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Az utca szokványos képe sok
mindentől megváltozhat. Az
általánosnak vehető napszakés időjárás-változások mellett
a különleges események, vagy
egy-egy sajátságosan kialakult
fényhelyzet új arculatot adhat
az akár unalomig ismert hely
színeknek. A karácsony nem
csak hangulata, de díszfényei
miatt is a „legmelegebb” ünne
pünk. Ám, ha a bensőséges
ség az utcára költözik, gyakran
giccses fényparádévá változ
hat. Néha épp ennek lehet kép
teremtő ereje.
Az új év első napjaiban
érkeztem haza vidéki fotós- és
pihenőutamról. A kipakolás
és visszarázódás után, este
felé kedvem támadt egy kisebb
sétát tenni a környéken. Óbu
dán lakom, a Fő tér közelében.
A hely igazán patinás ahhoz,
hogy a séta mellett egyéb vizuá
lis élményeket is adhasson.
A korábbi napokban bőven
volt alkalmam az állvánnyal
kiegészített nehéz felszere
lést cipelni, így a – nem régen
kiegészítőnek vásárolt – digi
tális kompaktot vágtam csak
zsebre, „hátha akad valami”
felkiáltással.
Ahogy befordultam a Tavasz

utcából a Hídfő utcába, elborzad
tam az utca fölé lógatott ízléste
len fényábráktól. A Fő tér felől
azonban hívogató fények látszot
tak. Itt találtam meg a nemrég
nyílt kis söröző díszítéséből és a
téli este hangulatából összeálló
kép lehetőségét. Éppen a szem
mel látható kuszaság adja a kom
pozíciós izgalmat. Az épület és
az ablak merev, szögletes formái
mellett a fényfüzér és az autó
ívei. A puha, párás és meleg abla
kon belüli világot átmetsző autó
antenna. A belső, meleg világgal
szemben a hideg díszítőfények,
és a külső hideget érzékeltető, az
ablakot misztikussá varázsoló
vastag pára. A felső fényívek
nek az autón megtörő ellenképe.
A karácsonyra inkább utaló, kis
díszfaként az ablakban vissza
tükröző díszfény. Az ablakokban
lévő zöldnövényeket kis angyal

kákká átrajzoló pára még inkább
erősíti az ünnepi hangulatot. Már
az ünnepek után készült a kép,
ám a hangulata időtlen: a magá
nyosan, család nélkül, az ottho
nukon kívül ünneplők érzéseit
sugallhatja.
Szerencsére, a korszerű digi
tális kompakt RAW-ban is képes
rögzíteni, emellett egy vado
natúj színvezérlő processzor és
optikai képstabilizátor is a ren
delkezésemre állt ahhoz, hogy a
viszonylag egyszerű felszerelés
sel ezt a – megvilágítási szem
pontból extrémnek mondható
– fotográfiai helyzetet megold
hassam. A színhőmérsékletet
célszerűnek látszott automati
kus fehéregyensúlyban hagyni,
annyiféle fény volt a képen,
mind-mind más színhőmérsék
lettel és színvilággal. A konver
ter 2950 kelvint mutatott, ezt

csak 2900-ra kellett változtatni,
viszont a színárnyalatot (tint)
a gép által 16-os értékben a
bíbor felé korrigáltból 10-re kel
lett változtatni. Az érzékenysé
get ISO 400-ra kellett állítani. A
kiválasztott 4-es rekesz mellett
–1 fényértékes alulexpozícióval
1/8 s lett az expozíciós idő. Ezt
a képstabilizátor még meg tudja
fogni. Az expozíciót nem is kel
lett a konverterben korrigálni s
a kontraszt értékeket sem, mivel
az exponálás előtt a legalacso
nyabb kontraszt érték beállítása
megfelelt az eltérő fényhelyze
tek kiegyenlítésének. A konver
tálás után csupán az árnyékos
részek enyhe világosítása, az
egész kép felületére alkalmazott,
csekély mértékű hideg fotófilter
bekapcsolása, némi perspektíva
korrekció és a pontos vágás tör
tént a képszerkesztő szoftverben.

Fényfüzér, 2008. január 4.
Canon Powershot G9, 8,2 mm,
ISO 400, F/4, 1/8 s (AV, –1 EV),
AWB, IS
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