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A világítás ABC-je

1 Bevezetés

Elbátortalanít, hogy levedd a vakut a gépről? 

Ne hagyd magad! 

Eléggé az alapoktól kezdjük, úgyhogy semmi 
gond. Az első részek arról szólnak majd, hogy 
a  minimál  vakuzáshoz  milyen  felszerelésre 
lesz szükséged.

Miután megdolgoztuk a pénztárcádat – észben 
tartva, hogy a fényre költött dollárok a képen 
sokkal  többet  dobnak,  mint  azok,  amiket 
fényerős  obira,  a  legújabb  digitális  gépre, 
vagy egy 300/2.8-ra adsz ki –, rámozdulunk 
az  alapokra.  Ezután  egy  tanulmány-  és 
ötletsorozattal  megyünk  tovább,  ami  abban 
segít,  hogy  miként  fejleszd  (vagy  hogyan 
frissítsd fel) világítási képességeid. 

Ha már átrágtad magad az alapokon, vagyis a 
vakus szerkód megtervezésén és használatán, 
térj ki arra, hogy a „Feladatok” részben („On 
Assignment”)  megnézz  néhány példát.  Ezek 
folyamatosan frissülnek is, úgyhogy időnként 
kukkants be újra. 

Menet  közben  biztosan  lesznek  kérdéseid. 
Sajnos  az  időbe  nem  fér  bele,  hogy 
személyesen  válaszoljak  meg  minden  egyes 
felmerülő, konkrét kérdést. Lehetőleg próbálj 
meg  ellenállni  annak,  hogy a  megjegyzések 
részben feltedd őket. 

Az  ilyen  konkrét  témákat  megtalálod 
összegyűjtve  a  Flickr-en,  a  Stobist  Group-
ban1.  Ott  kedvedre  kérdezhetsz,  és  meg  is 
kapod  a  legkülönbözőbb  válaszokat.  Itt, 
úgymond, a végzős világításhallgatók vannak. 
Tudják az anyagot, és nagyon lelkesen meg is 
osztják az ismereteiket.

Legfőképpen  pedig  szórakozz  jól,  és  tanuld 
meg, hogyan világíts király módon.

1 http://www.flickr.com/groups/strobist
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2 Két dolog, amit a vakudnak tudnia kell

Ahhoz,  hogy  hasznát  vehesd  a  következő 
leckékben leírt  módszereknek,  néhány dolgot 
fel kell tételeznünk:

1) Olyan  vakud  van,  amit  a  géped 
vakucsatlakozója  („PC”-csatlakozó) 
segítségével  kívülről  is  el  lehet  sütni  – 
első  kép.  (A  példa  itt  egy  Nikon  SB-
28DX, kb. a "D1 korszak" profi vakuja.) 
Ezt  a  tudást  úgy  20  dollárért  egy 
talpérintkezős  adapterrel  bármelyik 
középérintkezős  vaku megkaphatja.  Sima 
ügy. 

2) Olyan  vakud  van,  amit  manuális 
üzembe kapcsolva le tudsz „csavarni”. Ez 
eléggé  kötelező.  Ha  a  vakud  nem 
rendelkezik  manuálisan  állítható 
teljesítményszabályzással,  akkor  sajnos 
egy elég szomorú (és korlátozott) nyuszkó 
leszel. Szerencsére a legtöbb jó vaku tudja 
ezt  a  funkciót,  és  könnyen  találhatsz 
egyet, ha szükséges lesz.

Feltételeztem,  hogy  a  Canon  profi 
kategóriában megvan ez a két alap dolog, de 
úgy  tűnik,  a  legtöbb  készüléknek  nincs 
szinroncsatlakozója. (Ejnye-ejnye, Canon.) Ha 
Nikont  használsz,  azt  tudom,  hogy az  SB24, 
-25,  -26,  -28-as  sorozatnak  és  a  -800-asnak 
van  PC  csatija,  és  állítható  a  teljesítménye. 
Úgyhogy  érdemes  lehet  a  fent  említett 
adapterre is gondolni.

Még ha nem is Nikont használsz, gondold meg 
valamelyik régebbi Nikon vaku beszerzését. A 
legtöbbnél megvan az állítható teljesítmény és 
a  külső  PC  csatlakozó.  És  SB-24-eseket 
például  (további  info  itt 
http://strobist.blogspot.com/2006/04/steal-this-

flash-nikon-sb-24.html)  már  75 dollárért  meg 
lehet  kapni.  Ez  szinte  ingyen  van  a  mostani 
mindenféle-TTL Nikon vakuárakhoz képest. 

Egy jelenleg is gyártott jó alternatíva a Vivitar 
285HV,  amiről  több  info  itt  található.  (link: 
http://strobist.blogspot.com/2007/02/return-of-
classic.html) A Vivitar igyekszik megfelelni a 
piacnak,  de  a  285HV-t  néha  mégis  nehéz 
beszerezni. 

Fontos:  kerüld  a  használt  darabokat,  hacsak 
nem  tudod  biztosan  megállapítani,  hogy 
melyik  példányok  működnek  a  digitális 
kamerákra  veszélytelen  nagyságú 
vezérlőfeszültséggel. 

Még  egy  figyelmeztetés:  Canon  gépen  ne 
használj  Nikon  vakut  közvetlenül  a 
vakusaruba téve. A vaku tönkreteheti a vázat, 
vagy fordítva. Ha Canont használsz, és szerzel 
egyet a régi Nikon SB-k közül, csak tartsd az 
állvánnyal és az esernyővel együtt a "világítós 
tatyóban”,  amit  úgyis  viszel,  amikor  önálló 
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A világítás ABC-je

vakuval  tervezel  világítani.  Ami  pedig  egyre 
gyakoribb lesz, ha megtanultad a mikéntjét.

Ha megvan a vakud, az a kérdés, hogyan tudod 
jobban használni? 

Röviden, ezekről kell döntened: 

 Hová tegyem a fényt, és miért? 

 Hogy fogom ott rögzíteni? 

 Hogy fogom indítani? 

 Milyen lesz a fény minősége: kemény vagy 
lágy? 

 Milyen lesz a fénynyaláb szélessége, széles 
vagy keskeny? 

 Hogyan  fogom  a  vaku  erősségét  a 
környezeti fénnyel egyensúlyba hozni? 

 Hogyan  fogom  a  vakufény  színét  a 
környezeti fénnyel egyensúlyba hozni? 

Tessék. Hét döntést kell meghoznod, végtelen 
számú lehetőséggel. És ez fényforrásként még 
csak egyetlen vakut feltételez. A legtöbb ilyen 
tényező igen gyorsan ösztönössé válik, és arra 
a  kettő  vagy  háromra  koncentrálhatsz,  ami 
meghatározza a fotódon a világítás minőségét.

A  következőkben  megnézzük  a  tipikus 
fotózsurnaliszta alapfelszerelést (azt a cuccot, 
ami jellemzően a legtöbb munkához kell),  és 
hogy miként lehet ezt minimális súly-, macera- 
és  költségtöbblettel  úgy  kiegészíteni,  hogy  a 
világítás  terén  a  hatékonyságod  jelentősen 
javuljon. 
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3 Kis csomaggal

Mindenki különbözik a másiktól abban, hogy 
egy  adott  feladathoz  milyen  felszerelést 
választ.  Egy fotóriporter azonban jellemzően 
két  digitális  vázat  visz,  az  egyiken  egy 
fényerős nagylátó zoommal, a másikon pedig 
egy fényerős tele-zoommal. Nikonos esetben 
ez lehet két Nikon D2h, egy 17-35/2.8 és egy 
80-200/2.8. Ez a szerkó a nagylátótól a teléig 
ér, és megvan a lehetőség nyitott rekesszel az 
egész tartományban 2.8-on dolgozni. 

Adj hozzá ehhez egy kis övtáskát egy vakuval 
és  egy 50-essel  (1.4-essel  [ha  fényerő  kell], 
vagy egy microval  –  esetemben a  feladattól 
függően),  és  egy  jó  kis  ütőképes 
összeállításhoz jutottál. 

A lényeg az, hogy tedd a cuccot az alapszerkó 
részévé, így mindig meglesz a lehetőséged  a 
jobb fény használatára. Klasszak a sziporkázó 
fények,  de a csomagtartóból  kevéssé tudnak 
hasznosak lenni. Vagy az ágy alól. Ha veled 
van a fény,  inkább leszel hajlandó használni 
is. Ez a filozófia rejlik az egész „tanuld meg 
jobban használni a vakudat” gondolat mögött. 
Hiszen  mindig  veled  van.  Ha  megszokod, 
hogy hatékonyan használd, mindig kész leszel 
rá, hogy adott szituban világíts, ha szükségét 
látod.

