
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-
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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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