyelnünk, hogy az 
árnyék a felvételen szereplők 
mögött legyen, ne pedig előttük. 

Kézben tartott gép,  
hosszabb zoomok  

vagy teleobjektívek esetén  
– könyöktámasz

A fényképezőgép súlypontja na-
gyon előre kerül ebben az esetben. 
Ilyenkor a kisebb testméretű fo-
tósok használhatják a könyöktá-
maszt. A bal kéz vízszintesen van, 
és a könyökhajlatba fekszik bele 
az objektív fényellenzője, illet-
ve eleje. A bal kéz a jobb kéz al-
karját fogja. Harántterpeszben ál-
lunk ilyenkor: a bal láb előrelép, 
a jobb hátul támaszt. Meglepően 
biztos ez a fogás, melyet lövészek 
is használnak, ha pisztollyal kell 
messzebbre lőni (5a és 5b kép).

A vaku a prizmán  
– fekvő formátum

A vaku ilyenkor az objektív fe-
lett villan, ami a legtermészete-
sebb hatást nyújtja. A géptartás 
megegyezik a fekvő gép tartásá-
val, csupán annyival egészíthe-
tő ki, hogy a vaku testét a hom-

lokunknak támaszthatjuk, ezáltal 
biztosabb fogást nyerünk (6a és 
6b kép).

A vaku a prizmán  
– álló formátumban

Itt nagy a baj! A vaku az objektív-
hez képest oldalt villan, ami na-
gyon természetellenes árnyékokat 
szül. Emiatt volt a Pentaxokon 

5a 5b
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Különösen esküvői fotónál! Eh-
hez úgy kell fordítanunk a gé-
pet, hogy a párhoz – vagy más il-
lusztris személyekhez – képest a 
vaku az objektív túloldaláról vil-
lanjon. Cégvezetők és politiku-
sok sem szeretik, ha fizimiskájuk, 
adott esetben nem esztétikus or-
ruk még egyszer rajta van a fel-
vételen: a falon, árnyék, sziluett 
formájában. Az orrkérdés pedig 
kardinális a menyasszonyoknál. 
Vagyis azt mondom, hogy a vaku 
felülírja a gép függőleges tartásá-
nál mondottakat, és adott esetben 
másik irányba kell fordítani a va-
kuval szerelt gépet, hogy az ár-
nyékképződés megfelelő legyen a 
fotón (7a és 7b kép).

A vaku a prizmán – álló 
formátumban – grippel 

(portrémarkolattal)
Hiába a grip, hiába minden! Ha 
a vakut pont az ellentétes oldal-
ról kell villantani, akkor a grippel 
szerelt gép pont úgy fordul, hogy 
bal kézre esik a grip, rajta pedig 
lefelé áll az exponálógomb. Ilyen-
kor a gépet grip nélkülinek kezel-
jük, és a vertikális formátumnál 
leírt módon mindkét kézzel alul-
ról támasztjuk (8a és 8b kép).

A vaku a prizmán – álló  
formátumban – vakutartó 
kerettel („flash bracket”)

A vakutartó kereten kényelmes 
markolatot találunk, és a kereten 
belül fordul álló vagy fekvő for-
mátumba a fényképezőgép. A ke-
ret a gép biztos fogását segíti jobb 
kézzel, míg az objektívet a bal 
kéz – a fentebb ismertetett módon 

– alulról támasztja. Akár álló, akár 
fekvő a formátum, a jobb és a bal 
kéz ugyanott marad, a vaku pedig 
felülről villan. Ez a legtökélete-
sebb megoldás, esküvői fotósok 
számára elengedhetetlen.

(Folytatjuk.)

6a 6b

7a 7b

8a 8b
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A horizont
jelentősége a tájképben

Vajda János
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A tájképek nagy része nyílt, széles távlatot befogó kép. Ezek 
mindegyikén fontos meghatározó elem ég és föld vagy víz talál-
kozási vonala, a horizont. Ez a vonal ellenmondást hordoz magá-
ban: a végtelen terek találkozási vonala, a végtelenek vizuálisan 
elérhető, illetve ábrázolható határa. A természet folyamato-
san jelenlévő illúzióinak egyik misztikuma. Ennek képi érzékel-
tetése a legizgalmasabb tájfotográfiai feladatok közé tartozik.

Az eredeti felvételen a horizont vonala még a klasszikus alsó harmad-
ba került, de maga a látvány inkább a 16:9-es képformátumnak fe-

lelt meg, így alsó vágással egy kissé alább került, de ezzel látványosan 
hangsúlyossá is vált az égen a finom párajáték. A homokpadon lévő si-

rályok apró fehér foltjai mágnesként vonzzák a szemet, ezzel ellensú-
lyozzák a fák súlyos tömbjét, és jó helyen rögzítik a szemet is. Az ég kék-

jét polarizációs szűrővel lehetett megfelelő tónusban visszaadni.

1. kép
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A valóságot szemlélve sze-
münk a táj előtere és az ég 

végigpásztázása után a horizon-
ton nyugszik meg, egy stabil, ott 
elhelyezkedő elemre összponto-
sítva (2. kép). Egy képet szemlél-
ve ugyanezt tesszük. Ezért a hori-
zont képen belüli helyzete döntő 
fontosságú.

Az ókori egyiptomiak fektették 
le – a mai napig a művészetek és 
az építészet egyik legalapvetőbb 
arány meghatározását – az „arany-
metszés” szabályát. Két egymás-
hoz tartozó, de eltérő méretű elem 
akkor van arányban egymással, ha 
a kisebb úgy aránylik a nagyobb-
hoz, mint a nagyobb az egészhez.

Ennek megfelelően egy kép 
aranymetszésvonalai a függőlege-
sen és vízszintesen három egyen-
lő részre osztó két-két vonal kö-
zelében húzódnak, míg ezek 
metszéspontjai a kép súlypontjai 
is egyben (1. ábra). Ez a legalap-
vetőbb elrendezési elv, amelyet 
szem előtt tartva arányos, nyugal-
mat sugalló kompozíciókat fény-
képezhetünk.

A középen – akár függőlegesen, 
akár vízszintesen – végighúzódó 
horizontvonal (illetve választó-
vonal) azért nem szerencsés, mert 
a két egyenlő részre osztott kép-
ből nem derül ki, hogy melyik a 
hangsúlyosabb rész. A 2. ábrán 
jól látható, hogy a még eltérő tó-
nusú, de egyenlő méretű részek 
közül sem lehet eldönteni, melyik 
a hangsúlyos. Egy képben gya-
korlatilag két (vagy jelen esetben 
négy) különálló képet láthatunk. 
Nagyon kevés az olyan eset (leg-
inkább tükröződések együtt fotó-
zása), amikor helyén való a kép 
közepén futó horizont (3. kép).

Az, hogy a horizont vonala me-
lyik aranymetszésvonalhoz essen 
közelebb, minden esetben azon 
múlik, hogy az adott képnek me-
lyik a tartalmilag hangsúlyosabb 
része. Az arányos ábrázolástól, a 
szabályoktól való eltérés meg-

● A képen bőven van látnivaló, ugyanakkor a pontosan alsó harmadba 
helyezett súlyvonal (a mezőszél) és a bal alsó súlypontban lévő virágos fa 
megteremti a kép egyensúlyát, dacára a rajzos felhőzetnek és az elöl le-
gelő állatoknak is. Akárhová is kalandozik a szemünk, előbb-utóbb azon 
a fán pihen meg, ahonnan át is tekinthető szemmozgás nélkül a kép.

● Amikor elfogadott a középen megosztott kép, hiszen a két fél összetar-
tozik, még ha egymáshoz képest eltérően is látszanak a képen. A vágással 
erőteljesen oldalra helyezett fa billenti ki a képet a sematikus állapotból.

2. kép

3. kép
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engedett, olykor kívánatos is, de 
mindenkor csak a kép tartalmát 
erősítő esetekben. Az eltúlzott 
arányú ábrázolás sokszor feszül-
tebbé, nyugtalanabbá, ugyanakkor 
egyedivé és hangsúlyossá is teheti 
a képet. Tehát mindenképpen ér-
dekesebb képi hatást érhetünk el, 
ha a horizontvonalat feljebb vagy 
lejjebb toljuk az aranymetszésvo-
naltól a kép széle felé. Ez indokolt 
is minden olyan esetben, amikor a 
kép valamelyik része tartalmilag 
jóval hangsúlyosabb a másiknál 
(4. kép). Például egy szép, rajzos 
felhőzetű eget érdemes nagy felü-
letben megjeleníteni a képen, kü-
lönösen akkor, ha az előtér amúgy 

érdektelen, csupán a tér érzékelte-
tése miatt helyezzük el a kép alsó, 
elenyésző részén. Ezzel szemben, 
a gazdag, vagy érdekes tartalmú 
előterek hangsúlyozását a kép fel-
ső harmadába helyezett horizont-
tal lehet hangsúlyozni (5. kép). 
Érdektelen vagy felhőtlen ég ese-
tében akár egészen túl efölé tolva. 
Ilyenkor azonban a súlypontok is 
kijjebb tolódnak, arányosan a ho-
rizontvonal fel- vagy letolásának 
mértékével (1a ábra).

A horizonton elhelyezkedő ele-
mek – függetlenül a máshol fel-
lelhetők méretétől és színétől – 
önkéntelenül vonzzák a szemet. 
A 3. ábrán jó látható, hogy a bal 
felső súlypontban elhelyezkedő 
nagyobb fehér kör ellenére a ho-
rizontot jelképező vonalon, a jobb 
alsó súlypontban lévő kisebb ha-
tározottabban köti meg a szemet, 
mivel a horizonton helyezkedik 
el. Egy (táj)kép szempontjából 
tehát akkor jó a kompozíció, ha 
a horizonton olyan elem találha-
tó, amelyik – megfelelő helyen, 

a súlypontban vagy annak köze-
lében lévén – képes ott tartani a 
szemet, és arról szemmozgás nél-
kül áttekinthető az egész kép. Az 
arányok csak így válhatnak át-
tekinthetővé és egymáshoz mér-
hetővé. A különböző felületeket 
és elemeket csak így érzékelhet-
jük együtt, de saját szerepükben 
vagy jelentőségükben. Az ábra jól 
szemlélteti azt is, hogy a világos, 
de főleg a fehér képi elemnek 
ilyenkor milyen fontos a szerepe. 
Kiváltképp az összességében sö-
tétebb tónusokból álló képeken. 
A kisebb világos foltok minden 
esetben erősen vonzzák a szemet. 
Ebből adódik az is, hogy egy vi-
lágos összhatású képben a hori-
zont súlypontjába sötét elemnek 
kell kerülnie. Fontos tehát, hogy 
erősen eltúlzott arányú képeknél 
a horizontvonal súlypontjában, 
vagy ahhoz közel legyen valami 
határozott elem, amely meg tudja 
kötni a szemet. Mindig töreked-
ni kell arra is, hogy a hangsúlyos 
rész elemeinek elrendezése a ho-

● A kékes összhatású, érdekes fel-
hőrajzú kép felső része erőteljesebb. 
Ezt lehetett tovább növelni a 16:9 
oldalarányú vágással a sárgás elő-
tér rovására. A vékony felület így 
nem kiegyenlíti, hanem erősíti az 
ég hatását. A két kiugró fa, és a kö-
zöttük húzódó mélyedés törést visz 
a két réteget elválasztó hegyvonu-
latba, ezzel tartva egyensúlyban a 
képet, hiszen a szemünk is ezen a 
ponton talál „megnyugvást”. Eb-
ben nagyban segít a felette lévő, 
szinte világító felhő.

4. kép

1a ábra 2. ábra 3. ábra

1. ábra
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rizonton elhelyezkedő kulcselem 
felé terelje a szemet (lásd ismét 
az 5. képet). Figyeljünk azonban 
arra is, hogy a kép perifériáira ne 
kerüljön semmi olyan, főleg va-
kítóan világos, kicsiny folt, ami 
összességében „kilóg” a képből, 
mert ez minden esetben „kiveze-
ti” a szemet, felborítva a kompozí-
ciót (6. kép).

Ha az eltolt horizontú kép vilá-
gítása nem kiegyenlített (vagyis 
az előtér és háttér fényviszonyai-
nak nagy a megvilágítási különb-
sége), számoljunk azzal, hogy a 
világosabb ég vagy a sötétebb elő-
tér kedvezőtlenül befolyásolhatja 
az expozíciót. A részek kimérése 
után az expozíciót is a számunk-
ra hangsúlyosabb rész irányába 
toljuk el, mivel azon fontosabb 
a pontos tónusmegjelenítés. Ha 
mind a kettőt részletgazdagon kí-
vánjuk ábrázolni, film esetében fél-
szűrőt célszerű alkalmazni, míg di-
gitális fényképezésnél azt a köztes 
értéket kell megtalálnunk, amely-
ből a RAW-konverter segítségével 
két használható tónusú képet tu-
dunk kibontani. Jó megoldás lehet, 
ha biztosan állványra helyezett 
géppel két különböző expozíci-
ót készítünk a helyszínen, és a két 
kép digitális állományát a horizont 
mentén összemaszkoljuk, azaz 
képszerkesztő programban a két 
képet egymás fölé rétegelve, ré-
tegmaszkkal egyesítjük. Megfele-
lő fényviszonyú, „felhőgazdag” ég 
esetén a polarizációs szűrő mindig 
jó segítség az ég felől érkező több 
fény megszűrésére (1. kép).

Természetesen készülnek olyan 
tájképek is, ahol az ég nem kép-
alkotó elem. Azonban ezekben 
az esetekben is él a képmegosz-
tó szabály, vagyis a téma határoz-
za meg, hogy a kép melyik részét 
ábrázoljuk hangsúlyosabban vagy 
olyan módon, hogy arra terelhes-
sük a figyelmet. A kép súlypont-
ba kötése ilyenkor talán még fon-
tosabb, hiszen az ég „hiányában” 

● Az elhagyott bauxitbánya erezett textúrája és az előtte komplemen-
ter színben pompázó csemete miatt az előteret kellett hangsúlyosan áb-
rázolni, még a rajzos ég ellenére is. A minták oda-vissza vezetik a szemet 
a horizont és az előtér között, de a kép áttekintése után a felső súlyvonal 
közelében elhelyezkedő, két domb közötti vágaton nyugszik meg a szem.

5. kép
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beszűkül a tér, elvesznek az ará-
nyok (7. kép).

A horizontvonallal kapcsolatos 
egyik legfontosabb szabály, külö-
nösen víz esetében, hogy az nem 
lehet ferde! (Ha víz van a képen, 
mindig az számít a horizontvonal-
nak!) Nincs abszurdabb látvány a 
kép valamelyik oldalán „kifolyó” 
víznél, kivéve azokat az eseteket, 
amikor egy extrém művészi hatás 
érdekében tudatosan döntjük meg 
ezt a vonalat. Ennek azonban ké-
pileg indokoltnak kell lennie, nem 
valamiféle trendkövető ideának.

Ha a horizontot jelentő talaj lej-
tős, legyen mindig valami füg-
gőleges elem a képen, ami tám-
pontjául szolgálhat a szemnek (8. 
kép)!

● Bármennyire is jó helyen van 
a templom a kompozíció szem-
pontjából, nem a sok fehér épület 
vonja el róla a tekintetet, hanem a 
kép két alsó szélén lévő kicsiny fe-
hér foltok, főleg a szélső villanyosz-
lop és jobbra a két kicsi kerítéselem. 
Ezek nem engedik megállapodni a 
szemet a kép súlypontjában.

● A zárt tájban a vízen megtörő fényvonal jelenti a horizontot, azaz a kép 
elválasztó vonalát. Az azon elhelyezkedő, vakító fényben ragyogó csónak 
meg is teremti a kép súlypontját, és egyben a tér arányait is érzékelteti. 

● Ezen a képen látszatra semmi sem egyenes. Csak a horizont mögül elő-
bukkanó, függőleges középvonalú traverz ad támpontot a szemnek. A 
drótoktól összekuszált kép nyugtalanságát a szelíd felhőzet ellensúlyozza.

6. kép

7. kép

8. kép
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Különlegesen láttatni a szokványost a fotósok régi álma. Sok pró-
bálkozás és megoldás született erre. Ilyen a sziluettfotózás is, ahol 
lényegében arról van szó, hogy a főtémát ne érje fény, csak a hátte-
ret. Még pontosabban úgy lehet fogalmazni, hogy a főtémát sokkal 
kevesebb, szinte csak jelzésszerű fény érje, míg a környezetét ennél 
jóval erősebb. Ebben a kiterjesztett értelemben mutatom be a szilu-
ett hatású fotókat, ami azt is jelenti, hogy ezek témája igen sokrétű 
lehet, nem csupán a jól ismert emberi arc vagy alak.
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Vissza kell nyúlni a kontraszt, 
azaz az ellentét fogalmáig. A 
kontraszt a fotográfiában is vonz-
za a szemet. Sokféle kontraszt lé-
tezik, többek között szín-, irány-, 
téma-, alak-, tónuskontraszt. Fog-
lalkozzunk most ez utóbbival.

■ Mitől és mikor hatásos?

A fotográfus kitűnően tudja ki-
használni azt a helyzetet, amikor 
a főtéma sokkal világosabb, mint 
a háttere. A főtéma kiemelésé-
nek ez nagyon hatásos és elterjedt 
módszere. Azonban fordítva is 
működik: rendkívül figyelemfel-
keltő egy sötét alakzat a világos 
háttér előtt. Ezt a hatást használ-
ják ki például a piktogramokon, 
többek között a közlekedési jel-
zőtáblák jelzésképében (persze a 
hatásmechanizmushoz hozzátar-
tozik az elvonatkoztatás – idegen 
szóval az absztrakció is –, amely-
lyel szintén él a fotográfia).

A sziluettszerűen megjelenő fő-
téma legyen érdekes, határozott 
körvonalú, a háttérbe a lehető leg-
kevésbé belemosódó. A sziluett 
műfaj elődjében, a kínai árnyjáték-
színházban vagy az indonéz vajang 
bábjátékban és mai utódaiban az 
árnyalakokkal mozgást, történést 
is megjelenítenek. A fotográfia 
ugyan a pillanat művészete, azon-
ban megfelelő eszközökkel van 
mód a mozgás érzékeltetésére. A 
sziluettfotó megőrizhet egy olyan 
pillanatot, amelyről egyértelmű, 
hogy mozgás közben készült, de 
lehet a főtéma vagy a háttér be-
mozdult is. A sziluett nemcsak a 
főtéma körvonalait képes megmu-
tatni, hanem feltárhatja az ábrázolt 
tárgy szerkezetét (áttört rajzolat).

Igazán akkor jó a sziluettfotó, 
ha más kompozíciós elveknek is 
megfelel: a főtéma elhelyezése, 
viszonya az előtérhez és a háttér-
hez, tömegarányok, színek összha-
tása stb. A sziluett még hatásosabb 
lehet fekete-fehérben fényképezve 

Sziluett
Krivánszky Árpád

fotó



2�	 FOTO	MOZAIK	•	2012	április

(vagy utólag fekete-fehérbe átté-
ve), minden olyan esetben, amikor 
a színinformáció nem ad pluszt a 
képhez, netán rontja az összhatást, 
a fotó „erejét”.

■ Alkalmazási területek

A természetfotóban számtalan al-
kalom kínálkozik sziluettfotók 
készítésére. Legtöbbször az ég-

bolt az, ami a világos hátteret al-
kotja, s az ellenfény hozza létre 
a főtéma sziluettjét. Ez lehet egy 
szép ágszerkezetű fa. Ha rajzos, 
részletdús például a hajnali vagy 
az alkonyati ég, hagyhatjuk a fo-
tót színesben, de mindig érdemes 
fekete-fehérben is kipróbálni. Le-
het sziluettes egy afféle „városi” 
tájkép, mint például a Duna sza-
lagja az alkonyat vörösében, a ha-

jók és tükörképük hangsúlyos ár-
nyéktömegével.

Ha vadon élő állatokat vagy 
szabadban tartott háziállatokat 
fényképezünk, a szőrzetükön át-
hatoló ellenfény glóriával rajzol-
ja körbe az alakjukat. A sötétebb 
testszínű madarakról a világos ég 
előtt sokszor akkor is sziluettkép 
készül – expozíciókorrekció nél-
kül –, ha nem ezt akarjuk. Nagy 
testű, csapatban vonuló madarak-
ról, például darvakról a színes al-
konyati ég előtt szép sziluettek 
készíthetők. Hosszabb záridőnél 
a bemozdulás miatt szellemszerű 
lesz a fotó. Sok képet, egész so-
rozatokat „lőjünk”, mert az ese-
ményfotóknak mindig sok a se-
lejtje. Takarhatják egymást a 
madarak, nem szép a szárnyál-
lásuk stb. A vízimadarak is há-
lás fotótéma hajnali ellenfényben. 
Ha közel vannak, érdemes derítő 
vakuzást alkalmazni, hogy a sze-
mük becsillanjon. Nem mindig 
sikerül azonban közelre becser-
készni őket, távolabbról, nagyobb 
madárcsoport esetében készült fo-
tón elfogadja a néző a szemek lát-
ványának hiányát.

A másik terület a kisebb-na-
gyobb tárgyak, épületek világa. 
Egy áttört cégér, egy szép ková-
csoltvas kapu vagy rács nagysze-
rű sziluettet eredményezhet. Arra 
vigyázni kell, hogy a háttér maga 
ne legyen zavaros és nagy tónus-
különbségű, esetleg nagy terüle-
ten túlexponált, „kiégett”, mert 
mindez zavarja a sziluett érvé-
nyesülését. Nagyobb építmények 

– hidak, hőerőművek – árnyképei 
is kifejezőek, vagy például egy 
régi temető az öreg sírkövek so-
rával. Utóbbit átalakíthatjuk szür-
keárnyalatossá, s kékes hívót imi-
tálva, a fényerőt feldolgozáskor 
csökkentve akár éjszakai hangu-
latú sziluett is készíthető. Ala-
csonyról kell fényképezni, hogy a 
sírkövek hátterét az ég adja. Pá-
rás időben az ellenfényben fo-

A sziluett meghatározása: a hátulról megvilágított tárgy (per-
sze, lehet személy is) árnyékának a képe. A sziluett francia eredetű 
szó, XIV. Lajos pénzügyminiszteréről, Etienne Silhouette-ről kap-
ta a nevét, akinek szenvedélye volt az árnyképrajzolás. Többnyire 
fejek körvonalait rajzolták profilból, s csodák csodája: a jellegze-
tes körvonalakból rá lehetett ismerni a portré alanyára, másrészt 
nagyon jól mutat a világos alapon fekete árnyalak. Fej- és egész 
alakos sziluetteket könnyen elő lehet állítani fotográfiai úton is. 
Egy időben, a múlt század 10-es, 20-as éveiben nagy divat volt.
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tózott távolabbi objektumok 
árnyképe „felpuhul”, kevésbé 
erőteljes, a közelebbieké vi-
szont megmarad, ami segíti a 
távolságok érzékeltetését eb-
ben a kétdimenziós műfajban.

Ha emberi alak is megjelenik 
a képen, bármilyen kicsinek 
látszik, azonnal főtémává lép 
elő, amely sziluettfotón is ha-
tásos, ha jó helyen van. A ma-
gasban dolgozók sziluettjei is 
felkeltik a nézők figyelmét. Ut-
cai jeleneteknél nemcsak az ég 
szolgálhat világos háttérként, 
hanem a fehér hófelület is.

Több ember mozgása megle-
hetősen kiszámíthatatlan, nem 
lehet „rendezni” őket. A megol-
dás itt is a sorozatfelvétel; utó-
lag kiválaszthatók a jó kom-
pozíciók, sokszor vágásra is 
szükség lehet. A megfelelő vi-
lágos háttér elérésére szolgál 
az alacsony kameraállás. Több-
alakos szoborkompozíció alak-
jai közé becsempészhetők a já-
rókelők, így a szobrász eredeti 
szándékán túlmenő, alkalmi 
kompozíciók születhetnek.

Egy filmforgatás erős fényű 
lámpái glóriát varázsolhatnak a 
ruhák, hajviseletek köré. Szín-
padi előadásban a sziluettsze-
rű hatás egész alakot beborító 
fekete jelmezzel is elérhető. A 
színpad aljzatán megjelenő tük-
röződés az előadás szereplőivel 
izgalmas kölcsönhatásba léphet.

*
A jól megtervezett (vagy el-
kapott) sziluettfotó fénykép-
gyűjteményünk meghatározó 
darabjává válhat, érdemes kí-
sérletezni vele. Távolról sem 
merítettem ki a lehetséges té-
mákat és alkalmazási terüle-
teket. Hogy mást ne mond-
jak, egy jó alakú nő sziluettje 
nagyszerűen mutat a tenger-
parton, naplementében. Fel te-
hát az ellenfények és árnyak 
világába!
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Orosz György
Vadak



�1

a tájban

Mikor két évtizeddel ezelőtt belevetettem 
magam a hazai nagyvadak fotózásába, 
mindenáron olyan képet szerettem volna 
készíteni, amelyiken a becserkelt vadállat 
szinte kitölti a képet. Volt akkoriban egy 
kiváló teleobjektívem, egy Meyer-Optik 
Görlitz Orestegor 500 mm f/5,6, melyet a 
mai napig megőriztem, sőt néhány évvel 
ezelőtt még a Canon EOS 350D vázzal 
használtam is egy átalakítón keresztül.

Vadak
tájkép 
vadakkal
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A kkoriban azokat a képeket, 
melyeken a vad távoli kép-

elemként, esetleg távoli sziluett-
ként jelent meg, nem sokra be-
csültem, mondván, nem tudtam 
elég közel kerülni a témához. Az-
tán az idő múlásával egyre több 
olyan képem született, amelyen 
a vad kitölti a teret, uralja a ké-
pet. Azonban még mindig azt 
éreztem, hogy valami baj van a 
fotóimmal, nem adják vissza azt 
az élményt, amit szeretnék. Ek-
kor jöttem rá, hogy amit addig a 
fotózásnak véltem, nem volt más, 
mint dokumentarista képalkotás, 

de amit valójában szeretnék, az 
az érzékekre ható művészi vadfo-
tók készítése.

De mire van szükség ahhoz, 
hogy a vadakról készült fotográ-
fiánk több legyen egyszerű doku-
mentálásnál?

Ha azt szeretnénk, hogy fény-
képünk beszédes legyen, láttassuk 
a környezetet, a tájat, amelyben 
az állat él! Vannak olyan jelleg-
zetes tájaink, melyek a beavatot-
tak számára azonnal felismerhe-
tők egy-egy kép alapján. Ilyen 
például Gemenc, a vén fűzfák 
övezte holtágaival, alacsony víz-

állásnál a holtágakból kiemelke-
dő homokzátonyaival. De ilye-
nek a gyulaji dombok hullámzó 
fenyérfűvel borított felszínükkel. 
És ilyen számomra az Őrség, har-
sány zöldjeivel, a kaszálórétek 
és erdők váltakozó színfoltjaival, 
meseszerű, erdő övezte tavaival.

Ismernünk kell tehát a tájat, a 
tájegységet vagy tájrészletet, ahol 
fotózni szeretnénk. Tudnunk kell, 
milyen vadra számíthatunk az 
adott élőhelyen. Sokszor persze 
a szerencse is kedvez a fotósnak, 
de én általában feltérképezem a 
helyet vadmozgás szempontjából, 
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majd a helyszíneken többször el-
lenőrzöm a képkivágatokat, meg-
keresem azt a pontot, ahol majd 
érdemes álcázva várakozni, ahon-
nan egy adott napszakban a leg-
szebbek a fények. Aztán biza-
kodva többször felkeresem azt a 
helyszínt, ahol a vadak előfordu-
lási gyakorisága és a látványos 
táji háttér találkozik.

A tájképi élmény a képen egé-
szen odáig fokozható, amikor a 
fotózott állat már maga is csak 
kicsinyke eleme a tájnak. Ezek a 
képek már inkább a tájképek közé 
sorolhatók, mégis többet monda-
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szükséges 
technika

Gépváz. Legalább félprofi, 
de azon belül is a felsőbb 
kategóriás gépvázat aján-
lom, amelyhez jó rajzolat-
tal bíró, minőségi objektí-
vet lehet illeszteni, mert a 
képeknek a részletekben is 
éleseknek kell lenniük. Hi-
ába van kiváló objektívünk, 
ha a gépváz nem tudja ki-
használni és vice versa, hi-
ába a kiváló váz, ha silány 
az optikai minőség. Képe-
inket leginkább fényben 
szegény, hajnali és késő 
délutáni, esti órákban ké-
szítjük. A bemozdulás el-
kerülése érdekében gépünk 
sokszor megköveteli a ma-
gas (1250–2500) ISO érté-
ket. Azt, hogy az előhívott 
kép mégse legyen élvez-
hetetlenül szemcsés, első-
sorban a gépvázban dol-
gozó elektronika minősége 
szabja meg, ezt pedig sok 
esetben a váz kategóriája. 
Fotózni mindig a legjobb 
minőséget adó RAW fájl-
ban érdemes.
Objektív. Nekem nagyon 
bevált egy 100–400 mm-es 
telezoom. Ezzel az objek-
tívvel helyben maradva tu-
dom a képkivágatot szűkíte-
ni vagy tágítani viszonylag 
széles határok között. Fix 
objektív használatával a 
képek minősége jobb lehet, 
de a lehetőségeink korlá-
tozottabbak. A fix objektí-
vek közül én a 300 mm-es 
teleobjektívet részesíteném 
előnyben.
A fentieken túl, mindenkép-
pen szükséges állvány, eset-
leg távkioldó vagy a gép 2 
másodperces időzítője.

nak, érdekesebbek a képet szemlé-
lő számára.

Érdemes kipróbálni, hogy mi-
után sikerült például egy gemen-
ci holtágat fotóznunk a távolban 
átváltó, átúszó szarvasrudlival, 
ugyanazzal a beállítással készítsük 
el a képet a rudli nélkül is. Meg 
fogunk döbbenni a különbségen, 
még akkor is, ha a tájkép önmagá-
ban is gyönyörű.

Meghatározó a kép hangulatának 
szempontjából, hogy egy magányos 
állat – például egy szarvasbika – áll 
szoborszerűen a tájban, vagy eset-
leg egy vaddisznókonda szalad ke-
resztül a képmezőn. A vadakat áb-
rázoló tájkép is lehet csendélet vagy 
dinamikus történések helyszíne.

Ügyelnünk kell arra, hogy az ál-
latot átölelő táj képkivágata önma-
gában is harmonikus legyen. Ne le-
gyenek rossz helyen elmetszett táji 
elemek, zavaróan belógó növényzet, 
faág, fűszálak. Inkább vegyünk szű-
kebb vagy tágabb képkivágatot, de 
a látvány tökéletességére töreked-
jünk! Itt is érvényes az aranymet-
szés szabálya, vagyis amit ki aka-
runk hangsúlyozni a képen, azt ne a 
kép közepére szerkesszük, hanem a 
harmadoló vonalak metszéspontjá-
nak közelébe. Én nagyon szeretem 
hazai vadászfestők munkáit tanul-
mányozni, mert ezek a műalkotás-
ok a legtöbb esetben pont a táj és az 
állat kölcsönös harmóniáját hang-
súlyozzák. A látásmódot tekintve a 
fotós sokat tanulhat belőlük.

A táj más és más arcát mutat-
ja a hajnali fények kibontakozása-
kor és a napnyugta előtti utolsó óra 
perceiben. Ilyenkor változik a leg-
gyorsabban a táj hangulata, a látha-
tó részletek, a tónusok mértéke. De 
mást mutat meg magából a táj bo-
rús időben, esőben és közvetlenül 
eső után. Az évszakok hangulat-
jegyei pedig még jelentősebb ha-
tással bírnak. Gondoljunk a hóbo-

rította erdőre, melyben csak a fák 
törzse húz éles kontúrt a fehér hát-
tér előtt. Ha ezeket a függőleges 
sötét kontúrokat például egy szar-
vas alakja töri meg valamely har-
madoló pont közelében, az tetszeni 
fog a szemünknek.

Használjuk ki a tájat súroló és a 
szórt fényeket!

A vadak fotózásánál fontos 
szempontok lehetnek az állat ha-
bitusa és az évszakokhoz köthető 
viselkedési szokásai is. Gondolok 
itt a szarvasbőgésre vagy a dámok 
barcogására, a dunai holtágakon 
átúszó rudlikra és kondákra, a nyá-
ri réteken szerelmi köröket járó őz-
bakokra és sutákra, a havas tájban 
ugrálva egerésző rókákra, és még 
sorolhatnám a témákat, melyek év-
szakokhoz, időszakokhoz és idő-
szaki viselkedésekhez kötődnek.