Az előző kép (odafent)  a jellemző kétvázas-
kétzoomos  szerkót  mutatja  egy  kis 
övtáskával.

A  második  ugyanez,  kis  kiegészítéssel,  ami 
megadja  azt  a  többletet,  hogy  a  gépváztól 
függetlenített fénnyel világíthass. Keményen, 
lágyan, vagy búrátlan stílusban, a fényt széles 
szögben  vetve,  vagy  egészen  keskeny 
nyalábban.  Igazíthatod  fénycsöves,  nappali, 
vagy  izzólámpás  környezeti  fényhez.  A 
világítást  rögzítheted  állványon,  vagy 
szupersatuval.  Súlyban  nem  nagy  a 
különbség. A lehetőségek tekintetében óriási.

A vakuállvány egy kompakt, ötrészes Bogen 
3373,  hordszíjhoz  módosítva  (kifúrva).  Erre 
egy  szabványos,  ernyőtartós  vakusaru  jön. 
Hozzágumizva egy teljes méretű, de egészen 
kicsire  összecsukható  és  remekül  szállítható 
ernyő  –  betolva  a  házi  gyártmányú 
fényszűkítőbe,  ami  ragasztószalagból  és  egy 
gabonapelyhes doboz kartonjából készült. 

Az övtáskában egy Pocket Wizard távvezérlő 
készlet van, ami vezeték nélküli vakuindítást 
enged akár 100 m-nél nagyobb távolságról is. 
Tartok  még  itt  pár  apróságot,  egy  nagy 
szupersatut  (Super  Clamp),  egy  „Sto-Fen 
Omni Bounce”-ot és pár színszűrőt. Az ernyőt 
tartó  golyós  gumikarikák  rögzítőelemként  is 
szolgálnak.

Néha  viszek  magammal  egy  erősebb  külső 
akkut a vakuhoz, de csak akkor, ha várhatóan 
több, mint negyed teljesítménnyel fogok lőni 
(vagy a szokásosnál többet). 

Ez a szerelés könnyedén megfelel a munkáim 
90%-ának. És kényelmesen elgyaloglok vele 
kilométereket is, ha úgy alakul. Az is simán 
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A világítás ABC-je

megy,  hogy  valamelyik  géppel  fotózom, 
miközben a világításcucc a vállamon van. 
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4 A vakuállványok ABC-je

Most,  hogy elhatároztad  a  vaku gépről  való 
levételét, tenned is kell valahova. És a legtöbb 
helyzetben az a legjobb, ha állványra teszed.

Szinte  bármelyik  vakuállvány  szépen  elbír 
egy  gépre  való  vakut.  Keress  tehát  olyat, 
aminek jó az ára, elvisel némi kínzást, könnyű 
és jól szállítható.

Két  kedvencem a  „Bogen  6'  Retractable  5-
Section  Light  Stand”  (ez  az  5  részes)  és  a 
„Bogen 8' Compact Light Stand”. Az elsőt (a 
3373-ast)  napjainkra  már  egy másik  modell 
váltotta, „Manfrotto Nano 001”-ként kapható 
(~$58.00). 

39,99 dollárért kapható egy kevésbé márkás, 
nagyon  hasonló,  ötrészes  kompakt  állvány, 
ami kicsivel még erősebb is, a LumoPro 6042. 
Minden  gyakorlati  szempontból  mindkettő 
egyformán használható.   

Ha  az  állványt  nem  teszed  ki  kemény, 
munkaszerű használatnak, nincs értelme sokat 
költeni.  Az  állvány  nem  része  az  optikai 
láncnak. Csak a vakut tartja – és elég kicsiket, 
ha rendszervakukat használsz. 

2 http://www.mpex.com/browse.cfm/4,4729.html 

Én az ötrészest nyúzom rendszeresen (kettőt 
használok),  mert  nagyon  kis  csomaggá 
csukható össze, és egy kis vakut remekül tart. 
De ha egy kis plusz magasságot szeretnél, és 
hajlandó  vagy  lemondani  a  3373-as  szuper 
kicsire összecsukhatóságáról, sok más, szinte 
bármilyen  költségkerethez  igazodó,  jó 
megoldást találhatsz.

Itt  van  például  a  második.  Ez  erősebb, 
magasabb,  általános  célú  állvány,  nagyobb 
vakut is rátehetek,  ha kell,  de nem csukható 
össze  olyan  kicsire,  mert  csak  háromrészes. 
Nagyon sok jó választás lehetséges. De ha az 
ár alapján vásárolsz, azért győződj meg róla, 
hogy az állvány teljes méretű, és ne csak egy 
rövid „háttérállvány” legyen. 

A  szuper  hordozhatóság  mellett  azért  is 
szeretem  az  ötrészest,  mert  a 
helytakarékosság  miatt  tömör  alumínium 
lábai vannak. Ezek tehát könnyen kifúrhatók 
(jó  a  6  mm-es  lyuk,  mint  a  képen),  amibe 
kulcskarikával rögzíthetsz  egy hordszíjat.  Ez 
nagyon  jó  megoldás,  mert  így  simán  vállra 
tudod venni az állványt, épp úgy, mintha egy 
másik gépvázat vinnél magaddal. 

Könnyen  elláthatsz  szíjjal  egy  csővázas 
állványt is. Egy kis szigetelőszalag kell hozzá, 
és egy 8-10 cm-es darab egy drót ruhafogas 
egyenes részéből. Ennek a közepére keskeny 
fogóval  hajlítasz  egy  kis  „kiugrót”,  a  két 
egyenes  részét  pedig  a  szigszalaggal  az 
állvány  lábát  körbetekerve  rögzíted.  A 
kulcskarika a középső részbe megy.
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A világítás ABC-je

A 3373-astól  eltérő  állványok  egyik  előnye, 
hogy szabadabb hozzájuk az ernyőválasztás – 
az ernyőkre később visszatérünk. Az ötrészes, 
kompakt  állványok mérete elég közel esik a 
duplán  összehajtható  ernyőkéhez.  De  ha 
normál méretű állványod lesz, sokkal többféle 
ernyő közül választhatsz. 

(Nem  sok  értelme  lenne  kompakt  méretű 
állványt  szerezni,  aztán  egy  teljes  méretű 
ernyőhöz gumizni, vagy fordítva.) 

Bármelyik megoldást is választod, nagyon jól 
használható  lesz.  A  3373-as  és  a  duplán 
összehajló  ernyő  néha  idegesítően  nehezen 
kapható, mivel mindkettő esetében nagyjából 
csak egyféle terméket lehet választani. De ha 
nem  kell  hordozhatóság  a  köbön,  a  normál 
állványok  és  ernyők  kevesebb  pénzért 
stabilabb  alátámasztást  és  fénylágyítást 
nyújtanak. 
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5 Szupersatu (Super Clamp)

Bár  általában  az  állványokkal  oldható  meg 
legjobban a világítás adott helyen történő rög
zítése, vannak más lehetőségek is, amik ráa
dásul kevesebb helyet is foglalnak a tatyóban. 

A legtöbb fotós kedvence a Bogen szupersatu 
(Super  Clamp).  Szinte  bármire  fel  lehet 
fogatni,  aminek  a  vastagsága  4-5  cm,  vagy 
kevesebb. 

A  szorítópofák  hajlított  alakja  igen  alkal
massá teszi egy sor különféle profilra történő 
rögzítésre.  Csövek,  korlátok,  ajtók,  polcok, 
asztalok,  középiskolai  tornaterem  falán  fel
futó  elektromos  vezetékek  (csak  érzéssel 
szorítsd...) mind kiválóak. 

Gömbfej, vagy ernyőtartó adapter fogadására 
is alkalmas állványmenetes stifttel is ellátták, 
a fényforrás felszerelése így nagyon könnyű. 
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6 Gumipókok 

El sem tudom mondani, hogy mennyire kez
dem megkedvelni ezeket a holmikat.

Kezdem  azt  érezni,  hogy  férfiként  gene
tikusan  kódolt  vagyok  arra,  hogy  imádjam 
ezeket  a  gumipókokat.  A  legnagyszerűbb 
dolog,  hogy  ezeken  a  cuccokon  nincsenek 

fémkampók,  amik  összekaristolják  a  drága 
felszerelésed. 

Karl  Ferron  -  egy  újságíró  barátom  a 
Baltimore Sun-tól - vett rá, hogy a vakumat 
ezzel kötözzem oda mindenféle dologhoz. Ha 
elvétve vakuállvány nélkül találom magamat, 
akkor  ezek  (és  egy  kis  kreativitás)  remekül 
megoldják a problémát. 

