
A víz számtalan jelenlétének 
különféle, szinte megszámlál
hatatlan, majdhogynem minden 
esetben megismételhetetlen meg
nyilvánulása a képzőművészet 
kiapadhatatlan forrása is. Gon
doljunk csak Claude Monet Nim
fák vagy Felkelő nap című imp
resszióira. Így hát elkerülhetetlen, 
hogy a fotográfia is elég bősége
sen merítsen a képi lehetőségek 
eme sokaságából.

Mint minden gyakorta megörö
kített – azaz népszerű – téma, a ví

A tükörkép képe a 
kedvelt fotográfiai 
motívumok között 
szerepel már jó ideje. 
Nem véletlenül és 
nem érdemtele
nül. A tükröződések 
nemcsak formailag 
teremthetnek meg
lepőt és újszerűt a 
kreatív fényképész 
jóvoltából, hanem a 
képet gyakran sej
telmesebbé, többér
telművé, elvontabbá 
s ezzel mélyebb tar
talmakat tükrözővé 
tehetik. Az is igaz, 
hogy a tükörkép 
mint motívum meg
lehetősen elhasz
nálódott már, így 
aztán könnyen téved 
a tájékozatlan fotós 
az ismétlő epigoniz
mus mezejére. Két 
szerzőnk kétféle 
szempontból igyek
szik ötleteket adni 
ahhoz, hogyan lehet 
újat és jót terem
teni a tükörképpel.

Tükrök vizei
Vajda János

Claude Monet: Vízi
liliomok (A felhők) című 
festménye, 1903ból.
Monet, a színek és formák, 
a vízfelületek és reflexiók 
avatott mestere kertjé
nek jellegzetes részleté
ről grandiózus méretű 
sorozatot festett. Érde
mes fotós szemmel is ta
nulmányozni a képeit.

Halott erdő. Faiskolát ön
tött el Gemencen a kora 
tavaszi árvíz. A kiöntés
ben némán álló cseme

ték tükörképeikkel együtt 
mély, halotti csendet 

idéznek föl a nézőben.

A	közhelyek	kikerüléséről		
és	a	merészebb	témaválasztásról

A víz nemcsak elen
gedhetetlen forrása 
az életnek, hanem az 
egyik legsajátosabb 
tükre is a bennünket 
körülvevő világnak. 
Materiális megjele
nése ellenére, különö
sen a fénnyel képzett 
sajátos szimbiózisá
ból fakadóan, spirituá
lis jelentése is lehet. Ha 
fotográfusként közelí
tünk ehhez a témához, 
a technikai ismeretek 
mellett nem árt tisztá
ban lennünk a külön
féle látványok alapvető 
esztétikai tartalmaival.

A négy fő elem egyikeként a 
világ teremtéséről szóló képze
tek egyik legfontosabb szakrális 
fogalmaként került az emberiség 
tudatába a víz. A fizikai felüdü
lés mellett a lélek épülésének is 
fontos meghatározója. A fáradt 
vándor nemcsak a szomját olt
hatja egyegy forrás hűs vizével, 
de például az abból csörgede
ző patak felületén játszó fények
be belefeledkezve, a megpihenő 
test mellett a lélek is nyugalom
ra találhat.

Az örök témák egyike
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zen megjelenő különféle tükröző
dések fényrajzolással leképezett 
látványai is nagyon könnyen vál
nak a megszokott, vagyis hétköz
napi megfogalmazások áldozatai
vá. Az egyik ilyen leggyakoribb 
leképezési mód a nagy kiterje
désű, monumentális vízfelületek 
totálkénti befogása. Sokszor nem 
is különösebben izgalmas, vagy 
jobbára giccsbe hajló, naplemen
te, napkelte színeiben rikító egeit 
visszatükrözve. Érdekes, esetleg 
a tükrözésekkel kapcsolatba hoz

ható előtér nélkül, semmitmondó 
horizonton (ez esetben vízvona
lon) túli háttérrel. Az ilyen kom
pozíciók szinte mindig pengeélen 
táncolnak.

Kerüljük a hatásvadász  
megoldásokat!

Inkább úgy kellene közelíte
ni ezekhez a témákhoz, hogy a 
látvány a tükrözés és/vagy an
nak meghökkentő színei nél
kül is figyelemfelkeltő legyen. 
Ahogy Gustav Mahler, a szim
fonikus zene hangzásának – és 
persze tartalmának is – megújí
tója mondta: „Az a jó szimfó
nia, amelynek a zongorakivo
natra csupaszított váza is képes 

a friss töltött káposztával: csak 
mértékkel, nehogy megfeküd
je a gyomrunkat. Kerüljük tehát 
a hatásvadászatot és az elcsépelt 
megoldásokat is. Annyian, any
nyiszor készítettek már ilyet, jól 
is, rosszul is.