Mielőtt elindulnánk a vadak nyo-
mában, érdemes felvenni a kapcso-
latot a helyi természetvédelmi őrrel 
és a helyi vadgazdákkal. Egyrészt 
tudjanak rólunk, hogy a területen 
leszünk, akkor sok konfliktus el-
kerülhető lesz, másrészt kölcsönös 
bizalom esetén sokat segíthetnek 
nekünk információkkal a vadak 
előfordulási helyéről és idejéről.

Ha sikerült elkészítenünk azt a 
fotót, amelyre jólesik ránéznünk, 
amelyre büszkék vagyunk, és amely 
visszaadja annak a pillanatnak a 
varázsát, amikor lenyomtuk az 
exponálógombot, akkor a képet ne 
hagyjuk a digitális világban kallód-
ni! Ezeknél a fotóknál a legszebb, 
leglátványosabb végeredmény a 
bemutathatóság szempontjából, ha 
festővászonra nyomtattatjuk és vak-
rámára feszíttetjük. A mérete leg-
alább 50×75 cm-es legyen! Saját ta-
pasztalatból mondom, megéri!

Végül pedig ne felejtsük, a „va-
dak a tájban” stílusú képek készí-
tésénél a vad és a táj együttes har-
móniájának láttatása a cél!

www.oroszgyorgy.hu
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Fejtsük meg a jó 
fénykép titkát! Ezút-
tal Nagy János 
Egyedül című fel-
vételét igyekszünk 
alaposabban meg-
érteni. Nagy János 
ezzel a képével 
megnyerte a Tót-
komlós záridőben 
című fotópályázat 
első díját. A kiírók 
célja az volt, hogy a 
békési kisváros egy 
évének hangulatait, 
látványait, történé-
seit örökítsék meg 
az amatőr és hivatá-
sos fotográfusok. Az 
elkészült pályamű-
vekkel is gyarapítva 
az egyébként meg-
lehetősen gazdag 
helyi érdekű – de 
a tágabb közös-
ség számára is 
izgalmas – vizuá-
lis emlékezetet.

Mitől 
jó? szarka  

klára  
sorozata

M egunhatatlanul jó érzés, 
hogy fotográfiával foglal-

kozva mindig érhetik az embert 
meglepetések. Ezen a nagyon is 
tágas képkészítői területen soha-
sem mehetünk biztosra. Hiába 
vannak már neves felsőoktatási 
intézmények, ahol a jövő fotó-
művészeit képzik, rangos galé-
riák mérvadó kurátorokkal, ahol 
a fotóművészet krémjét hirde-
tik. Hiába lehet tudni, hogyan és 
hol illene fölbukkannia a tehetsé-
geknek, a hivatalos „játéktéren” 
kívülről rendre előrukkolnak fi-
gyelemre méltó alkotók. A digi-
tális technikának köszönhetően 
egy-egy szélesebb körben meg-
hirdetett pályázaton is jó esély-
lyel fedezhetünk föl arra nagyon 
is érdemeseket.

Az is igaz, hogy a fényképpel 
foglalkozónak erősen gyanakod-
nia kell a szép kép láttán. Ugyan-
is egy-egy jó fotót közepes vagy 
még annál is gyengébb fényké-
pező is „találhat” az út mentén. 
Gyakran előfordul a pályázatokon 
vagy a divatos képmegosztó olda-
lakon, hogy a szerzők csak a má-
sodik, harmadik felvételük után 
árulják el magukat. Az első képük 
remek, a második már nem akko-

ra durranás, majd jön a gyönge 
harmadik és a siralmasan giccses 
többi. Ilyenkor az ember szomo-
rúan konstatálja: igazi, rossz érte-
lemben vett amatőrrel van dolga. 
Olyannal, aki minden komolyabb 
gondolat és elképzelés nélkül va-
dássza a „szép képet”, s véletlen-
szerűen találhat is ilyet, ha van 
egy kis szerencséje. Ám eszme 
hiányában sem válogatni, sem sú-
lyozni, sem alkotóerejét koncent-
rálni nem képes.

A mostani tótkomlósi verse-
nyen többen is tanújelét adták a 
tehetségnek. S örömteli, hogy 
voltak, akik nemcsak egyetlen 
szép képet találtak, hanem – bár 
néha egyenetlen, de – jó sorozato-
kat készítettek. Volt elképzelésük, 
s ahhoz keresték a látványt. Nagy 
János kollekciójában nem vélet-
lenül találni jó képet. Gondolko-
dó ember, tudatos alkotó. Bár pá-
lyaművei között vannak színes és 
fekete-fehér fotók is, és ezek két 
különálló vizuális világot képvi-
selnek, mégis a Tótkomlósról és 
környékéről szóló teljes soroza-
ta formanyelvileg egységes. Min-
den képén – a kiválasztott Egye-
dül címűn is – valamiféle időtlen 
tágasság, befejezetlenség, mese-

Visszatér hozzám a csapvíz
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szerűség jelenik meg. A tágasság 
érzete az alföldi környezetben na-
gyon is kézenfekvő, ám itt többről 
van szó. Ez a lefényképezett táj s 
benne a növények, állatok, embe-
rek valahogyan szinte az időn kí-
vül léteznek. Csipkerózsika me-
séjéhez hasonló módon, bár nem 
teljes bénultságban. Itt a megal-
vasztott időben, az elvarázsolt, 
megátkozott világban folydogál 
ugyan az élet, csak másként, mint 
az átok burkán kívül.

A homályba vesző horizont és 
a semmiből előtoluló barázdák, 
a végtelent sejtető képszélek da-
cára Nagy János fotójának tá-
gassága nem a lehetőségek szár-
nyalását, a Petőfi megénekelte 
szabadság végtelen rónaságát jut-
tatja az ember eszébe. Bár min-

den irányban nyitva a kompozí-
ció, a képszélek életlensége miatt 
mégis fogva a tekintet. A lelkünk 
nem szálldos a rónán, innen nem 
nagyon lendülhet senki tovább. 
Sem fölfelé, sem kifelé nem ve-
zet út. A zöldek és barnák, a vál-
tozatos növényi textúrát szabdaló 
árkok céltalan aszimmetriája az 
élet szunnyadó erejét sugallja. Jó 
ránézni. Lehetne itt mozgás, re-
pülhetnének a madarak, zakatol-
hatna a traktor, a gumicsizmás 
léptek átgázolhatnának az árko-
kon, ha a mesebeli átok nem tar-
taná csöndes alvadtságban a vi-
déket és nézőjét. Nincs tragédia, 
felzaklató pusztulás, csak csön-
desen megbéklyózott, életre nem 
kelthető lehetőségek.

Szinte a középpontban, de azért 

annál egy kissé távolabb, a „fő-
szereplő”, a mesebelien szabályos, 
emberszerű fácska. Az amúgy 
sem elkalandozó tekintetet foly-
ton odakötve ehhez a határtalan, 
de mégis bezáruló univerzumhoz. 
A fát bámuljuk: mit is keres ott 
egyedül, enyhén balra ringatózva 
bájos könnyedséggel a semmi kö-
zepén? Olyan, mintha éppen lépni 
kívánna, elindulni valamerre, de 
hová is, ha út semerre sem vezet. 
Így aztán csak szemlélődik, az el-
indulás soha be nem váltott lehe-
tőségét jelképezve. Tekintget kör-
be, talán társakat keres, mintha 
még nem tudná, hogy a fák szá-
mára legföljebb a rezignált szem-
lélődés marad. Megindulni csak 
erdők szoktak, más tájakon, más 
legendákban.
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A Pillanart Magyar Esküvőfo-
tós Szövetség – a Nikon tá-

mogatásával – nyílt fotópályáza-
tot hirdetett az esküvői fotográfiát 
újszerű látásmódban, kreatívan 
művelő fotográfusok részére. Ma-
gyarország első esküvőfotós meg-
mérettetése várakozáson felü-
li érdeklődés mellett zajlott, 165 
pályázótól 1877 nevezés érkezett, 
melyből öttagú zsűri választotta 
ki a díjazottakat. Az ünnepélyes 
díjkiosztót a Halászbástya étte-
remben március 11-én tartották. 
A pályázat fődíját a legkiemelke-
dőbb teljesítményt nyújtó pályázó 
nyerte el.

Az Év Esküvőfotósa: Szipli 
Tamás.

Az Év Esküvőfotója: Szita 
Márton képe.

A kategóriákban az alábbi ered-
mények születtek:

Az átalakulás varázsa kat-
egória: 1. Juhász Balázs; 2. Buk-
nicz Tímea; 3. Szita Márton.

Igen kategória: 1. díj +  
az Év Esküvőfotója: Szita Már-

Az Év Esküvőfotósa 2012
ton; 2. Szipli Tamás; 3. Daróczi 
Csaba.

Kreatív portrék kategória: 1. 
Kummer János; 2. Vigh Csaba; 3. 
Szipli Tamás.

Buli kategória: 1. Herman Pé-
ter; 2. Sentei Sándor; 3. Szipli Ta-
más.

A legfiatalabb tehetség kül-
öndíj: Herman Péter.

Közönségdíj: Sentei Sándor.
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Daróczi Csaba –  
Igen kategória 3. díj Juhász Balázs – Az átalakulás varázsa kategória 1. díj

Vigh Csaba – Kreatív portrék kategória 2. díj

Buknicz Tímea – Az átalakulás varázsa kategória 2. díj

A pályázat képei  
korlátkiállításon  
április 14-ig  
a WestEnd  
City Centerben  

eredmények
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2007-ben a World Press Photo első díját kapta Pu-
tyin-portréja, később nagy fotóesszéi az Egyesült 
Államok hadseregéről meg az ottani polgárjogi 
mozgalomról, Burma üldözött emberjogi aktivis-
táiról és Egyiptom forradalmi vezéreiről ASME 
(American Society of Magazine Editors) díjban ré-
szesültek. Első fotóalbumát Platon’s Republic cím-
mel 2004-ben publikálta a Phaidon Press, máso-
dik monográfiáját a Schirmer/Mosel Verlag adta 
ki 2011-ben Power Platon elnevezéssel. Előszavát 
David Remnick, a The New Yorker hetilap főszer-
kesztője írta, akivel a fotóriporter 2008-ban szer-
ződést kötött egy nagy projektre. Ennek keretében, 
több hónapos diplomáciai előkészítés után 2009 
szeptemberében, az ENSZ New York-i közgyűlése 

alkalmából felállította rögtönzött 
fotóstúdióját az East River part-
ján, az UNO főépület mellett, és 
csupán öt nap leforgása alatt, szi-
gorú menetrend szerint, egyen-
ként párperces modellt állásokon 
száznál több állam- és kormányfő 
arcképét készítette el.

Ebből kereken ötven most sze-
repel először osztrák földön A ha-
talom arcai címmel a WestLicht 
válogatásában április 22-éig. A 
bécsi megnyitóra eljött a fotós 
éppúgy, mint a könyv bevezető 
szövegének szerzője, sőt, üdvöz-
lő szavakat mondott az egyik ki-
állított portré szereplője – Heinz 
Fischer osztrák szövetségi elnök 

– is, akinek a fényképész átadott 

Platon Antoniou görög apától 
és angol anyától született 
1968-ban, hellén földön nőtt 
fel, később Londonban for-
matervezést és fotográfiát 
tanult, jelenleg New York-ban 
él feleségével és két gyer-
mekével. Amerikai sztárrá 
vált a politikai fényképezés 
terén, brit és USA-beli maga-
zinok rendszeres címlapfo-
tósa hosszú esztendők óta.

A fotós és a politikusok
wagner istván
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egy eredeti példányt. A New Yorker főszerkesztője 
többek között kifejtette: „Platon nem tölthetett sok 
időt modelljeivel. Legtöbb esetben épp csak néhány 
percig ültek kamerája előtt, ami négy vagy öt fel-
vételre volt elég. De mindezen erős korlátozások el-
lenére nem támad egy pillanatra sem olyan benyo-
másunk, mintha Platon a politikusok szokványos 
elvárásai szerint dolgozott volna. Munka közben 
Platon elbűvölte őket, megpróbálta modelljeit po-
litikamentes és humoros módon megnyerni. De ez-
alatt erősen koncentrált. Ő sokkal több, mint egy 
szociális tehetséggel megáldott technikus. Tevé-
kenysége örökös harc a modelljeivel, akiknek nagy 
gyakorlata van abban, hogy távol tartsák maguktól 
a beható tekinteteket. Többnyire Platon a nyerő…” 

– zárta jellemzését David Remnick. A fotóriporter 
mindehhez kiegészítésül még hozzáfűzte: „Bizo-
nyos értelemben mindegyik politikust demokratiku-
san kezelem. Az én fotografálási módszerem egyesí-
ti valamennyit: a jókat, a rosszakat, a hatalmasokat 
és a gyengéket – mindet egy rakásra. Ezek azok az 
idők, amelyekben élünk…”

George W. Bush és utódja Barack Obama meg 
Vlagyimir Putyin és Dmitrij Medvegyev párosa 
éppúgy jelen van, mint a közelmúltban visszavonul-
tak közül Tony Blair és Silvio Berlusconi, magyar 
részről pedig Bajnai Gordon. Messziről felismerhe-
tő Benjamin Netanjahu és Hugo Chávez, akárcsak 
Mahmoud Ahmadinezsád, a fezbe és burnuszba öl-
tözött Moammer Kadhafiról nem is szólva, és még 
hosszasan folytathatnánk a „névsorolvasást”. Platon 
sajátos stílusa egységes sorozatba foglalja a legel-
térőbb karaktereket is, a demokratikusan választott 
vezetőket, a rettegett diktátorokat és a körülrajon-
gott forradalmárokat egyaránt. Közelről, frontálisan, 
éles nagyításban uniformizálja valamennyi modell-
jét, átlagosan egyforma (kb. 76×100 cm-es) méret-
ben. A sorozatban, pár perc alatt lencsevégre ka-
pott „igazolványképeket” később sem retusálja, a 

feszültség éppen az eszköztelenség, valamint a pla-
kát nagyságú monumentalitás szokatlan ellentété-
ből adódik. Ez a formális külső „egyenruha” segíti 
a kiállításlátogatót is abban, hogy a belső tartalom-
ra koncentrálhasson, és így saját döntése alapján kü-
lönböztethesse meg „a tiszta búzát az ocsútól”. Az 
első pillantásra homogénnek tűnő „panoptikum” így 
válik színessé és sokrétűvé, azonos „embermagas-
ságban” felfüggesztve, úgyszólván „szemtől szem-
ben” a tárlatnézővel.
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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 postautalványon, 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 tisztelet-
ben tartásával közöljük, 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 adato-
kat, információkat, másolni, sokszorosítani 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. • DEBRECEN: Tenno Foto Kft., 4027 Füredi út 27. • Tenno Foto Kft., 4025 Simonffy u. 1/A

A Foto Mozaik havilap megtalálható  
az újságosstandokon és az alábbi szaküzletekben

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 terjedelme-
sebb apróhirdetését, belföldi postautalványon lapzártáig (minden hónap 10-e) juttasson el címünkre minden 10 leütésért 150 forintot (a 150 leütést meghaladó szövegré-
szért). 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 nyomda-
hibákért felelősséget nem vállalunk.

Szolgáltatás
A felvételtől a falig. Professzionális kiál-
lítás menedzselés, helyszínhez igazítás, 
installálás, berendezés. Oda- és vissza-
szállítás. 25 éves gyakorlattal, fotóművé-
szi odaadással. Információ: www.kiallitas.
foto-graf.hu

Műterem
Nagy múltú fotós vállalkozás családi okok 
miatt eladó! Saját tulajdonú 62 m2 üzlet 
és műterem teljes dig. gépesítéssel, bútor-
zattal, hátterekkel, díszletekkel. Konkuren-
ciamentes, nagy forgalmú helyen van az 
önkormányzat mellett. Nagy vevőkör és 
ismertség. 30/942-3955

Fotó
Fotós hagyatékot keresek megvásárlás-
ra. Fotónagyítások, családi fotóalbumok, 
fotónegatívok, diák érdekelnek. 30/9421-
362, hajnalle@hotmail.com

Canon
Canon infrás távkioldó. 4500 Ft. 20/4266-
737
Tokina–Canon AF 12-24 mm f/4 AT-X Pro 
DX, kitűnő állapotban lévő lencse! +38-
1637759240, kovacs.szilard@gmail.com
Canon A1 1,4/50 szép állapot 39 E Ft, Ca-
non New F1 1,4/50 winder szép 85 E Ft, Ca-
non QL 17 1,7/45 távmérős CDS tok, szép 
29 E Ft és FD obj.-ek eladók. 70/282-3481, 
pontos2@freemail.hu
Eladó Sigma 50-500 4/6,3 APO DG HSM 
nagytele, Canon véggel. 185 E Ft. 30/589 
0488, horgaszvadasz46@gmail.com

Cokin
Szűrőtartó 3 db gyűrűvel. 20/4266-737

Minolta
Minolta XDS 1,4/50 szép, új állapot 
tok, 35 E Ft, Minolta MD 1,8/35 szép ál-
lapot, tok 32 E Ft, eladó. 70/282-3481, 
pontos2freemail.hu

Nikon
Eladó Zenitar 16 mm 2,8 halszem obj. Ni-
kon bajonettel. Karcmentes, megkímélt 
állapotban dobozával, összes tartozéká-
val. Pesten vagy Szegeden kipróbálha-
tó. 48 E Ft. 30/585-8740, kovipeti1987@
gmail.com
Eladó fekete Nikon FM3a gépváz (100 E Ft) 
és Nikon MD-12 motor (15 E Ft), valamint 
Zenitar 16 mm 2,8 halszem obj. Nikon ba-
jonettel (48 E Ft). Pesten vagy Szegeden 
kipróbálhatók. 30/585-8740 
Eladó Tokina ATX 24-40 mm f/2,8 obj. Ni-
kon bajonettel. 30 E Ft. 30/585-8740
Eladó f.-gépek: Nikon F70 + 35-80 Nikkor, 
Vivitar 19-35, Vivitar 100-400, Praktica 
LTL 2 + Pentacon auto 1,8/50, Pentacon 
4/200, Practica LTL 3 + Pentacon auto 
1,8/50 (fénymérő hibás), Yashica Zoomate 
140, polárszűrő (58-as), 49-s UV- és szín-
szűrők, Praktica szögkereső. 30/225-8254, 
Pécs, mgpz@freemail.hu
Kihasználatlanság miatt eladó nagyon 
szép, 100% újszerű, makulátlan állapot-
ban Sigma APO Macro DG 70-300 mm f4-
5,6 zoom obj. Nikon csatlakozással. 100% 
por-, karc-, illetve bárminemű használati 
nyomtól mentes! Piros csíkos APO verzió! 
40 E Ft (alku nélkül). 20/493-1472
Nikon MB-D200 markolat + elemtartó 
használt, de megkímélt állapotban eladó. 
20 E Ft. 20/318-3536, info@gergokiss.com
Nikon bajonettes, napellenzővel, tok-
kal, kitűnő állapotban lévő Sigma 10 
mm f/2.8 EX DC HSM Fisheye halszem 
lencse eladó. kovacs.szilard@gmail.com, 

+381637759240
Nikon 2,8/35-70 fix fényerejű zoom obj. 
UV-szűrővel, valamint Nikon D2X és D7000 
18-105 kit vertikális markolattal, kihaszná-
latlanság miatt eladó. 20/958-9928

FE2 váz szép 45 E Ft. F2 1,4/50 szép, hibát-
lan 110 E Ft, F5 váz 65 E Ft, 1,4/35, 2/35, 
2,8/35 PC, 1,4/50 1,4/85, 2/135, eladók. 
70/282-3481, pontos2@freemail.hu
Nikon 18-70 belső AF motoros obj. új álla-
potban 55 E Ft és 18-200 belső AF motoros 
obj. nagyon szép, új állapot 130 E Ft és Ni-
kon man. obj.-ek. 70/282-3481, pontos2@
freemail.hu

Pentax
Pentax 2,8/28, 17,/50, 4/80-200, MC7 2× 
konv., közgyűrűsor 3, 0,42× halszem elő 
eladó. 30/420-9557, 96/315-312
Eladó: Pentax ME Super váz, SMC Pentax-
M 1, 4/50, SMC Pentax-M 3, 5/150, Pentax-
A Zoom 3, 5-4, 5/28-80, Pentax 3 részes 
közgyűrűsor. A gépvázon kívül látszik a 
használtság (de az is elég szép), az összes 
többi viszont kifogástalan állapotú. Külön 
is eladók. 52/414-338

Praktica
Praktica–M42×1 2,8/24, 2,8/35, 1,8/50, 
2,8/135, 3,5/200, 3,5/70-210, 2× konv. el-
adó. 30/420-9557, 96/315-312

Sony/Minolta
Sony/Minolta AF 35-200, 70-210, 75-300, 
0,5×, 0,42× halszem elő eladó. 30/420-
9557, 96/315-312

Egyéb
Egy perc alatt felállítható természetfotós 
lessátor több kamera- és kémlelőnyílással, 
tereptarka, impregnált anyagból, postai 
utánvéttel is eladó. 20/9237-532
Pentacon Six TL 39 E Ft. Zeiss Flektogon MC 
2,4/35 M42 tokkal 42 E Ft, Zeiss Sonnar MC 
2,8/200 M42 tokkal vadonatúj állapot 85 E 
Ft. Zeiss Flektogon Pentacon Six 4/50 22 E 
Ft, MC 2,8/120 45 E Ft. 70/282-3481, pon-
tos2@freemail.hu
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Csillagködfotózás
A Canon az újonnan megjelent EOS 60Da-val – egy nagy felbon-

tású, kifejezetten csillagászati fényképezéshez tervezett, digitális 
tükörreflexes (DSLR) fényképezőgéppel – bővítette az EOS termék-
családot. Az EOS 60D specifikációjára épülő, az EOS 20Da modellt 
felváltó EOS 60Da kifejezetten úgy készült, hogy módosított, a hid-
rogén-alfa (Hα) hullámhossz körüli fényre érzékenyebb aluláteresztő 
szűrőjével megragadja az emissziós ködök gazdag vörös színeit.

Ideális eszköz az EOS 60Da az olyan csillagászati jelenségek fo-
tózására, mint például az emissziós ködök – a hidrogén ionizációja 
okozta jellegzetes vörös színük miatt ezek az asztrofotósok kedven-
cei. Az EOS 60Da új, módosított szűrője háromszor olyan átlátszó a 
Hα fény számára, mint az EOS 60D fényképezőgép eseté-
ben. Ez, valamint a 18 megapixeles CMOS érzé-
kelő, a DIGIC 4 képfeldolgozás és a nagy 
ISO tartomány együttese garantál-
ja, hogy tiszta, éles képek készül-
hessenek az emissziós 
ködökről.

A z egyik ausztrál cég kis érdekességgel lepte meg a fotózni vágyó 
iPhone, iPod és iPad tulajdonosokat. Szerkezetével és a hozzá 

tartozó szoftverrel közvetlenül az iPhone-ról vezérelhetjük a fényké-
pezőgépünket. A kapcsolat vezetékes, és a szükséges vezérlő szoftver 
ingyenesen letölthető. Az egyszerű exponáláson túl lehetőséget ad az 
intervallum felvételek készítésére, a B és a T idők kihasználására. Ér-
dekessége, hogy hangra (pl. tapsra) és mozgásra/mozgatásra is expo-
nál, ha úgy kívánjuk.

iPhone  
fotósoknak is
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M ára a fényképezés és a vi-
deózás technikai eszkö-

zei egyre inkább összemosód-
nak. Ezt támasztja alá a Canon új 
EOS-1D C digitális fényképezője, 
amelynek kiemelkedő tulajdonsá-
ga a 4096×2160 képpont felbon-
tású mozgókép 24 kép/s rögzítési 
sebesség mellett. Ugyanakkor ter-
mészetesen fényképezőgépként is 
használható, és nem is rossz para-
méterekkel. 18,1 megapixel fel-
bontás mellett akár ISO 204 800 
érzékenységgel is készíthetjük az 
állóképeket. Persze ilyen video-
technikai képességekkel inkább a 
videó szerelmesei fogják vásárol-

Egyszerű és hasznos
E gy érdekes és meglehetősen egyszerű dolgot mutatott be az 

egyik hazai forgalmazó a minap. Egy állványra csavarozható, 
biztosítóval ellátott vakupapucsot. Hasonlót, mint amilyet a száz-
ezer forintos vakuk mellé adnak. Csak ez olcsóbb, és kevésbé drá-
ga vakukhoz is használhatjuk. A rögzítés után pedig – a vaku és váz 
típusától függően – vezetékes vagy anélküli üzemmódban villogha-
tunk. További információ: www.fotopiac.hu

A Panasonic Lumix G soro-
zatát egy stílusos megjele-

nésű, pehelykönnyű készülékkel, 
a Lumix GF5-tel bővítette. A tü-
körszerkezetet mellőző cserélhető 
objektíves termékcsalád új tagja 
rendkívül kompakt kivitelű, köny-
nyen elfér akár egy kabátzsebben 
is. A gép kis mérete és súlya el-
lenére full HD videók készítésére 
is alkalmas. A képek élességéről 
és részletgazdagságáról a magas 
érzékenységű, 12,1 megapixeles 
Live MOS szenzor gondoskodik. 
A felhasználónak nem kell bonyo-
lult menürendszerrel bajlódnia, és 
a háromhüvelykes, jól látható ké-
pet biztosító, gyors reakcióidejű 
LCD érintőképernyőn kezelhető 
interfész segít fürgén elvégezni a 
beállításokat. A gép tartós alumí-
niumburkolatot kapott és beépí-
tett vakuval is rendelkezik. A váz 
továbbfejlesztett Multi-process 
zajszűrővel ellátott Venus Engine 
képfeldolgozó elektronikával 
van felszerelve, és 0,09 másod-

Mosolycsalogató

perc alatt képes élességet állítani 
a Light Speed Autofocusnak kö-
szönhetően.

További információ a GF5-ről 
a „Lumix G Experience” ingye-
nes iPad alkalmazásban találha-
tó. Itt még a vásárlás előtt meg le-
het ismerkedni a Lumix G sorozat 

Igényesen hétköznapi világával. Az alkalmazás Európá-
ban az iTunes App Store-ban díj-
mentesen elérhető – többek kö-
zött részletes technológiai leírást, 
line-up demókat és a hagyomá-
nyos tükörreflexes fényképezőgé-
pekkel való összehasonlításokat 
tartalmaz.

A készülék várhatóan májustól 
lesz elérhető Magyarországon, fe-
kete színváltozatban.

M ár Magyarországon is kapha-
tó a Samsung legújabb, dup-

la LCD kijelzős, Wi-Fi kapcsolat-
tal rendelkező „önképezőgépe”, a 
DV300F, amellyel az elkészült ön-
arcképek és fényképek akár azon-
nal, vezeték nélkül megoszthatók az 
interneten. Az elülső oldalon elhe-
lyezett 1,5 hüvelykes kijelző nagy-
ban megkönnyíti a saját magunkról 
készített fotók helyes komponálá-
sát, míg a hátsó, 3 hüvelykes átlójú 
képernyőn visszanézhetők és szer-
keszthetők az elkészült képek. A 
rengeteg extra mellett 5-szörös op-
tikai zoom, F2,5 fényerejű 25 mm-
es kezdő állású nagylátószögű ob-
jektív és 16,1 megapixeles érzékelő 
dolgozik azért, hogy a fényképek a 
lehető legjobb minőségben készül-
jenek el. Persze kerültek kényelmi 

és szórakoztató funkciók is az új 
készülékbe. Ilyen többek között 
a Child Mode, amelyben a gyer-
mekek mosolyát előcsalogató ani-
mációk jelennek meg az elülső ki-
jelzőn. A Magic Frame-mel bárki 
könnyedén egy magazin címlap-
jára varázsolhatja magát, míg a 
Picture in Picture opcióval a hát-
térkép elkészítése után csak tö-
rölni kell a kép egy részét, hogy a 
következő fotó ebbe a keretbe ke-
rüljön. A különleges szolgáltatá-
sok sorát erősíti az Artistic Brush 
is, amellyel bármelyik kép szí-
nes vagy fekete-fehér festménnyé 
változtatható egyetlen gombnyo-
másra. A DV300F fényképezőgép 
fekete és ezüst/piros színben vá-
sárolható meg hazánkban, 54 900 
Ft-os ajánlott fogyasztói áron.

Inkább videósoknak
ni a kategóriájában könnyű hor-
dozhatóságnak örvendő gépet. A 
tervezők ennek megfelelően el-
látták a Canon Log Gamma nevű 
applikációval, melynek köszön-
hetően a nagy felbontású videó 
széles expozíciós terjedelemmel 
és nagy dinamikus tartománnyal 
párosul. A váz mellé jár még egy 
szoftvercsomag is, így minőség-
romlás nélkül használhatjuk ki a 
páratlan felbontást.

�
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Monitorkalibráló ■ Sokan kihagy-
ják az életükből ezt a „felesleges” 

műveletet. Pedig e nélkül csak sejtjük, 
hogy valójában mit fotóztunk. A fény-
képezőgép LCD-je teljesen alkalmatlan 

a színek ellenőrzésére, de ugyancsak alkal-
matlan a kalibrálás nélküli monitor.

Monitorkalibrálót több cég és szaküzlet is kínál, és 
nem biztos, hogy nem érdemes a legolcsóbbat megvenni. 

Mindenképpen a hardveres kalibrálást javaslom, azt a fajtát, ami-
kor egy színmérő a monitor által sugárzott színeket ellenőrzi és 
ehhez igazítja a színprofilt. – ts –

Tartalék gyorscseretalp 
■ Állványt is használó fotó-
sok gyakran ütköznek abba a 
problémába, hogy nem a vá-
zon, hanem az objektív áll-
ványtalpán kell felfogatni a 
felszerelést. Egyetlen objek-
tív használatakor ez nem je-
lent gondot, de amikor több 
lencsét használunk és gyor-
san kell cserélgetni, akkor 
segítséget jelenthet a tartalék 
gyorscseretalp. Szerencsére 
ez a kis kiegészítő külön is 
megvásárolható. Mindegyik 
objektívre és/vagy a váz-
ra előre fel tudjuk rögzíteni, 
így tényleg csak egy mozdu-
lat, és már az új objektívvel 
együtt tartja az állvány a fel-
szerelést. Érdemes legalább 
1-2 tartalék darabot be-
szerezni belőle.

Vakutartó markolat ■ A 
vaku képes megfelelő világí-
tást nyújtani, de a fényképező-
gép tetejére rögzített villanó 
nagyon közel van az 
optikai tengely-
hez, így 
a fénye 
túl köz-
vetlen, a

pirosszem-effektusról pedig ne is beszéljünk. Ha a villanót kicsit 
távolabb helyezzük, máris szebb megvilágítást érhetünk el. Eh-
hez készítenek a gyártók különféle vakutartó markolatokat. Van-
nak egyszerűbbek, de találunk billenthetőket is, hogy a vízszintes 

és a függőleges géptartáshoz is jól illeszkedjen a vaku. Ren-
dezvényfotósok kimondottan szeretik, hiszen egyszerre 

akár két vakuval dolgozhatnak – egyik a markola-
ton a témát, másik a vázon a hátteret világítja ki.

Fordítógyűrű ■ Szintén a 
makrofotósok fegyvere. Se-

gítségével normál op-
tikánkat megfordítva 
rögzíthetjük a fényké-
pezőgépvázon. Így egy 
nagyítót kapunk, amely 
alkalmas közeli tárgyak 
leképezésére. Zoom ese-

tében kicsit nagyobb a 
mozgástér, míg fix objektí-

veknél általában jobb a fény-
erő. Vásárlásakor a fényké-
pezőgép csatlakozóját és a 
használni kívánt objektív szű-
rőmenetének átmérőjét kell is-
mernünk.

Fénysátor ■ Sok fotós szeret terepen dolgozni, de nem hajlandó 
cipelni a nagy és költséges világítási berendezéseket. Nekik java-
soljuk a fénysátrat, amely tulajdonképpen egy kisméretű, a fényt 
jól átengedő sátor. Egyik oldala nyitott. A tárgyakat a sátorba he-
lyezve, elrendezve és a természetes fényt kihasználva egyenlete-
sen megvilágított felvételt kaphatunk. Persze használhatunk vaku-
kat vagy más fényforrásokat is, a lényeg, hogy a sátor anyaga a 
fényt homogenizálja. A sátrak általában összecsukhatók, könnyen 
hordozhatók.

Az alapvető fotográfiai felszerelések mellett 
rengeteg olyan kiegészítőt tartunk számon, 
amelyek segíthetnek egy-egy feladat megol-
dásában. Ezek általában olcsók is, és aki egy-
szer megszokta, már nem is akar nélkülük 
fényképezni. Néhány kevésbé ismert kiegé-
szítő következik, érdemes őket kipróbálni.