Csak körbe kell tekerni vele bármit, amihez a 
vakut akarod rögzíteni, beállítani a vakufejet 
és hajrá. Akár kettőt is össze lehet akasztani, 
ha  valami  vastagabb  dologhoz  akarod 
rögzíteni a vakudat. 

Akkor  is  hasznos,  amikor  a  felszerelésem 
pakolom,  pl.  a  vakuállványhoz  kötözöm  az 
fényernyőket.  Súlya  szinte  semmi  sincs,  az 
ára  is  csekély,  a  Walmartban  1.93  USD  a 
négydarabos,  húszcentis  (ami  igen  praktikus 
hossz), szóval lehet belőle venni bőven.

Arra is  jók,  hogy a  Pocket  Wizard-ot  (erről 
később) a vakuhoz erősítsük.
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7 Fényernyők és állványadapterek

Nos,  van  már  vakud,  állványod  vagy csipe
szed,  most  már  csak  össze  kell  őket  háza
sítani.

Valószínűleg szükséged lesz egy ernyőadap
terre.  Gyanítom,  hogy  használhatnál 
gömbfejet,  ha  biztos  lehetnél  benne,  hogy 
sose  fogsz  fényernyőt  használni  (a  fény 

lágyítására), de a normálisabbak rém drágák, 
és akkor már jobb, ha a félretett pénzed egy 
Pocket Wizardra költöd,  mégha most nem is 
így gondolod. 

A fényernyő  adapter  előnye,  hogy ugyanazt 
tudja,  mint  a  gömbfej,  csak  ráadásként 
derítéshez  és  lágyításhoz  is  használható.  És 
olcsóbb is. Az ilyesmi tartók mintegy 20 USD 
körül vannak.

Ezeket az izémizéket az állvány tetejére kell 
csavarozni (vagy a csipesz nyelébe,  ahogy a 
csipeszekről szóló részben látszik a fotón), és 
máris bárhogyan irányíthatod a vakudat.

Meglepő  módon  20  USD-ért  jobbára 
vakupapuccsal  és  rögzítőcsappal  adják  őket. 
Mindenesetre nem árt rákérdezni.

Ja  igen,  és  mielőtt  elfelejtem:  ha  a 
vakupapucs fémből készült, akkor tegyél egy 
kis  szigszalagot  az  érintkezőire,  mert  a 
rövidzárlat  képes  tönkretenni  az  akár  havi 
fizetésedet  érő  vakudat.  És  most  nem 
viccelek! 
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8 Szinkronkábelek és rádiós jeladók

Jobb, ha most leülsz.

Az  egyik  legfontosabb  (és  anyagilag  a 
legjelentősebb) döntés a külső vakuk elvillan
tásának  módja.  A  megoldás  leginkább  a 
pénztárcád vastagságától függ.

Számos  lehetőség  van  a  külső  vaku 
elsütésére.  Némelyik  olcsó,  mások  drágák, 
némelyik megbízható, mások meg nem. 

Alapvetően  két  fajta  létezik,  a  drótos  és  a 
drótnélküli.  A drótnélküli  lehet  rádiós,  vagy 
infrás.

A  jó  hír  az,  hogy  alighanem  már  van  is 
ilyened, csak nem tudsz róla. A nikonnak és a 
canonnak is van saját, infrás vezérlőrendszere, 
amivel  mindentudó,  TTL  rendszereket  lehet 
összeépíteni.

Viszont  egyrészt  ezekkel  a  TTL 
rendszerekkel  nem  mindig  olyan  a  kép, 
amilyet  szeretnél,  másrészt  az  infrás 
rendszereknek közel kell lenniük egymáshoz, 
látniuk kell egymást, és ráadásul a megfelelő 
szögben, hogy egyáltalán működjenek. 

Pénzkímélés végett lehet kísérletezni a Canon 
e-TTL vagy a Nikon CLS rendszerével – ha 
már  van  ilyened.  Sokat  lehet  tanulni,  ha  a 
Flickr-en kifejezetten erre3 keresgélsz, vagy a 
strobist csoportban4 kérdezősködsz. 

A következő lehetőség a szinkronkábel. Ez a 
drótos megoldás  a külső vakusok világában, 
ez kellemesen olcsó és használható megoldás. 

3 http://www.flickr.com/search/groups/
?q=cls&w=71917374%40N00&m=discuss 
4 http://www.flickr.com/groups/strobist/discuss/ 

A fő kérdés, hogy milyen csatlakozók vannak 
a  vakun  és  a  vázon,  amiket  össze  kell 
drótozni. 

A kamerán  vagy vakupapucs van (a  tetején, 
oda  csúsztatod  a  vakut),  vagy 
szinkroncsatlakozó  (kb.  6  millis,  kör  alakú 
csatlakozó),  esetleg  mindkettő.  A  drágább 
vázakon  általában  mindegyik  van,  az 
olcsóbbakon  csak  vakupapucs.  A  kompakt 
gépeken általában egyik sincs, így ezek nem 
igazán használhatók külső vakuval.  

A  vakunak  apa  csatlakozója  van  (ezzel 
csatlakozik  a  kamerához)  de  lehet  rajt 
szinkroncsatlakozó  éppúgy,  mint  ahogy  sok 
kamerán anya szinkroncsatlakozó található. 

Ha  a  vázon  és  a  vakun  is  van 
szinkroncsatlakozó,  akkor  csak  egy  apa-apa 
szinkronkábel kell, és már sínen is vagy. Ha 
az egyiken, vagy a másikon csak vakupapucs 
van,  akkor  szükség  lesz  egy,  vagy  két 
átalakítóra is. 

A vaku  vakupapuccsal  csatlakoztatható  házi 
gyártmányú  szinkronkábelhez  is  egy  Wein 
HSH adapter nevű izével. A váz vakupapucsa 
átalakítható szinkroncsatlakozóvá, mint ahogy 
ezt a Nikon AS-15 teszi (ez utóbbi megoldás 
amúgy nem csak Nikon gépekkel működik).

Ez  lehet,  hogy kicsit  zavarosan  hangzik,  de 
szerencsére  ezt  (és  sok  más  döntést  a 
felszerelésről  szóló  részekben)  már 
letisztázott  egy  srác,  név  szerint  Moishe 
Applebaum  (Midwest  Photo  Exchange).  Ő 
összegyűjtötte  a  megfizethető  árú  külső 
vakuszetteket  (állványok,  fényernyők, 
szinkronkábelek,  akkumulátorok,  miegyéb), 
amiket a világon bárhová ki tud szállítani. 
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Az  árak  elfogadhatóak,  az  összeállítások 
logikusak, így rengeteg időt és fejfájást lehet 
megspórolni  azon,  hogy  mit  és  hogyan  is 
válogassunk össze magunknak. Csak azt kell 
eldöntened,  hogy  A)  van-e  a  vázadon 
szinkroncsatlakozó,  vagy  vakupapucs,  és  B) 
drótot akarsz használni, vagy modern, rádiós 
kioldókat, amikről mindjárt szót is ejtek.

A  különböző  összeállításokat  az  MPEX 
weboldalán5 t találod.

 A  konkrét  kérdésekhez  egy  fórumot 
állítottam be a Flickr oldalain6

Namost  tanulóként,  vagy  hobbifotósként  a 
következő rész fölöslegesen drágának tűnhet a 
számodra. És lehet, hogy tényleg az is. De ha 
profi  vagy,  akkor  előbb-utóbb  a  rádiós 
kioldók  oltárán  fogsz  áldozni,  ahogy 
mindannyian.

Egy  pár  375  USD  és  gyakorlatilag  a 
szabványos  külső  vakuszinkron  megoldást 
jelentik. 

Hogy  miért?  Elképesztő  hatótáv  (majdnem 
500 méter), halálbiztos működés. Egyszerűen 
csak  működnek  és  kész.  Próbálj  valakit 
találni, aki ilyet használ és nem szereti. Nem 
fogsz! 

5 http://mpex.com/Strobist/StrobistKits.htm 
6 http://www.flickr.com/groups/strobist/discuss/
72157600164223863/ 

De  ha  csak  belekóstolsz  a  külső  vakus 
világításba,  akkor  nem kell  még  a  Nemzeti 
Bank kirablásán törni a fejedet. 

Azoknak,  akik  a  játszadozó  gyerkőceikről 
akarnak  képeket  csinálni,  valószínűleg 
tökéletes lesz a szinkronkábel, vagy az infrás 
megoldások valamelyike. 