Óvatosan és ritkán éljünk a tü
körkép önmagában való ábrá
zolásával, 180 fokkal elfordít
va, vagy függőlegesen tükrözve. 
Igyekezzünk elszakadni a nagy, 
természetes és állandó vízfel
színektől (folyók, tavak, tenge
rek stb.), keressük az időszako
san megjelenő vizek mint témák 

– tócsák, kiöntések, belvizek, ár
terek stb. – hordozta képformá
ló hatásokat is. A lehetőségek itt 
szinte kiaknázhatatlanok, csu
pán az unalmas képi rutinoktól 
kell megpróbálni elrugaszkodni. 
Ehhez kell az érzékeny, állandó 
edzésben lévő szem és az állha
tatos témakutatás.

Az épített környezet is  
témát rejthet

A fotó esetében a részletek
ben nem az ördög van elrejt
ve, hanem az ördöngösség. A jó 

szemmel megtalált, finom meg
fogalmazású, jellemző részlet 
nemcsak arról a környezetről 
mond(hat) többet, ahonnan ki
metszették, hanem bizony a fo
tós lelkéből fakadó érzékeny 
vizualitásról is. Arról nem be
szélve, hogy a mindennapi szem
lélő olyan látvánnyal találhatja 
magát szemben, amelyhez nem 
igazán szokott még hozzá. Itt is 
igaz azonban, hogy a tükröző
dés önmagában csak nagyon rit
kán lehet megfelelő téma. Min
dig meg kell találni azt a pluszt 
a fénytöréseken kívül, ami tar
talmassá teszi a képet. Olyasmit, 
ami újszerű gondolatot, igazi ér
zést közvetíthet egyegy termé
szeti vagy fizikai jelenség puszta 
leképezésén túl.

Érdemes a látómezőnket az épí
tett környezetre is kiszélesíteni. 
Az esők után megmaradt nagyobb 
tócsák mellett a városi kutak, me
dencék vízfelületei is érdekes mó
don válhatnak részévé vagy vará
zsolhatják át egyegy városrészlet 
megszokott képét. Mindez a mes
terséges világítással vegyítve to
vábbi képi lehetőségeket tárhat a 
fotósok elé.

Arányok. Az Újpestiöböl vi
zén úszó tőkésréce szinte el
vész a parti daruk tükörképe 
mellett. A szikrázó tavaszi nap
tól átszínezett képelemek ra
gyogóan élnek a vízfelületen.

Esőárnyak. Hirtelen nyári zápor
tól megtelt vízzel az egyik alul
járó kijárati része. A lépcsőkön 
közlekedő alakok 180 fokkal el

fordított képe szürrealisztikus lá
tomást varázsolt a látványból. A 
kép két rétegben lett kidolgozva. 
A felsőn megmaradtak az erede
ti színek, az alsó pedig kékre lett 

színezve. A felső réteg effektje 
csak néhány részen engedte át 
az eredeti színeket, ezzel is erő
sítve a természetellenes hatást.

zenei élményt nyújtani.” Ebben 
az esetben is igaz, hogy a keve
sebb mindig több. A természet 
kegyéből vagy pillanatnyi sze
szélyéből elénk táruló grandió
zus látványokkal bánjunk csín
ján. Profánul szólva, úgy, miként 
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A turisztikai célú felvételek ké
szítőitől meseszép képcsodákat 
vár a megrendelő. Ám csak rit
kán van olyan napállás, amely
nél a vízen tükröződő tükörkép 
ugyanolyan fénysűrűségű, mint 
az eredetije. Azaz: ugyanolyan 
fényességű, ugyanabba a zóná
ba esik. A polárszűrő ilyenkor rit
kán segít, persze, azért érdemes 
megpróbálkozni vele. Jobb ered
ményt érünk el, ha szürke átme
netes szűrővel (ND 4 vagy ND 
0,60) dolgozunk. Az eget kell egy 
kissé sötétíteni, hiszen a tükörkép 
mindig sötétebb. Naplementés 
felvételeknél tabak vagy narancs 

Tükröződés
a	reklámfotós	szemével

A közkeletű vélekedés szerint a tükröző
dés a természetfotó és a víz házasságát 
jelenti. Vagy éppen valamilyen káros fény
reflexet, amelyet polárszűrővel illik minima
lizálni, vagy akár teljesen megszüntetni. A 
reklámfotós szemében legtöbbször olyan 
alapvető képi elem a tükröződés, amelyet 
kötelezően a képre kell vinni. Nem feltétle
nül harsogó látvány, néha pedig úgy bujkál 
az avatatlan szem elől, hogy nem is gon
dolunk rá. Nézzük végig a lehetőségeket!