Makroelőtét ■ A makró-
zás világa sok fotóst vonz. 
Sokan megvásárolják az 
ehhez igazán alkalmas mak-
roobjektíveket, közgyűrű-
ket, de azok, akiknek a fel-
szerelés kis súlya és az ár 
fontos, megvehetik a mak-
ro-előtétlencséket is. Ezek 
más-más dioptriájú nagyítá-
sokkal kaphatók külön vagy 
készletben, és az objek-
tív szűrőmenettartójába 
kell őket becsavarozni.  
Így – egy kis nagyí-
tót helyezve az ob-
jektív elé – már al-
kalmas lesz normál 
objektívünk is a kö-
zeli tárgyak felna-
gyítására és lefényké-
pezésére.

Kicsiségek
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Néhány fotós felszerelést gyártó 
vállalat megirigyelte a stúdióva-
kuk kiegészítőinek széles kínála-
tát, és piacra dobott egy sor olyan 
terméket, amelyekkel nagy tudá-
sú rendszervakuink teljesítményét 
is jobban kihasználhatjuk. Velük 
képeink komponálásakor számos 
új lehetőséghez jutunk, amelyek 
korábban leginkább csak jól fel-
szerelt fotóstúdiókban álltak ren-
delkezésünkre.

❚ Sok fényhez sok áram kell

A rendszervakuk legnagyobb 
problémát okozó tulajdonsága a 
viszonylag szegényes áramellá-
tás, ami főleg a nagy teljesítmé-
nyű (50 feletti kulcsszámú) esz-
közöknél okoz komoly fejtörést. 
A gond már a ceruzaelemeknél 
kezdődik. Az AA méretű elemek 
1,5 V névleges feszültség leadá-
sára képesek, ám amennyiben 
nem alkáli elemeket használunk, 
élettartamuk meglehetősen rövid 

lesz. Tartós társaik viszont sokba 
kerülnek, ellenben meglehetősen 
sokszor tölthetők újra, így magas 
áruk ellenére is gazdaságosabban 
használhatók.

Igen ám, csakhogy a fizika tör-
vényeinek áthágása nem egyszerű 

feladat, mivel ezeknek az akku-
mulátoroknak a névleges feszült-
sége csupán 1,2 V, szemben az 
elemek 1,5 voltjával. Egy vakuba 
általában négy elem vagy akku-
mulátor szükségeltetik, így köny-
nyen kiszámítható, hogy akkumu-
látorok használata esetén a négy 
ceruzaelemre, azaz 6 voltra mére-
tezett vakut mindössze 4,8 V látja 
el energiával. A hiányzó 1,2 V pe-
dig 20 százaléknyi hiányt jelent, 
ami tetemesnek mondható, hiszen 
egy teljes ötödik akkumulátor tel-
jesítményét jelenti. Ez a hiány 
pedig jóval lassabb újratöltést és 
ötödével kevesebb villanást tesz 
csak lehetővé.

Egyes gyártók (például a Ni-
kon) úgy oldották meg a prob-
lémát, hogy egy ötödik akku-
mulátort befogadó külső tartót 
készítettek rendszervakujukhoz, 
amely a vakura csatlakoztatáskor 
sorba kapcsolódik négy vakuba 
helyezett társával, hogy a vaku ál-
tal igényelt feszültség meglegyen. 
A baj az, hogy a gyártók legtöbb-
je nem élt ennek a megoldásnak a 
lehetőségével. Más gyártók (pl. a 
Canon) külső elemtartót készítet-
tek rendszervakujukhoz, ez után-
gyártott változatban is kapható, 
így némileg költségtakarékosabb 
megoldás.

Az igazi megoldás azonban a 
külső akkumulátor, amely nagy 
teljesítményű, így sokkal több 
villantást tesz lehetővé, ráadá-
sul az újratöltési ciklus is sokkal 
gyorsabbá válik, lénygében fo-
lyamatos vakuzást biztosít a fo-
tós számára. Külső akkumulátor-

Hozz ki még többet rendszervakudból!
steiner gábor

Felturbózva
Bár a fényképe-
zőgépek gyártói 
egyre nagyobb 
teljesítményű 
és tudású rend-
szervakukkal 
örvendeztetik meg 
vásárlóikat, ezek-
nek az eszközök-
nek a tudása is 
tovább fejleszt-
hető – néhány 
ügyes kiegészítő 
használatával.

(Takács Szabolcs felvétele)
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ból viszonylag kicsi a választék, 
kevés gyártó kínál ilyen megol-
dást, többnyire meglehetősen bor-
sos áron. Ezek egyike a Godox, 
amelynek Propac akkumulátor-
blokkja övcsipesszel felcsatolható 
vagy vállpánttal viselhető. A rend-
szervakuhoz gyártmányspecifikus 
kábellel csatlakozik (Canon, Ni-
kon, Sony stb.) univerzális sokpó-
lusú konnektorán keresztül, ame-
lyen át a hozzá mellékelt töltővel 
alig másfél óra alatt teljesen fel is 
tölthető.

Mind a töltést, mind a kisü-
tést teljesen az elektronika vezér-
li, így élettartama kellően hosz-
szú lehet. Működése egy LED 
kijelzősoron ellenőrizhető, ahol 
a vaku teljes feltöltődéséről is tá-
jékoztatást kapunk. A szerzett ta-
pasztalatok igen jók, 20-30 teljes 
(manuális 1/1) villanásig a töltés 
sebessége közel folyamatos va-
kuzást tesz lehetővé, TTL üzem-
módban viszont képtelenség a 

villanásokkal utolérni a töltés se-
bességét, ami főképp a nagy telje-
sítményt igénylő indirekt, illetve 
a nagyméretű diffúzort haszná-
ló vakuzásnál pótolhatatlan tulaj-
donság.

A harmincezer forint körüli árú 
készüléknek talán egyetlen apró 
negatívum róható fel, nevezete-
sen a hozzá külön megvásárol-
ható, rendszerspecifikus kábel 
rövidsége, amely miatt mind a 
vaku, mind az akkumulátor oldali 
csatlakozó többször is kicsúszott 
használat közben. Talán a csatla-
kozók rögzíthetősége is segítene 
ezen.

❚ Vaku–kamera párbeszéd

Amíg a rendszervakunk a fény-
képezőgép tetején foglal helyet, 
nincs semmi gondunk, hiszen a 
TTL vakupapucs biztosítja a ké-
szülék és a kamera közötti párbe-
szédhez szükséges kapcsolatokat. 
Gyakran azonban ez az egyetlen 
ok, ami miatt a vakut a géphez 
csatlakoztatjuk, hiszen tudvale-
vő, hogy általában nem a legjobb 
megoldás, ha a vaku fénye közel 
az objektív tengelyéhez, azzal na-
gyon hegyes szöget bezárva érke-
zik a kép témájára.

Tapasztaltabb fotósok ezért 
mindig keresik a lehetőséget arra, 
hogy a rendszervakut minél tá-
volabb helyezzék el a fényképe-
zőgéptől, lehetőleg nem is párhu-
zamosan az objektív tengelyével, 
azonban a TTL jelátvitel ehhez 
valamilyen speciális eszközt igé-
nyel, hiszen még a profi kate-
góriában sem nagyon találunk 
olyan fényképezőgépet, amelybe 
ezt a funkciót vezeték nélkül be-
építették.

Létezik olyan gyártói megol-
dás, amely egy, a vakupapucs-
ba csúsztatott rádiós vezérlővel 
képes a vakuval folytatott pár-
beszédre, ám ezen gyári vezérlő 
egységek ára szinte megegyezik 
magának a rendszervakunak az 

árával, ami önmagában sem fillé-
res beruházás.

A probléma megoldására né-
hány cég több lehetőséget is kínál, 
amelyek árban is igencsak eltér-
nek egymástól. A leggazdaságo-
sabb változat a PiXeL cég TTL 
szinkronzsinórja, amelynek egyik 
végén állványmenettel is ellátott 
vakupapucsot, míg a másikon a 
fényképezőgép vakupapucsába il-
leszkedő csatlakozót találunk, így 
vakunkat akár több méter távol-
ságra is elhelyezhetjük egy állvá-
nyon vagy a vakuhoz mellékelt 
talpon. Egyetlen hiányosságként 
az róható fel, hogy a fényképező-
gép oldali csatlakozó tetején már 
nincs mód egy második TTL vaku 
elhelyezésére. A TTL szinkronzsi-
nór ára hossztól függően változik, 
de mindössze néhány ezer forin-
tos beruházás. Természetesen a 
különböző rendszerekhez külön-
böző csatlakozókkal rendelkező 
zsinórt kell választanunk.

A stúdiótechnikából már ismert 
a vezeték nélküli, rádiós vaku-
kioldó, amely az egyszerű (TTL 
jelátvitel nélküli) szinkronzsinór 
funkcióját valósítja meg, azaz 
egyszerűen rövidre zárja a vaku-
kioldó csatlakozót. A CononMark 
száz méterig használható négy-
csatornás eszköze ennél annyival 
tud többet, hogy vakupapuccsal 
is felszerelték, így a gépre rögzí-
tett adóegységre és a távoli vevő-
egységre is rögzíthető középérint-
kezős vaku, amelyet TTL vezérlés 
nélkül tudunk villanásra bírni. Az 
eszköz alkalmas arra is, hogy a 
fényképezőgép távirányítójához 
csatlakoztatva, távirányítással ex-
ponáljunk. A rendszerhez továb-
bi vevőegységek is vásárolhatók, 
amelyekkel – a négy csatornának 
köszönhetően – különböző va-
kucsoportok hozhatók létre, és e 
csoportok külön oldhatók ki. Az 
eszköz 15 ezer forint körüli áron 
vásárolható meg. A beépített, 
USB-n keresztül is tölthető akku-

mulátorral ellátott készülék hasz-
nálhatóságát – igaz, elhanyagol-
ható mértékben – csökkenti, hogy 
szinkronzsinór csatlakozót nem 
helyeztek el rajta, így az adóegy-
ség nem köthető össze például a 
vakufénymérővel.

Szintén vezeték nélküli funk-
ciót valósít meg a PiXeL cég 
King vakuvezérlője, amely azon-
ban képes a TTL jelek átvitelére 
is, akár több vakuval is, hiszen a 
külön is megvásárolható vevő-
egységek csoportokba rendezve 
vezérelhetők. A TTL vezérlés le-
hetősége természetesen magasabb 
árral is jár, amely körülbelül 50 
ezer forint. Természetesen mind-
két eszköz alkalmas a stúdióva-
kuk vezérlésére is.

❚ A fény rendszervakuval is  
    formálható
Szintén a stúdiótechnikából ér-
keztek a különféle alakú fényfor-
málók és kiegészítőik, amelyek-
kel rendszervakunk fénye szinte 

teljesen szabadon alakítható. A 
fényterelő indirekt vakuzás ese-
tén tehet jó szolgálatot, ha nincs 
megfelelő távolságban valami-
lyen a fény visszaverésére alkal-
mas objektum (pl. fehér plafon, 
fal stb.).

Az utólag a vakura szerelhető 
kiegészítők a beépítetteknél széle-
sebb lehetőségeket kínálnak, egy-
részt változatos formájukkal, más-
részt pedig nagyobb méreteikkel. 
Az általunk vizsgált Lambency 
diffúzor gumis tépőzárral rögzít-
hető a vakufejen. Az általa adott 
szórt fény szép világítást ad, nem-
csak egyes modellek fényképe-
zése esetén, hanem csoport fotó-
zásakor is, amikor fontos, hogy a 
széleken és a középen állók meg-
világítása egyforma legyen. Az 
eszköz fehér és narancsszínű te-
tejével semleges vagy melegebb 
fényű megvilágítás érhető el. 
Egyetlen hibája, hogy a diffúzor 
vakufejhez csatlakozó része belül 
nem csúszásmentesített, így mind-
untalan leesett, amikor a fényké-
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pezőgép a fotós vállán lógott. Ezt 
a problémát azonban nem túl bo-
nyolult valamilyen egyszerű házi 
megoldással kiküszöbölni.

A szoftboxok is jól ismertek a 
profi fotósok világában. Rend-
szervakura tervezett változataik 
legtöbbször fémváz nélkül, ter-
mészetesen kisebb méretben 
kaphatók. Előnyük, hogy össze-
csukva laposak, alig foglalnak el 
helyet a fotóstáskában, és tépő-
zárral pillanatok alatt felszerelhe-
tők. Ezekből a kiegészítőkből szá-
mos változat kapható, különböző 
formákban és méretekben, akár 
szettben is, egyes típusoknál még 
egy belső diffúzor is megtalálha-
tó, így a fény duplán szórva, tel-
jesen egyenletesen világítja meg 
a fotózás tárgyát.

A fényformálók között figyel-
met érdemel az Aurora cég tépő-

zárral összerakható, hajlékony 
szűkítője is, amellyel a vaku fé-
nye kis területre koncentrálható, 
így emelve ki a kép egyes részeit. 
Más módon, indirekt fénnyel vi-
lágíthatjuk meg témánkat a Peri 
fényterelőjével, amelyet a felfelé 
villanó vakura szerelhetünk. En-
nek belseje cserélhető, a készlet-
ben egy arany és egy ezüst visz-
szaverő felület található, amellyel 
a fény színhőmérsékletén változ-
tathatunk.

Az eddig bemutatott fényfor-
málók kis súlyuk és méretük 
miatt jól használhatók bárhol, hi-
szen elférnek a fotóstáskában, és 
akár a kamerára szerelt vakunkon 
is használhatók. Vannak azonban 
állványra szerelhető megoldá-
sok is, például az állványcsavar-
ral ellátott, billenthető ernyőtartó, 
amelyen vakupapucs is található. 
Ennek segítségével akár áteresz-
tő, akár visszaverő ernyővel is 
használhatjuk rendszervakunkat, 
amelynek kioldását valamely már 
ismertetett módon oldhatjuk meg.

Ugyancsak állványon használ-
ható a FireFly szoftbox, amelynek 
mérete már megközelíti a kisebb 
stúdiószoftboxok méretét, így 
nagyobb felületen képes homo-
gén világítást biztosítani. Az esz-
közt ellátták állványcsavarral és a 
vaku rögzítéséhez szükséges 
sínnel és vakupapuccsal is.

Fényből soha nem elég, 

és ez a megállapítás a szoftboxok 
esetében különösen igaz. Ezek-
hez az eszközökhöz ajánlatos 
nagyobb teljesítményű vakut 
használni, mert a tapasztalat is 
bizonyította, a fény erős szórá-
sával a vaku hatótávolsága jelen-
tősen csökken, ami különösen a 
nagyobb felületű szoftboxok ese-
tében okozhat problémát.

*
Ahogy az a fentiekből látható, 
rendszervakunk amúgy is széles 
szolgáltatási kínálatát néhány egy-
szerű eszközzel még jobban kibő-
víthetjük, hiszen a fény formálha-
tósága a fotós kreativitás egyik 
legfontosabb eszköze.

A most bemutatott 
termékeket a Mikro-
sat bocsátotta ren-
delkezésünkre.
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Nagylátószögű objektíveknek ne-
vezzük a 35 mm-es gyújtótávol-
ságnál (kisfilm ekvivalens) rövi-
debb objektíveket. Használatuk 
nagy előnye, hogy a tér széles be-
fogásával már önmagában szo-
katlan felvételeket rögzíthetünk. 
Hátránya, hogy a képszéleken 
kisebb-nagyobb mértékű torzítá-
sok jelenhetnek meg. Szélsőséges 
példája a halszemobjektívek jól 
ismert kör alakú rajza.

A nagylátók előnye még, hogy 
nem szükséges nagyon fényerős 
lencsék készítése – ami egyéb-
ként is megdrágítaná –, hiszen 
nagyításuk kicsi, így a reciprok 
szabály értelmében akár 1/10 s 
zársebesség mellett is éles képe-
ket készíthetünk kézből. A kis na-
gyításnak és az általában nagyobb 
rekeszértéknek köszönhetően 
ezeknek az objektíveknek az éles-
sége szinte bármilyen rekeszér-
ték mellett a pár centitől a végte-
lenig terjed. Ennek köszönhetően 
előnyös olyan esetekben, amikor 
mindennek élesen kell megjelen-
ni a képen, ugyanakkor hátrányos, 

ha az élességgel szeretnénk vala-
mit kiemelni.

A nagylátószögű objektívek az 
emberi szem számára kissé fur-
csán képezik le a valóságot, kicsit 
többet láttatnak, mint ahogy azt a 
szemünk teszi. Képesek megmu-
tatni a tágabb környezetet is, így 
irányítva a figyelmet a témára, il-
letve megmagyarázva a kép mon-
danivalóját. Használhatjuk doku-
mentarista vagy kreatív fotózáshoz 
egyaránt, mindkét esetben kiváló 
lehetőséget biztosít a fotósnak.

A nagylátószögű objektívek a 
közeli témákat „nagyítják”, míg 
a távolabbi részleteket „kicsinyí-
tik”, így kiválóan alkalmasak a 
közeli témák kiemelésére és a tá-
voli részletek eltüntetésére. Ki-
emelhetünk például egy virágot, 
egy fatörzset a tájban, vagy akár 
egy járművet, épületet. Vigyázni 
kell azonban, hiszen a túlzott kö-
zelség torzíthatja a kiemelt témát, 
így a nagylátó kifejezetten hátrá-
nyos például portré fotózására.

A nagylátót könnyen dönthetjük 
fel vagy le, a képen ritkán jelent 

HDR technikával készült kép, ahol 
igazán kiemelkedik a nagylátó elő-
nye. Az előtérbe benyúló várfal alig 
70-80 cm távolságban, a kép köze-
pén elhelyezkedő, kb. 60-70 m-re 
lévő várkapu és a háttérben emel-
kedő hegyek, valamint a borús ég-
bolt egyaránt hangsúlyosan fért rá 
a képre. És mindez az élességi tar-
tományon belül

A tág tér befogásával a képre zsú-
folódik rengeteg információ, így 
egy kép már önmagában is képes 
akár egy egész történetet elmesélni. 
A fotós a saját helyzetével tud ját-
szani, ezzel határozza meg, hogy 
a kép melyik eleme legyen hangsú-
lyos, és mi legyen az, ami csak ép-
pen megjelenik

A fényképezés tömeges 
elterjedésekor általá-
nos volt az 50 mm-es 
gyújtótávolságú objek-
tívek használata, ami 
a kutatások szerint 
leginkább hasonlított 
az emberi szem általi 
leképezéshez. Ezáltal 
persze kissé „unalmas” 
is volt. Én ezt a típust 
használom legritkáb-
ban, ellenben a nagy-
látó és a tele mindig 
ott lapul a táskám-
ban. A nagylátót talán 
egy kicsit jobban sze-
retem, kreatívabban 
tudom használni.

Kedvencem: a nagylátó
takács szabolcs



ez problémát, inkább kreatívabb-
nak, ötletesebbnek tűnik a felvé-
tel. Sőt, az objektívet oldalra is 
dönthetjük, így is készíthetünk jó 
képeket.

Elsősorban belső terek fény-
képezésekor, tájfotózáskor hasz-
náljuk. Épületeknél vigyázni kell, 
hiszen ritkán jelennek meg a pár-
huzamosok vagy a vízszintesek, 
függőlegesek helyesen a képen, 
legtöbb esetben dőlnek, rosszabb 
esetekben torzulnak. Persze ez 
egy újabb kreatív lehetőség a ke-
zünkben, amivel érdemes élni.

A nagy tér befogása miatt a 
nagylátóknál a napellenző csak 
kisméretű lehet, így azonban 
könnyen becsillanhat a fényfor-
rás. Erre ügyelnünk kell.

A nagy tér befogásával készült 
és ide-oda dőlő függőlegesekkel 
ékesített felvételeket utólag korri-
gálhatjuk, amennyiben ízlésünk ezt 
diktálja. Ebben az esetben azon-
ban figyelembe kell venni, hogy a 
képszélekről jelentős mennyiségű 
részletet is kénytelenek lehetünk 

A nagylátószögű objektívek iga-
zán akkor hasznosak, ha nem ki-
zárólag a téma részleteit, hanem 
a témát a környezetében szeret-
nénk bemutatni. És már nem tu-
dunk hátrébb menni…

A nagylátószögű objektívek az elő-
teret aránytalanul felnagyítják 
a háttérhez képest. Ennek köszön-
hetően bizonyos esetekben gro-
teszk hatást eredményeznek. Tipi-
kusan az orr megnagyítása miatt 
alkalmatlan klasszikus portrék ké-
szítésére

Az egri vár ágyúja valójában 
nem is olyan nagy, de a nagylátó 
használatával a képen hatalmas-
nak tűnik. A 15 mm ekvivalens 
gyújtótávolságú objektívvel kb. 
50 cm távolságból készített ké-
pen az ágyú kimondottan hang-
súlyosnak és szokatlannak lát-
szik, míg a háttér jelentéktelenné 
válik

Szűk helyeken nagylátó nélkül 
legfeljebb kis részleteket fotóz-
hatunk. A 15 mm ekvivalens gyúj-
tótávolságú objektív azonban 
már képes elérni a kicsit távolab-
bi részleteket is, hogy egy képre 
zsúfolja össze a látottakat

A pannonhalmi apátság épületei közti szűk sikátor nem ad sok lehetőséget 
a nagy befogású fényképezésre. Mivel az objektívet meg kell dönteni, hogy 
beleférjen az épület teljes magassága, ezért biztos, hogy a függőlegesek 
dőlni fognak. Ilyenkor érdemes felrúgni a szabályokat, és vízszintesek 
és függőlegesek nélkül fényképezni, csak a látványra koncentrálva

levágni, azaz a kép elveszítheti a 
„nagylátó” jellegét és átkerülhet a 
„normál” kategóriába.

Mint általában, ezen típusoknál 
is igaz, hogy az átlagostól lentebb-
re vagy fentebbre helyezett néző-
pont még szokatlanabb jelleget 
kölcsönöz a képnek. Ráadásul a 
nagylátók esetében – mivel képe-
sek akár a horizontot és a cipőnk 
orrát egyszerre befogni – a szokat-

Objektívek  
gyújtótávolság szerint

• 35 mm alatt: nagylátó
• 35–70 mm között: normál
• 70–300 mm között: kis 

tele
• 300 mm fölött: nagy tele
Megjegyzés! A különböző 
gyújtótávolságú objektívek-
kel készített felvételek kö-
zött (feltételezve, hogy a fo-
tós helye nem változik) csak 
a képkivágás a különbség, 
perspektivikus különbség 
(leszámítva az objektívek op-
tikai torzításait) nincs. Egy 
20 mm-es objektívvel készí-
tett felvétel kivágott közepe 
megegyezik egy nagytelével 
készített felvétellel (a felbon-
tást leszámítva).

lan nézőpont megválasztása nem 
jelent kompozíciós problémát, el-
lenben a látvány sokat javulhat.

A nagylátószögű objektívek ál-
talában nem drágák, legalábbis 
lényegesen olcsóbbak a teleob-
jektíveknél. Érdemes egyet tarta-
ni a táskánkban, lehetőleg minél 
rövidebb gyújtótávolságút, eset-
leg egy zoomot. És ne felejtsük el 
használni sem!

	 FOTO	MOZAIK	•	2012	május



„Ha a fényképező-
gépet kézben tart-
juk, testünk lesz 
az állvány.” Az előző 
részben azokat 
a lehetőségeket 
tekintettük át, 
melyeknél csak 
a saját testünk volt 
az állvány. Ebben 
a részben testünket 
már nemcsak a két 
lábunk támasztja 
alá, hanem egyéb 
testrészeinket is 
támasztani fogjuk. 
A két rész tartal-
mából az a konk-
lúzió is leszűrhető, 
hogy bár az alapo-
kat áttekintettük, 
az egyedi fotózási 
esetek egyedi meg-
oldásokat kívánnak.

2Török György
Hogyan tartsuk  
a fényképezőgépet?

1�

M inden, ami megtámaszt-
ja a testünket, egyben a 

fényképezőgép berázása ellen 
is védelmet nyújt. Éppen ezért 
használjuk ki fotózás közben a kí-
nálkozó lehetőségeket, még akkor 
is, ha mások számára nevetséges, 
vagy éppen „illetlen” testhelyze-
tet veszünk is fel.

❙ A botállvány  
  (… és a képstabilizátor)
A botállvány két fényértéknyivel 
meghosszabbítja a saját magunkra 
és gépünkre érvényes, és lehető-
leg már előzetesen meghatározott 

berázási határt. Kicsi és könnyű, 
tarthat mikrofont és vakut vagy 
videolámpát – felső fényhez, haj-
fényhez. Lehet keresztrúd, ha al-
kalmi öltözőfülkét kell létrehozni 
a modellnek. Nagyon sokoldalú, 
használjuk bátran. A botállvány 
lehetőségeit egy fényértékkel ki-
tolja a képstabilizátor. Bár más 
állványfajtákon a stabilizátort ki 
kell kapcsolni, a botállvánnyal jó 
barátok.

A botállvány akkor működik 
megfelelően, ha a légzésre és a 
szívverésre ügyelünk, akárcsak a 
kézben tartott gépek esetében. A 
botállvány biztos tartásához a gép 

objektívjéről vegyük el bal ke-
zünket, és a botállvány rúdját fog-
juk meg, közvetlenül az állvány-
fej közelében. A botállványokon 
itt egy nagyobb fogantyút vagy 
markolatot is találunk. A botáll-
vány csuklószíja legyen a bal kéz 
csuklóján, és legyen megfeszítve 
lefelé, így biztosabb a fogás!

❙ Könyöklés a nagyállványon  
  – könyöktámasz
Az előző részben már bemutatott 
könyöktámaszt úgy is használhat-
juk, hogy a könyökünket három-
lábú állvánnyal feltámasztjuk. A 
kényelmetlenségek elkerülése 
végett egy zsebkendőt tegyünk 
a könyökünk alá. Ez a géptartás 
svenkelést is lehetővé tesz, tehát 
mozgó tárgyat is lehet követni 
vele. Másfelől ehhez nem igényel 
több százezer forintos, speciá-
lis állványfejet. Figyeljünk arra, 
hogy az objektíven legyen fényel-
lenző, és az nyúljon bal kezünkön 
túlra – ha férfiak vagyunk. A kéz 
szőrzete ugyanis belóghat a fény-
ellenző elé, és a kép alját lágyítja, 
illetve elszínezi.

Bal kezünket vízszintesen tart-
juk, és a könyökhajlatba fekszik 
bele az objektív fényellenzője, il-
letve eleje. A bal kéz a jobb kéz 
alkarját fogja. Harántterpeszben 
állunk ilyenkor: a bal láb előre-
lép, a jobb hátul támaszt. Hason-
lóan foghatjuk a gépet, ha könyö-
künket más alkalmatossággal fel 
tudjuk támasztani. Ilyen lehet egy 
várfal mellvédje, amikor városké-
peket készítünk, vagy egy ablak 
párkánya, de akár egy könyöklő 
a templomban, ha messziről fo-
tózunk. Ez a géptartás egyébként 
térdeléssel is kombinálható.

❙ A babzsák („bean-bag”)

Nagyon hasznos dolog! Műte-
remben arra használjuk, hogy 
csereobjektíveket, kazettákat, di-

Babzsák
minden esetre

(Takács Szabolcs felvétele)
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gitális hátfalakat, akkumulátoro-
kat teszünk rájuk. Így kéznél van-
nak, de felületük nem sérül, az 
objektívek pedig nem gurulnak 
el. Nagyon hasznosak autós- és 
buszkiránduláson is, mert nyaktá-
maszként is funkcionálnak. Ilyen-
kor persze nem szemes termény, 
hanem hungarocell vagy nikecell 
golyócskák vannak bennük. A 
babzsák végül állványként is 
funkcionál, ha a fényképezőgépet 
kioldózsinórral vagy távkioldóval 
szereljük fel. A babzsák haszná-
latakor – ha nem puszta kezünk-
kel oldjuk ki a zárat – kapcsoljuk 
ki a stabilizátort. Ha szabad kéz-
zel exponálunk, mert a babzsákot 
botállvány módjára használjuk, a 
stabilizátor legyen bekapcsolva.

Babzsákjait mindenki maga ké-
szíti! Szerezzünk tehát nikecell 
golyókat valahonnan. Jó néhány 
liternyit, hogy egyszerre több 
babzsákot varrhassunk. A babzsák 
mindig párna alakú, külső védő-
huzata is van, akárcsak egy iga-
zi párnának. Legyen tehát négy-
szögletes, téglalap vagy négyzet 
alakú. A babzsák belső része egy-
szerű, olcsó és vékony anyagból 
készüljön. Töltsük nagyon lazára, 
különben nem működik. Huza-
ta strapabíró, vastag és könnyen 
mosható legyen, hiszen koszolód-
ni biztosan fog: műterem padlójá-
ra, kültéren földre is kerül, nyak-
támaszként használva izzadságot 
gyűjt össze, a port is összeszedi, 
azaz időről időre mosnunk kell 

majd. Cipzár és gomb helyett té-
pőzárat használjunk a huzathoz, 
így biztosan nem karcolja meg 
felszerelésünket. Jó ötlet több hu-
zattal rendelkezni egy párnához, 
mert így a párna folyamatosan 
használható egy hosszabb, utazá-
sos fotózás alkalmával.

Még egy-két dolog az univer-
zalitásról. A fentebb említett kö-
nyöktámasznál kisebb babzsák 
kényelmesebbé teszi a géptartást 
a bal könyök alatt. Térdelésnél 

– különösen télen – a térdünket 
védi a felfázástól, de kényelme-
sebbé is teszi a térdelést.

❙ Kézben tartott gép,  
    támasztott könyök  
  (alul és/vagy oldalt)
Ha falfelülethez tudunk támasz-
kodni – akár csak fél könyökkel 

–, akkor tegyük meg. Ez a mód-
szer a test imbolygását szünteti 
meg, ami mindenkire jellemző. A 
fal lehet erdőben fatörzs is, lehet 
kerítés, lehet parkoló traktor vagy 
egy oszlop, de korlát vagy szek-
rény is.

❙ Kézben tartott gép,  
  támasztott felsőtest
Ha közelebb férünk a falhoz, il-
letve a fentebb felsorolt egyéb tá-

masztékokhoz, akkor a felsőtestet 
is támasszuk meg. Ez jelentősen 
növeli a géptartás biztonságát.

❙ Kézben tartott gép,  
  támasztott medence
Ha a vállöv mellett a medence-
övet is meg tudjuk támasztani, a 
test rezgése minimálisra csökken. 
Ez a testhelyzet a szívverésből 
és légzésből kialakuló mozgáso-
kat is csillapítja, így a legbizto-
sabb géptartást teszi lehetővé. A 
támasztott testhelyzetek esetében 
is figyeljünk az álló testhelyzet-
ben már bemutatott, biztonságos 
géptartásra.

Adott esetben maga a gépváz is 

falhoz szorítható, ami már komoly 
támasztás, akár 0,5–1 s expozí-
ciós idejű felvételek is sikeresen 
készíthetők így. Ha a gépvázon 
túl az objektívet is meg tudjuk tá-
masztani, például babzsákot gyű-
rűnk az objektív és a fal közé, a 
hatás még erősebb, azaz 2-4 s is 
sikeresen exponálható, esetleg 
3-4 darab kép készítése árán.

❙ Fotózás hasalva –  
   könyökléssel
A hasalás nagyon jól megtá-
masztja a testet: a helyzet ugyan-
az, mintha a medence- és vállövet 
egyszerre támasztjuk. A test im-
bolygása pedig egyszerűen ki van 

zárva. Nem hiába dolgoznak így 
a mesterlövészek. Arra azonban 
figyelnünk kell, hogy a lábak ter-
pesztve legyenek, ne pedig zár-
va. A test oldalirányú stabilizálá-
sát ugyanis meg kell oldanunk, és 
ezt csak a lábakkal tudjuk meg-
tenni. A két könyök legyen lazán 
terpesztve, az objektívet – szokás 
szerint – a bal kéz támassza alá. A 
légzésre ügyeljünk, mert mozgat-
ja picit a karokat.

❙ Fotózás hasalva –  
   babzsákkal, hátizsákkal
Ebben az esetben karjaink nem 
viselnek súlyt, mert nem tartják 
vagy függesztik a fényképezőgé-
pet. A gép kezelése is kényelme-
sebb. Ha nincs babzsákunk, csak 
hátizsákunk, akkor bal alkarunkat 
használhatjuk babzsákként. Ha-
sonlóképpen: ha nincs hátizsá-
kunk, akkor fotóstáskánk is meg-
felel feltámasztás céljára, de adott 
esetben két babzsákot téve a bal 
alkar alá, ugyanezt a testhelyzetet 
érhetjük el.

Ha tudjuk, hogy hason fekve 
fogunk dolgozni, azaz esély van 
arra, hogy alacsonyabb gépállás-
ból kell fényképeznünk, akkor 
eleve készüljünk pokróccal, adott 
esetben leteríthető műanyag fóliá-
val is.