De ésszel,  mielőtt rohansz venni egy 70.000 
forintos  vakut  csak  azért,  hogy  az  „olcsó” 
infrás  Canon  vagy  Nikon  rendszert 
használhasd.  Igenis  van értelme  az alacsony 
árú,  manuális  vakukat  és  a  drága  rádiós 
kioldókat használni. Egyébként ez az, amit én 
is csinálok. 

Akad  még  egy  alternatíva,  aminek 
kipróbálásához  nem  kell  Providentes  hitelt 
felvenni. Van egy hong-kongi cég, a Gadget 
Infinity7, amelyik igen olcsó rádiós kioldókat 
gyárt  vakukhoz,  és  ezek  mindegyike 
vakupapucsba  csatlakozik.  Ezzel  a  kezdők 
egy csomó problémáját megoldja. 

Egyelőre  a  legkedvezőbb  az  írás  idején  a 
29.95 USD árú készlet,  amihez olcsón lehet 
további  vevőket  vásárolni.  A  profiknak 
szerintem ez nem a legjobb választás, ugyanis 
közel  sem  annyira  megbízhatóak,  mint  a 
rendes rádiós kioldók. 

Igaz,  egy  rendes  rádiós  kioldó  mintegy  15-
ször  kerül  többe,  dehát  ez  van.  Folyamatos 
vita szól róluk a fórumokban8.

Esetleg dönthetsz úgy, hogy házilag csinálsz 
egy profi szinkronzsinórt, amiről a következő 
két fejezetben mesélek. 

Ha  gondolod,  akkor  lapozz  egyenesen  a 
fényernyőkhöz a 10. fejezethez (a 20. oldalon 
találod).

Ha  esetleg  összezavarodtál,  akkor  se  ess 
kétségbe,  ez  a  legzavarosabb  része  a  külső 
vaku  használatának,  és  sok-sok  ember  tud 
segíteni neked a fenti fórumokon. Ne hagyd, 
hogy  egy  ilyen  merőben  technikai  kérdés 
elbátortalanítson. 

7 http://www.gadgetinfinity.com/home.php/ 
8 http://www.flickr.com/groups/strobist/discuss/
72157600136709187/ 
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9 Profi szinkronzsinór építése

Fontos megjegyzés: Akadnak, akik úgy hiszik,  
hogy  a  garázs-projectben  készült  
szinkronzsinórok  magukban  rejtik  a 
kockázatot,  miszerint  véletlenül  a  hálózati  
aljzatokba  dughatóak.  Ezen  figyelmeztetés  
után  kijelenthetjük  azt  is,  hogy  a  háztartási  
dugókra  alapozott  szinkronzsinór  olcsó,  
megbízható  és  alkalmas  a  feladatra,  ennek  
megfelelően  sok  profi  használja  elsődleges  
(vagy tartalék) szinkronrendszerként.
Az általam tervezett zsinór két nagyon rövid,  
boltban  vásárolható,  egyik  végén  apa-PC 
dugóval, másik végén apa háztartási dugóval  
felszerelt  bolti  kábelből;  valamint  egy  fő  
zsinórból  áll,  aminek  MINDKÉT  VÉGE 
ANYA-ANYA  háztartási  aljzat.  Ennek 
megfelelően  a  hosszabbító  vezetéket  elég  
nehéz, mondhatni lehetetlen a falba bedugni.
Huszonegynéhány  éves  profi  pályafutásom 
során  soha  nem találkoztam  olyan  fotóssal,  
akit  a  fentiekben  leírt  baleset  ért.  De  ha 
emiatt  nem  tudsz  éjjel  aludni,  egyszerűen 
szigszalagozd  össze  a  dugókat  a  
csatlakozásuknál.  Ha  az  izgat,  hogy  valaki  
átgebed a szinkronzsinórodon, szedd le róla a 
szigszalagot,  tépd  darabokra,  és  a  kicsi,  6  
hüvelykes kábelt dugd a falba, én már úgysem 
segíthetek rajtad. Vegyél rádiós kioldókat.
Alternatívaként  a  háztartási  dugókat  rendre 
helyettesítheted  egynegyedes  mono,  vagy 
egynyolcados  mono-mini  jackdugókkal,  de  
ehhez valószínűleg valamennyit forrasztanod 
kell majd.
Ez  egyben  megoldás  akkor  is,  ha  az  észak-
amerikai  stílusú  háztartási  dugók  az  
országodban nem érhetőek el.

9.1 Bevezetés

Visszatekintve  eléggé  szigorú  voltam  a 
szinkronzsinórokhoz.  A  vezeték  nélküli 
vezérlésre  váltást  már  vagy  tíz  éve 
megléptem,  a  Pocket  Wizardok  égi 
ajándékként jöttek.

Viszont  arra  emlékszem,  milyen  volt 
összesakkozni  egy  világítástechnikai  táskát 

egészen alacsony költségvetésből — ehhez a 
számlához  pedig  a  vezeték  nélküli  kioldók 
egyáltalán  nem illenek.  A legkevésbé  pedig 
azt  szeretném,  hogy  a  borsos  árú  Pocket 
Wizardok  valakit  elijesszenek  attól,  hogy 
megtanuljon  a  vázról  levett  vakuval 
világítani. Úgyhogy ugorjunk is neki.

Annak  a  szinkronzsinórnak  az  elkészítését 
fogom itt bemutatni, amit a vezeték nélkülire 
váltás  előtt  legutoljára  használtam.  Úgy 
terveztem  meg,  hogy  olcsóbb,  tartósabb  és 
megbízhatóbb  legyen,  mint  az  egybeöntött 
gyári  zsinórok.  Ez  ráadásul  egészen  kis 
többletköltséggel készíthető nagyon hosszúra 
is  –  jó  eredménnyel  használtam  22  méter 
hosszú változatokat is.

Mindkét végén egy-egy olyan kábel van, ami 
háztartási dugós, illetve PC9 dugós. A közepe 
alapvetően egy hosszabbító, melynek mindkét 
vége „anya” aljzatokkal szerelt.

(Ha nem tudod, mit jelent a „anya aljzat” rész, 
nem én fogom elmondani neked. Gondolkodj 
rajta egy kicsit.)

A teljes  zsinórnak tehát  mindkét  végén egy 
rövid kábel található, amin háztartási dugó és 
PC dugó van. Ez megy majd a vázra, vagy az 
olcsó  Nikon  SB-24-ek  PC  tüskéire  (vagy 
bármilyen  egyéb  PC-vel  szerelt  Nikon 
vakura).

9 PC  —  Prontor/Compur  csatlakozó,  a  vakuk 
szinkronkábelének  régóta  elterjedt,  szabványos, 
koaxiális csatlakozója 
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Ha  más  márkájú  vakuval  nyomulsz  (eltérő 
csatlakozóval),  rád  bízom  az  összeköttetés 
kiötlését.  Légyszíves  az  eredeti  weboldal10 

alján  írd  meg  egy  hozzászólásban  a 
megoldást, hogy azt megosszuk másokkal is. 
Itt nincsenek titkok.

A kifeszülés  megakadályozására  tegyél  egy-
egy  gumipókot  is  a  zsinór  végeire.  A  PC 
zsinórok  tüskéi  sérülékenyek,  és  egyben  a 
legdrágábbak  is.  Mozdulatlanul  kell  majd 
őket  tartani  és  egyben  a  kábelt  is  kímélni, 
hogy ne a PC csatlakozó lógjon a végén. Így 
lesz a zsinórod igazán időtálló.

A  kábel  belseje  1,5  mm2 keresztmetszetű, 
sodrott,  kéteres  vezeték,  avagy lámpazsinór, 
ahogy  azt  egyesek  hívják.  Vehetsz  belőle 
nagy  tételben  is.  Hogy  miért?  Mert  tartós, 
mint a fene. Tekergesd csak, amennyi jól esik, 
nem lesz gond.

Egyben könnyen pótolható, vagy javítható is. 
Tegyük fel, hogy csinálsz egy 6 méter hosszú 
szinkronzsinórt, és most kéne egy 10 méteres. 
Egyszerűen  csak  öt  perc  alatt  kicseréled  az 
olcsó  lámpazsinórt  középen  (ha  azt 
használtál)  egy  10  méter  hosszú  darabbal, 
amit a Home Depot-ból szereztél 7$-ért (ami 
egyébként  a  kedvenc  fotósboltom,  mivel 
okleveles fösvény vagyok!). A cucc kb. 80 Ft 
per méter. Penge!