A témavariációk 
száma ugyanúgy vala
hol a végtelen köze
lében van az emberi 
környezetben, mint a 
természetben fellelhető 
víztükrök esetében.

Ami kell hozzá, és ami nem

A vizeken megjelenő tükrözé
sek fényképezése nem igényel 
különösebben speciális techni
kai felkészültséget vagy eszközt. 
Ám az expozíció pontossága és 
a speciális beállítások itt talán 
még sokkal fontosabbak, mint 
más esetekben. Első számú sza
bály: itt fontosabb a napellenző 
használata, mint bárhol másutt. A 
reflexiók azonban alaposan meg
változtatják az expozíciós vi
szonyokat is. Nagyon sok múlik 
azon, hogy ha mindenképpen va
lamelyik tónus elvesztésével kell 
számolnunk, melyiket áldozzuk 
fel a többi javára. Ennek megfe
lelően kell az összegzésben adó
dó expozíciós értéket valamelyik 
irányba eltolni. Az eltérő fény
visszaverő részfelületek mérési 
eredményéből ennek megfelelően 

kell azt az értéket meghatározni, 
amellyel a kívánt tónusok meg
felelő fedettségben jelenhetnek 
meg majd a képen. Ez különösen 
a filmmel dolgozók esetében fon
tos. Szinte elengedhetetlen az ex
pozíciósorozat, legalább fél fény
értékkel eltolva mindkét irányba. 
A digitális technika azonnali vi
zuális kontrollja, valamint a va
riálható érzékenységek és pre
ferenciák meglehetősen pontos 
tónusvisszaadást biztosíthatnak 
a képi igényeinknek megfelelően. 
Itt viszonylag könnyű a dolgunk 

– persze, csak statikus téma ese
tében –, mert van időnk LCDt 
vizslatni, meg törölgetni.

A polarizációs szűrők éppen 
azt szűrhetik ki, amire szüksé
günk van, így az alkalmazásuk 
nem minden esetben szerencsés. 
Leginkább csak akkor, ha az ég
gel együtt szerepel egyegy na
gyobb vízfelület a képen. Ha sze
rencsénk van, a vízfelületről és 
az égről érkező fények sarkítása 
90 fokkal tér el egymáshoz ké
pest. Ez esetben úgy sötétíthetjük 
az eget, hogy ezzel együtt a tü
körképet a legkevésbé sem szűr
jük ki a vízből. Mivel a képi el
lenőrzés még analóg felvételezés 
esetén is adva van, az eltérő hely

zetekben meg lehet találni az op
timális kompromisszumot a szűrő 
beállításán.

A feketefehér felvételezés so
rán nagyon fontos a megfelelő 
színszűrő használata. A fokoza
tok a képi hatás függvényei, de 
érdemes szem előtt tartani, hogy 
az égről mindig több fény érke
zik, mint az előtérben lévő vízfe
lületekről. A főleg a narancs vagy 
vörös szűrőkkel nagyon erősen 
megszűrt képeknek vagy az elő
tere sülhet be, vagy az ég lukad
hat ki rajtuk. Analóg technikánál 
ilyenkor célszerű félszűrőt, vagy 
amennyiben a látószög megen
gedi, a színszűrő mellett polarizá
cióst is használni. Még így is va
lószínű azonban, hogy a laborban 
takarással is rá kell segíteni a ki
egyenlítésre. Itt megint szerencsé
sebb helyzetben vannak a digitá
lis felvételezők. Egyrészt elég a 
polarizációs szűrőt alkalmazniuk, 
és majd a digitális színtelenítés
nél hozzárendelhetik a megfelelő 
színszűrő hatást a képhez. Más
részt, több expozíciósorozatot 
készítve a különféle HDR prog
ramokkal állványról vagy becsat
lakozásokkal (plugin), de még az 
egyszerűbb összemaszkolással is 
olyan tónus és árnyalatgazdag
ságot lehet elérni, aminek láttán a 
zóna technikát összegző és mes
terien alkalmazó Ansel Adams is 
megnyalná az összes ujját. Azt hi
szem, nemcsak én lennék rá kí
váncsi, mit kezdene a Mester a 
mai kor technikájával. Képzeljék 
el! Mozart a szintetizátorhegyek 
előtt…

Álmodó Duna. A kisoroszi Duna
part festői képéhez nemcsak a 
kikötött csónak, hanem elhelyez
kedése is sokban hozzájárul. A 
Visegrádihegység vonulatainak 
tükörképébe ugyanolyan szépen 
simul bele, mint a part ívébe.

Török György