❙ Fotózás (fél)térdelve –  
   kisebb testmagassággal

Általában a fotográfusnők rendel-
keznek kisebb testméretekkel, de 
cserébe anatómiailag lazábbak a 
férfiakhoz képest. Ez a két tény 
abban az előnyben jelentkezik, 
hogy a nők oldalra is ki tudják 
tolni jobb lábukat, azaz nagyobb 
és biztosabb támaszt tudnak létre-
hozni maguknak. Tulajdonképpen 
félig guggolnak, félig térdelnek, 
nem pedig féltérdre ereszked-
nek. Az is előny ebben a testhely-
zetben, hogy a súlypont nagyon 
mélyre kerül.

A bal térd biztos támaszt nyújt 

a bal felkarnak, ezért ezt használ-
juk ki. A kis testméretből adódóan 
éppen jó a felkar, alkar, comb és 
lábszár aránya, azaz a könyök 
pont jól támaszkodik a térdre, és 
egyenes háttal pontosan benéz-
hetünk a keresőbe. Ha igazítani 
kell egy kicsit a géptartáson, ak-
kor ne a hát görnyedjen meg, ha-
nem inkább a terpesz legyen szé-
lesebb, vagy a könyök mozduljon 
el a térden.

❙ Fotózás (fél)térdelve –  
   nagyobb testmagassággal
Nagyobb testméret esetén az 
ideális arányok megszűnnek, il-

letve a férfiak ízületei eleve nem 
olyan lazák, mint a nőké. En-
nek az a következménye, hogy a 
féltérdelés ellenére sem tudunk 
egyenes háttal a keresőbe néz-
ni. A hát mindenképpen görnyed-
ni fog kissé. Figyelni kell arra 
is, hogy a terpesz hiánya miatt 
ez a testtartás valamelyest insta-
bil az előző pontban leírthoz vi-
szonyítva. Ha a jobb lábfej ujjai 
be vannak hajlítva, a testhelyzet 
csak rövidebb ideig tartható. Ha 
a jobb lábfej nyújtott helyzetben 
van, akkor pedig a bokatájék kap 
rossz terhelést, azaz könnyű fáj-
dalmasan megnyomni. Utóbbi 
helyzet szerencsére orvosolható, 
ha a bokatájék alá babzsákot ra-
kunk. Ugye, mennyi mindenre jó 
egy babzsák!

❙ Fotózás lábfejen ülve

A bal térd ilyenkor is állványként 
viselkedik, ahogyan azt az elő-
zőekben már láttuk. A testtartás 
pedig azáltal stabilizálódik, hogy 
a medenceövet az ülés stabilizál-
ja. A fentiekben már megbeszélt 
könyöklés és géptartás itt is ér-
vényes. Bármely ülő vagy térde-
lő pozícióra érvényes az, hogy a 
váll megtámasztása tovább stabi-
lizálja a testet, azaz a berázásos 
életlenség előfordulásának kocká-
zatát csökkenti.
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Kisvárosi fények

Szentendre
Hagyjuk békén az olyan utcákat, 
amelyek akárhol előfordulnak, 
például vízszintesek és derék-
szögben találkoznak. Keressünk 
valami izgalmasabbat! Egy utca 
legyen görbe. Emelkedjen vagy 
lejtsen. Borítsa nagy vagy kis 
kockakő, amely szépen csillog az 
esőben és alacsony napállás ide-
jén. Tarkítsa egy lépcsősor, vagy 
legyen olyan keskeny, hogy két 
vállas ember már ne férjen el egy-
más mellett. Zárja le az utcaképet 
valami, például egy templomto-
rony.

Utcák, terek

A szentendrei utcák – különösen a 
szűkebbek – arra csábítanak ben-
nünket, hogy álló formátumú fo-
tókat készítsünk. Engedjünk a 
kísértésnek, mert sajnos egyre ke-
vesebb ilyet látni.

A szűk sikátorok (tréfásan „bal-
ta köznek” nevezem; a másik vé-
gén a sötétben ki tudja, ki vár és 
milyen szándékkal…) fotózása-
kor gyakran keletkeznek túlex-
ponált részletek. Ezt úgy kerül-
hetjük el, ha a sikátorból kiérve 
mérünk fényt, majd a kapott ér-
tékeket manuálisan vagy expozí-
ciókorrekcióval beállítva sétálunk 
vissza, s készítjük el az áhított fo-
tót. A szűk hely oldalfalain való-
színűleg marad elég fény, de ha 
mégsem, úgy a vaku teljesítmé-
nyének visszafogásával finoman 
deríthetünk.

Szentendre – ez a Budapesthez közeli, karakteres kisvá-
ros – a fotósok valóságos paradicsoma. Szép természeti 
környezetben fekszik, a keskenyebbik Duna-ág túlolda-
lán a Szentendrei sziget terül el. Házsorai és a magyaror-
szági szerbség templomai kisebb dombokra is felkúsznak, 
ahonnan rálátni a Duna szalagjára, a Pilis és a Viseg-
rádi-hegység erdős ormaira. Kulturális élete gazdag, 
élénk – olykor túlságosan is – a turisták nyüzsgése.

Krivánszky árpád



Ez a kisváros lüktető, élette-
li hely: a forgalmasabb utcákon, 
tereken könnyű olyan felvétele-
ket készíteni, amelyeken az utca 
emberei is rajta vannak (időnként 
még sokan is). A mellékutcákban, 
intim hangulatú tereken kicsit 
várni kell egy-egy járókelő feltű-
nésére, de adott esetben nélkülük 
is hangulatosak ezek a helyek.

Érdekes hatású fotókat készít-
hetünk, ha nem mindig fejma-
gasságból fényképezünk, hanem 
guggolva, de akár a kövezetre is 
helyezhetjük a kamerát.

Rálátás, „nagytotál”

Egy tájra – afféle városi tájra is 
– nagyszerű rálátás kínálkozik va-
lamilyen magaslatról. Tiszta szí-
vemből ajánlom minden fotós-
nak, akárhol is van, ne sajnálja 
a fáradságot, kapaszkodjon fel, 
lépcsőzzön a panoráma kedvé-
ért. Szentendrén erre alkalmas a 
templomdomb, illetve a Dunához 
legközelebb eső domboldal. Ki 
lehet tekinteni a folyóra, a szem-
közti Szentendrei-sziget ligetes 
partjára, rálátni alant a háztetők 
rengetegére, a girbegurba utcákra, 
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belátni az udvarokba és a dombra felvezető lépcső-
re. Ha szerencsések vagyunk, szép vonuló felhőzet 
teszi izgalmassá az eget, vagy alacsony napállás raj-
zol hosszú árnyékokat, s színezi szinte valószerűt-
lenné a környezetet.

A korán kelő, fáradságot nem ismerő fotós haj-
nalban, reggel átkelhet kishajóval a szigetre. Meg-
csodálhatja a kisváros vöröses napfényben fürdő 
reggeli arcát a folyóágban tükröződő házsorokkal, 
templomokkal (tükörkép persze csak akkor látható, 
ha nincs erős szél).

A város oldalán a védőgát tetejéről szép a sziget 
partja, különösen alkonyattájt és őszi lombszínező-
dés idején. A védőgát tetejéről a partra lesétáló fotós 
tőkés récéket kaphat le közelről; már egy közepes te-
leobjektív segítségével is szép fotókat készíthet róluk.

Apróbb-nagyobb részletek

Szentendre tele van megkapó részletekkel. Ha ezek 
viszonylag sötétebb helyen vannak, állítsuk fényké-
pezőgépünket magasabb ISO érzékenységre, hogy 
bemozdulásmentes és kellő mélységélességű fotók 
készülhessenek.

Melyek ezek a részletek? Ablakok muskátlival 
vagy a bennük tükröződő külvilággal, kapuk fából, 
pinceajtók fémből, pincelejáratok, zárak, kilincsek, 
kopogtatók, kerítésdíszek, rácsok, cégérek és a jó 
ég tudja, még mi minden. Ha tükröződést fényké-
pezünk, az élességet nem az ablak síkjára, hanem a 
tükröződésre kell állítanunk. Ha az ablak síkját is 
élesen akarjuk látni, akkor pedig szűkebb rekesznyí-
lásokat kell kipróbálnunk. Jól jöhet ilyenkor egy áll-
vány, de ha nincs, megtámaszthatjuk valamin (pár-
kányon, padtámlán) a gépet, vagy hozzászoríthatjuk 
oszlophoz, fához. Ha mi akarjuk kiválasztani, mi le-
gyen abszolút éles a fotón, akkor kapcsoljuk ki az 
autofókuszt, és kézzel állítsuk be pontosan az éles-
séget. Ha a kompozíció megkívánja, készíthetünk 

„rodcsenkós” fotót. Ez az orosz fotós arról volt ne-
vezetes, hogy rengeteg felvételt készített a fényké-
pezőgép oldalra döntésével, dőlő vonalakkal.

Egy régi kapu kifakult, repedezett festékrétegei-
vel, egy kopott, rozsdás zár üzenetet küld a nézőnek 
régmúlt korokból; utángyártott, „OBI-barokk” tár-
sa erre viszont nem képes. Ha a kopott, régi rész-
letről készült színes fotóval nem vagyunk elégedet-
tek, próbálkozzunk meg fekete-fehér képpé történő 

átalakításával (ennek lépéseivel a Foto Mozaik szá-
mos korábbi szakcikke foglalkozott).

Időnként alsó perspektívából is szeretnénk fotóz-
ni, de nem akarunk utcai ruhában lehasalni. Ekkor 
állítsuk vissza az autofókuszt, tegyük a gépet a ci-
pőnk orrára, s a kamerát felfelé döntve találomra, 

„vakon” exponáljunk, majd nézzük vissza a felvételt 
az „egérmozin”, azaz a hátsó LCD panelen. Néhány 
próbálkozás után előáll az áhított nézet.

Mit lehet még fotózni?

A helybélieket, az itt dolgozó művészeket, a kultu-
rális programokat, a galériák kínálatát, az udvarokat, 
az esőtől csillogó kövezetű utcákat, a turistákat szál-
lító konflist, a téli Szentendrét. Van a városban Tö-
megközlekedési Múzeum és népi építészeti emlékek-
ben gazdag skanzen is, de ez már egy másik történet.

Mit vigyünk magunkkal?

Optikákat a nagylátószögűtől a normálon keresz-
tül a teleobjektívekig, beleértve ezek zoomjait is. 
Polárszűrőt, külső vakut, esetleg derítőlapot az apró 
részletekhez, az elszántabb fotósok pedig állványt, 
kioldózsinórt is. Legyen sok hely a memóriakár-
tyáinkon! Szép kisvárosi fényeket kívánok!

HI
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A színes és fekete-fehér negatív-
filmek igen komoly mennyiségű 
fényudvar-mentesítő festéket tar-
talmaznak. Nemcsak a film hátol-
dalán találjuk ezt meg, hanem az 
emulzióban is. Az előbbi elhelye-
zés a visszaverődéses fényudvart 
csökkenti, míg az emulzió festése 
a szóródásos fényudvart tompít-
ja. Az emulzió festése „autofilter” 

– „önszűrőzés” – hatású is, azaz 
javítani lehet az egyes rétegek 
eltérő festése által a színvissza-
adást. Ez a fekete-fehér techniká-
ban sem ismeretlen fogalom: tó-
nusvisszaadást lehet így javítani 
a fényudvar visszaszorításán kí-
vül. A két világháború között lé-
teztek „autofilter” lemezek és 
filmek, így nem kellett a képéles-
séget rontó sárga szűrőt állandóan 
a felvevőobjektíven tartani. (Je-
gyezzük meg: minden szűrő ront-
ja az objektív rajzát. Csak akkor 
használjuk, ha vizuális hatásban 
többet javít, mint amennyi élessé-
get és brillanciát ront.)

A színes festékek kioldódnak 
a hívás során, és nagymértékben 

elszennyezik a hívót. Ez min-
denképpen baj, mert ezzel meg-
változik a hatóanyagok parciális 
moláris térfogata, azaz konyha-
nyelven: az aktivitása, a koncent-
rációja. A hívó hatóanyagainak 
redukciós potenciálja eltolódik 
ezáltal, majd tovább tolódik a 
pH változása által is, amit ezek 
a festékek okoznak. Ráadásul a 
hívó száraz emulzióval találko-
zik, ha nem alkalmazunk előfür-
dőt, így az emulziónak előbb fel 
kell puhulnia – azaz duzzadnia 
kell a vízfelvétel által – és a hí-
vás csak ezután indulhat meg. Az 
egyes filmek zselatinjai eltérő idő 
alatt duzzadnak fel, így nemigen 
tudjuk, mennyi ideig tart az az 
iniciatív szakasz, amely idő tulaj-
donképpen a hívás idejéből kény-
szerűen levonódik. A 4-5 perc-
nél rövidebb hívásidők így igen 
bizonytalan végeredményt ad-
nak, tekintve azt a tényt, hogy 
az iniciatív szakasz 0,5-3 perc is 
lehet a hívó anyagától függően. 
Megjegyzem: a metol-hidrokinon 
hívóknál a metol a „félperces”, a 

hidrokinon a „háromperces” kate-
góriát képviseli, így 4-5 perc alatt 
alig tud fedettséget hívni. Ezt az 
apróságot általában csak a fotóve-
gyészek tudják, és „megmagya-
rázhatatlan” tapasztalatokat okoz 
a laboráló amatőröknek – és pro-
fiknak is sokszor. A C-41-es eljá-
rás előírás szerinti 38 °C-án 3’ 15” 
a hívásidő, ami eleve túl kevés. 
Ellentmond a hívás elméletének, 
pedig három (ma már 9-12 db) 
fényérzékeny réteg teljes áthívó-
dását kell biztosítanunk eme rö-
vid idő alatt. Minden jel arra mu-
tat, hogy a hívás iniciatív idejét le 
kell csökkenteni, ezt pedig csak 
az előfürdővel lehet megoldani. 
Az előfürdő hozadéka így:

1. A nedves, duzzadt zselatin 
– a hívás így késedelem nélkül 
megindulhat;

2. A hívó nem szennyeződik el, 
hatóértéke teljes marad;

3. A film és a tank automati-
kusan temperálódik, ha mosóvi-
zünk temperált, azaz a hőmérsék-
let-változásból eredő hívási hibák 
megszűnnek.

Ezek az elméleti hozadékok, 
amelyek a gyakorlatban jól mű-
ködnek. Ha az amatőr laborban a 
hívót és a fixírt újrahasznosítjuk, 
tehát nem elöntéses („one-shot”) 
kidolgozásra rendelkezünk be, ak-
kor az előfürdő mind a hívó, mind 
a fixír élettartamát meghosszab-
bítja, azaz alkalmazása kötelező!

Az elméleti hozadékokon túl 
gyakorlati előnyöket is tapasztal-
hatunk. Ezeket kémiailag is meg 
lehet magyarázni:

4. A legtöbb film érzékenyebb-
nek fog tűnni 0,5–1 fényértéknyi-
vel (1,5–3 DIN), ezért csökkent-
hetjük a hívásidőket 10-30%-kal;

5. Következésképpen finomabb 
szemcsét és nagyobb felbontóké-
pességet tapasztalunk;

6. Színes filmeken (E-6/C-41) 
javul a színek tisztasága is;

7. A rövidebb normál hívási idő 
miatt a push hívások ideje per-
cekkel csökken, ami az alapfáty-
lat csökkenti;

8. Az elszennyezést elkerülő 
hívó az árnyékokban jobban dol-
gozik, így az árnyékok átrajzolt-
sága jelentősen megjavul;

9. E-6 kidolgozás esetén a 
Fuji filmek hívásideje 7 perc a 
sztenderd 6 perc helyett (Kodak 
és Fuji előirat). Előfürdővel vi-
szont nincs különbség közöttük. 
Sok amatőr és profi azért exponál-
ja túl a Fuji diáit, mert ezt a profi 
laborokban sem tudják. Az elté-

Az előfürdő  
és szükségessége

rés push 0,5 fokozat 
(1,5 DIN), ami meg-

felel annak, hogy 
a Fujichrome 
Velvia 50-et 
40 vagy 32 
ASA-ra ex-
ponálják ál-
talában vi-
l á g s z e r t e , 

ugyanis még a 
profi laborokban 

sem állítják át a gépeket a Fuji 
hívásidőkre. A Fujichrome Astia 
portrédiát is ISO 100/21° helyett 
ISO 80/20°-ra exponáljuk álta-
lában, és teszem magam is, ha-
csak nem saját kezűleg hívom 
Fujichrome anyagaimat.

10. Színes kidolgozásnál fenn-
áll egy további probléma, amely 
kismértékben a színes negatívokat 
érinti (C-41), nagyobb mértékben 
pedig a színes diákat (E-6). Külön-
böző gyártók színes filmjeit együtt 
hívva, azok egymás színegyensú-
lyát tönkreteszik. Különösen igaz 
ez a Kodak–Fuji párosra. Az elő-
fürdő ezt a problémát lényegében 
teljesen megszünteti. Érdekes mó-
don nem tudok olyan filmlabora-
tóriumról, ahol külön gép hívja a 
különböző gyártmányokat (előfür-
dő nélkül), vagy előfürdővel óvják 
a színegyensúlyt, azaz tisztelik a 
fotósok keze munkáját. Általáno-
san igaz az, hogy a kereskedelmi 
kidolgozás az időfaktor (termelé-
kenységmaximalizálás) és a fel-
használt  anyagmennyiség csök-
kentése (költségminimalizálás) 
eredménye. Ezért jobban járunk, 
ha magunk hívjuk filmjeinket.

Előfürdőt tehát 
minden kidolgo-
záshoz! Módsze-
rem a következő:

C-41 színes 
a n y a g o k -
nál: 2×3 per-
ces elő-
fürdő;

Fekete-fehér anyagoknál: 
1×5 perces előfürdő;

E-6 színes anyagoknál: 1×3 
perces előfürdő.

A színes diaanyagoknál keve-
sebb vízoldható fényudvar-men-
tesítő festék van az emulzióban, 
kevesebb festék oldódik tehát ki. 
Ez magyarázza a rövidebb für-
detési időt. A festékmennyiség 
azonban nem kevesebb, ugyanis 
az első hívó és a színhívó is old 
ki kémiailag megváltozott festé-
ket a fürdetés során. Az előfürdő 
egyébként az első hívó mennyi-
ségével és hőmérsékletével meg-
egyező mosóvíz, amit a C-41-es 
technológiánál egyszer váltani is 
szoktam (ld. fentebb).

Nem tartozik teljesen ide, de a 
C-41-es fekete-fehér filmek, az 
ún. kromogén hívású fekete-fe-
hér anyagok különösen sok fes-
téket tartalmaznak. Nemcsak az 
előfürdő során ázik ki belőlük 
igen nagy mennyiség, de a vég-
ső mosás során is. Ezért ezeket 
az anyagokat (Ilford XP2 Super, 
T-Max 400 CN, Portra 400 B+W) 
kétszer hosszabb ideig kell mos-
ni, ha tartós negatívra vágyunk. 
Hihetetlen megvilágítás-terjedel-
müknek egyik oka ugyanis, hogy 
a túlexpozíció miatt kiváló renge-
teg festék egy részét vízoldható 
formában adják, azaz a végső mo-
sás során alakul ki az igazi tónus-
skála.

Az előfürdőt sehol sem említik, egysze-
rűen negligálják létjogosultságát 
a honlapokon és a szakirodalom nagy 
részében. Milyen kár! Mindenki a szem-
csével küzd, hogy legyen finomabb? 
Küzdelem van a felbontóképesség körül 
is, főleg a kisebb képméreteknél: nya-
kunkon a digitális fotó, valamit tenni 
kell a film háza táján is. Ezekben a pon-
tokban az igazi megoldás az előfürdő.

Török György



A vadfotózás még ma sem 
egyszerű feladat. Hát még 

száz esztendeje! Ugyanis egye-
bek mellett „nemcsak” végtelen 
türelemre, tehetségre, állattani is-
meretekre, pénzre és jó adag sze-
rencsére volt (és van) szükség, 
hanem megfelelő technikai hát-
térre is.

● Húsz év múlva

Az 1900-as évek elejétől már ké-
szültek olyan fényképezőgépek, 
amelyek már egyfelől technikai-
lag igen jó képeket készítettek, 
másfelől pedig már bizonyos mér-
tékben „közelebb is lehetett hoz-
ni” a témát. Ilyen fényképezőkkel 

– és filmfelvevőkkel – fényképez-
te még mai szemmel is művészi 
felvételeit Martin Johnson, aki az 
állatvilágon kívül az akkor primi-
tívnek mondott népek életét is do-
kumentálta. E népcsoportok ősi 
életéről talán ezek az utolsó hite-
les felvételek.

Martin Johnson 1884. október 
9-én született az illinoisi Rock-
fordban. Apja órásként dolgozott 
egy helybéli gyárban, majd Mar-
tin születése után tizenegy év-
vel Independence-ben átvette az 
Eastman Kodak képviseletét és 
áruraktárát. Ez az esemény mér-
földkő volt fia életében. Élve az 
apja foglalkozásából adódó lehe-
tőséggel, elsajátította a fényképe-
zés minden csínját-bínját.

Kalandvágyának engedve, ti-
zenöt éves korában otthagyta a 
szülői házat, s önálló fényképész-
ként próbált megélni. Ez sajnos 
nem volt biztos jövedelemforrás, 
így fogta a sátorfáját és elutazott 
Európába szerencsét próbálni. 
Ezen az útján a tapasztalatlan fiú 
igen sokat nélkülözött, és min-
den fizikai munkát elvállalt, csak 
hogy megéljen. Szervezete azon-
ban megedződött, s ennek igen 
nagy hasznát vette a későbbi 
években.

Hazatérése után nem sokkal tudomást szerzett 
az akkor már világhírű író, Jack London világ kö-
rüli útjának tervéről, s arról, hogy még egy útitár-
sat keresnek. Rögvest jelentkezett – sikerrel. Martin 
Johnson Jack Londonnal körbehajózta a Földet. Már 
ezen az útján is sok fényképet készített.

Hazatérte után megpróbálta aprópénzre váltani 
kalandjait, bérbe vett két helyiséget, mozivá alakí-
totta át őket, s ott mutatta be a Jack Londonnal tett 
utazás gazdag élményanyagának képeit.

Huszonhat éves volt, amikor feleségül vette a tíz 
évvel fiatalabb Osa Leighty-t, aki később elválaszt-
hatatlan segítőtársa lett. Első közös útjuk a fejva-
dászok szigeteire, az Új-Hebridákra vezetett, ahol 
csaknem életükkel fizettek az ott készült szenzációs 
felvételeikért. Borneói útjuk azért fontos, mert ak-
kor kezdték el a vadállatok fényképezését és filme-
zését. Egyebek mellett maláji medvéket, különféle 
majmokat örökítettek meg.

● Út a Paradicsomba

1921-ben Afrikába utaztak, akkor talán még nem is 
sejtették, hogy ez a kontinens lesz a második ott-
honuk. 1935-ig többször hosszú időt töltöttek az 
általuk felfedezett és elkeresztelt kelet-afrikai Pa-
radicsom-tónál. Talán nem túlzás azt állítani, hogy 
legszebb képeik és filmjeik ott készültek. A tó part-
ján, de más vizeknél is leskunyhót építettek.

„Körülbelül egy óra alatt érünk le a fedezékhez. 
A fiúk már tegnap összeeszkábálták tüskés bokor-
ból a fedezék oldalait, és teteje is van, hogy a vi-
lágosság ne hatolhasson a belsejébe. Hogy ered-
ményesen dolgozhassunk: az állatnak nem szabad 
észrevennie, hogy a fedezék mögött mozog valami. 
Felállítjuk a gépet, és úgy rendezzük el a különfé-
le lencséket, hogy mindegyikhez könnyen és gyor-
san hozzáférhessünk. A fiúk betámasztják az ajtót 
és pokrócot akasztanak rá. Bent sötétnek kell len-
nie, csupán annyi világosságot engedünk be, ameny-
nyi elöl, a lencsék körül behatol.

A lencséket beállítom: várok.
Egy kis kémlelőlyukon keresztül kinézhetek. Na-

gyon kell figyelnem, mert az állatok szinte teljesen 
nesztelenül járnak, és minthogy a víztől ötven-hat-
van yardnyira (1 yard = 0,836 méter – K. Zs.) van a 
fedezékem, még inni sem hallhatom őket.

Legjobb reggel kilenctől tizenegyig és délután fél 
háromtól fél ötig fotografálni, mert a világítás ezek-
ben az órákban a legkedvezőbb. Száraz időben a 
levegő annyi port szed magába, hogy a fény fátyo-
lozott lesz tőle. Könnyű eső elmossa a port és meg-
tisztítja a levegőt. De az a baj, hogy az esős évsza-

A vadfotózás
úttörői voltak

A washingtoni Smithsonian Intézet 
Természetrajzi Múzeumában fél falat 
betöltő képen szimpatikus házas-
pár mosolyog a látogatóra. A környe-
zetből ítélve a kép valahol Afrikában 
készülhetett. A fotó mellett azonban 
semmilyen tájékoztatás, felirat nincs 
arról, kiket látunk a képen. Szeren-
csére felismerem őket: Osa és Martin 
Johnson, egyikei minden idők legis-
mertebb és legjobb vadfotósainak.

Kovács zsolt
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kon túl igen kevés az eső. Az esős évszakban viszont 
olyan sok a víz, hogy az álltoknak nincs szükségük 
arra, hogy az oázison keressenek vizet.

(…) Az állatok idegességének persze az az oka, 
hogy nagyon félnek a ragadozóktól. (…) Egyik sem 
tudhatja a kisebb vadak közül, melyikük lesz legkö-
zelebbi zsákmányuk. Következésképpen ha zsiráfok, 
zebrák vagy oryxok isznak, ugyancsak hegyezik fü-
lüket, és a fényképezőgép legcsekélyebb neszére el-
menekülnek.

(…) Két óra harminc perckor az állatok megint 
megindulnak a víz felé. Négy óra körül többet isz-
nak és kevésbé félnek, mint a nap bármely más órá-
jában. Azt hiszem, azért, mert idáig szomjaztak, és 
ekkor végre elhatározták, hogy még veszedelem 
árán is megkockáztatják az ivást. (…) Hat óra kö-
rül elhagyom a fedezéket és hétre hazaérek. (…) A 
fedezékben nem hagyhatok semmit a páviánok miatt, 
mert azok olyan kíváncsiak és tolakodóak, hogy 
mindent elvisznek. Ami például bőrből van, azt a hié-
nák és sakálok is elhurcolnák éjszaka.” – írja Mar-
tin Johnson egyik könyvében. Magnéziumfénynél 
éjszakai felvételeket is készített, s feljegyezte, hogy 
az így fotografált állatok körülbelül három percre 
teljesen megvakulnak, és ijedtükben minden fának 
és bokornak nekimennek.

● Veszélyes élet

Bár sokszor kerültek veszélyes helyzetekbe, Mar-
tin Johnson sohasem vadászott. A felvételek készí-
tése közben azonban néha mégis fegyverhez kel-
lett nyúlniuk, hogy elriasszák, vagy ha nincs más 
megoldás, lelőjék a támadóvá váló állatokat. Ez a 
feladat azonban csaknem mindig feleségére, Osára 
hárult.

1932-ben már két repülőgéppel járták keresztül-
kasul Afrikát, így a vadon legtávolabbi zugaiba is 
viszonylag könnyedén sikerült eljutniuk. Egy évvel 
később ismét Borneóra utaztak, ezúttal a nagyon rit-
ka nagyorrú majmok életét dokumentálták.

1937 januárjában Martin Johnson – az akkor már 
világszerte híres író és fényképész – egy belföldi já-
raton repülőszerencsétlenség áldozata lett. Felesé-
ge, aki vele együtt utazott, túlélte a katasztrófát. A 
Johnson házaspárnak fotós expedícióikról magyar 
nyelven három könyve jelent meg (Martin Johnson: 
Elefántok, é. n., a könyv később Afrika csodavilága 
címmel is megjelent; Martin Johnson: A kannibálok 
szigetén, é. n., Osa Johnson: Veszélyes élet, 1943). 
Mindhárom könyv igen nagy sikert aratott hazánk-
ban is.

A zt hiszem, itthon még benn-
fentes körökben is kevesen 

tudják, hogy a Magyar Fotográfiai 
Múzeum 1991-es év végi, kecske-
méti megnyitása előtt pár hónap-
pal már „fellépett” külföldön. A 
berlini Magyar Kulturális Intézet 
kiállítási referenseként működ-
hettem közre a „Budapest–Ber-
lin kulturális találkozások” egész 
várost felölelő, többhetes komp-
lex rendezvénysorozata kereté-
ben a hazai csoportos, polaroid 
kamaratárlatnak a megvalósításá-
ban, amelyet Kincses Károly ak-
kori igazgató személyesen kísért 
el a porosz metropolisba, és az-
tán az első emeleti foyer falain 
számomra váratlan szakmai, va-
lamint laikus látogatói sikert ara-
tott. Ez jutott eszembe most, ami-
kor ugyanez az intézmény vidéki 
székhelyén – immár Baki Péter 
vezetése alatt – Polaroid 65 cím-
mel a szóban forgó fénykép-elő-
állítási mód 1947-es születésé-
nek jubileumát ünnepli, a XVIII. 
Esztergomi Fotográfiai Biennále 
és az instART alkotócsoport ösz-
szefogásával. A rendezők közel 
félszáz magyar származású vagy 
jelenleg is itthon élő-alkotó fo-
tós képein keresztül illusztrálják 
a Polaroid nyersanyag felhaszná-
lási lehetőségeinek rendkívül szé-
les skáláját. Mint többek között 
írják: „Az azóta eltelt 65 évben a 
polaroid technika kultikus fényké-
pészeti eljárássá fejlődött. A mű-
szaki, kriminológiai, egészségügyi, 
de olyan hétköznapi területeken 
is, mint az igazolványkép-készí-
tés és nem utolsósorban az ama-
tőr fotográfia, szinte egyedural-
kodóvá vált, egészen a digitális 
technika betöréséig…” A meghí-
vóra André Kertész 1984-es mo-
dern nagyvárosi panorámája ke-
rült, sokemeletes rálátással közeli 
lapos tetőkre és távolabbi torony-
házakra.
(Kecskemét, Katona József tér 12. 
A tárlat május 27-ig látogatható).

Három  
kortárs tárlat

Wagner István

Baricz Kati: Untitled-1. (fent) Detvay Jenő felvétele (lent)
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Ö rkény István idei cente-
náriumának megünneplé-

séből a róla elnevezett főváro-
si könyvesbolt is kiveszi a részét. 
Az emeleti Cultiris Galériában 
a családi archívumból származó 
személyes dokumentumok vagy 
a família albumából való amatőr 
és profi, külföldi meg hazai fény-
képek sokasága mellett (ahol pél-
dául Louis Aragon, Déry Tibor, 
Pilinszky János, Karinthy Ferenc 
vagy Kazimir Károly és Vas Ist-
ván társaságában szerepel) rangos 
fotográfusaink fekete-fehér felvé-
telei sorjáznak a hetvenes évekből. 
A ritkán látott vagy most első al-
kalommal nyilvánosság elé kerü-
lő képek között tallózva mindegy-
re felfedezhetjük a Kossuth-díjas 
írót harmadik feleségével – a dra-
maturg Radnóti Zsuzsával – ket-
tesben, kéziratot olvasva köny-
vespolc-falakkal körülbástyázott 
budai lakásukban (Balla Demeter), 
vagy hármasban sütkérezve ku-
tyájukkal a kertben (Nádas Péter). 
Az „egypercesek” szerzője egye-
dül, elmélyülten hallgatja a mag-
nóját a parki padon ülve (Danis 
Barna), illetve élénk munkameg-
beszélést folytat Várkonyi Zoltán-
nal az igazgatói irodában (Koncz 
Zsuzsa), továbbá a könyvheti sá-
torban dedikálja legújabb művét 
a sorban várakozó rajongóknak, 
párban Mészöly Miklóssal (Ke-
leti Éva), végül a Nemzeti Szín-
ház előcsarnokában, a Káin és 
Ábel bemutatójának szünetében 
cigarettázik a darab szerzőjével, 
Sütő Andrással és Juhász Ferenc 
költővel, miközben neje mögöt-
te „takarásban” (Benkő Imre). Az 
írásban és fényképezésben egy-
aránt híressé vált Nádas Pétertől 
néhány különlegesen komponált 
fotó is látható a lépcsőfordulóban, 
de ez egy állandó bemutató részét 
képezi.
(Budapest XIII., Szent István kör-
út 26. Megtekinthető május 31-
ig).