Szóval amit csinálni fogsz, az lényegében egy 
6 méteres hosszabbító mindkét végén egy-egy 
anya aljzattal. Utána erre fogod rádugni a 15 
centis  kábeleket,  végükön  a  háztartási 
dugóval,  meg  a  PC  dugóval,  illetve  a 
feszülésgátló  gumipókokkal,  és  meg  is 
vagyunk

Miért anya aljzat van a fő zsinór végein? Mert 
a nők okosabbak, mint a férfiak. Nem, nem, 
nem.  Mert  ez  lehetetlenné  teszi  valami 
„segítőkész”  bóklászónak,  hogy  az 
elektromos  aljzatba  dugja  a 
szinkronzsinórodat.  (Ami  egyébként  nagyon 
érdekes,  szagos-füstös  dolgokat  csinál  a 
digitális gépeddel...)

Ráadásul azzal,  hogy a zsinór mindkét  vége 
ugyanolyan, lehetőséged támad egy harmadik 
PC  zsinór  használatára  tartalékként,  ami  a 

10 http://strobist.blogspot.com/2006/04/lighting-
101-build-pro-synch-cord-pt-1.html 

kábeled mindkét végére jó lesz. Szorongatott 
helyzetben  meg  akár  egy  sima  bolti 
hosszabbítóval  is  megtoldhatod  a 
szinkronzsinórt.

No,  akkor  fussuk  át  a  számokat,  mielőtt 
belevágnánk az elkészítés mikéntjébe11.

 2  db  rövid,  apa-PC—ről  induló  és 
háztartási  dugóban végződő rövid  kábel: 
Változó  – egy rövidet  megúszhatsz  akár 
10$-ból is

 2 db anya háztartási aljzat a Home Depot-
ból: 2,98$ darabja, avagy 5,96$

 2  db  gumipók  (Home  Depot,  WalMart, 
stb.)  (Magyaroszágon  a  legtöbb 
barkácsbolt tartja, vagy rövidárú üzletben 
lehet  külön  gumit  és  szorítót  kapni  –  a 
lektor.): Kevesebb, mint 1$

 1,5 mm2 keresztmetszetű, sodrott, kéteres 
vezeték  lábanként  0,24$-ért  a  Home 
Depot-ból: 4,80$ 6 méternyiért

Több,  mint  üdvözlendő,  ha  egybeépített 
kábelt  tudsz  venni,  de  a  hosszabbak  egyre 
drágábbak.  A  lámpazsinóros  módszer 
tartósságot,  hosszbeli  rugalmasságot  és 
költséghatékonyságot  ígér  az  egybeöntött 
darabokkal szemben.

Ha a vakudon nincs PC aljzat, a rendszerhez 
hozzácsaphatsz  egy  „házi  készítésű” 
szinkronterminált  úgy,  hogy  beszerzel  egy 
háztartási dugó-vakusaru adaptert. Ez azért is 
jó ötlet, mert csak egy rövid PC zsinórt kell 
vásárolnod ahhoz,  hogy a lámpazsinór-alapú 
PC kábeled  a  vázhoz csatlakoztasd.  Minden 
egyéb – még a több vaku is – kezelhető olcsó 
háztáji csatlakozásokkal.

Akármelyiket  válaszd  is,  győződj  meg  róla, 
hogy  a  PC  csatlakozások  feszülésmentesek 
(gumipók,  gumiszalag,  zsineg,  akármi  más). 
Ez a nagy trükk ahhoz, hogy a zsinór sokáig 
kitartson.

11 A  lektor  megjegyzése:  az  eredeti  szöveg  az 
MPEX weboldalát javasolja (http://mpex.com), ami 
egy  amerikai  webáruház,  értelemszerűen 
amerikai szabványú csatlakozókkal.
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A világítás ABC-je

9.2 Az elkészítés

Az eljárás a kábel mindkét végénél ugyanaz 
lesz,  szóval  ezt  kétszer  kell  végigcsinálnod. 
Szükséged  lesz  egy  késre,  egy  ollóra,  egy 
csavarhúzóra,  valamint  kombinált  fogóra 
(vagy  a  fogaidra).  Maga  az  ügy  egyébként 
tényleg  könnyű  még  a  mérsékelt 
kézügyességűek számára is.

Az olló  segítségével  vágj  be  körülbelül  egy 
hüvelyknyit  a  perforáció  mentén,  a  két 
drótszár között, ahogy a képen látszik. Figyelj 
rá, hogy vágás közben tényleg a szárak között 
maradj.

Egy éles késsel a kábel végétől körülbelül fél 
hüvelyknyire vágd körbe a gumi szigetelést a 
fém bél körül. A fém drótot ne vágd át.  Ha 
nem  vagy  biztos  benne,  hogy  hol  tartasz, 
hajlítsd  meg  a  drótot,  és  ellenőrizd  úgy. 
Cseréld meg a szárakat és végezd el ugyanezt 
a másikon is.

Következőre  ragadd  meg  a  szigetelést 
mindegyik drót végén, csavard meg és húzd le 
őket. A kombinált fogót is munkára foghatod. 
Én a fogaim használtam,  de a feleségemnek 
légyszíves  ne  áruljátok  el.  Most  egyenként 
sodord meg a beleket, hogy később könnyeb
ben meghajlíthasd és csatlakoztathasd őket. A 
drótvégeid  két  csupaszított  béllel  mostanra 
így fognak kinézni.

17



http://strobist.blogspot.com

Hajlítsd  a  blankolt  kis  végeket  U  alakba, 
amint  a  képen  is  látszik.  Ismételd  meg  az 
egész eljárást  a kábel másik végén is.  (Ez a 
vágás/blankolás/fogós  megragadás  részre 
vonatkozik.)

Fogd  meg  a  lány  aljzatot  és  nyisd  fel  egy 
csavarhúzóval.  A  képen  látható  amúgy  a 
Home Depot-ból származik.  (Ha a tiéd ettől 
eltérő, akkor találd ki, hogyan nyitod ki. Nem 
okozhat problémát.)

A  kábelen  lennie  kell  valamiféle  feliratnak, 
mely  mindkét  oldalán  végigfut.  Mostanra 
szinte  minden  vezetéken  van.  Ha  nincs, 
ragadd meg az egyik végét, és tégy az egyik 
felére  egy  jelet.  Most  húzd  végig  a 
tenyeredben  a  másik  végéig  úgy,  hogy 
hasonló  jelet  tehess  az  azonos  oldali  felére. 
(Azért  ha  jól  megnézed  a  kábelt,  szinte 
biztosan találni fogsz rajt jelöléseket.)

A  hajlított  kis  drótvégeid  következnek, 
csatlakoztasd  őket  az  ábrázoltnak 
megfelelően.  Az aljzatok „polarizáltak”,  ami 
azt jelenti, hogy az egyik nyílás mélyebb lesz, 
mint  a  másik  [ez  csak  az  észak-amerikai 
aljzatokra  jellemző  –  a  ford.  megj.].  Emiatt 
követjük  nyomon,  hogy  melyik  bél  melyik. 
Ugyanazt  a  belet  fogjuk  csatlakoztatni  a 
mélyebbik  nyílásokhoz  a  kábel  mindkét 
végén,  és  ugyanígy  lesz  a  rövidebbekkel  is. 
Ez  nem  nehéz,  és  segíteni  fog  a  váz 
védelmében.

Most  készítsd  elő  az  aljzat  lezárását. 
Bizonyosodj  meg  róla,  hogy  a  csavar  nem 
fogja keresztülszúrni  a drótot, ahogy az ábra 
is  mutatja.  Csukd  le  az  aljzatot,  amely 
finoman lefogja a drótot.  Ha nem, nyisd fel 
újra a burkot, és tekerj egy kis szigszalagot a 
drót  köré.  A  legtöbb  aljzat  azonban 
automatikusan leszorítja a drótot.
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Ismételd meg az eljárást a kábel másik végén 
is, és a munka oroszlánrészén már túl is vagy. 
Remélem,  számodra  is  olyan  egyszerű  volt, 
amilyennek  nekem  tűnt.  Ha  körültekintően 
követed  a  lépéseket,  nem  lehet  gondod. 
Mindezt teszteltem az öt éves fiamon is, aki 
remekül összeszerelt egy véget. :) (És igen, én 
is  kipróbáltam.  A helyzet  az,  hogy ezt  még 
akkor  is  meg  tudod  csinálni,  ha  egyáltalán 
nem vagy barkácsolós típus.)

Most  dugd  össze  a  két  véget  egy-egy  PC 
zsinórral  és  rakd  fel  azt  is,  amit  a  feszülés 
megakadályozására használsz.

Meg is vagyunk.