Balla Demeter felvétele (fent) Benkő Imre felvétele (lent)

A Budapest Galéria óbudai 
kiállítóházának emeleti te-

remsorában Három kései mese 
összefoglaló címmel különleges 
élményt kínál Dobos Sándor 
fotóművész három színes kép-
ciklusból álló egyéni tárlata. Az 
avatatlan látogató első pillantás-
ra azt érzékelheti, mintha közép-
kori szárnyas oltárok triptichon-
jait reprodukálták volna egy-egy 
hármas osztatú kompozícióban, 
avagy reflektorokkal bevilágított 
operadíszletek többrétegű ku-
lisszáit rögzítették volna pilla-
natfelvételeken, esetleg halszem 
optikával kaptak lencsevégre ra-
gyogó napsütésben fürdő, göm-

bölyded mediterrán vedutákat, 
építészeti, illetve természeti 
részletelemeket frappánsan kom-
binálva…

Maga a szerző így vall – többek 
között – alkotásairól: „Anyám 75 
éves volt, amikor látóterének kö-
zepén homályos folt jelent meg, 
és látása fokozatosan e folt pe-
remére, egy gyűrű alakú terület-
re redukálódott… Nálam a ma-
kuladegeneráció kettős látással 
köszöntött be szintén 75 éves ko-
rom körül. Mióta tudom, hogy én 
is anyám sorsát élem, elementá-
ris erővel hajt a belső késztetés, 
hogy a beszűkülő fizikai látás-
élményhez társuló, azt kiegészí-

tő, helyettesítő és egyre gazda-
godó belső látás gyönyörűségeit 
rögzítsem. Kiállításomhoz a sza-
bad látástól az elhomályosulá-
sig terjedő folyamat három pont-
jához állítottam fel a kamerámat, 
és rögzítettem vele a három kései 
mesémet…”

Az egyes fotográfiai sorozatok 
szándékosan általánosító elne-
vezései – Szerelmem Szicília, A 
makuladegeneráció elviselhetet-
len gyönyörűsége és végül a Ket-
tős látás – szabad egyéni képzet-
társításokra kínálnak alkalmat a 
látogatók számára.
(Budapest III., Lajos u. 158. A ki-
állítás június 10-ig tart.)
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Edward Steichen: Gloria Swanson, 1924 (zselatinos ezüst),  
magángyűjtemény, reprodukció: George Eastman House, International Museum of Photography and Film

André Kertész: A népligeti cirkusz előtt (Leskelődők), 1920 (zselatinos ezüst),  
Magyar Fotográfiai Múzeum

Hogyan születik a fotóművészet? Látni 
kell!

szarka Klára
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nagy múzeumoktól  
nagy művek

A csaknem tíz kölcsönző intézmény – köztük a párizsi Musée 
d’Orsay, a Pompidou Központ, a New York-i MOMA, a George 
Eastman House, a bécsi Albertina, a kölni Ludwig Múzeum és 
a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum – gyűjteményéből 
angol, amerikai, cseh, francia, német és osztrák fotográfusok 
mellett a korszak kiemelkedő magyar fényképészei is szerepel-
nek a tárlaton (André Kertész, Moholy-Nagy László, Pécsi Jó-
zsef és Balogh Rudolf). A képek mellett a még asztalosok által 
készített, nagyméretű, 19. századi műtermi fényképezőgépektől 
az 1920-as évek végén piacra dobott, kompakt Leicákig terje-
dő kameratárlat is látható, illetve Marcel Duchamp Anémia 
Cinéma című rövidfilmje apró átjárást nyújt a legközelebbi 
társművészeti ágba is.

Megtekinthető a Szépművészeti Múzeumban július 1-jéig.

A z a négy évtized, amelyet 
bemutatni kíván a kiállítás, 

roppant izgalmas időszaka volt a 
fotográfiának. Már csak azért is 
érdemes megismerni az 1889 és 
1929 közötti éveket, hogy jobban 

érezhessük, mennyire viszonyla-
gos az a jelen és közelmúlt, ame-
lyikben véletlenszerűen mi élünk 
s alkotunk. Mennyire tünékenyek 
a meghatározónak látszó irányok 
és divatok.

A piktorialista művészet a 19. 
század végén szinte úthenger-
ként haladt végig Európán és 
Észak-Amerikán. Aki igényesebb 
volt, akinek fotográfusként művé-
szi ambíciói (is) voltak, nem ke-
rülhette el. Jobbára nem is akar-
ta. Úgy látszik, mindenki átesett 
rajta, akárcsak a gyerekbetegsé-
geken. Lelkes és elszánt hívei tá-
madtak mindenütt. Azok a ne-
ves fotográfusok, akik az említett 
négy évtizedben alkottak, szin-
te kivétel nélkül hódoltak a stí-
lusnak. Még akkor is, ha később 
egészen más stílusirányt is kö-
vettek. S amilyen szenvedéllyel 
ünnepelték a festőies, művészi 
iskolát, olyan vehemenciával tá-
madták és tagadták már a korszak 
végétől kezdve.

A lágy rajzolatú objektívek és a 
bonyolult nemes eljárások hasz-
nálata festőies hatást eredménye-
zett. Akárcsak az impresszionis-
ta festményeken. Ahogy nemrég 
egy fiatal pályatárs megjegyezte: 
photoshopos effekteket képzel-
hetnénk ezek helyébe. S valóban. 
A lényeg az volt, hogy az alko-
tó keze nyoma látható legyen az 
eredményen, technikailag töké-
letesen szembemenve a korszak 
tömegtermelésével. Hiszen ek-
kor született a sztenderd gyáripa-
ri amatőr fotótechnológiai háttér. 
A tömegtermelés zászlóshajója, a 
Kodak éppen világhódító útra in-
dult, a művészek pedig festékek-
kel és ecsetekkel pepecselték azt 
a néhány kópiát, amelyet vég-
eredményként kiadtak a kezük-
ből.

A mit ábrázol kérdése másod-
rendű volt. A hogyan készült lett 
a lényeg. Művészklubok alakul-
tak, szaporodtak a szakmai fo-
lyóiratok, szakkönyvek, galériák. 
Nemzetközi fotóművészeti pezs-
gés kezdődött. S mire a mozga-
lom a csúcsra jutott, egyszeriben 
öncélúnak, ósdinak, kiüresedett-
nek, kimódoltnak tetszett. S vá-

laszként, főként az ifjabbak – ki 
más? – kiátkozták a festészetet 

„majmoló” piktorializmust. Éljen 
a fényképszerű fénykép! – szüle-
tett meg az új jelszó.

Új tárgyilagosság és Straight 
Photography hódított. Mit és ho-
gyan egyszerre vált fontossá. S 
mindenek fölött a fotószerűség. 
Innen aztán megint sokfelé ve-
zetett az út. Absztrakt avantgárd-
tól a szociofotón át a sajtóképig, 
s nálunk, mondjuk, a „magyaros 
stílusig” is.

Robert Demachy:  
A színfalak mögött,  
1906 (heliogravür),  
Musée d’Orsay, Paris

Edward Steichen: Alfred Stieglitz, 1915 körül  
(higannyal színezett platinotípia),  
George Eastman House International Museum of Photography and Film

Újabb nagyszabású fotóművészeti 
kiállítás látható a Szépművészeti 
Múzeumban A fotóművészet szüle-
tése címmel. A kurátor ezúttal is Baki 
Péter, a Magyar Fotográfiai Múzeum 
igazgatója. A kétszáz kép között számos 
világhírű különlegesség van, eredeti 
Demachy és Steichen, na meg Stieglitz 
ikonikus Fedélköz című műve.
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ISSN 1587-4818 • Terjeszti a Lapker Rt. és a fent megjelölt szaküzletek. • Előfizethető a szerkesztőség címén belföldi postautalványon, illetve igény esetén kész-
pénz-átutalási csekket küldünk. Érdeklődni lehet: elofizetes@fotomozaik.hu. Az előfizetési díj egy évre 6200 Ft. Kérjük, csekkes befizetésnél vegye figye-
lembe a 3-4 hetes banki átfutási időt. • A fotókat, ábrákat, írásokat a szerzői jogok tiszteletben tartásával közöljük, 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, másol-
ni, sokszorosítani 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. 

A Foto Mozaik havilap megtalálható  
az újságosstandokon és az alábbi szaküzletekben

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.

Szolgáltatás
Noritsu laborok AOM driver felújítása 1 
nap alatt! Ár: 45 E Ft + áfa. Tel.: 30/947-
4499

Canon
Sigma 20 mm f/1.8, tok, napell., polár- 
és sky szűrővel, szettben Canonhoz 
eladó. Tökéletes állapotban. 90 E Ft. 
46/358-790, 70/226-0849
100% újszerű, kifogástalan állapotban 
eladó Canon FD 200 mm f2,8 teleobj. 
Sony NEX vagy micro 4/3-os f.-géphez. 
20/493-1472
Eladó 100% újszerű állapotú Canon FD 
24 mm f2.0 nagy fényerejű nagylátószö-
gű obj., Sony NEX vagy micro 4/3-os dig. 
f.-gépekhez. 60 E Ft. 20/493-1472
Canon A1 1,4/50 szép állapot 39 E Ft, 
Canon New F1 1,4/50 motor, szép 85 E 
Ft, Canon QL 17 1,7/45 távmérős, CDS 
tok, szép 29 E Ft és FD obj.-ek eladók. 
70/282-3481, pontos2@freemail.hu
Canon T90, hibátlan, 1,8/50-es Canon 
alappal, 23 E Ft. Canon 4/300 fd szin-
tén hibátlan, állványgyűrűvel, beépített 
napellenzővel, elsőm hátsó sapka, 50 E 
Ft. Eredeti Canon fd (ssc) 1,4x, ez is hi-
bátlan, csak hátsó sapka, karcmentes, 25 
E Ft. gabigull@gmail.com

Eladó Canon EF 24-70 mm f/2.8L USM 
obj. kifogástalan állapotban. 210 E Ft. 
20/9421-925
Eladó Canon T90, hibátlan, 1,8/50-es 
Canon alappal, 23 E Ft. gabigull@gmail.
com

Minolta
Minolta XDs 1,4/50 új állapot 39 E Ft és 
Minolta dig. fénymérők: Flashmeter III, 
25 E Ft. Autometer IIIF, 35 E Ft. Flashme-
ter IV. 35E Ft. 70/282-3481, pontos2@
freemail.hu

Nikon
Nikon bajonettes Sigma Macro obj. 
2,8/105 D EX, 79 E Ft. Nikon AF Nikkor 
obj. 24-50/3,3-4,5D, 29 E Ft. Nikon 
AF Nikkor obj. 35-80/4-5,6 D, 25 E Ft. 
30/466-8730
Kihasználatlanság miatt eladó 100% új-
szerű, makulátlan állapotban Sigma APO 
Macro DG 70-300 mm f4-5,6 zoom obj., 
Nikon csatlakozással. 100% por-, karc-, 
illetve bárminemű használati nyomtól 
mentes! 40 E Ft. 20/493-1472
Nikon FE 2 váz szép 45 E Ft. Nikon F2 
1,4/50 szép, hibátlan 110 E Ft, 1,4/35, 
2/35, 3,5/28 PC 2,8/35 PC, 1,4/50, 
1,4/85, 2/135, eladók. 70/282-3481, 
pontos2@freemail.hu

Eladó Nikon F55 és Nikon F65 ezüst fil-
mes SLR f.-gépek Bp.-en. 15 E Ft/gép. 
gubernya@freemail.hu

Pentax
Pentax AF obj. 28-80/3,5-5,6 Asph., 25 E 
Ft. 30/466-8730
Asahi Pentax dig. spotmeter haszn. uta-
sítással 65 E Ft. Pentax 1:1,2/50 alapobj. 
szép, új állapot 69 E Ft. 70/282-3481, 
pontos2@freemail.hu

Rollei
Rollei Powerflex 470 kompakt gép ki-
használatlanság miatt 4 Gb-os SD kár-
tyával, ajándék tokkal eladó! 25 E Ft. 
daniel.kantar@citromail.hu, 30/544-
7500

Vivitar
Eladó Vivitar 24 mm f2,8 nagylátószögű 
obj. Olympus OM bajonett csatlako-
zással. Sony NEX vagy micro 4/3-os 
dig. f.-gépekkel is használható. 8000 Ft. 
20/493-1472

Labor
Noritsu 3011 dupla kazettás felújított, 
tisztított, beüzemelt minilabor, kifogás-
talan, újszerű állapotban, új, 1 év ga-
ranciás lézerrel eladó. 2,99 M Ft + áfa. 
30/947-4499

Noritsu 2901, 3001, 3300 stb. minilabo-
rokhoz festékszalag, vegyszerszűrő el-
adó. 30/947-4499

Egyéb
Aizer teleobj. 400/6,3 T2 adapterrel 
(Pentax, Minolta, Nikon, Canon), 24 E Ft. 
30/466-8730
Eladó f.-gépek: Nikon F70 + 35-80 Nik-
kor, Vivitar 19-35, Vivitar 100-400, Prak-
tica LTL 2 + Pentacon auto 1,8/50, Pen-
tacon 4/200, Praktica 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
Keresek eladó filmszkennert, Minolta 
5400 I és II-es, esetleg Scan Elite II vagy 
Polaroid SprintScan 4000 Plus és Micro-
tek ArtixScan 4000TF típusok érdekel-
hetnek. Canon FS4000US típust is fon-
tolóra veszem. Köszönöm, de síkágyas 
szkennerek nem érdekelnek. artur_7@
hotmail.com
Pentacon Six TL 39 E Ft. Zeiss Flektogon 
MC 2,4/35 M42 tokkal 42 E Ft, Zeiss Son-
nar MC 2,8/200 M42 tokkal vadonatúj 
állapot 85 E Ft. Zeiss Flektogon Pentacon 
Six 4/50 22 E Ft, MC 2,8/120 45 E Ft. 
70/282-3481, pontos2@freemail.hu

Ingyenes apróhirdetési lehetőség  
megújult honlapunkon is www.fotomozaik.hu







■ Nex-F3 ■ Júniustól elérhető a 
kisméretű Sony NEX-F3, amely 
az E bajonettes család többi tag-
jához hasonlóan helytakarékos 
megoldást kínál a fotózáshoz. A 
hagyományos DSLR gépekét 
megközelítő képminőségű, 16,1 
megapixeles valós felbontású 
fényképezőgép Exmor APS HD 
CMOS képérzékelője alacsony 
zajszintű és kristálytiszta teljes 
HD videók (50i/25p) rögzítésére 
alkalmas.

A Sony NEX-F3 ideális kiegé-
szítője az új 18–200 mm objek-
tív, mely F3,5-6,3 fényerő mellett 
11-szeres optikai zoomot, kiváló 

■ SLT-A37 ■ A Sony Alfa sorozat 
legújabb tagja az SLT-A37-es 
fényképezőgép. A féligáteresz-
tő tükrös kamerák ugyan-
olyan kreatív lehetőségeket 
kínálnak, mint a professzio-
nális tükörreflexes fényképe-
zőgépek, működésük azon-
ban kissé eltér azokétól. 
Míg a tükörreflexes gépek 
egy olyan tükör segítségé-
vel továbbítják a fényt az 
autofókusz érzékelőhöz és a 
keresőhöz, amely a kép készí-
tésekor felcsapódik, addig az SLT 
fényképezőgépek féligáteresztő 
tükrének nem kell megmozdulnia. 
Így nem csupán gyorsabbá válik a 
fényképezés, de az autofókusz is 
folyamatosan tud élességet állíta-
ni, még a teljes HD felbontású vi-
deók készítése közben is.

A most bemutatott SLT-A37 
16,1 megapixeles Exmor APS 
HD CMOS szenzora kiváló kép-
minőséget biztosít az állóképek 
és a teljes HD felbontású videók 
készítése során. A BIONZ kép-
feldolgozó processzor kiterjeszti 
a gép érzékenységét az ISO 100–
16 000-es tartományra, és lehe-
tővé teszi, hogy kevés fényben 
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2+2 kicsiség

hordozhatóságot és rendkívül jó 
felbontást kínál Az E bajonettes 
objektív kisebb és 12%-kal köny-
nyebb az elődjénél, a beépített 
rázkódáscsökkentő technológia 
pedig kiegyenlíti a kézremegés 
hatásait.

is jó minőségű képet készítsünk, 
vaku használata nélkül is. A váz-
ba épített SteadyShot rázkódás-
csökkentés emellett képessé teszi 
a fotósokat arra, hogy hosszabban 
exponáljanak, anélkül, hogy a ké-
pek elmosódnának.

Az Alfa 37-es új objektívet is 
kapott. A 18–135 mm, A bajo-
nettes objektív F3,5–5,6 fényerő-
vel nagyszerű társ az utazások-
hoz, az utcai fotózáshoz vagy a 
portrékészítéshez. Az objektív 
gyors, csendes automata élesség-
állítással érkezik, de természete-
sen manuális fókuszállítással is 
használható.
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korábban is bőséges választéká-
ba bekerültek a Video Live View 
módban készíthető 16:9 képará-
nyú képek különböző méretei, 
mind az FX, mind a DX képérzé-
kelő-mérethez igazodva. Az ISO 
érzékenység most már 204 800-
ig terjeszthető ki. Úgy tűnik, 
most ez lehet az egyik szegmens, 
amelyben a gyártók csatát vívnak 
egymással. A zár most már négy-
százezer expozíciót bír ki, kézi 
élességállításnál pedig 11 fókusz-
mező akár f8 fényerejű objektí-
vekkel is működőképes.

Ami lényeges különbség, hogy 
a D4 már 91 000 pixeles RGB 
fénymérő szenzort kapott (D3 – 
1005 pixel), az AF rendszerben 
viszont továbbra is 51 mérőpont, 
ezen belül 15 keresztérzékelős ta-
lálható. A pontosabb élességállítás 
érdekében azonban ezt továbbfej-
lesztett automatika vezérli. Az 
élőképes AF most már csak kont-
raszt alapon mér, egyszeri vagy 
folyamatos üzemmódban. Full 
HD mozgóképet H-264/MPEG-4 

formátumban rögzíthetünk, több-
féle képsebességgel, és a felvétel 
FX és DX formátumban is lehet-
séges. A tömörítetlen videót ki-
játszhatjuk a kamera HDMI kime-
netére csatlakoztatott készülékre.

Az akkumulátor egy feltöltésé-
vel készíthető képek száma erő-
sen lecsökkent, most 2600 darab 
optimális esetben (D3: 4200 db), 
a magyar nyelv pedig tovább-
ra sem szerepel a listában, bár az 
eredeti angol elnevezések több-
nyire sokkal kifejezőbbek, mint 
lefordított változatuk.

A D4 különlegessége a gom-
bok háttérvilágítása, amivel igen 
ritkán találkozhatunk más gépe-
ken, pedig jó szolgálatot tesz sö-
tétben. A kamerára amúgy több új 
gomb is felkerült, többek között 
egy különálló Live View mód 
kapcsoló és egy videó gomb, va-
lamint a vertikális markolathoz is 
tartozik joystick és egy új funk-
ciógomb (Fn), a vertikális kiol-
dógomb mellé. A gombok közül 
több is szinte teljesen szabadon 

programozható, például a két 
joystickhoz is más-más szolgál-
tatásokat rendelhetünk, valamint 
az egyes gombokkal különböző 
funkciókat érhetünk el fényképe-
zési és videó üzemmódban. Mi 
több, még a videó és az expozíció 
gombjait is átprogramozhatjuk a 
saját igényeink szerint. Kérdés 
persze, ki tudja azt fejben tarta-
ni, hogy a rengeteg lehetőség és 
a gombok közül mit mivel párosí-
tott össze negyed évvel ezelőtt.

A kép funkcionalitása is bővült. 
Beállíthatjuk a követő autofókusz 
kivárási idejét, az expozíciókom-
penzációt összekapcsolhatjuk a 
vakuexpozíció-kompenzációval, 
a záridőt és a rekeszértéket együtt 
vagy külön-külön is rögzíthetjük, 
és lehetőség van a torzítás-, va-
lamint perspektívakorrekcióra is 
a gépen belül, ahol elvégezhetjük 
a horizontkiegyenlítést is. Diave-
títéskor lejátszhatunk videókat is, 
amelyek képkockáinak indexelé-
séhez most már nincs szükségünk 
számítógépre sem, hiszen ezt is 

D4 – De Nagy!

A D4-re nem csupán méretében igaz, hogy 
De Nagy! Sőt, a rengeteg funkció, ha anya-
gában megtestesülne, biztosan nem férne 
be a fényképezőgép vázába. Az alap 
azonban ugyanaz maradt. Kiváló kép-
minőség, aminek elkészítéséhez a fotós 
számos lehetőség közül választhat, hiszen 
az automatika jóformán csak ott szól bele 
a felvételkészítésbe, ahol mi akarjuk.

steiner Gábor

itt a nikon új zászlóshajója
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A digitális korszakban kis-
sé megingott a Nikon a fil-

mes korszakban betöltött abszo-
lút vezető pozíciója. A hátrányt 
2012 első negyedévében mind-
járt két pofi fényképezőgéppel 
igyekszik behozni, hiszen a szin-
tén full-frame-es D800-at már ja-
nuárban megelőzte a csúcsmodell 
D4, amely a már kissé öregecs-
ke, 2007 augusztusában útjára in-
dított D3/D3x/D3s sorozatot vál-
totta.

A D3 nagyon nagy ugrás volt 
az őt megelőző D2-höz képest 
(igaz, ez még nem full-frame-es 
volt), a D4 ennél valamivel ke-
vésbé különbözik elődjétől. Az 
újabb Nikon gépeknél folyama-
tosan felfedezhető az élek leke-
rekedése, ezt a koncepciót az új 
zászlóshajó is továbbviszi. Ér-
dekesség, hogy felbontása „csak” 
16,2 megapixel, ami a D800 36,3 
megapixeles felbontását figye-
lembe véve akár kevésnek is len-
ne mondható, hiszen a D3 12,1 
megapixeléhez képest ez a növe-
kedés csekély. Azonban igazolja 
azt a tényt, hogy vége a pixelhá-
borúnak, és a Canon után végre a 
többi gyártó is belátta, hogy fon-
tosabb a képminőségre koncent-
rálni, hiszen a full-frame képér-
zékelőn ilyen felbontással igen 
nagy pixelméreteket, követke-
zésképpen igen nagy fényérzé-
kenységet és alacsony képzajo-
sodást lehet elérni. A Nikon D4 
képeit szemlélve ez igazolódni is 
látszik: a vaku nélkül, szegényes 
fényviszonyok között készült fo-
tók mindenféle zajcsökkentő el-
járás nélkül is hibátlanok.

Változások  
a Nikon D3-hoz képest ● ● ●
Bár a csodák még váratnak ma-
gukra, a fényképezőgép repertoár-
ja jócskán bővült funkciókkal, 
amelyek egyes esetekben igen 
hasznosak lehetnek. A képméret 
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elvégezhetjük a gépen belül. A 
képadatokat pedig a D4 már a ko-
rábbinál nagyobb részletességgel 
képes megjeleníteni. Portré és táj-
kép álláshoz, azaz a kamera kü-
lönböző tartásához eltérő fókusz-
pont beállításokat rendelhetünk, 
így a két tartásmód közötti váltás-
kor nem kell a megfelelő AF pon-
tot újra kiválasztanunk. Az élő-
képes üzemmódok közötti váltás 
pedig igen gyors, szinte időt sem 
igényel.

Kezelési ergonómia ● ● ●

E sorok írójának kezében – bár 
Canonnal dolgozik – feladatai-
ból adódóan számos fényképe-
zőgép megfordult, és legyen szó 
bármelyik típusról, mindegyik-
kel sikerült azonnal barátságot 
kötni, de a Nikonok valahogy 
nem állnak kézre. Ez nem any-
nyira a kezelőszervekre, mint in-
kább a funkciók kiválasztására, a 
menürendszerre jellemző. A cég 
mára viszonylag egyedül maradt 
a függőlegesen görgethető menü 
koncepciójával, szinte minden 
gyártó áttért az egyes funkció-
csoportokat egy-egy lapon ösz-
szefoglaló, függőleges görgetést 
nem igénylő, tehát jobban átte-
kinthető lapokra, amelyek között 
a számítógépes ablakoknál szo-
kásos módon, az egyes csoportok 

„füleire” kattintva válthatunk 
ablakot. Igaz, ezt az egy-
szerű és jól működő meg-

oldást már a Canon is megint túl-
bonyolította az 1Dx-ben, hiszen 
a fülek alá „alfüleket” rendelt, a 
rengeteg funkció miatt.

A gombok – ahogy már emlí-
tettük –, kicsit talán sok is a jóból, 
főképp a rengeteg egyedi prog-
ramozási lehetőséget figyelembe 
véve. Azonban ha egyszer jól elta-
láltuk gépünk beállítását, és éppen 
a megfelelő funkciókat sikerült 
minden egyes gombra ráprogra-
moznunk, és meg is szoktuk eze-
ket a beállításokat, igen gyorsan 
dolgozhatunk Nikonunkkal. Az-
zal azonban jól kitolunk, aki köl-
csönkéri gépünket, miután 1-2 
alkalom egy ilyen testre szabott 
géphez többnyire még arra is ke-
vés, hogy a delikvens kitapasztal-
ja az alapvető lehetőségeket. Ha 
viszont átállítgatja a saját szoká-

sainak megfelelően… Arról jobb 
nem is beszélni.

Speciális funkciók ● ● ●

A Nikon D4 menüje, mint egy va-
rázsdoboz, szinte mindenre kínál 
megoldást. Benne lehetőség van 
a képsarki sötétedés kiküszöbö-
lésére és a perspektivikus torzí-
tás eltüntetésére, vagy legalább-
is nagymértékű csökkentésére is. 
Ez utóbbit 20 lépésben, két ten-
gelyen végezhetjük el, és az ered-
mény a tapasztalatok szerint való-
ban kielégítő.

A Time-lapse sorozat bizonyos 
tekintetben ismert más fényképe-
zőgépekből, és magyarul időelto-
lásos vagy intervallum-sorozat-
nak fordíthatnánk. A Nikon D4 
azonban arra is képes, hogy az 1 
másodperc és 1 óra között másod-
perces pontossággal beállítható 
felvételi időközökkel készülő fo-
tókat egyetlen videóvá fűzze ösz-

sze, amelynek felbon-
tása maximum a Full 

HD-nak megfelelő, 
1920×1080 kép-

pont lehet.
A HDR felvé-

telkészítés ma 
igen nagy nép-
szerűségnek ör-

vend. Úgy tűnik, 

ez az egyik új favorit, szép lassan 
minden fényképezőgépbe bekú-
szik. Így az amatőrnek már egy-
általán nem kell tisztában lennie 
azzal, hogy mi is az az expozíció 
meg ISO érték, hiszen a gépe auto-
matikusan készít egy tucat felvé-
telt, amelyek közül kiválogatja a 
három legjobbat, és összefésüli 
úgy, hogy mindegyikből csak a 
helyesen exponált részeket tartja 
meg. Szép új világ!

Miután a HDR-t kissé nehéz 
lenne mozgó témákra alkalmazni 
(legalábbis, amíg ki nem találják 
a visszatorzítási funkciót, hogy 
három egyformán komponált ké-
pet kapjanak a mozgó tárgyról 
is), a már meglévő ADL (Active 
D-Lightning) szolgáltatást hasz-
nálhatjuk ilyen esetekben, akár 
automata sorozatként is.

A szoftveres/funkcionális spe-
cialitások mellett a hardveres 
különlegességek között már em-
lítettük a gombvilágítást, de érde-
mes megemlékeznünk az UTP-s 
Ethernet csatlakozóról és a fény-
képezőgép WiFi képességeiről is. 
Használhatunk FTP-t és számí-
tógépről vezérelhetjük D4-ünket 
(Camera Control), valamint a 
WT-5 WiFi adapterrel több fény-
képezőgép expozícióját is szink-
ronizálhatjuk (Synchronized Re-
lease).

Képminőség ● ● ●

A Nikon D4 képminőségét egyet-
len szó is jól jellemzi: tökéletes. 
Ha kicsit bővebben szándékozunk 
kifejteni, elmondhatjuk, hogy 
gyenge fényben is kiválóan helyt-
állt vaku nélkül is, hiszen az ISO 
érzékenységet alaposan „fel lehet 
tekerni”, és a képzaj nem nagyon 
jön elő, hacsak nem a legmaga-
sabb érzékenységeket használjuk. 
De még a legfelső tartományban 
is az elfogadhatónak nevezhető-
nél sokkal jobb minőségű képe-
ket kapunk, főleg, ha nem kíván-
juk őket A0 méretre nagyítani. Az 
érzékenység amúgy ISO 50 és 
204 800 között választható, így 
a vaku valóban nyugdíjba me-
het, ami nem is baj, hiszen a gép-
váz egymaga is igen komoly súlyt 
képvisel.

A Nikon D4-et a tesztképek el-
készítése előtt gyári alaphelyzet-
be állítottuk (reset). Ez sem volt 
egyszerű eset, mert három helyen 
kellett elvégeznünk a műveletet, 
ami előny is lehet, hiszen egy hi-
bás gombnyomással nem tehetjük 
tönkre többnapos személyre sza-
bási munkánkat. A reset után min-
denféle zajszűrést kikapcsoltunk, 
és így készítettük el a bemutatott 
fényképeket. Nem feledkeztünk 
meg a zajszűrésről sem, de miről 

is beszélünk, amikor ISO 12 800-
nál még szinte tökéletes a felvé-
tel, és szinte csak a legmagasabb, 
204 800 beállításnál válik zava-
róvá a képzaj, legalábbis a képer-
nyőn.

A felvételek elkészítéséhez a ki-
váló minőségű AF-S Nikkor 35 
mm/f1,4 G objektívet kaptunk 
kölcsön a Nikon Magyarország 
Kft.-től.

Riválisok ● ● ●

A D4-nek, zászlóshajó mivoltának 
megfelelően nem sok ellenfele 
akad a piacon. Jelenlegi – azaz in-
kább közeljövőbeli – talán egyet-
len riválisa a Canon EOS 1Dx 
modell, amely néhány esetben pi-
cit többet kínál, de várhatóan drá-
gább is lesz.

A legnagyobb Canon 18,1 mega-
pixellel és 61 AF ponttal, ezek 
között 41 kereszt típusú szenzor-
ral rendelkezik, a Nikonnál ezek 
a számok 16,2 megapixel, 51 AF 
pont, köztük 15 keresztszenzor. 
Az LCD felbontásának különbsé-
ge elhanyagolható, igaz, a Canon 
javára, míg a Nikon többféle vi-
deófelbontást kínál, ráadásul ezek 
DX formátumban is beállíthatók, 
és a képformátumok választéka a 
D4-nél állóképek esetében is gaz-
dagabb. A Canonnál ezen kívül 2 
darab CF kártyát, míg a Nikonnál 

1 CF és 1 XQD kártyát hasz-
nálhatunk, képeink rögzí-
tésére.
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A bevezetőben feltett kérdé-
sekre kerestük a választ, ezt 

mértük ki ketten, több objektí-
ven. A mérés alapelve egyszerű: 
homogén, színtanilag fehér fény 
felé fordítottuk az objektíveket. A 
fényt 3200 K-es halogénizzó adta, 
mely színtanilag jobb, mint a va-
kuk fénye. A lámpán 70×70 cm-es 
softbox volt, melyet oldalról kör-
ben black-wrappel árnyékoltuk. 
Az objektívek frontlencséjén így 
csak a halogénizzó fénye haladt át. 
Az objektívek hátsó oldala is ár-
nyékolt volt, hogy a Gossen Color-
master IIF színhőmérséklet-mérő 
műszer síkdiffúzorára csak az ob-
jektíven áthaladó fény eshessen.

Minden mérés előtt nulláztuk a 
műszert, mert előfordult, hogy 10 
K-t csúszott a halogénizzó szín-
hőmérséklete. Ezután az objektív 
mögött 5 mérést végeztünk, majd 
újra megmértük a halogénizzó 
színhőmérsékletét, hogy a mérés 
alatt nem változott-e meg. A mé-
rések átlaga szerepel a táblázatban: 
a kelvinben mért csúszás, illetve a 
zöld–magenta tengelyen mért csú-
szás. Nikon objektívből relatíve 
kevés van a táblázatban, mert Ni-
kont ritkán használunk. A Nikon 
objektívekhez viszont kölcsönkap-
tunk egy-két más kategóriába eső 
objektívet, így összesen 100 db ob-
jektívet, telekonvertert és akromát-
előtétlencsét mértünk ki.

A tapasztalat szerint az objek-
tívek melegebbé teszik a rajtuk 
áthaladó fényt, illetve a színe-
ket bíborral telítik. A gyártók túl-
nyomó része bíbor hozzáadásával 
jellemezhető, azaz az ábra x ten-
gelyének jobb oldalán helyezked-
nek el objektívjei mérési pontjai-
nak átlagai. A Nikon és a Canon 
markánsan és fej-fej mellett erő-
sen melegíti is a színeket a jelen-
tős bíbortartalom mellett. A Zeiss 

viszont éppen az erős színhőmér-
séklet-módosítás mellett voksolt, 
és alig tesz bíbort az objektív szí-
nébe. Az egyes gyártók helyezését 
a grafikonon, a nekik megfelel-
tetett pont origótól mért távolsá-
ga alapján határoztuk meg. Minél 
távolabb van valaki a teljes neut-
ralitást jelentő origótól, annál hát-
rább került a listán, objektívjének 
színe annál kevésbé neutrális.

Számunkra nem meglepő mó-
don a nagyformátum jeleskedett 
neutralitásával, valamint meglepő 
módon az orosz objektívek. Nem 
feltétlenül kell tehát lenézni a 
Krasznogorszk, a Kiev vagy Belo-
mo gyár termékeit. A Zeiss min-
dig jó volt, még a régi NDK-s is! 
Viszont vegyük észre azt a tényt 
is, hogy a telekonverterek is mó-
dosítják az objektív színeit.

A Mamiya 645-ös objektívsor 
meglepően „rossz” eredményt 
ért el, azonban erős bíbor színe-
zetének a divatfotóban nagy je-
lentősége van. A divatban gyak-
ran használnak színes negatívokat, 
amelyek a köztudat szerint túlex-
ponálhatók, csak éppen akkor erő-
sen zöldülnek a csúcsfények. Az 

is gyakori, hogy növényi zöldet 
tartalmazó környezetben fotózzuk 
a divatot, ami hasonlóan zöldülést 
okoz. Ez ellen véd az objektívsor 
bíbor színe, illetve ez a bíbor biz-
tosítja a ciklámenek, rózsaszínek, 
és a türkizek helyes árnyalat-visz-
szaadását. Természetfotónál sem 
rossz ez a „beépített” színkorrek-
ció, mert nem engedi túltelítődni 
a zöldeket, ezáltal a levelek ár-
nyalat-visszaadása javul. A Ma-
miya 645-ös objektívsor viszont 
nem csúszik színhőmérsékletben, 
ami a divatfotózásnál elvárt alap-
követelmény, nemcsak egysze-
rűen jó tulajdonság.

A nagyformátumú Nikkorok je-
lentősen eltérnek a kisformátumú 
Nikkoroktól. A Nikon is tud te-
hát neutrális, tűéles objektívet ké-
szíteni, csupán a kisformátumnál 
erre semmi szükség. A kisformátu-
mú fotós nem dolgozik nagy fel-
bontással, tiszta színekkel, pontos 
színű műtermi lámpákkal, precíz 
világítással és nem szűri össze a 
lámpáit. Emiatt nem baj, ha ob-
jektívjének színvisszaadása nem 
pontos. Vegyük észre: a kis kép-
méretű vázakat amatőrök és ri-

porterek használják. Valóban a 
pontos színvisszaadás nincs a 
felvételeikkel szemben támasz-
tott első öt követelmény között. 
Ugyanakkor azért vásároltunk 
annyi Sigma objektívet Canon 
vázainkhoz, mert a vevőinknek 
tetszett a Sigma objektívekkel ké-
szített riportfelvételek színe. Sok-
szor ezzel nyertünk munkákat.

Ráadásul tényleg nem homo-
gén az alsó- és középkategóriás 
műtermi vakuk színe, azaz egy-
mástól eltérnek a fejek. A ma-
napság divatos softboxokat nem 
egyszerre veszik meg a fotósok 
és az olcsóbb műtermek, ezek-
nek pedig eleve nem ugyanolyan 
a színe, plusz öregedéssel sárgul-
nak. Egy három softboxos világí-
tás így három, teljesen más színű 
lámpát eredményez. Ugyanakkor 
a softbox vagy a nagy ernyők fé-
nye mindent beszór, és minden-
ből színes derítőlapot csinál: pél-
dának okáért egy vörös dívány 
vörös fénnyel fogja bevilágítani 
a rajta ülő modell ruháját. A lágy 
fényű lámpák tehát „összekoszol-
ják a fényt”! A kemény fényű, te-
hát irányított fényű lámpák csak 

az adott területet világítják be, így 
színreflexet alig keltenek. A para-
bolareflektor és a méhsejt ezért 

„tisztán tartja” a műtermi fényeket 
és a kompozíció színeit. Nyilván-
való, hogy az itt leírtakat a Nikon 
is tudja, így marketingszempon-
tok miatt nem drágítja meg a kis-
filmes objektívek tervezését, csak 
azért, hogy neutrálisabbak legye-
nek a színeik. Teljesen felesleges, 
hiszen a kis képméretű célcsoport 
nem értékeli az objektívek eme 
tulajdonságát, nem tud erről, nem 
is ad ezért ki extra pénzt. A nagy-
formátumú fotóst viszont csak ez 
érdekli, csak ezért ad ki pénzt. A 
nagyformátumú és kisformátumú 
felvételeken ez a különbség erő-
sen meglátszik a színvisszaadást 
és a plaszticitást tekintve. A Ma-
miya 645-ös objektívjeit is „be-
épített szűrővel” látták el, hogy a 
divatfotósokat kiszolgálják, azaz 
ezen a területen jobban teljesíte-
nek, mint a kis képméret ob-
jektívjei.

Az objektívek saját színét 
nem adják meg a gyártók. 
Csupán a hullámhossz függ-
vényében átbocsátott fény-

mennyiséget kapjuk meg grafikon 
formájában. A mérések után azt 
a konklúziót vontuk le, hogy eb-
ből a grafikonból nehéz megálla-
pítani egy objektív színét, csupán 
az egyik objektívet lehet a másik-
hoz hasonlítani. Persze ez is több, 
mint a semmi. Az LB (Light Ba-
lancing, színhőmérséklet-módosí-
tó) és CC (Colour Compensating, 
színkorrekciós) szűrőknek meg-
feleltetett mérésünk ennél jobban 
értékelhető eredményt ad, mert a 
fotósnak könnyebben értékelhe-
tő mérőszámokkal jellemezzük az 
adott objektívet. Ez sem tökéletes 
persze, hiszen további szubjektív 
tapasztalatokkal is szolgálhatunk, 
évtizedes távolságra visszatekint-
ve. Íme ezekből néhány, amely ár-
nyalja az objektívek kimért színét 
vagy éppen a gyártók által meg-
adott spektrális fényáteresztését:
■ Canon EF 2,8/200 mm L II, EF 
2/135 mm L: UD üvegeket tar-
talmazó objektívek. A pirosakat 
és a kékeket gyönyörűen hozzák. 
A bőrszín sárga színtartományát 
szépen ábrázolják. „Mézessé” te-
szik a bőrszíneket, ami nagyon 
kellemes hangulatot ad a képek-
nek. Rózsaszínesebb árnyalatú 
bőrt természetesebb színekben le-
het velük ábrázolni.
■ Canon EF 5,6/100–300 mm L: 
Fluoritlencsés objektív, a türkize-
ket és a rózsaszíneket hozza szé-
pen, amelyeket a CCD nem tud 
jól kezelni. A bőrnek hideg árnya-
latot ad. Nagyon sárga árnyalatú 
bőrnél a sárgát vissza lehet fogni 
vele.
■ Canon EF-S 4–5,6/55–250 
mm IS (kit): UD üveget tartalma-
zó objektív. A kékeket és sárgákat 

Minden üvegdarab megszínezi a fényt! Ha 
több üvegen is átmegy a fény, mindegyik 

hozzáteszi a saját színét. Ha az üvegdarab 
ráadásul lencse, ami nemcsak szűri a fényt, 

de meg is töri, akkor a fény további elszí-
neződést fog szenvedni. Ez egyben azt is 

jelenti, hogy a kevés lencséből álló fix objek-
tívek mindig előnyben vannak a sok lencsé-

ből álló fixekkel és a zoomokkal szemben. 
De mégis, mennyire más az egyes objektí-

vek színe? Milyen szűrőnek feleltethető meg 
a fehér fényben okozott színváltozásuk?

Objektívek saját színe nagy barbara és török György

(FM archív)



nagyon szépen ábrázolja. Általá-
ban a színeket pasztellesebbé va-
rázsolja, amitől kissé laposabbak 
a képek, de portrénál a bőrhibákat 
ez retusálja. Üzleti portrék készí-
tésénél pont erre van szükség.
■ Canon EF 1,8/85 mm, EF 
2/100 mm: Elsőre neutrálisnak 
tűnnek, de a bőrszíneket hamvas 
barnává teszik. Ellenfényben na-
gyon szép, narancs árnyalatú fá-
tyolt adnak a képhez.
■ Medical Nikkor 5,6/200 mm, 
Carl Zeiss 4/100 mm macro (a 
Yashica Dental-Eye fényképező-
gépben): élénken, mégis reáli-
san hozzák a színeket. A bőrszín 
mindig tökéletes. Nem csoda, hi-
szen orvosi célra készült objek-
tívekről van szó: bőr, szem, fog 
és feltárt szervek felvételezésé-
re. Ez a két objektív mindössze 5 
lencséből áll, ami a reális színek 
ábrázolását lehetővé teszi. Éppen 
ezért, a klasszikus értelemben 
vett fotográfiában a legjobb mak-
roobjektívek.
■ Sigma nagylátószögű fixek 
(EX DG 1,8/20 mm, EX DG 
1,8/24 mm, EX DG 1,8/28 mm, 
EX 2,8/14 mm, EX 2,8/15 mm 
halszem, EX 4/8 mm halszem): A 
színeket erőteljesen, színhelyesen 
hozzák. A színtelen képeken is ki-
hozzák a színeket: bíboros hangu-
lati fátyolt raknak a képre, ami a 
kékeknek és a pirosaknak is jót 
tesz. Erősíti őket, így telítettebb-
nek tűnnek a színek.
■ Canon EF 2,8/70–200 L II: 

„Újságrealisztikus”: pont any-
nyira hozza pasztellesen a színe-
ket, amennyire az a hírügynöksé-
gi felvételeken elvárt. Pont azt a 
neutralitást, ami szükséges egy 
napilapnak. Reality-objektív. Az 
élénkeket is neutrálissá teszi. 
Nem meglepő, hiszen pont erre a 
célra fejlesztették. UD üvegeket 
tartalmaz.
■ Canon EF 4/70–200 L: Túlsá-
gosan neutrális, a Canon legneut-
rálisabb objektívje. Folypátlencsét 

tartalmaz. Gyönyörű, éles ob-
jektív, de nem tesz pluszt a kép-
be. Az élességén túl nincs más ok, 
amiért feltennénk a gépre.
■ Orosz objektívek (M42): A 
kéket és a sárgát nagyon erősen 
és részletgazdagon hozzák. Na-
gyon élesek. A zöld és a vörös 
egy kicsit el van nyomva: a vörös 
bíbor fátyollal jön, a sötétzöld pe-
dig piszkos lesz.
■ Mamiya 645: A sárgák és a 
bőrszínek nem változnak, ezeket 
tökéletesen hozzák az objektívek. 
A sárga apróbb foltjait kiegyenlí-
tik, így színben retusálják a bőr és 
a smink apróbb hibáit. A bőrszín 
környezetén túl a többi színt tisz-
tán, intenzíven hozzák. A színeket 
telítik, pasztellt viszont nem lehet 
velük csinálni. Minimális az utó-
munka során a színbeállítás.

■ Rodenstock, Schneider, Ni-
kon nagyformátum: Neutrális 
színeket rajzolnak, ugyanakkor a 
telített színek telítettebbek, tisz-
tábbak. A pasztellszínek viszont a 
Mamiya 645-tel szemben árnyalat-
gazdagok. DE! Világítani jól kell, 
vagy kültéri felvételnél a megfele-
lő napszakban és fényviszonyok 
között kell fotózni, mert 
a telített szín túltelítet-
té válhat és elveszt-
heti az árnyalatgaz-
dagságát, míg a 
pasztell piszkossá 
válik, szürketar-
talma nő. A kép-
maximumot tehát 
csak szakérte-
lemmel kezelt 
objektívvel lehet 
elérni.
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Objektívek saját színe



A vizes témák egy jelentős 
részéért el sem kell hagy-

nunk megszokott lakókörnyeze-
tünket. Nálunk is egyre több az 
egyszerű kivitelű, utcára, térre ál-
modott szökőkút, szertefröccse-
nő vízpermetükben szívesen lu-
bickolnak az emberek és a házi 
kedvencek a rekkenő hőségben. 
Érdekes pillanatképek elkészí-
tésére nyílik így lehetőség, kü-
lönösen ellenfényben lehet ka-
rakteres, kontrasztos felvételeket 
készíteni. Az sem baj, ha néhány 
kisebb, szétszórt foltban túlexpo-
nálódik a fröccsenő tajték, de azt 
ellenőrizzük, hogy ez nagy és fő-
ként egybefüggő területre ne ter-
jedjen ki. A gépvázak jelentős ré-
sze villogással jelzi a túlexponált 
részleteket az LCD panelen, ami 

lehetőséget nyújt arra, hogy kor-
rigáljunk, csökkentsük a képérzé-
kelőre jutó fényt. Ha az elkészült 
képbe belenagyítva túlságosan 
sötétnek látjuk a sziluettes része-
ket, a további képek készítésénél 
megpróbálkozhatunk a beépített 
vagy külső vaku elsütésével.

Sétahajózás alkalmával is ké-
szülhet a vízi világ hangulatát 
híven visszaadó felvétel, melyen 
a felhők, a vízfelület és a hajó-
test rikító színezése képez utá-
nozhatatlan összhatást. (A hajós-
kapitányok gyakori rögeszméje, 
hogy a matrózok unatkoznak, 
aminek  kiváló ellenszere a ha-
jótest rendszeres átmázoltatá-
sa!) A záridő megválasztásánál 
vegyük figyelembe, hogy a hajó 
halad, a hullámok pedig mozgat-
ják ide-oda.

Nyáron hirtelen kerekedik zá-
por, zivatar, a járdán, úttesten ha-
mar tócsákba gyűlik a víz, amely 
a belé hulló esőcseppektől látvá-
nyos gyűrűket vet, s többszörösen 
megtöri a tócsában tükröződő tár-
gyak képét. A vastag, szürke fel-
hőréteg sokszor annyira koptatja 
a színeket, ami arra csábíthat ben-
nünket, hogy szürkeárnyalatossá 
(fekete-fehérré) alakítsuk át fo-
tónkat képfeldolgozáskor. Érde-
mes több különböző expozíciós 
idővel elkattintani a képet, más-
más lesz a vízgyűrűk kiterjedése 
és élessége.

A fotós szerencséje olykor filo-
zofikus mélységű „vizes” képek 
készítését teszi lehetővé: meny-
nyire eltér a kútkáván térdelő, 
vizet fröcskölő fiú érdeklődése, 
világlátása a padon olvasgató kis-
lányétól!

Tájkép vízfelületekkel

Tavakról, tengerpartokról renge-
teg egyhangú fotó készül a par-
ton állva: alul a víznek árja, felül 

Vizes
témák

Nyáron megnő az esélye annak, hogy vizes fotótémákkal találkozzunk, ha 
máskor nem, a nyaralás alkalmával. Sokan úgy tartják, a víz, a vízpart nem 
más, mint táj(részlet), nem kell rajta sokat töprengeni, úgy kell elkészíteni, mint 
egy „közönséges” tájképet. Mások úgy vélik – velem együtt –, hogy vannak 
speciális tippek-trükkök, melyek megszívlelésével elkerülhetjük a vizes képek 
fotózásának bizony gyakran látott hibáit, illetve elérhetjük, hogy a szimpla 
emlékképeken túlmutató, másokat is gyönyörködtető felvételek készüljenek.

Krivánszky árpád
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a gálya (akarom mondani, a kicsit 
világosabb levegőég), a horizont 
középen hasít, más semmi… Pe-
dig sokkal izgalmasabb képek is 
születnéhetnek! Ha szép, látvá-
nyos felhőkkel teli az ég, akkor 
lehet éghangsúlyos fotót készíteni 
alacsonyra tett horizonttal, ellen-
kező esetben, amikor a vízfelü-
let, például annak hullámzása az 
érdekesebb, akkor elég az égből 
csak egy keskenyebb csíkot meg-
mutatni.

Nem muszáj közvetlenül a par-
ton állni, hagyjunk előteret is 
a fotón, ha érdekes: napernyők 
sora, az úszómester figyelőtor-
nya, bokrok, fák, sziklaalakza-
tok. Előnyösebb, ha a partvonal 
nem párhuzamos a fotónk oldalá-
val, hanem átlósan helyezzük el 
a képen. Még szebb a gazdagon 
tagolt part, különösen, ha törek-
szünk arra, hogy legalább néhány 
méterre a víztükör szintje fölé 
kerüljünk. A vízfelület is tago-
lódhat szigetekkel, zátonyokkal, 
a képbe beúszó hajókkal, csóna-
kokkal. Kis helyezkedéssel, vá-
rakozással ezek is kompozíciós 

alakzatokba rendeződhetnek: át-
lóba, háromszögbe, ez emeli ké-
pünk értékét.

A vizes témák érzékenyek a 
géptartásra, már 1-2 fokos dő-
lés is kellemetlen érzeteket kelt 
a fotó szemlélőjében. Sok techni-
kai segédeszköz áll rendelkezés-
re ennek kiküszöbölésére, például 
állványba épített vagy vakupa-
pucsba illeszthető buborékos víz-
mérték, egyes kamerák kereső-
jében pedig megjelentethető egy 
segédrács. Utólag, képfeldolgo-
záskor is lehet segíteni a gondon, 
de az többnyire képterület-vesz-
téssel jár.

Az ilyen vízparti témák még a 
„lustálkodó fotósok” időszakában, 
azaz napközben is jól mutathat-
nak; persze még szebbek alacsony 
napállásnál, behízelgő színű fény-
ben. Kedvelt téma az „aranyhíd” 
a vízen kora reggel vagy alkonyat 
közeledtével. Sokszor nem fel-
hőtlen az öröm, mert – még vagy 
már – túlságosan erős a nap fé-
nye, részben vagy teljesen kiég 
az aranyhíd. Minél közelebb van 
a nap korongja a látóhatárhoz, an-

nál sikeresebben kerülhetjük el a 
kiégést.

Alacsony napálláskor jól mutat-
nak a kisebb vízfelületeket, csil-
logó part menti köveket ábrázoló 
tájrészletek, ahol a hullámvölgyek 

színét a hideg, kékesszürke égbolt 
határozza meg, míg a hullámtara-
jok színüket a sárgás-vöröses nap-
tól kölcsönzik (színkontraszt).

Nyaraláskor az átlag fotós nem 
cipel magával állványt, pedig 
nem árt legalább egy kisebb asz-
tali kivitelűt magunkkal vinni. Ha 
nincs ez sem, letehetjük a kame-
rát mellvédre, mólóra, padtámlára, 
vagy odaszoríthatjuk egy alkal-
mas oszlophoz, fához.

Tükörképek

Víztükör, szoktuk mondani, és va-
lóban, a nyugodt vízfelület fejjel 
lefelé visszatükrözi környezetét. 
A tükörképek szimmetrikus kom-
pozícióban is kedvező hatást tesz-
nek a nézőre, de van olyan, ami-
kor izgalmasabb a tükörkép, mint 
maga a valóság, ekkor a tükörkép 
eredetije csak egy csíkban, jel-
képszerűen jelenik meg a fotón, 
vagy egyáltalán nem. A tükörkép 
általában mélyebb színekkel, ki-
csit sötétebben mutatkozik meg, 
mint az eredetije. A fényességbeli 

különbséget áthidalhatjuk pl. egy 
átmenetes szürke szűrővel. Alul-
ra kerül a már víztiszta szűrőrész, 
felülre pedig a pereme felé foko-
zatosan sötétedő.

Igézően szép jelenség, ha a 
környezet fényei, színei jelennek 
meg a vízfelületen, mintegy át-
színezve azt. Ez lehet a kék ég, a 
zöld lomb vagy ősszel a lombo-
zat legkülönfélébb színei. E fel-
vételeknél is célszerű többféle ex-
pozíciós időt használni, más-más 
hangulatot kapunk. Ha egy lapos 
sziklára loccsanó, a mélyedések-
ben megülő átszíneződő vizet fo-
tózunk, varázslatos absztrakt ké-
peket nyerhetünk.

Mozgó víz

A gyorsabban folyó vizek – kis 
folyók, patakok, zúgók, vízesések 

– fényképezésekor gyakran van 
szükségünk állványra. Egy erdei 
patak árnyékos környezetében, 
ha nem rekeszelünk eléggé, vagy 
az előtér, vagy a háttér lesz élet-
len, illetve azt kockáztatjuk, hogy 

bemozdul a tájképünk. A jelen-
tős fény-árnyék ellentétek miatt 
a képfeldolgozás során gyak-
ran kell belenyúlni az árnyékok-
ba, illetve a csúcsfényekbe. Az 
árnyalatok kedvezőbb visszaadá-
sát, illetve jobb alakíthatóságot 
tesz lehetővé a RAW formátum; 
ha valakinek a gépe rendelkezik 
ilyennel, használja bátran, meg-
éri. Ha van a képfeldolgozó prog-
ramunkban HDR (High Dynamic 
Range) lehetőség, készítsünk a té-
máról hármas expozíciósorozatot, 
például kétharmad vagy 1 fény-
értéknyi eltérésekkel, melyekből 
a képfeldolgozó program „össze-
ollóz” egy fényeiben kiegyenlítet-
tebb, előnyösebb változatot.

Zúgóknál, vízeséseknél ahhoz, 
hogy ne „fagyasszuk meg” a lát-
ványt, hanem a víz az expozíciós 
idő alatt bizonyos utat megtéve, 
rajzolja ki a víz útját, legalább 
1/8 másodperc vagy még hosz-
szabb záridő szükséges. Fátyolos-
ság, álomszerűség jellemzi ezeket 
a felvételeket, hiszen úgy ábrázol-
ják a valóságot, ahogyan az em-
beri szem nem képes élőben látni. 
Ha a vízesés vagy zúgó jelentős 
része árnyékban van, míg más ré-
szeire rátűz a nap, jobban járunk, 
ha olyan részletét fotózzuk, me-
lyen kiegyenlítettebbek a fényvi-
szonyok. Sokszor annyira erős a 
vízről visszavert fény, hogy a leg-
alacsonyabb ISO érzékenység és 
optikánk legszűkebb rekesznyílá-
sa mellett sem kapunk olyan hosz-
szú záridőt, amilyet szeretnénk. 
Ilyen esetekben az ND-2, ND-4, 
ND-8 jelű teli szürke szűrő segít, 
vagy a polarizációs szűrő, utóbbi 
is levesz 2 vagy még több fény-
értéket. A polárszűrő forgatásá-
val szabályozhatjuk a vízfelületen 
és a nedves sziklákon megjelenő 
csillogás mértékét, de teljesen ne 
szüntessük meg, mert a csillogás 
hozzátartozik a víz látványához.

Izgalmas vizes témákat, szép 
fényeket kívánok!
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M inden érzékszervünk szá-
mára hordoz valami pluszt. 

Szánkba véve, bár erre korántsem 
gondolunk mindig, az életet isz-
szuk a friss hideg vízzel, ízlelése 
felüdít, feltölt energiával a szom-
júság elmúltával. A májusi eső il-
latát (amely ugyan nem a víz il-
lata, de az esővíz felpezsdítette 
természetes aromák hangsúlyo-
sabb észlelése) mélyeket szippant-
va szagoljuk, a tüdőnket is tisztít-
va egyúttal az erőteljes sóhajokkal. 
Amikor fürdünk, akár kádban, 
akár valamely természetes (vagy 
mesterséges) medencében, tóban, 
folyóban, netán a tengerben, a bő-
rünkön érezzük a selymes, olykor 
gyógyító simogatást. A fülünk-
ben cseng a kis patak köveken át-
bukdácsoló csobogása, zúg a fo-
lyó árja, morajlik a tenger. Ezek 
mindegyike valamilyen érzést 
kelt bennünk, hol megnyugvást 
hoz, hol a messzi távol izgalmát, 
hol a végtelen erő tobzódását idé-
zi. A látvány, ami ennek a végtele-
nül változatos elemnek a jelenlé-
te által recehártyánkon keletkezik, 
a fentiekhez hasonló hangulatokat 
tud elővarázsolni. Az egy időben 
jelentkező többszörös érzékszervi 
tapasztalás pedig hihetetlen inten-
zív élményt nyújt.

A természetet szerető fotós 
(vagy bármely más művészi tevé-
kenységet folytató ember) víz kö-
zelbe, vízpartra érve a fentieken 
kívül még további izgalmakat él 
át. Az alkotás vágya borzolja ke-
délyét, nyugtalanná válik, és ez a 
felfokozottság csak a MŰ létreho-
zását követő katartikus állapotban 
tud feloldódni.

A víz mint fotótéma végtelen 
sok variációját adja a lehetőségek-
nek, de mivel terjedelmünk korlá-
tozott, így itt, ezen a helyen, csak a 
természetes vizek mozgásában rej-
lő fotós lehetőségekről ejtek szót.

A víz folyamatos változásban 
van, akár állóvízről, akár folyó-
vízről beszélünk. Változásai kü-

Vizek partján
lönféle, olykor jól látható, más-
kor pedig alig érzékelhető felszíni 
vagy az egész víztömeget érintő 
mozgások. A mozgás különböző 
sebessége fotós lehetőségeinket 
tágítja, témáinkat befolyásolja.

Kapjuk el a hullámot!

A nagyobb vizek felszínén, le-
gyen folyó, tó vagy tenger, a leg-
különfélébb okokból keletkeznek 
hullámok. A szél ereje, egy hajó 
mozgása, egy kavics vízbe do-
bása vagy a Hold tömegvonzása 
is előidézhet hullámzást. Több-
nyire nem egy, hanem több hul-
lám éri el a partot, így fotós lehe-
tőségeink kevésbé korlátozottak, 
és van időnk megfigyelni, mit és 
hogyan érdemes fényképezni. Ak-
kor tudunk igazán szép és érdekes 
hullámfotókat készíteni, ha nem 
az egyszínű, érdektelen világos-
szürke eget tükrözi a felszín. Ami-
kor az ég színe élénk kék vagy a 
lemenő naptól vöröses, esetleg vi-
harfelhőktől sötét, a megtörő hul-
lámokon csíkokban ezeket a színe-
ket kapjuk vissza. Ugyanezt érjük 
el, ha a tükröződés egy szép színű 
épületről, színes vitorlás oldaláról 
vagy egy hegy sötét, esetleg nap-
fény megvilágította színes tömb-
jéből származik. Keressünk olyan 
vízpartokat, ahol a fenti lehető-
ségek fennállnak. Szerencsésebb 
az a helyzet, amikor a hullámzás 
egy addig sima felszínen éppen 
elkezdődik, és az első hullámokat 
kapjuk lencsevégre. A már régóta 
borzolt vízen a sok interferencia 
következtében „zajosabb” képet 
kapunk, ami szinte biztosan ér-
dektelenebb lesz. Álló vizeknél az 
öblökben, csónakkikötőkben ke-
letkeznek lassúbb hullámok, ame-
lyek fotózás szempontjából igen 
előnyösek (Balaton). Az absztrakt 
képek kedvelőinek nagyon aján-
lom az ilyen helyeket. Nagyobb 
mélységélesség céljából a lassú 
hullámok esetében magasabb ISO 

Az élethez szigorúan hozzátartozik a víz, alko-
tóelemként és élettérként is. Földünk kezd 
szűk lenni az emberi létezés számára, ezért 
a legújabb űrprogramok is a víz jelenlétét 
kutatják azokon a bolygókon, ahol az emberi-
ség a jövőben élhetne, ha már végképp kinőtte 
a Földet. Az ember számára a víz többet is 
jelent, mint létfeltételt.

Vizúr János

Mozgásban
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érték (ISO 1000 mellett is még 
szemcsementes képet produkálnak 
a mai modern gépek) melletti le-
rekeszelés szerencsésebb, hogy a 
bemozdulást elkerüljük. Az 1/125 
másodperc vagy rövidebb záridők 
a lassú hullámokat már „megfog-
ják”. A gyorsabb hullámok ese-
tén kicsit hosszabb expozíciós idő 
a mozgást jobban kihozza a ké-
pen (1/15–1/2 s), a kisebb, de még 
nem zavaró bemozdulás dinami-
kusabbá teszi a fotót, ugyanak-
kor a mai korban divatos is a be-
mozdult kép. A helyesen exponált 
bemozdulásmentes kép és a dina-
mikus fotók között van egy szűk 
tartomány, amelyikben zavaró be-
mozdulásos életlenséget érzünk a 
képen. Erre praktikus odafigyelni, 
és érdemesebb többet, különböző 
időkkel exponálni!

Nagyobb tengeri hullámok ese-
tén a tenger erejének demonst-
rálója lehet egy-egy jól sikerült 

hullámfotó, melyet teleobjek-
tívval a fövenyen hasalva, vagy 
nagylátszögű optikával, vízhat-
lan tokban a tenger hullámai kö-
zött, partközelben elhelyezkedve 
lehet készíteni – ez azonban ko-
moly veszélyeket is hordozhat! 
A hullámok és a part találkozása 
hozhatja a talán legszebb eredmé-
nyeket, amikor egy-egy hullám 
kifut a fövenyre, és nagylátszögű 
optikával, hosszabb záridővel fo-
tózunk. Ilyenkor a kép jelentős 
részét a fövenyen elmosódott hul-
lám teszi ki. Ez akkor jön létre, 
amikor a part csaknem vízszintes, 
és a hullámnak sok helye és ideje 
van hosszan, akár a lábunkig fut-
ni. A hosszabb záridő itt másod-
perceket jelent. Érdemes figyelni, 
hogy a hullámok meddig futnak, 
milyen íveket írnak le, és esze-
rint elhelyezni állványra állított 
gépünket. Arra kell figyelni, ha 
az állvány lábát eléri a víz, akkor 

megsüllyedhet egyik-másik, mert 
a homokot kimossa alóla a víz, és 
a hosszabb expozíciós idő alatt 
emiatt a kép bemozdul (na meg a 
hullám elénk eső íve így már biz-
tosan nem kerül a képre!).

Vízfátyol

Nézzük a vízeséseket, zúgókat, 
ahol a víz gyorsabb, és többnyi-
re vertikálisabb irányú mozgásá-
val találkozhatunk. Vízeséseknél, 
nagyobb zúgóknál a vizet csak-
nem mindig fehérnek tapasztaljuk, 
mert itt nem egy tömegben érkezik 
a víz a magasabb pontról az ala-
csonyabbra, hanem kissé szétosz-
lik, csaknem cseppekké. Az teszi 
izgalmassá az ilyen jellegű képe-
ket, hogy a nagyon nagy tömeget 
apró részecskék formájában lát-
juk viszont, és ettől monumentá-
lissá válik a kép. Ez persze akkor 
igaz, ha rövid záridőt használunk 

– erre pontos recept nincs, mivel 
a víz sebességétől függ, hogy mi-
kor tudom megállítani a mozgást. 
Gyakrabban fényképezünk moz-
gó vizet hosszabb záridővel, így 
a nagyon kedvelt, lágyan elmo-
sódott vízmozgást kapjuk. Ennek 
zárideje az esetek többségében 
fél másodpercnél hosszabb. (Mi-
nél hosszabb a záridő, annál sely-
mesebbnek tűnik a víz.) Kép per-
sze többnyire akkor lesz ebből, 
ha a zúgó, a vízesés környezeté-
vel együtt látható, vagy a víz va-
lamilyen érdekesebb formátumot 
(sziklát, követ stb.) ölel körül. Eb-
ben az esetben a kistele-zoom tesz 
jó szolgálatot, szükség esetén az 
expozíciós időt jelentősen növelő 
neutrális szürke szűrő alkalmazá-
sával. A szűrő fokozatától függ az 
expozíció hosszának növekedé-
se. Természetesen az állvány nem 
nélkülözhető a hosszabb expozí-
ciós idők esetén. Praktikus, ha az 
így fotózott víz árnyékban van, 
vagy eleve kissé borult az idő.

Megforgatva

A víztömeg mozgása ugyanak-
kor örvénylő mozgás bemutatásá-
ra is alkalmas, például a felszínen 
úszó falevelek bemozdulásával. 
Ilyen hely lehet egy őszi patak-
part, ahol a vízbe kerülő levelek 
egyenes mozgását a gátszerűen 
működő belógó gyökerek, kövek 
vagy a part alakulása körben for-
góvá teszi. Ennek fényképezé-
sekor a hosszabb expozíciós idő 
(ebben az esetben több másod-
perc) és állvány használata szük-
séges. A hosszú exponálást az 
alacsony ISO érték, a szűk blen-
denyílás, a polárszűrő és a neutrá-
lis szürke szűrő egyaránt elősegíti, 
adott esetben egymás hatását erő-
sítve.