Álljon  itt  egy  példa  arról,  hogy  én  miként 
lógatom ezt fel a vakumra használat közben. 
Általában a másik gumipókkal az objektívem 
köré  rögzítem  a  zsinór  ellenkező  végét.  A 
lényeg az, hogy a PC csatlakozó ne hordozza 
a súlyt és/vagy ne mozoghasson ide-oda.
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10 Lágy fény: ernyők

Emlékszel  az  ernyőadapterre,  amit  az 
állványod tetejére passzintottál? 

Na, most  magát  az ernyőt  fogod  használni. 
Ebbe villantod majd a vakudat, így a kemény 
fényed lággyá és telté válik (némelyik ernyőt 
úgy tervezték, hogy keresztülvillants rajta de 
azok  a  fajták  a  visszaadott  fénymennyiség 
szempontjából [sokkal] kevésbé hatékonyak). 

S most jöjjön egy vakuállvánnyal kapcsolatos 
döntés, amit meg kell hoznod. 

Ha  a  Bogen  3373-as  állványt  választottad, 
akkor az állványhoz hasonló hordozhatóságot 
szem előtt tartva két ernyőopciód van, melyek 
közül bármelyik megfelelő lesz neked. Ezek a 
Westcott  43”  kétoldalú,  összehajtható 
ernyőből a belül fehér szatén, vagy az ezüst. 

Az ezüst hatékonyabb (több fényt ver vissza), 
a fehér pedig lágyabb fényt ad, és használható 
áteresztő ernyőként is. 

Az  ezüsthöz  fekete  hátoldal  van,  amivel  a 
fény “elvesztését” lehet szabályozni.

És – nagy, felszabadult sóhaj – ezek csak 20 
dollárba kerülnek darabonként. 

(Igyekszünk nem tenni  még egyszer  olyat  a 
pénztárcáddal, amilyen az a Pocket Wizardos 
dolog volt.) 

Ezek az ernyők kétszeresen összehajthatóak - 
elég kicsire ahhoz, hogy be tudd gyömöszölni 

bármelyiket  átlósan  egy Domke  F2 táskába. 
Vagy, ahogy azt egy korábbi képen láthattad, 
hozzágumizhatod  a  pántos  állványodhoz, 
hogy  egy  csinos  és  jól  szállítható  világító 
szetthez juss.

Amikor  kinyitod  ezt  a  bébit,  egy szép nagy 
(nagyjából  100  centiméter  átmérőjű),  teljes 
méretű ernyőt kapsz, ami kész arra, hogy lágy 
fényben úsztassa fotóidat. 

A rossz hír? Ritkán vannak raktáron. 

Viszont,  ha  korábban  az  olcsóbb  (és  nem 
olyan  kicsire  összecsukható)  állványt 
választottad,  nem  igazán  lesz  szükséged  a 
kétszeresen  összehajtható  ernyőre.  Ez  a 
kicsire csomagolhatóság pazarlása lenne. 

Íme a döntések, amiket meg kell hoznod: 

1. Fehér (szatén), vagy ezüst? 
A  fehér  lágyabb  fényt  ad,  míg  az  ezüst 
hatékonyabb.  Mivel  viszonylag  kis  erejű 
vakukkal  dolgozunk,  a  hatékonyság  üti  az 
extra lágyságot. 

2. Fényvisszaverő, vagy fényáteresztő? 
Pontosan az, aminek hangzik. A legtöbben a 
fényvisszaverőt  választják,  hacsak  nem  kell 
sok  közeli  képet  csinálniuk.  A 
fényvisszaverők hatékonyabbak,  ami  nagyon 
sokat számít. 

3. Levehető borítású, vagy nem?
A levehető hátsó borítás lehetővé teszi, hogy 
a 2. pont opciói közül mindkettőt választhasd, 
de  ez  egy  kicsit  több  pénzbe  és  fényerő-
veszteségbe kerül.

Ami  engem  illet,  mindkét  ernyőm  ezüst 
belsejű  és  nem  levehető  hátsó  borítású.  És 
nagyszerűen működnek. 

Ha  rám  hallgatsz,  azt  választod,  amelyiket 
akarod.

Még  egy  dolog.  Ne  vesződj  azzal,  hogy 
nagyobb  ernyőt  veszel,  mint  mondjuk  43”, 
hacsak  nincs  egy  erősebb  vakud  hozzá. 
Hatékonyságra és elfogadható távolságra van 
szükség, ha kis vakukkal dolgozunk. 
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És  most  nézzük,  hogyan  használjuk  az 
ernyőket.

Az  ernyők  jól  ötvözik  a  lágyságot,  a 
hatékonyságot  és  szabályozhatóságot.  A 
softboxokkal  jobban  lehet  szabályozni  a 
fénysugarat,  azonban sokkal  többe kerülnek, 
és felzabálják az értékes Wattsecundumjaidat. 

Egy  fényvisszaverő  ernyő  lágy  fényt  ad,  és 
elfogadhatóan irányított. 

(Ha egy egész szobát szeretnél  bevilágítani,  
akkor  valószínűleg  a  mennyezetről  vereted  
vissza a fényt. Erről majd a későbbiekben.) 

Tedd  közel,  és  egy  'lágy-de-szabályozható' 
fényt kapsz, ami remekül működik közeli és 
környezeti portrékhoz. 

Ez  nagyon  egyszerű  módszer  arra,  hogy  az 
arcképeid úgy nézzenek ki, mintha egy igazi 
profi csinálta volna őket, nem pedig valaki a 
Okmányirodról.  Egy  rövid  teleobjektívvel, 
egy ernyővel felszerelt vakuval és a tudatosan 
használt környezeti fénnyel a portréid inkább 
olyanok lesznek, mint a magazinok címlapjai. 

Tedd távolabb, és olyan irányított fényt kapsz, 
ami nagyobb területet világít be. Mozgathatod 
a modelledet (illetve nem kell aggódnod, ha ő 
mozog) és a fény még mindig megfelelő lesz. 

Ez tutibiztos, könnyen hordozható, klasszikus 
világítás. Visszautasíthatalan “jóáras” ajánlat. 
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11 Fényvisszaverődés a falakról és a mennyezetről 

Mielőtt  elkezdeném,  hadd  szögezzem  le: 
tudom, hogy ti, TTL fiúk, mit gondoltok.

“Minek vesződsz azzal, hogy leveszed a vakut 
a gépről, amikor úgyis a falról/mennyezetről 
vereted vissza a fényét?”

Azért, mert mozogsz, miközben fényképezel, 
ami  megváltoztatja  a  fényforrás  helyét  is  a 
szobában. 

Azért,  mert  ha  manuális  beállításokkal 
villantasz,  akkor  ugyanazt  az  expozíciót, 
fényirányt,  és  kemény/lágy  fényminőséget 
kapod. 

Azért,  mert  ez  egy  gyorsan  felállítható 
megoldás,  mielőtt  igazából eldöntenéd,  hogy 
mit  is  akarsz  csinálni  a  még  királyabb 
világítással. 

Azért,  mert  jó  rászokni  a  a  gépről  levett 
vakuzásra  akkor  is,  ha  csak  a  falról,  vagy 
mennyezetről  vereted  vissza  a  fényt,  netán 
egy  Sto-Fen  diffúzort  használsz  egy  feles 
CTO  fóliával  egy  irodai  dísznövényen 
keresztül  egy  frankó,  többrétegű,  gyors 

portréhoz  egy  egyébként  szürke, 
fénycsővilágította irodában. 

Ez  a  technika  könnyű,  gyakran  használt, 
mindennapi  kenyérkereső  megoldás.  És  rá 
fogsz  jönni,  hogy  most  tisztán  technikáról 
beszélünk,  nem  pedig  egy  újabb  kütyü 
megvásárlására  akarunk  rádumálni.  Ideje 
lenne belekezdeni, igaz? 

Rendben.  Ez  tehát  egy  széles,  egész  szobát 
betöltő fényt ad, és arra is jó, hogy kiegészítse 
az irányított fényt. Sima és lapos, de tiszta is. 
Ez a strobist-féle gyors és piszkos megoldás.
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Mire figyeljünk? 

Először is, nézd meg a fal színét, az ugyanis 
meg fogja színezni a fényedet. 

Ezt gyakran előnyödre tudod fordítani, mint a 
hölgy portréján a falról visszavert meleg fény 
is mutatja. 

A  vakufej  zoomolásával  szabályozhatod  a 
modelledre  eső  fényfolt  méretét.  Csak 
villantsd  el  a  vakudat,  és  nézd  a  fénytócsa 
méretét a fényvisszaverő felületeden. Az alsó 
—  a  megyei  sheriffről  készült  –  fotónál  a 
vakut  85mm-re állítottam,  és  a  mennyezetre 
irányítottam a modellhez közel. Figyeld meg 
a fény halványodását a háttérben.  
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12 Körsugárzó stílusú világítás (csupasz izzó és semmi más)

A  kicsi,  gépre  tehető  vakuk  egyik  korlátja, 
hogy  minden  komponens  egyetlen  darab 
eszközben  van.  Elemek,  kondenzátorok, 
vakucső (izzó)  és fényvisszaverő  reflektor  – 
mindez becsomagolva egy akkora házba, mint 
egy  kis  Subway  szendvics  (mmm-hmm-
hmmmmm, szeeeend-vics...) 