Az ilyen jellegű képek készí-
tésénél a finoman beborult ég 
a legoptimálisabb fényviszony, 
mert nincsenek fölösleges csillo-
gások.

Szép fényeket kívánok!
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A vízimadarak fotózásának 
legjobb időszaka az április, 

május, valamint az őszi hónapok, 
a nász és a vonulások periódusa. 
A madarak tavasszal nászruhában 
pompáznak, párválasztásukat kí-
sérő viselkedésük pazar fényké-
pek készítéséhez segíthet hozzá 
bennünket. Gondoljunk például a 
búbos vöcsök násztáncára vagy a 
nagy kócsag látványos násztollai-
ra, a különböző récék tollazatának 

színkavalkádjára, és sorolhatnám 
még. A madárvonulások látványa 
különleges atmoszférát teremt, 
amit a fotósnak meg kell tudnia 
ragadni. A nyári ludak vagy a dar-
vak vonulása legalább olyan vár-
va várt eseménye az évnek, mint 
a vadfotózásban a szarvasbőgés 
időszaka.

Madárfotózáshoz szükségünk 
van alapvető madártani ismere-
tekre, és ugyanúgy, mint a nagy-

vadak fotózása esetében, szüksé-
günk van helyismeretre és hogy 
az élőhelyeken belül hol fordul-
nak elő leginkább. A madarak 
esetében kizárólag a leshelyes 
fotózási mód jöhet számításba, 
madarakra cserkelni, ha komo-
lyan gondoljuk a fotózást, nem 
érdemes.

■ A helyszín kiválasztása

Ha kedvet és elhivatottságot ér-
zünk arra, hogy vízimadarakat fo-
tózzunk eredeti élőhelyükön, ak-
kor kezdjük mindezt a megfelelő 
helyszín megválasztásával. Per-
sze ha csak most kezdtük a fotó-
zást, akkor nagyon fogunk örül-

ni olyan képnek is, melyen egy 
szürke gém áll nem is oly messze 
tőlünk a tóban, de a hátteret vil-
lanyoszlopok és más építmények 
osztják fel, például piros linóleum-
mal burkolt horgászstégek. A fo-
tózást érdemes megterveznünk, 
mert nagyobb eséllyel ülünk vé-
gig egy napot a rejtekhelyünkön, 
ha felkészültek vagyunk, mint ha 
csak találomra, a vak szerencsé-
ben bízva tesszük mindezt.

Vízimadarak fotózása 
A madárfotózás szerelmesei a téli szürkeségben vágyakozva néze-
gették az előző években készített fotóikat. Aztán megtisztították 
az objektívjüket, feltöltötték az akkumulátorokat és betárazták 
a nagy kapacitású memóriakártyát a fényképezőgépbe. Várták
a tavaszt. Idén szerencsére nem is kellett erre olyan sokáig várni.

Orosz György
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A fotónkon szeretnénk madara-
kat is látni, tehát a helyszínnek ezt 
is biztosítania kell számunkra. A 
gázlómadarak – a kócsagok és gé-
mek – a tavak, holtágak sekély vi-
zeiben vagy nagy levelű növények 
(pl. vízitök) által benőtt vízfelü-
leteken szeretnek, illetve tudnak 
táplálkozni. A fotózás előtti napon 
keressük fel a kiszemelt helyszínt, 
és távolról nézzük meg, hol tar-
tózkodnak a madarak a területen. 
Ehhez képest válasszuk ki leshe-
lyünket! Folyók holtágai és halas-
tavak esetében vegyük figyelembe 
a vízszint változását. Egy gemen-
ci holtágban például, tapasztala-
tom szerint egy éjszaka alatt ez 
akár métereket is jelenthet!

A helyszínválasztást még in-
kább befolyásolja, ha egy konk-
rét madárfaj fotózását tűztük ki 
célul. A madár mérete alapvetően 
meghatározza, hogy milyen távol 
lehetünk tőle, amikor lenyomjuk 
az exponálógombot. Egy jégma-
darat nem tudok olyan messziről 
fotózni, mint például egy darvat. 
Egy faj előfordulási gyakorisága 

és egyedszáma a kiindulási alap-
ja a leshely pontos helye megha-
tározásának.

A halastavak egy részét a leha-
lászás idején leengedik. Ha tud-
juk ennek időpontját, és ismer-

jük a tófenék domborzatát, vagyis, 
hogy hol maradnak meg a tocso-
gók az apró halakkal, akkor pará-
dés fotókat készíthetünk. A tavat 
üzemeltető szervezettel vagy ma-
gántulajdonossal, illetve a termé-
szetvédelmi őrökkel vegyük fel a 
kapcsolatot, mielőtt belevágnánk 
a fotózásba!

Nappali fényviszonyok mel-
lett fotózási magasságból (vagyis 
ahonnan majd fotózni szeretnénk: 
hasaló, ülő vagy álló helyzetből) 
az objektíven keresztül nézzük 
végig a helyszínt, vagyis a szem-
közti vízpartot, ami majd a ké-
pünk hátterét fogja meghatározni! 
Ha a tó vagy a holtág túlsó olda-
la az objektívünk gyújtótávolsága 
szempontjából messze van, vagyis 
a képen nagy eséllyel úgyis elmo-
sódik, akkor ez ebből a szempont-
ból megfelelő, de mivel ez nagy 
vízfelületet jelent előttünk, így na-
gyobb a lehetősége annak is, hogy 
a madarak tőlünk távol fognak le-
szállni táplálkozni.

Ha a túlpart hozzánk közel 
esik, akkor vizsgáljuk meg, meny-

nyire homogén! Nem szerencsés 
ugyanis, ha a háttérben egy fa tör-
zse vagy valamilyen mesterséges 
tereptárgy vág függőleges sávot, 
fest színes foltokat a képünkre. 
Ez a kép szempontjából a látvány 

értékéből mindenképpen levon. 
Nézzük meg a legnagyobb és a 
legkisebb rekesznyílás mellett is 
a látványt! Hajnalban, kevés fény 
mellett teljes nyíláson fogunk fo-
tózni, függetlenül attól, hogy ob-
jektívünknek ez a legjobb élessé-
get adó blendeértéke vagy nem. 
Ha teljes rekesznyílás mellett a 
háttér elmosódott, akkor az a hely-
szín szempontjából már pozitív.

Gondoljunk az álló képek lehe-
tőségére is! Szemünkkel kutassuk 
végig a látott teret olyan részlete-
kért, amelyek majd az álló kép-
formátumot igénylik, amennyiben 
a háttérre kerülnek. Ilyenek lehet-
nek a hosszú függőleges tájképi 
elemek, fák törzsei vagy a nádas, 
és ezek tükröződései a vízben.

Lényeges szempont a perspek-
tíva, vagyis hogy a madarak ma-
gasságából tudjunk fotózni. A leg-
több esetben nem szerencsés, ha a 
víz felülete tölti ki a teljes hátte-
ret. Ez utóbbi azonban különleges 
látványelemet is jelenthet, ameny-
nyiben a rajta megcsillanó fények 
színeit ki tudjuk használni, pél-
dául, ha a napnyugta meleg színei 
olvadnak a víztükör rezdüléseibe.

■ A leshely kialakítása

A leshelyünk legyen könnyen és 
halkan megközelíthető, a mada-
rak számára láthatatlan, a megfe-
lelő perspektíva miatt a víz szint-
jéhez közel. Ez a legtöbb esetben 
azt jelenti, hogy a leshely alja 
már vízben van. A leshely a kör-
nyezetben ne jelentsen látványos 
változást! Jó rálátást biztosítson 
arra a térrészre, ahová a madara-
kat várjuk.

A leshelyünk lehet fix vagy mo-
bil. A fix leshelyet hosszabb időre, 
napokra, hetekre építjük, a mo-
bil leshelyet azonban csak előző 
napon vagy napokban helyezzük 
ki, vagy a fotózás napján visszük 
magunkkal.

A mobil leshely egyik változa-

ta a gyorsan felállítható lessátor. 
Ha lessátrat használunk, akkor 
érdemes álcáznunk helyben fel-
lelhető anyagokkal, egyébként a 
madarak számára szokatlan lesz. 
A lessátor akkor jó választás, ha 
a fotózás előtt egy vagy két nap-
pal már kihelyeztük a helyszínre, 
hogy a madarak megszokják. Ez 
persze elég kockázatos egy érté-
kes sátor esetében. Vásárlás előtti 
jó tanács – saját hibámból tanulva 

–, hogy a sátor ne legyen sokkal 
nagyobb, mint amekkorában ülve 
kényelmesen elférünk! További 
érv a lessátor mellett, hogy véd 
bennünket az időjárás viszontag-
ságaitól. Eső, szél és hideg ellen 
is kiváló. Télen például kihasz-
nálhatjuk hőszigetelő hatását. A 

„belehelt” sátorban nagyjából tíz 
fokkal melegebb van, mint a kinti 
hőmérséklet.

Mobil és könnyen kezelhe-
tő leshely lehet egy terepszínű 
ponyva is, melyet magunkra tu-
dunk dobni, s alóla hasalva vagy 
alacsonyan ülve fotózhatunk. A 
ponyva alóli hasalós fotózás pél-

dául a partfutó madarak esetében 
lehet nagyon eredményes.

Igazán mobil leshely lehet egy 
csónak is, melyet álcahálóval bo-
rítunk le. A csónakot a madarak 
közelebb bevárják, mintha gya-
logolnánk feléjük. Ha csónakból 
fotózunk, akkor folyamatosan fi-
gyeljünk a perspektívára. A csó-
nak pereme, ahonnan minimális 
magasságból fotózhatunk, a víz 
felszínétől magasabban helyez-
kedik el. Egy bizonyos távolság 
után a madarak háttere kizárólag 
a víz lesz. Csónakból azonban 
nagyon jól lehet fotózni a röp-
téket, a vízről felreppenő mada-
rakat, vagy például a vízbe lógó 
faágakon ülő nagyobb testű gáz-
lómadarakat.

A fix leshelyet a helyszínen ta-
lálható természetes anyagokból 
készítsük, a legegyszerűbb mó-
don, például nádból, nádfonatból. 
Készítsünk egy nádfalat magunk 
elé, nádszálák leszúrásával. A les-
helynek nem kell tartósnak len-
nie, túl sokszor úgysem megyünk 
ugyanarra a helyszínre a vízszint-

változás és az állandó háttér miatt. 
A leshelyünk a fejünk felett is ál-
cázva legyen, a vízre érkező ma-
darak a levegőből se vegyenek 
bennünket észre! Ezt a legegysze-
rűbben egy leshálóval tudjuk el-
érni, amelyre kívülről némi nádat 
fektetünk.

Leshelyünk kialakítása során 
vegyük figyelembe a tájolását! 
Ha hajnali képeket szeretnénk ké-
szíteni, akkor ne a felkelő nappal 
szemben helyezkedjünk el, kivé-
ve, ha pont az ellenfényes képek 
készítése a célunk.

■ Ajánlott felszerelés

Vízimadarak fotózásakor számít-
sunk arra, hogy ruházatunk érint-
kezik a vízzel. Főleg lábbelink az, 
ami biztosan víz és iszap alá kerül. 
Hogy ne jelentsen akadályt szá-
munkra a nedves környezet, érde-
mes mellcsizmába bújni. Ezzel a 
vízben akár derékig is beállhatunk 
a nádasba, vagy beleülhetünk az 
iszapba. Jó tanács, hogy a hely-
színt ne a mellcsizmában közelít-



sük meg, hanem annak közelében 
vegyük csak fel, egyébként bele-
izzadunk és a leshelyen ülve fázni 
fogunk, ami pedig megkeseríti a 
fotózás pillanatait. Kora tavasszal, 
amikor a víz hőmérséklete még 
alacsony, mindenképpen öltöz-
zünk alá, de nyáron, ha tudjuk, 
hogy órákig a vízben fogunk állni, 
akkor sem elég rövidnadrágra 
húzni a mellcsizmát, mert egy 
órán belül a 25 C°-os víz is der-
mesztőnek hat.

Érdemes álcahálót is használni, 
de kizárólag a természetes, hely-
ben meglévő anyagokból összera-
kott leshelyünkön belül, például, 
úgy, hogy magunkra terítjük. Ha 
a leshelyünket kívülről terítjük le 
a leshálóval, lehet, hogy pont az 
ellenkező hatást érjük el, mint 
amit szeretnénk.

A madárfotózásnál, ellentétben 
a nagyvadak fotózásával, használ-
hatunk illatanyagokkal dolgozó 
szúnyogriasztókat, mert a mada-
rakat ez nem fogja zavarni.

Szükségünk lesz még állványra, 
hogy a kevés fény mellett hosszú 
idővel tudjunk exponálni. Ez 
fontos még azért is, mert a stabilan 
beállított állványra szerelt fényké-
pezőgéppel nem fogunk annyit 
mozogni és ezzel zavarni a mada-
rakat, mintha állandóan magunk 
mellől vagy az ölünkből emelget-
nénk a gépet a szemünk elé.

A csendélet jellegű vízima-
dár-fotókhoz elég egy középka-
tegóriás gépváz, egy vele 
gyorsaságban kompatibilis tele-
objektív. Ha viszont szeretnénk 
röptéket, akciókat fotózni, akkor 
olyan gépvázra és vele kompa-
tibilis optikára van szükségünk, 
amely biztosítja a gyors élesség-
állítást és a követőfókusz műkö-
dését. Nem véletlen, hogy néhány 
profi gépváz „csupán” ebben tér 
el egymástól, az áruk azonban 
nagyságrendekkel különbözhet. 
Objektívnek a jó rajzolatú 400 
mm-es és az afeletti fix és zoom 

optikákat ajánlom. Gondoljunk 
arra, hogy a madár apró szemé-
nek is élesnek kell lennie ahhoz, 
hogy élvezhető képet kapjunk az 
expozíció után!

Ha megtehetjük, érdemes két 
fényképezőgépet is magunkkal 
vinni a leshelyünkre. Az egyikre 
szereljük a nagy teleobjektívün-
ket, a másikra pedig a kisebb 
telezoom optikánkat! Így köny-
nyebben tudunk reagálni, ha a 
madarak hirtelen közelebb jönnek 
hozzánk, és a nagy teleobjektív-
vel már nem tudjuk fotózni őket, 
vagy ha növekszik köztünk a 
távolság, ami a kis telének már 
túl messze van.

Természetesen a jobb váz és 
optika az elvárt kép elkészítésé-
hez az esélyeinket megsokszo-
rozza, de hiányuk nem kizáró 
tényező a szenzációs fotók meg-
születéséhez!

Ha lehetőségünk van, akkor a 
fények korrigálására használha-
tunk külső vakut vagy vakukat is.

■ A fénykép elkészítése

Készüljünk arra, hogy hajnalban 
és kora este olyan pára lehet a víz 
felett, hogy az objektív végét sem 
látjuk! Ettől azonban ne ijedjünk 
meg, kivéve, ha ez késő ősszel tör-
ténik, amikor ez a köd egész nap 
mozdulatlanul meg is maradhat.

A pára a fotós barátja. A felkelő 
nap sugaraitól átitatva különle-
ges hangulatot adhat vízimadaras 
fényképünknek. Ha kevés a fény 
és jelentős a kép bemozdulásá-
nak az esélye, akkor használjunk 
állványt, éljünk a tükörfelcsa-
pás lehetőségével, növeljük az 
ISO értéket, fotózzunk teljesen 
nyitott blendével, csatlakoztas-
suk távkioldónkat, vagy kapcsol-
juk be az időzített exponálást, 
esetleg exponáljuk alul a képet 
1/3 értékkel! Ez utóbbi opcióval 
csökkentjük az expozíciós időt, 
a szinteltolódás pedig a RAW 

fájlból később korrigálható lesz. 
Talán ellentmondásosnak fog 
tűnni, de állvány használata mel-
lett is érdemes kipróbálni a kép-
stabilizátor hatását. Nekem már 
sokszor segített.

Ne dobjuk el a képet azonnal, 
ha bemozdult egy hajnali fény-
szegény helyzetben! Lehet, hogy 
később a monitoron megnézve 
rájövünk, eddigi fotózásaink leg-
jobb fényképét készítettük el. 
A párában készült képektől ne 
várjuk el, hogy tökéletesen élesek 
legyenek! A teleobjektív, azál-
tal, hogy összesűríti a párás leve-
gőt, még inkább lágyítja a képet. 
A képek lágysága, selymessége 
azonban megadja azt a különleges 
hangulatot, amitől a kép több lesz 
egyszerű dokumentarista fotónál. 
Életre kel. Lelke lesz.

Ha már a nap magasan jár, és a 
fények közvetlenek, akkor enged-

jük el az exponálógombot, mert jó 
képet már úgysem készíthetünk. 
A madarak teste és a víz felszíne 
kiég a képen, sokszor már hajnal-
ban is alá kell exponálni ahhoz, 
hogy a kócsagok fehér tollában 
megmaradjanak az árnyalatok. 
Hajnalban percről percre változ-
hatnak a fényviszonyok, érdemes 
a képeinket folyamatosan vissza-
nézni az LCD kijelzőn. Állítsuk 
be a túlexponáltság kijelzőt, hogy 
azonnal korrigálni tudjunk blen-
dét, időt, ISO értéket, a fények-
nek megfelelően. Ne féljünk a 
több blendével sem aláexpo-
nálni! Képeinket mindenképpen 
a legjobb minőségű nyers formá-
tumban készítsük el! Az utómun-
kálatok során a RAW formátum 
információbőségének rengeteg 
előnye lesz.

Nappal akkor érdemes fotóz-
nunk, ha fátyolfelhős az ég, ha 

esik az eső vagy közvetlenül eső 
után. Fotózzunk viselkedésfor-
mákat, egy pillanatnyi összképet, 
harmóniát és röptéket! Röpték 
esetében próbálkozhatunk a 
svenkelés technikájával, a repülés 
dinamikájának érzékeltetéséhez.

Csónakból való fotózáskor 
használjuk az optikában lévő kép-
stabilizátort! Annak is azt a foko-
zatát, amely a mozgó járműből 
való fotózást szolgálja. Csónak-
ból történő fotózáskor a képstabi-
lizátort akkor is használjuk, ha a 
gépünk állványra van helyezve! 
Az állványt mindig rögzítsük a 
csónakhoz!

Keljünk korábban, mint a nap! 
Üljünk ki a vízpart szélén épült 
rejtekünkbe, figyeljük, ahogy 
ébred körülöttünk az élet, s ha 
ráhangolódtunk a természet rit-
musára, örökítsük meg a csodát!

Szép fényeket, életteli fotókat! w
w
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■ Etika

A fotózás módját úgy kell 
minden esetben megválasz-
tani, hogy a madarat a legke-
vésbé zavarja!

A fotós leshely kialakí-
tása véletlenül se járjon a 
természet bármifajta káro-
sításával! Védett növények 
közé, fészkelőhelyek, költő-
telepek mellé ne telepedjünk 
le fotózni, és ez utóbbiakat 
csónakkal se közelítsük meg! 
Miután elhagytuk leshelyün-
ket, ne hagyjunk magunk 
után szemetet! Fokozottan 
védett területen való fotózás 
előtt mindenképpen kérjünk 
engedélyt! Más védett terüle-
tek esetében pedig vegyük fel 
a kapcsolatot a helyi termé-
szetvédelmi őrrel!
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Erdőtől
a fát

A kép majdnem ellenfényben, vakító, világos ég háttér-
rel készült, 28 mm ekvivalens gyújtótávolsággal, föld-
re hasalva és az élőkép funkciót használva, hogy minél 
alacsonyabbról fényképezhessek a távoli dombvonu-
latok lehagyása végett. Az expozíciót úgy vezéreltem, 
hogy az ég teljesen kiégjen, a sziluettek viszont sülje-
nek be. Ezt erős kontrasztbeállítással értem el. A ha-
sonló gyújtótávolsággal, napkeltekor készült égkép-
pel együtt alakult ki a végső, előre elképzelt látvány.

Kicsit kiforgat-
tam a mondást, 
de a fotózásra, 
úgy gondolom, 
inkább ez a vál-
tozat a helyesebb, 
hiszen az ere-
deti mondás 
inkább átvitt 
értelmű, a részle-
tekben elveszve 
nem lehet meg-
látni az egészet. 
Az én változa-
tom meg inkább 
azt jelenti, hogy 
a sok fa között 
elvész(het) az Egy 
képi jelentősége.

nem sokkal inkább arra, hogy egész 
más jellegű látásmódot igényel egy 
fa és egy virág fotózása. A fa a szi-
kár vagy erőteljes időtállóságot jel-
képezi, míg a virág inkább a finom, 
de mulandó, ám örökké megújuló 
szépséget. Ezeket kell(ene) a képek-
nek is közvetíteniük, melyik-melyik 
a maga módján. Sokéves tapasztala-

A természetet járó ember kötődik a 
fákhoz, a természetet fotózó is, pe-
dig óhatatlanul képpé is akarja vará-
zsolni a fákkal kapcsolatos vizuális, 
jobb esetben lelki megéléseit. Bár 
a növényvilág egységében része az 
ökoszisztémáknak, megjelenéseiben 
azonban éles az elhatárolódás. Itt 
nemcsak a méretekre gondolok, ha-

vajda János
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is kell valahogy különíteni a töb-
bitől. Ebből rögtön adódik az is, 
hogy nemcsak a fát, hanem az er-
dőt sem könnyű fotózni, mert itt 
viszont épp a fenti mondás ere-
deti változata érvényesül. Vagyis 
azt lehet mondani, hogy a fotósok 
többsége általában a fától nem 
látja az erdőt…

Az erdőn kívül persze köny-
nyebb a dolgunk, hiszen a réte-
ken, mezőkön, termőföldeken 
sok esetben találkozhatunk magá-
nyos fákkal. A nagyobb tér ked-
vezőbb is képi elképzeléseinkhez, 
hiszen így a magányosságot is 

könnyebb érzékeltetni. Azonban 
ez a lehetőség sem mindig adott. 
A legnagyobb térben is lehetnek 
olyan zavaró körülmények, ame-
lyek megtörhetik a kép harmó-
niáját. Dombos, hegyes vidéken 
lévő nagyobb nyílt területen álta-
lában magasabban van a horizont 
a fa helyzetéhez képest. Annál 
viszont nincs zavaróbb, amikor 
a kép központi témáját valahol 
metszi a távolabbi horizont. Ezt 

– amennyire lehet – el kell tüntet-
nünk, illetve a legalacsonyabbra 
kell helyeznünk. Nagylátószögű 

objektívvel a fa közeléből, a föld 
szintjéről vagy földközelből, fel-
felé irányított géppel kell fényké-
peznünk. Viszonylag magasabb 
távoli tájvonulatok esetében fo-
tózhatunk messzebbről teleob-
jektívvel, úgy szabályozva a kép-
kivágást, hogy a távoli elemek 
teteje alatt ér véget a kép felső ré-
sze. Ha az adott képkivágásnál ez 
nem valósulna meg, az utómunka 
során 16:9 vagy erősebb nyújtású 
oldalarányba vágással érhetjük el 
a kívánt látványt. Hegyvidéken, 
a gerinceken álló magányos fák-

Lágy harmónia uralja a képet, szin-
te meseszerű a látvány. A rét egyéb 
zavaró elemeit jótékonyan takaró 
köd kellően kiemeli az érdekes alak-
zatú fát. A kép misztikumát a pára-
rétegeken áttörő nap teremti meg.

Jókor, jó helyen. Ez az egyik legfon-
tosabb fotós alaptétel. Köd, zúz-
mara, misztikus, párán átsejlő fény, 
ritkás bükkerdő. Igazán csak észre 
kellett venni, és időt hagyni, hogy 
kifújhassam magam az Írottkőre 
kapaszkodtomban. A szép erdő, 
az időjárási jelenség és az évszak 
együttes képalkotó tényezője kifeje-
zően érzékelteti a téli erdő csendjét.

Itt válik a látszólagosan egysze-
rű fotográfiai feladat valójában 
bonyolultabbá, mint sokan gon-
dolnák. Ahhoz, hogy egy kép a 
fáról szóljon, nem nagyon lehet 
más hangsúlyos elem a képen. 
Néha pont nem egy másik fa, plá-
ne nem több. Bár az erdő fák so-
kaságát jelenti, az is biztos, hogy 
egy erdőrészlet képe nem feltétle-
nül a fáról szól. A természet vagy 
éppen a mi jó voltunkból adó-
dóan a fa csoportos lény. Ezért 
nem könnyű feladat nemcsak a 
sokaságból kiemelni a fotóra ér-
demes egyedet, de még képileg el 

tom, hogy a pályázatokon majd-
nem azonos számban fordulnak 
elő virág- és fafotók, az utóbbiak 
között azonban jóval kevesebb a 
képileg igazán értékelhető. Ennek 
az okait igyekszem rövid fejtege-
tésemben – remélhetőleg sikerrel 

– felfedni.
Amíg a madárfotós joggal 

mondja: egy madár nem madár, 
addig bizony a fa akkor lehet iga-
zán kép, ha egyedül töltheti be 
szerepét hangsúlyos elemként. 
(Ez nem jelenti azt, hogy párok 
vagy kisebb csoportok nem felel-
nek meg ebből a szempontból.) 

A kora tavasszal, lemenő nap fényében, teleobjektívvel készült kép ér-
dekességét a foltszerű, vöröses fények alatt hidegen kéklő víz ellenté-
te adja meg. A zavaró háttér a nagy fény–árnyék különbségből adó-
dó alulexponáltság miatt vált egyenletesen sötétté, ami jól kiemeli 
a fények játékát. A hatást a wind (szél) effekt használatával fokoztam.



teljesen kitöltő fa (fák) élesen 
elkülönül(nek), esetleg idomul-
nak egymáshoz, vagy valamiféle 
képi párhuzam vonható közöttük, 
akár csak hangulatban, illetve 
belső tartalomban. Borult, jelleg-
telen ég vagy köd esetén érdemes 
fekete-fehér, grafikus hatású ké-
peket készítenünk. Már a felvétel-
kor állítsunk erős kontrasztot, és 
az utómunkában is törekedjünk 
a drasztikus kontrasztozó eljárá-
sokra. Ezek sokszor önmaguk-
ban is hatásosak lehetnek, de al-
kalmasak arra is, hogy speciális 
montázstechnikákkal egészen kü-
lönleges vagy drámai hatású kép 
születhessen. Ha sikerül az alap-
képet közel a két szélső tónusra 
redukálnunk, akkor a fölé másolt 
rétegben lévő hátterünkre csupán 
a darken (sötétebb) vagy darken 
color (sötétebb szín) rétegstílust 
kell beállítanunk. A réteg csak 
az annál világosabb felületeken 
fog látszódni. Tulajdonképpen az 
analóg korszak „szendvicsdiáját” 
modellezzük így.

Itt jegyzem meg, hogy vélemé-
nyem szerint a természetfotó is az 
a műfaj, ahol szabadjára enged-
hetjük a digitális képfeldolgozás 
inspirálta fantáziánkat. A való-
ságtól való elrugaszkodás nem a 
természet meghamisítását jelen-
ti, hanem az önkifejezésnek egy 
változatát. Csupán annyi lesz a 

A kora tavaszi, ritkás bükkerdő 
egyik fáját az erős nagylátószögű 
(17 mm) objektívvel egészen közel-
ről fotózva lehetett kiemelni a so-
kaságból. Az átlós árnyékok végig-
vezetnek a képen, a kép bal szélére 
kihelyezett fa, mintegy betessékel 
bennünket a mögötte lévő térbe.

A lakótelep parkjában álló fa 
az alulnézeti helyzet miatt ér-

dekesen magasodik a panelek 
fölé. Bár ezek sora keresztezi a fa 

törzsét, de a fűrészfogszerű for-
ma miatt ez itt indokolt is lehet.

kal egyszerűbb a dolgunk, hiszen 
a gerincek alól felfelé irányított 
géppel könnyen lehagyhatók a tá-
volabbi zavaró elemek hasalás és 
egyéb kényelmetlenségek nélkül. 
Sík terepeken a köd jótékonyko-
dásának köszönhetően ragadha-
tunk ki egy-egy szép fát a zavaró 
környezetből. A finom, misztikus 
hangulattal minden esetben érde-
kes képi kontrasztot eredményez 
a fák markáns alakzata.

Mint minden más képnél, ezek-
nél is nagy jelentősége van az 

adott napszak vagy időjárás fé-
nyének. Tulajdonképpen van egy 

– általában – nagyon a kép alján 
lévő, jobbára jellegtelen, csupán 
a fa „alátámasztását” szolgáló ho-
rizontunk és a képet többé-kevés-
bé kitöltő főtémánk. Ebből kö-
vetkezik, hogy a háttérnek döntő 
szerepe van a képen. Ha ez az ég, 
akkor szerencsés, ha rajzos, szép, 
vagy valami érdekes felhőzet-
tel van teli. Ha zárt a háttér, ak-
kor mindenképpen az a megfele-
lő, amelyiktől a képet majdnem 
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vizsgaBizonyítvány megszerzésével
szakmai képzésnek minősül

A 300 mm-nek megfelelő gyújtó-
távolsággal elég nagy távolság-
ból lehetett fényképezni ahhoz, 
hogy a fapárt zárt háttér előtt 

lehessen ábrázolni. A zöldek kü-
lönféle tónusai teremtik meg 

a harmóniát. A kis virágzó bokor-
ral együtt akár egy családra is asz-
szociálhatunk: szülőktől eltávolo-
dottan, önfeledten játszó gyerek?

következmény, hogy a végered-
mény onnantól kezdve már nem 
természetfotónak minősül, de at-
tól (vagy épp attól!) még kép 
marad(hat).

Magányos vagy elkülöníthető 
fákkal a városokban is találkoz-
hatunk, és nem feltétlenül csak 
a parkokban, ligetekben. Lehe-
tőségeink és a technikai igények 
jobbára ugyanazok, mint a ter-
mészetben. Ilyenkor érdemes 
éreztetni, hogy városi környe-
zetben vagyunk, hiszen ez érde-
kes képi kontrasztot (is) eredmé-
nyezhet.

Végezetül az erdőt is vegyük 
górcső alá, hiszen a fa sokak szá-

mára jelenti elsődlegesen ezt. Itt 
nem a fa, hanem a fák válnak 
fontossá. A környezet és sokasá-
guk hangulata, amit befolyásol-
hatnak – ugyanúgy, mint minden 
más fotót – a napszakok, az idő-
járás és az évszakok fényei. Az 
erdő fényképezésében éppen az a 
fő probléma, hogy túl sok benne 
a fa, sokszor zavaró a kusza alj-
növényzet, vagy az innen-onnan-
amonnan belógó, néha életlen 
ágak, bármik. „A kevesebb néha 
több” elve itt hatványozottan ér-
vényesül, ahogy Egry József talá-
lóan megfogalmazta: „Sokat kell 
elvenni egy képből ahhoz, hogy 
ne maradjon üres.” Az erdő fo-
tózásakor is nagyon fontos ez a 
szempont, hiszen csak a letisz-
tultságra való törekvéssel való-
sulhatnak meg képi elképzelé-
seink. Ez a terület nem az akcióra 
van kihegyezve (általában). Van 
időnk átgondolni, mit lehet, és 
ebből mit szeretnénk. A téma 
nem szalad el, sietségre, illetve 
kapkodásra csak a változó fény-
viszonyok adhatnak okot, esetleg 

a kirándulótárs, illetve a csoport 
türelmetlensége. A turistafotók 
zöme éppen ez utóbbi miatt lehet 
felületes. A cél az erdő vadsága 
vagy éppen szépsége mellett sa-
ját benyomásainkat is belefény-
képezni a képbe. Ha ilyen nincs, 
akár a körülmények, akár a sze-
mélyes intuíció hiánya miatt, ak-
kor csak egy tucatkép lehet a 
végeredmény.

Régi alapigazság: fontosabb 
megtanulni azt, mikor nem kell 
fényképezni, mint azt, hogy mi-
kor kell. Az analóg előélet – töb-
bek között – ezért szerencsés a 
digitális fotózás tekintetében. A 
film használata – a takarékos-
ság miatt – megtanítja az embert 
az expozíció előtti átgondolásra. 
Mivel hajlamosak vagyunk az el-
fogultságra a saját produktumain-
kat illetőleg, jobb, ha valami meg 
sem születik, mert az biztos, hogy 
nem kerülhet ki a plénum elé. Az 
önmagunkkal és a témáinkkal 
szembeni kritikus hozzáállás a 
legjelentősebb lépés a tudatos 
fényképezés irányába.
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A mai ismereteink szerint ehhez 
a képet először egy ismert koor-
dináta-rendszernek kell megfelel-
tetni, méghozzá oly módon, hogy 
a távolságok a torzításokat ellen-
súlyozva arányossá váljanak. Ezt 
a digitális korszakban szoftve-
rekkel, a képek torzításmentes új-
raírásával (transzformáció utáni 
újra-mintavételezéssel), korábban 
optikai kardánok segítségével, új-
bóli levilágítással érték el.

A feladathoz olyan pontok azo-
nosítására van szükség a képen, 
amelyeket a valóságban valami-
lyen koordinátákhoz köthetünk. 
Amennyiben elegendő ismert 
koordinátájú pont áll rendelke-
zésünkre, a felvétel geometriai-
lag helyreállítható egy a fényké-
pezés irányára merőleges síkon. 
Amennyiben a tárgytávolság nem 
ilyen diszkrét, és a felvételen kö-
zeli és távoli objektumok is meg-
jelennek, a helyzet már nem ilyen 
egyszerű. Először a tárgyak felü-
letét kell modelleznünk, utána a 
helyére illeszteni a textúrát, azaz 
a felületre mintegy rá kell húz-
ni a képet. Amennyiben legalább 
60%-ban átfedő két különböző 

pontból exponált képpárokat ké-
szítünk, az már lehetővé teszi a 
sztereó kiértékelést is. Ebben az 
esetben a tárgyak felületének mo-
dellje a mérőképpár segítségével 
is elkészíthető. Az említett eljá-
rások rendkívül időigényesek és 
komoly szoftveres és fotogram-
metriai ismereteket igényelnek. 
(Ismerni kell azokat a matema-
tikai törvényszerűségeket, méré-
si, képátalakítási módszereket és 
fényképészeti hibákat, amelyek 
elvezetnek a mérőkép létrehozá-
sáig.)

A professzionális megoldást 
az ismert elrajzolású (képtorzí-
tású) mérőkamerák nyújtják. A 
mérőkamerák nagyon jó minősé-
gű műszerek, de tökéletes optikai 

rendszer nem létezik. Ezeknek a 
kalibrált mérőberendezéseknek 
ismert az állandó hibája, így a 
szoftver helyreállíthatja a kamera 
elrajzolásaiból adódó képtorzulá-
sokat. Ezáltal a kamerától függet-
len, úgynevezett külső tájékozási 
elemek (a képen látható tárgyak 
valóságos helyzetét meghatározó 
adatok) meghatározása után nagy 
pontosságú mérőkép állítható elő. 
A kapcsolópontok száma a síkot 
meghatározó háromra redukál-
ható.

Az alap a méréshez

Ahhoz, hogy egy fényképet geo-
metriailag oly mértékben helyre-
állítsunk, hogy rajta korrekt mé-

réseket lehessen végezni, először 
érdemes megismernünk a kame-
rarendszerre a kép készítésekor 
érvényes úgynevezett belső tájé-
kozási adatokat. Ezeket az infor-
mációkat a kamera nagy pontos-
ságú kalibrációjával nyerjük.

Mérőképet egyszerű kézi ka-
merával is készíthetünk, amely 
még nem esett át kalibráción. Eh-
hez azonban nagyszámú kapcso-
lópont (adott koordináta-rend-
szerben értelmezett, a felvételen 
biztonságosan azonosítható és 
pontosan kijelölhető pont) és is-
meret szükséges. Amennyiben 
másik felvételt is szeretnénk mé-
rőképpé alakítani, újra kell kez-

deni a kapcsolópontok és infor-
mációk gyűjtését. Ezzel szemben 
a kalibrált kamera (mérőkamera) 
ismert belső adatait elégséges há-
rom külső információval (például 
mindössze három kapcsolópont 
vagy tájolási adatok) kiegészíteni, 
és a mérőkép előállítása kivitelez-
hetővé válik.

A vizsgálat során a rendszer hi-
báinak megismerése, leírása a 
cél, egy minden népszerű fotog-
rammetriai szoftver számára ér-
telmezhető helyreállító függvény 
létrehozásával.

A digitális kamera  
belső tájékozási adatai

A fényképen megjelenő objek-
tumok helyzetének és alakjának 
meghatározásához ismernünk 
kell a fénykép előállításának geo-
metriai törvényszerűségeit. A len-

Mérőkamerák kalibrációja

A kamera belső adatainak nevezzük azoknak a képtorzuláshoz ve-
zető elrajzolásoknak az adatait, amelyek minden egyes felvételen 
megközelítőleg azonos módon és mértékben jelentkeznek (para-
méteres elrajzolás). Így ezeket az elrajzolásokat egy algoritmus 
alapján helyre lehet hozni. A függvényekkel bármelyik kép „ka-
merahibája” helyrehozható, amit az adott bolygatatlan műszerrel 
adott rekeszértéken készítettek. A kalibráció végén az optika–váz 
rendszer elválaszthatatlan egészt képez, és amennyiben a rend-
szert megbontják, a hitelesítés érvényét veszti.

Hogyan készíthető elő  
egy fényképezőgép  

a fényképeken  
történő mérésekre?

Hogyan mérhetünk  
távolságokat, területeket,  
geometriai viszonyokat  
fényképen?

A fotogrammetria, azaz a fényképmérés tudománya már a fotográfia korai kor-
szakában kialakult. Nagyon hamar elkezdte foglalkoztatni a fotográfusokat és 
a felvételek szemlélőit, hogy egy alapvetően objektív, a valóságot szabályszerű 
hibákkal leíró kép alkalmas-e az ábrázolt tér adatainak rögzítésére, és milyen 
mélységig rögzíti a pillanatnyi állapotot. Többekben felmerült a kérdés, mérhe-
tők-e a leképezett távolságok, hogyan lehetne nyomozásnál, kutatási feladatok-
nál, vagy éppen felméréseknél úgy használni a fotót, mint egy mérési módszert.

A különböző fókusztávolság–érzékelőméret aránnyal készített felvételek idealizált torzítási típusai  
és a hozzájuk tartozó nagyítás (nagylátószögű, normál és teleobjektív felvételei)

Az ideális és az aszimmetrikus  
elrajzolás különbsége

Pb: belépő pupilla
Pk: kilépő pupilla
Ct: tárgy felőli vetítési centrum
Ck: kép felőli vetítési centrum
Cm: matematikai kép felőli  
 vetítési centrum
c: kameraállandó
Δρ: optikai elrajzolás

1. ábra 

2. ábra

3. ábra

A fősugár útja az optikai hibák és az érzékelő merőlegességi hibájának  
következtében minden esetben eltér az ideálistól
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hordótorzítás

ortoszkopikus 
leképezés

párnatorzítás

torzításmentes  
rács

a rács  
leképezése

az idealizált torzítási  
alaptípusok és a nagyítás
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csetorzítás és a kameratest hibája 
rontja a képsíkra vetülő képpon-
tok leképezési pontosságát (a 
képpont ideális esetben rögzített 
helyétől számított rögzítési pozí-
ció). Az első ábra az ideális kame-
rarendszer torzítását szemlélteti, 
míg a valóságban az elrajzolások 
nem ennyire szimmetrikusak. 
Ezért az elkészült alapfelvételek 
utólagos helyreállításához meg 
kell ismernünk a területi elrajzo-
lások mértékét a teljes képfelület-
re vonatkoztatva.

A belső tájékozási elemek kö-
zül elsőként a kameraállandót ér-
demes meghatározni. Ilyenkor az 
objektívgyártó által megadott fó-
kusztávolsághoz közeli értéket 
várunk. A kameraállandó – vagy 
kamaraállandó – a kép felőli ve-
títési centrum és a vetítési síkon 

található képfőpont távolsága. A 
vetítési centrum az a csomópont, 
ahol a sugarak egyesülnek, így a 
nézőpontot is a csomópontokon 
értelmezzük. A képfőpont ideális 
esetben a vetítési középpontból a 
képsíkra állított merőleges egye-
nes és a képsík metszéspontja. A 
képfőpont csak ideális esetben ta-
lálható a képközéppontban. Ezért 
a képfőpont képkoordinátáinak 
megismerése is szükséges. Mé-
rőkamerák gyártásakor töreked-
ni kell arra, hogy a képfőpont és 
a képközéppont egybeessen, de 
legalábbis a távolságuk lehetőleg 
minél kisebb legyen. Először a 
belépő pupilla és a kilépő pupilla 
vetítési centrumainak térbeli elhe-
lyezkedését célszerű megállapíta-
ni. A belső tájékozás három állan-
dójának értéke (a kameraállandó 
és a képfőpont két koordinátája 
a képérzékelőn) az ideális kame-
ra függvénye. A tárgyoldalról a 
képsíkra merőlegesen érkező, a 
belépő pupilla közepén áthaladó 
fősugár útja csak ideális esetben 
folytatná útját az optikai szim-
metriatengelyben. Ehhez képest 

a fénytörések miatt kitér az egye-
nes objektívtengelyből, és végül 
az úgynevezett autokollimációs 
főpontban döfi a képsíkot, azaz a 
digitális képérzékelő síkját, és ezt 
tekinthetjük valódi képfőpontnak. 
Az elrajzolások miatt a kép felő-
li látószög nagysága sem egyezik 
tökéletesen a tárgy felőli látószö-
gével. Sajnos a képérzékelő sem 
tökéletesen merőleges az optikai 
tengelyre. Ezeket a hibákat töké-
letesen a legkifinomultabb kame-
ragyártási elvek sem képesek ki-
szűrni. Így a digitális kamerák 
optikai elrajzolását a már említett 
kamerakalibrációs transzformá-
ciós függvény segítségével érde-
mes felvételenként ellensúlyozni 
a képek helyes geometriai újra-
mintavételezésével. (Az újra-min-
tavételezés a felvételek transz-
formációs átalakítást követő 
pixelenkénti újraértelmezését je-
lenti.) Az ehhez szükséges értéke-
ket a kamerát előállító cég a labo-
ratóriumában meghatározza.

A kalibráció menete

Elsőként a vetítési centrumok, 
majd az autokollimációs főpont 
helyzetét határozzuk meg. Utóbbit 
ezentúl a képkoordináta-rendszer 
alappontjaként értelmezzük. Ez-
után a képoldali látószög, valamint 
az optikai tengely és a fősugár sza-
kaszai által bezárt szög is leírásra 
kerül, majd meghatározzuk a ra-
diális optikai elrajzolás értékeit az 
érzékelőn leképeződő képsíkrész 
négy fél átlója mentén. A radiális 
torzítás mértékét mikrométerben 
vagy elemi képpontban adjuk meg 
az autokollimációs főponthoz ké-
pest. Pozitív értékekkel jellemez-
zük a képeltolódást a középponti 
(PPA: autokollimációs) pixeltől.

Meghatározzuk a legjobb szim-
metriával rendelkező szimmetria-
fősugarat is, amely legtöbbször 
nem egyezik az autokollimációs 
fősugárral. A szimmetria-fősugár 
a belépő pupilla közepén, a tárgy 
felőli vetítési centrumon halad 
keresztül, és a képsíkot (a képér-
zékelőt) a szimmetriafőpontban 
döfi. Ennek megállapításával az 
elrajzolási értékeket újra meg kell 
adni a szimmetriafőpontra vonat-
kozólag (jelölése: PPS). A fél át-
lók radiális torzítását tehát immár 
a szimmetriafőponthoz képest ad-
juk meg.

Ezután meghatározzuk a fotog-
rammetriai felbontást, szintén 
adott rekeszértékre, adott spekt-
rumtartományra vonatkozólag, 
radiális és tangenciális, valamint 
területre súlyozott átlagos fel-
bontás értékekkel (AWAR, Area 
weighted average resolution), vo-
nalpár/mm-ben.

A belső tájékozás koordináta-
rendszere ma már egyre inkább 
elemi képpontban kerül kifeje-
zésre. Általánosságban elmond-
ható, hogy a nagy pontosságú 
mérőkamerák PPS és PPA pont-
jai 0,02 mm-nél közelebb vannak 
egymáshoz az érzékelőn. A mű-
szereknek bírni kell az igénybe-
vételt, a hőmérséklet-változást, a 

páratartalom változását és a me-
chanikai hatásokat, anélkül, hogy 
a kalibrációkor bemérthez képest 
megváltoznának a belső adatai. A 
kalibrációt a használat és a külső 
hatások figyelembevételével újra 
és újra el kell végezni.

A kalibrációt az egyes csator-
nákra (adott spektrumokon) kü-
lön érdemes elvégezni, mert így a 
kromatikus aberráció is csökkent-
hető.

Ezzel a megoldással torzítás-
mentes, pontos felvételeket ké-
szíthetünk. Ne feledjük el, hogy 
a fényképezett objektumok dom-
borzata is számottevően befolyá-
solja a képsíkra vonatkoztatott 
geometriai hibákat, így legalább 
három ismert pont megadása to-
vábbra is szükséges.

Egyszerűbb, hétköznapi alkal-
mazásra, esztétikai szempontból 
történő korrekciók elvégzésére 
is létezik egy szoftverkategória. 
Kezdő és haladó fotósok számára 
a legegyszerűbb megoldást a Cap-
tureOne, a Photoshop, a PTlens, 
a DxO Optics Pro, a Proxel Lens 
Corrector, az ALPA Lens Correc-
tor szoftverek kínálják.

Bakó Gábor–Molnár Zsolt
INTERSPECT Kft.  

– Szent István Egyetem

A hossztengely menti kromatikus 
aberráció olyan elrajzolás ered-
ménye, amelynél a különböző hul-
lámhosszúságú sugarak külön-
böző fókusztávolsággal bírnak

A hossztengely menti kromatikus 
aberrációhoz hasonló, a tárgyak 
körüli színes szegélyként jelent-
kező hibához vezet, amennyi-
ben a nagyítás mértéke változik 
a hullámhosszúsággal (kereszt-
irányú kromatikus aberráció)

Esetenként épületfotózásnál is 
sokat számít a felvételek optikai 
helyreállítása. A fényképezőgép 

tárgyhoz viszonyított helyének 
és állásának, valamint elrajzo-

lásainak ismeretében valameny-
nyi felvétel helyreállítható. A tárgy 
domborzatának ismeretében nagy 

pontosságú ortofotó állítható elő

A digitális mérőkamerák hi-
telesítésekor nélkülözhetetlen 
adatok a következők:
❚ A mérések elvégzésekor be-
állított rekeszérték (minden 
alkalmazott rekeszértékre kü-
lön el kell végezni a teljes ka-
librációt);
❚ Spektrális mérési tarto-
mány (a detektor és szűrő-
rendszer spektrális érzékeny-
sége nanométerben kifejezve);
❚ A gyáritól eltérő szűrőzést 
meg kell említeni, mert ilyen 
esetben a kalibráció csak a 
mérésekkor alkalmazott szű-
rővel érvényes;
❚ C. F. K. / Hitelesített gyúj-
tótávolság a középpontban;
❚ A kép méretei pixelben ki-
fejezve;
❚ Az elemi képpont fizikai 
méretei, x és y koordináta 
szerinti felbontása, valamint 
a szenzor felbontása dpi-ben 
kifejezve;
❚ Kalibrációs tárgytávolság 
(a laboratóriumi mérőábra 
szabványos távolsága);
❚ Kameraformátum (digitális 
fényképezőgépek esetében ál-
talában SFM [Sensor format 
factor], azaz szorzóval adjuk 
meg, és nem a filmes formá-
tumokkal);
❚ PPA és PPS pixelkoordi-
nátái;
❚ Radiális képtorzítás k ér-
tékei (4+1) átlaghibával és 
szórással;
❚ Kromatikus aberráció hely-
reállító értékei a zöldben, vö-
rös–zöld modell szerint, vala-
mint kék–zöld modell szerint.

4.ábra

5. ábra

6. ábra
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A kameraárverés 629 tételéből 
harmadikként került sorra 

egy rendkívül ritka, mert 0-szériás, 
még sorozatgyártás előtti Leica 
példány 1923-ból. Kikiáltási ára 
300 ezer euró volt, amelyet a te-
remben jelenlévő, telefonáló vagy 
internetező kliensek heves licit-
párbaja következtében 2 160 000 
eurós leütésig vertek fel a forgal-
mi adóval együtt számítva, és ez 
minden eddiginél magasabb ösz-
szeg eben a műfajban. Második 
helyezett egy Leitz aranyozású 
Leica M3 kamera lett, amelyből 
csak kettőt tartanak nyilván: elő-
zetesen 70–90 ezer közé taksál-

ták, 40 ezerről startolt és 360 ezer-
nél landolt. A harmadik egy Eican 
1/90 mm-es objektív volt, amely 
30 ezer helyett 228 ezret is megért 
új gazdájának. Ezt eredetileg az 
amerikai haditengerészetnek gyár-
tották kis szériában, mindössze tíz 
példányban, ez viseli az 1-es szá-
mot. A legkorábbiak közül tízsze-
resére ugrott 12 ezer eurós kezdő 
értéke egy 250 FF Leica riporter-
kamerának, teljesen eredeti állapo-
tában. A tételek 95%-át sikerült ér-

tékesíteni, az összbevétel 
5 351 000 euróra rú-
gott.

A ház szakértői szerint minden előzetes várakozá-
sukat felülmúlta a bécsi Westbahnstrasse 40. alatt 
május 12-én megtartott, immár 21. kameraárve-
rés, amelyen ötödik alkalommal sikerült áttörni 
a világrekordot. Utána ugyanott, a sorrendben 6. fotog-
ráfiai árverésen 207 tételt vittek kalapács alá, amely-
nek 66%-a ment tovább, 797 ezer eurós summáért.

ta lencsevégre, a levegőben fejjel 
lefelé repülve. A frappáns pillanat 
a katalógus borítójára is felkerült. 
Peter Coeln, a WestLicht tulajdo-
nosa a kortárs fotográfiai részleg 
bevételeivel is elégedett, és iga-
zolva látja stratégiáját, hogy június 
4-én megnyitja ebben a kategóriá-
ban OstLicht elnevezésű galériáját 
is az Ankerbrotfabrik épületében.

Ami a hazai vonatkozású tétele-
ket illeti, kilencből hat kelt el, ez 
megfelel az átlagos nemzetközi 
keresletnek. A katalógus sorrendjé-
ben haladva, a bécsi Manassé Sza-
lon 1928 körüli, ezüst vintage női 
félaktja drapériával 800 eurós alap-
áráról 960-ig jutott. Brassaï Ma-
rigny kisasszonyról és galambjai-
ról 1946-ban készült három ezüst 
vintage levonata egy tételben nem 
kelt el 1500 eurós becsértékén. 
André de Dienes ezzel egyidős és 
azonos technikájú udvari pillanat-
felvétele Marilyn Monroe farmeres 
figurájáról szintén 800-ról ért 960-
ig. Ugyancsak tőle az ágyban reg-
geliző filmcsillag 1952-es zselatin 
ezüst kópiája a Los Angeles-i Bel 
Air Hotelben viszont ugyanennyi-
ről több mint kétszeresére ment fel 
(1680 €). Frank Horváth: Bathing 
Suit, Tunisia 1965-ös, frappáns 
felvételének 1975 körüli másolata 
1800-ért éppúgy pártában maradt, 
mint Doka Béla: Che című egyik 
1996-os groteszk utcai jelenete Ha-
vannából, potom 500-ért, de el-
ment hasonló indítással 780-ért El 
beso elnevezéssel önmaga tükör-
képét csókoló kubai táncos fiúja. 
Végül Minyó Szert Károly 2011-es 
datálású, egyenként 600 eurós zse-
latin ezüst nyomataiért egyformán 
720 eurót adtak: egyik a Tánc el-
mosódott lendülete, ecsettel átmá-
zolt lenvászon alapon, a másik a 
Reggeli a zöldben tyúkot tenyeré-
ből etető férfialakja, festékkel ke-
zelt falemezen.

● A világrekorder árú  
Leica 0-szériás kamera (1923)

● Jean-Baptiste Louis Gros: A párizsi Marché des Innocents (1855)

Az osztrák árverési ház bécsi palotájában május 
3-án tartottak fotóaukciót 260 tétellel, muzeális 
régiségektől a kortársakig. Ami a legmagasabb leüté-
seket illeti, a képzeletbeli dobogó mindhárom lép-
csőfokát ugyanaz a fotográfus páros foglalta el.

A z olasz fivérek – Carl és 
Andreas Rospini – 1840-es 

dagerrotípiái közül a legtöbbet 
Graz látképéért fizettek, amely-
nek értékét eredeti aranyozott 
kerete is növelte: az előzetesen 
30–40 ezer eurós sávra taksált 
veduta 49 100-ért cserélt tulaj-
donost. Szintén tőlük Graz óvá-
rosa 18–24 ezer eurós elvárás 
után 44 220-as leütéssel végzett, 
míg az egykori Dietrichstein 
bástya és környéke 12–16 ezer 
eurós becsárról 39 340-ig jutott. 
Az árak csökkenő sorrendjében 
haladva az amerikai Edward 
Weston: „Shell” című 1927-
es felvételének kései, 1970-es 
évekből való kópiája a töltőállo-
más-hálózat kagylós emblémáját 
csavart formájú csigaházzal he-
lyettesíti (4000–5000 eurós sáv-
ból 9375-ért kelt el). A rangidős 
osztrák képzőművész Valie Ex-
port: Fej (1974) c-printje szin-
tén nem nélkülözi a humorérzé-
ket, amikor a tengerparti dűnén 
női frizurát társít a kákacsomó-
val (12–15 ezer eurós sávja alatt 
indítva 7788 eurót kapott). A né-
met Paul Pichier tipikusan medi-
terrán atmoszférát árasztó Garda-
see-menti tája (1902) festőien 
komponált vintage guminyomat 
(4000-5000 eurós elvárás fö-
lött 6875 euróval végzett). Va-
lamivel lejjebbről startolt (3400–
4500 €) és kissé alacsonyabban 
landolt (6250 €) az amerikai Wal-
ker Ewans: Garage Atlanta, Geor-

gia című 1936-os felvételének 
későbbi zselatin ezüst másola-
ta. Azonos technikájú a mexikói 
Manuel Alvarez Bravo: Retrato 
de lo Eterno (1937) reggeli éb-
redéskor tükörbe néző nőalak-
jának sötét tónusú zsánerjelene-
te (4500–5000 fölött 5625 eurós 
leütéssel). A nemzetközi kínálat-
ban tallózva végül a szado-mazo 
aktjairól elhíresült japán Nobu-
yoshi Araki: Összekötözött nő 
(2006–2007) c-printje a távol-
keleti tusfestmények finomságát 
vegyíti modern korunk krimi-
szerű brutalitásával (3000–5000 
eurós sávjának felső határán 
ment el).

A hazai vonatkozású tételek 
közül a világhírű hadi riporter 
Robert Capa (Friedmann End-
re): Izrael első éve 1949-es so-
rozatából egy zselatin ezüst 
vintage (hátán Magnum-stemp-
livel is hitelesítve) katonák 
előtt harmonikakísérettel fel-
lépő énekesnőt örökít meg, és 
1200–1800 eurós sávjának kö-
zepén végzett 1500-as leütéssel. 
Egy album kéttucatnyi vintage 
felvétellel, ebből 11 magyaror-
szági és erdélyi tájjal – például 
bazaltsziklákkal és aranybányá-
val, a szentgyörgyi kastéllyal 
és Déva várával – 700–900 fö-
lött 1200-at kóstált. Továbbra 
is az árak csökkenő sorrendjé-
ben haladva, Szász János: Wie-
ner Mode (1957) zselatin ezüst 
vintage bécsi utcaképe motoros 

világrekord 
a WestLicht aukcióin

a Dorotheum  
árverése magyarokkal

wagner istván

A fotográfiai aukció listavezető-
je egy muzeális kvalitású dager-
rotípia lett 1855 tájáról, amelyet 
Jean-Baptiste Louis Gros francia 
diplomatának tulajdonítanak, és a 
párizsi Marché des Innocents piac-
terét ábrázolja. Ára 90 ezerről 228 
ezer euróig ért el. Pablo Picasso ti-
pikus katalán fejfedőt, úgynevezett 
barretinát visel Raymond Fabre 
1954-es vintage ezüst nyomatán, 
amelyet a festő a fotósnak saját ke-
zűleg dedikált, talán ezért araszolt 
8000 eurós elvárása a háromszo-
rosára. „Potom” 2000-ről nyolc-
szorosára lépcsőzött (15 600 €) az 
osztrák Lothar Rübelt ritka vintage 
levonata az 1936-os berlini olim-
piáról, amely Dorothy Poynton-
Hill toronyugró bajnoknőt kap-



párral 500–600 közül kereken 
1000-ig ért. A Wlassics Ador-
ján és Olga által sikeresen veze-
tett bécsi Manassé Szalon műter-
mi beállításai közül 1936 tájáról 
egy tételben két zselatin ezüst 
vintage női akttanulmányt 550–
750 eurós sávjának felső határán 
ütöttek le, 1937-ből másik ket-
tőt együtt 550–750 alatt 450-ért, 
míg tételenként 500–600-as el-
várás feléért (300-ért) ment to-
vább egy 1930 körüli női profil, 
illetve Madelaine Halka film-
színésznő fekvő félalakja, mint 
a mai sztárfotók korai előfutára. 
Szintén ebbe a kategóriába sorol-
ható az angol W. & D. Downey 
alkotópár sokkal régebbi (1880-
as) vintage albumin felvétele a 
pianínó előtt ülő Liszt Ferencről 
(280–360 között 300-ért kelt el). 
Talán a borsos becsérték (4000–
5000 €) miatt maradt pártában 
Brassaï (Halász Gyula) 1939 kö-
rüli zselatin ezüst vintage párizsi 
pillanatképe Picasso és Braque 
kettősével a Café de Flore előtt, 
illetve a magyar származású Sam 
Havadtoy: Distortion elnevezésű 
2007-es „torzítása”, amellyel a 
két világháború közötti magyar 
avantgárd mesterek kísérlete-
ző kedvű hagyományait fejlesz-
ti tovább, Kodak Professional 
Endura papíron, három számo-
zott példányban (1000–1200 €). 
Nem kelt el a pozsonyi Milos 
Dohnányi: Cím nélkül (Spulni) 
1930 tájáról való zselatin ezüst 
vintage csendélete (800–1000 €) 
és a párizsi Paul Almásy 1970 
körüli zselatin ezüst vintage port-
réja Ruanda uralkodójáról (600–
800 €), mint ahogy az 1940-es 
évekből hiába vesztegették 500–
600 között Honthy Tibor azonos 
technikájú vedutáját a moszkvai 
Vörös térről – háttérben a Kreml 
épületegyüttesével, előtérben ga-
lambrajjal –, illetve Emery P. Re-
ves-Bíró cím nélküli életképét, 
italt töltő bárhölggyel.

● Szász János: Wiener Mode (1957) ● Robert Capa: Izrael első éve (1949)
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A címlapon Orosz György felvétele látható • 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. 

A Foto Mozaik havilap megtalálható  
az újságosstandokon és az alábbi szaküzletekben

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.

ingyenes apróhirdetési lehetőség  
megújult honlapunkon is www.fotomozaik.hu

Oktatás
XVIII. Fotográfus és filmes alkotótábor a 
Szellemkép Szabadiskola szervezésében a 
Zala megyei Pacsán, július 22. és 29. között. 
Szekciók: autonóm riport, kreatív fotográfi-
ai gyakorlatok, portré, archaikus technikák, 
DSLR videó. Jelentkezés 17 éves kor fölött, 
jelentkezési határidő: 2012. június 29. Infó: 
www.szellemkep.hu, +3630-519-3588

Fotós képzés 100 órában, 50 óra gyakorlat-
tal. Képzésünkre kezdők, hobbifotósok, át-
képzésre vágyók, középhaladók jelentke-
zését várjuk. Bizonyítvány megszerzésével 
szakmai képzést kapnak diákjaink. Beirat-
kozás folyamatosan. Részletfizetés lehetsé-
ges. Tel.: 70/509-6419, www.fotosuli.hu

Canon
Eladó EOS 10D pár ezer expóval, újszerű ál-
lapotban, 45 E Ft-ért (esetleg alapzoommal 

+ 5000 Ft). 96/470-842

Eladó nagyon szép, megkímélt állapotban 
EOS 20D váz 11 E expóval a zárjában. Nem 
zárcserés, hanem ennyi van benne a kezde-
tek óta! 40 E Ft. 20/493-1472
Szép állapotú, karcmentes Canon EF 28-70 
mm f2,8 L sapkáival, napellenzőjével 150 E 
Ft-ért. Autofókusz és blende tökéletesen 
működik. 20/315-2030
Keresek EOS dig. géphez bármilyen már-
kájú rendszervakut, szögkeresőt. Valamint 
bármilyen jobb márkájú man. 150 mm kö-
rüli obj.-et, kemény rajzzal (esetleg NDK-s 
vagy orosz is érdekel). 96/470-842
Eladó Canon EOS 400D 18-55 1/3,5-5,6 II. 
obj.-vel, kitűnő állapotban, minden tarto-
zékával. 2 GB memóriakártyával. 90 E Ft. 
89/350-005
Márkaváltás miatt eladó 100% újszerű ál-
lapotú Canon EF 100 mm f2,8 macro obj. 
105 E Ft. 20/493-1472
Eladó nagyon szép, újszerű állapotban 
Canon FD 200 mm f2,8 man. teleobj.! 60 E 
Ft. Kiválóan alkalmas Sony NEX vagy micro 
4/3-os dig. f.-gépekhez. 20/493-1472
Canon 1Ds Mark III váz dobozában, 15 E ex-
póval áron alul eladó, számlával. 30/925-
2671
Teljes márkaváltás miatt, dobozában, 
100% új állapotban eladó kb. 2× használt 
Sigma EM-140DG macro körvaku, EOS dig., 
ill. filmes gépekhez. 85 E Ft alku nélkül. Ér-
deklődés esetén nagy felbontású fotót kül-
dök a termékről. 20/493-1472

Minolta
Minolta XDs 1,4/50 új állapot 35 E Ft 
és Minolta dig. fénymérők: Flashmeter 
III, 25 E Ft. Autometer IIIF, 35 E Ft. Flash-
meter IV. 35 E Ft. Minolta MD 1,8/35 
szép állapot, tok 32 E Ft, eladó. 70/282-
3481

Nikon
Eladó Nikon AF-S TC-20E II kétszerező 
telekonverter. Kifogástalan állapot! 80 E Ft. 
20/470-7870
Eladó alig használt, jó állapotban lévő 
Nikon af 70-300 4-5.6 obj.-em kihaszná-
latlanság miatt. 20/390-9059
Eladó Nikon F55 és Nikon F65 ezüst  
színű SLR f.-gépek Bp.-en. 15 E Ft/gép, 
csere is lehetséges! gubernya@freemail.
hu
Nikon FE 2 váz szép 39 E Ft. Nikon F2 
1,4/50 szép, hibátlan 110 E Ft, Nikon F5 váz 
65 E Ft, 1,4/35, 2/35, 2,8/35 PC, 3,5/28 PC, 
1,4/50 1,4/85, 2/135, mind man., eladók. 
70/282-3481

Pentacon
Pentacon Six TL 39 E Ft. Zeiss Flektogon MC 
2,4/35 M42 tokkal 42 E Ft, Zeiss Sonnar MC 
2,8/200 M42 tokkal vadonatúj állapot 85 E 
Ft. Zeiss Flektogon Pentacon Six 4/50 22 E 
Ft, MC 2,8/120 45 E Ft. 70/282-3481, pon-
tos2@freemail.hu

Pentax
Eladó Pentax MZ-30 váz, Tamron AF 28-
80-as obj.-vel, újszerű állapotban. 50 E Ft. 
30/937-6332
Asahi Pentax K2DMD 1,4/50 obj.-vel, mo-
torral, működik 89 E Ft. ME super 2/50 19 E 
Ft. Pentax K 1:1,2/50 alapobj. szép, új álla-
pot 69 E Ft. 70/282-3481
Pentax MF 2/50 A; 2,8/28; 4/80-200; MC7 
2× konv. 0,42× halszem elő eladó. 30/420-
9557, 96/315-312

Praktica
Praktica (M42×1) 2,6/35; 1,8/50; 35-200; 
3,5/70-210; 2,8/135; 3,5/200; 2× konv. el-
adó. 30/420-9557, 96/315-312

Sony
Sony/Minolta AF 35-200; 4/70-210; 75-
300; 0,42× halszem elő, jó állapotú, olcsón 
eladó. 30/420-9557, 96/315-312

Újság
Eladó egyben 17 db Foto Mozaik újszerű ál-
lapotban: 51, 63–70, 72–77, 81, 99. 2000 
Ft + postaköltség, utánvéttel. 30/718-4341

Egyéb
Egy perc alatt felállítható természetfotós 
lessátor, több kamera- és kémlelőnyílással, 
postai utánvéttel is eladó. 20/9237-532
Schneider nagy formátumú obj. (135/4,5) 
harmonikakihuzattal, dig. géppel is hasz-
nálható (pl. makrózáshoz). 96/470-842