A  nagy  vakuk  sokkal  modulárisabbak  a 
különálló  akkumulátorokkal,  fejegységekkel 
és reflektorokkal.  Míg ez általában nagyobb 
súlyt és méretet jelent, a levehető reflektorok 
lehetővé  teszik,  hogy  a  nagyvakus  fiúk 
pusztán  az  „izzócsővel”  világítva 
fényképezzenek. 

A csupasz vakucső (hallhattad ezt a fogalmat 
a régiektől csupasz izzónak is emlegetni) nem 
jelent mást, mint hogy a vakud a nyílt térben 
ülve  (majdnem)  360  fokban,   gömb  alakot 
“lefedve”minden  irányban  szórja  a  fényét. 
Azért  írtam,  hogy majdnem,  mert  azért  kell 
ott lennie valami vezetéknek, ami az áramot 
adja a vakunak, és az lefogja a fény egy kis 
részét valamelyik irányba. 

De  gyakorlati  szempontból  úgy  viselkedik, 
mint egy kötélen lógó vaku. 

És ez mitől király? Van néhány oka. 

Az első, hogy be tudsz világítani egy szobát 
egyetlen vakufejjel, hatékonyan ontva a fényt 
minden  irányba.  Két  csupasz  vakufej 
magasan,  45  fokos  szögben  bevilágít  egy 
nagyon éles csoportképet. (Vedd le az egyik 
vakut  modjuk  egy  fényértékkel,  és  egy 
kellemes arányt kapsz.)

A  második,  és  ez  a  fény  jellegzetes 
karakterének  egyik  eleme,  hogy egy tipikus 
szobában  a  csupasz  izzó  létrehozza  a  saját 
derítőfényét  is,  hisz  a  fény  minden  irányba 
terjed, visszaverődik a falakról, mennyezetről, 
stb., és deríti az egyébként árnyékos részeket. 

A  harmadik,  hogy  egy  közel  helyezett, 
csupasz  izzójú  vaku  be  fogja  világítani  az 
egész  területet  függetlenül  attól,  hogy  a 
modell  milyen  szögben  helyezkedik  el  a 
fényforráshoz  képest.  Gondolj  arra,  hogy 
odateszed a vakut egy számítógép monitorja 
és a modell közé, hogy megvilágítsa a falat és 
a  felhasználót.  Vagy  egy  hűtőszekrénybe 
teszed,  hogy  megvilágítsa  azt,  aki  benéz  a 
hűtőbe.  Vagy  éppen  egy  nyitott  könyvbe 
teszed. Szerintem vágod, mire gondolok. 

Mivel  azonban  a  legtöbbünk  nem  tudja 
kitépni  a  villanócsövet  egy  Canon  EZ 
vakuból,  a  Sto-Fen fiúk feltalálták  az Omni 
Bounce-ot. És szerencsére nektek, szegénység 
sújtotta  fotóriporter-hallgatóknak  valaki  más 
feltalálta a kicsi, olcsó, uzsonnásdoboz stílusú 
dobozkákat. Ezekről egy kicsit később.

Az Omni Bounce, ami különböző méretekben 
kapható  a  különböző vakukhoz  (és  van  egy 
univerzális,  mindegyikre  illő  méret  is)  egy 
kis,  fényáteresztő,  fehér  műanyag  pohár 
formájú dolog, amit a vakudra téve egy gyors 
és egyszerű csupasz izzó hatást érhetsz el. 
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A  rossz  hír:  zabálja  a  fényt.  Ez  fizika. 
Sajnálom. És kb 20 dollárba kerül. De a jó 
hír, hogy nagyon kicsi és önnyű ahhoz, hogy 
magaddal cipeld. 

És ha egy kicsit barkácsolós fajta vagy, lopj el 
anyutól egy műanyag uzsonnásdobozt, amivel 
ugyanezt a hatást érheted el. Vagy találsz egy 
olyat, ami pont ráillik a vakudra, vagy vágsz 
egy X-et  a  fedelébe,  akkorát,  mint  a  vakud 
fejének  átlója,  és  csak  ráteszed  a  vakura  a 
dobozt fedelestül.

Csak arra figyelj,  hogy a doboz ne színezze 
meg a fényt.

Sok szellemes dolgot lehet  csinálni egy 360 
fokos  fényforrással  attól  függetlenül,  hogy 
hogyan éred el a hatást. Néhányat hamarosan 
tárgyalunk majd a Feladatok (Élesben, Munka 
közben) fejezetben. 

 De most folytassuk a kemény fényekkel.  
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13 A kemény fény

Legtöbbünk  elsősorban  azért  kezdett  vakut 
használni, hogy a fény mennyiségét növelje. 

A  fény  minősége  viszont  bűzlött.  És 
elkezdtük  más  fotósok  munkáit  nézegetni, 
akik  a  fény  minőségének  javítására 
olyasmiket  használtak,  mint  ernyők, 
softboxok,  stb.  És  mi  arra  jutottunk,  hogy 
“Kemény fény rossz, lágy fény jó.” 

Gyanítom,  hogy  a  korai  rossz  tapasztalatok 
ültették  el  bennünk  a  kemény  fényekkel 
szembeni előítéletet. Nagy kár. 

A  kemény  fény  nem  természeténél  fogva 
rossz.  A  negatív  tapasztalataink  jobbára  a 
fény helytelen irányából (a vaku a gépen volt) 
és  a  szörnyű  világítási  arányokból  (“pirítsd, 
amíg nem ragyog”) adódtak. 

De ha a kemény fényeket  a fény irányának, 
színének  és  arányának  (főfény/derítőfény) 
figyelembevételével  közelíted  meg,  azok 
igazán hasznodra válhatnak.  Ez nagyon jó a 
kis vakuk használóinak, mert ezek így együtt 
nagy fényerőt biztosítanak,  ha fényüket nem 
szórod szerteszét. 

A kemény fény – különösen több szögből – 
kristálytiszta, high-end eredményt biztosít (ha 
figyelsz a főfény/derítőfény arányára),  és jól 
néz  ki  még  a  WC  papírra  nyomtatott 
napilapon is. 

A  lágy  fény  talán  biztosabb,  könnyebben 
megjósolható  fény.  És  ahogy  én  látom,  a 
Nikonjaink  és  Canonjaink  kis  LCD 
kijelzőjéről kapunk annyi  visszajelzést,  hogy 
túléljünk, amikor megvilágításról van szó. 

Ha  csak  a  lábujjadat  akarod  belemártani  a 
vízbe,  próbáld  először  a  környezeti  fényt 
közelítő expozícióval.

(Ha  nem  tudod,  mire  gondolok,  hamarosan 
megtanulod, ha tovább olvasol.) Az árnyékos 
részek  részletgazdagságának  megmaradása 
csökkenti  az  esélyét,  hogy  eltolsz  valamit, 
ugyanakkor  az  éles  hatás  továbbra  is 
megmarad. 

Két  vakuval  könnyebben  tudsz  saját  (nem 
környezeti  fényes)  lágy  fény/kemény  fény 
kombinációt is csinálni. 

Tegyük  fel,  hogy  egy  helyszíni  (vagy 
környezeti) portrét csinálsz egy irodában. Egy 
vaku  fényét  a  mennyezetről  visszaveretve 
lágyan felhozod a szobabelsőt mondjuk F/4-
re. A másik vakudat pedig állványra teszed, a 
modell  arcára  irányítod,  és  addig  tekered  a 
vaku  teljesítményét,  amíg  kb.  F/5.6-ot  ad. 
Esetleg lekorlátozod a vaku kemény fényének 
terjedését úgy, hogy közel viszed és 85mm-es 
zoomot  állítasz  be  rajta.  Vagy  használj  a 
vakun kartonpapírból készített szűkítőt. 

Tehát  F/5.6-tal  fényképezel  úgy,  hogy  az 
árnyékos részeket F/4-re világítod be. A hatás 
kristálytiszta  fény  lesz  a  modell  arcán  szép 
részletekkel  az árnyékokban.  Apró gondolat: 
egy  kicsit  hidegebb  fényt  csinálhatsz  a 
derítést  adó  mennyezetre  világító  vakuddal 
(egy  CTB fóliával)  és  kicsit  melegebbet  az 
arcot  világító  főfénnyel  (CTO  fólia).  (Így 
aztán  kontrasztot  hozhatsz  létre  a  két 
fényforrás  színében,  fényirányában,  és 
kemény/lágy minőségében.)  

Persze könnyen elérhetjük ugyanezt  a hatást 
egyetlen vakuval és egy kis rendelkezésre álló 
környezeti fényel.  Erről lesz most szó. 
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14 A vaku- és a környezeti fény egyensúlya

Egy  fotón  a  világítás  minősége leginkább 
talán  a  fényeknek  (és  azok  intenzitásának) 
arányától függ. Egyrészt ez határozza meg az 
egész  kép  „kinézetét”,  másrészt  pedig  a 
fények  aránya  kulcsfontosságú  lesz  annak 
kapcsán is, hogy vajon a fotópapíron majd az 
árnyékos  részek  részletei  is  megjeleníthetők 
lesznek-e. A lényeg az árnyékos részletekben 
rejlik – akár tetszik, akár nem. Nem szeretünk 
lutrizni  azzal,  hogy  mi  jelenik  majd  meg  a 
papíron és mi nem.

Ugyanilyen  módon  kell  beállítanod  az 
egyensúlyt  a  környezeti  fénnyel,  akár  egy 
beltéri  portréhoz  világítasz,  akár  egy kültéri 
arcképhez  derítesz.  Mindig   az  egyensúly 
járjon  a  fejedben  derítés  helyett.  Ez  így 
kevésbé  korlátozza  a  fotóst,  és  nem 
kényszerít,  hogy a  napot  válaszd főfénynek, 
miközben egy-egy adott szituációban a vaku 
jobb választás lenne/lehetne.

A  továbbiakban  feltételezem,  hogy  nem 
mindenkinek van a birtokában vakufénymérő 
(nekem például van egy valahol, de már egy 

ideje nem használom), és egy olyan módszert 
fogok felvázolni, amellyel „szemre” be tudod 
majd lőni az egyensúlyt.  A vakufénymérő jó 
dolog, de még egy cucc, amit cipelni kell. Ha 
belejössz az intuitív  világításba,  azon kapod 
majd magad, hogy igazából nincs szükséged 
külső fénymérőre.

Kezdjük  azzal  a  példával,  ahol  egy  szoba 
környezeti fényeit kell összelőnünk a vakuval. 
Jelen  esetben  a  vaku  legyen  a  főfény,  a 
környezeti fény pedig a derítés.

Neanderi  korban  ekkor  feltennéd  a  vakut  a 
vázra (mostanra egyébként „a gépvázon levő 
vaku  =  rossz”  gondolatnak  át  kellett  volna 
futnia az agyadon),  beállítanád a blendét f/8 
-ra,  a  záridőt  pedig  a  leggyorsabb 
vakuszinkron-időre, amit a vázad tud.

Az eredmény hatalmas mélységélesség és bűn 
ronda fény.

Mi, humanoidok, nagy átlagban olyan beltéri 
világítást  használunk,  amely  1/60s  záridővel 
és  f/4-es  blendével  jól  exponált  képet  ad 
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ISO400  mellett.  Egyrészről  ez  sajnálatos 
módon  hozzájárul,  hogy  hamar  feléljük 
készleteinket  a  fosszilis  energiahordozókból 
és  tovább  taszít  minket  lefelé  a  globális 
felmelegedés  lejtőjén,  másrészről  viszont 
nekünk,  fotósoknak  nagyon  kellemes.  Ez 
ugyanis  egy nagyon rugalmasan használható 
fénymennyiség, épp ezért ezt vesszük alapul a 
vaku-  és  környezeti  fény 
kiegyensúlyozásának tanulmányozásához is.

Tehát,  vaku  nélkül  1/60s,  f/4,  ISO400 
beállításokkal  fotóznál.  Sok  esetben  nagyon 
jól meg is leszel így, vaku nélkül. A fentieket 
módosíthatod 1/125s-re és f/2.8-ra, ha éppen 
rövid  záridő  kell,  vagy  1/30s-ra  és  f/5.6-ra 
egy  kicsit  nagyobb  mélységélességért. 
Ugyanakkor  ez  egy  kényelmes  helyzet, 
amelyből  kiindulva  szép,  kiegyensúlyozott 
világítást  lehet  kihozni  a  környezeti 
fényekből, melyeket a vaku remekül támogat; 
hiszen ez most a cél. 

Szóval,  a  megteremtendő  kiegyensúlyozott 
világításban  a  vaku  adja  a  főfényt,  a 
környezeti fény pedig a derítést. Feltéve, hogy 
megoldottad a fénycsöves/nappali/izzólámpás 
világítás  eltérő  színéből  adódó  problémákat 
(amelyekkel  megküzdünk  a  következő 
fejezetben),  van  tehát  két,  állandó  színű 
fényforrásod: a vaku és a környezeti fény.

Tegyük fel például, hogy egy nagymenő New 
York-i tervezőt kell fotóznod a saját lakásán, 
ami tele van kitömött állatokkal, ahogy a fenti 
képen  is  láthatod.  Feldobsz  egy  vakut  egy 
állványra,  és  a  plafonra  villantasz  vele,  a 
modelledhez képest 45 fokos szögben. Hogy 
miért? Mert csak néhány perced van, mielőtt 
halálra untatnád a pasast, és szeretnél valami 
biztonságos megoldást, ami miatt később nem 
kell, hogy fájjon a fejed. (Ezen hamar túljutsz 
majd.)

Leülteted a kanapéjára, közvetlenül az eredeti, 
kitömött  orrszarvú-lábból  készült 
virágcserepe  mögé,  és  rákészülsz,  hogy 
lefotózd.

Emlékezve  rá,  hogy  vaku  nélkül  a  helyes 
expozícióhoz  1/60s  és  f/4  kellett,  vissza 
szeretnéd  fogni  a  környezeti  fény  hatását, 
mondjuk,  két  fényértékkel.  Ezáltal  lesznek 
majd  árnyékok  is  a  képen  –  de  lesznek 
bennük  részletek.  Feltéve,  hogy  a  vázad 

vakuszinkron-ideje 1/250s, van egy egész sor 
lehetőséged.  Maradhatsz  1/60s-nál  és 
rekeszelhetsz  f/8-ra,  nyerve  egy  kis 
mélységélességet,  ekkor  a  vakut  egy  kicsit 
jobban meg kell dolgoztatnod, hogy leadja az 
ehhez a blendéhez szükséges többletfényt.

Megtarthatod a f/4-es blendét  és leviheted a 
záridőt  1/250s-ra,  ami  jó  választás  lehet,  ha 
ceruzaakksikkal  táplálod  a  vakut,  és 
szeretnéd,  hogy  gyorsabban  újratöltődjön, 
jobb  esélyt  akarsz  a  megfelelő  pillanat 
elkapására.

Választhatod a középutat is, azaz 1/125s-ot és 
f/5.6-ot. Vagy bármit, ami az adott környezeti 
fény  mellett  2  fényértéknyi  alulexpozíciót 
eredményez.  Ugyanis  ez  jellemzi  a  most 
választott  megvilágítási  arányt.  Választhatsz 
más  arányt  is  (tessék  kísérletezni!),  de 
kiindulásként  2  fényérték  tökéletesen 
megteszi.

Namármost,  miután  van  egy  pusztán  a 
környezeti  fényeknél  készült,  2  fényértékkel 
alulexponált  fotód,  egyszerűen  állítgasd  a 
vakud  teljesítményét  (manuális  módban) 
fel/le  addig,  amíg  a  pasas  megfelelően 
megvilágított  nem lesz.  Ez ugye  így nagyon 
favágásnak hangzik? Nos, az is, meg nem is.

Egyrészt  a  világítás  azon  kevés  területek 
egyike, ahol a „majdnem jó” épp elég jó lehet. 
Ha nagyjából eltalálod a megfelelő fényerőt, 
az épp elegendő,  ha az eredmény jól  mutat. 
Hamar  megtanulod  majd  kiértékelni,  amit  a 
vázad  kijelzője  (és  a  hisztogram)  mutat. 
Ennek  a  módszernek  a  legnagyobb  előnye, 
hogy gyors és intuitív.

Ez persze nem azt jelenti, hogy légy lusta. A 
gyorsaság azért fontos, mert A) gyakran nem 
sok  időd  lesz  a  munkára,  B)  vélhetően 
szeretnél  még  azelőtt  lőni  néhány  szépen 
világított  képet,  hogy  a  fotóalanyodnak 
elfogyna  a  türelme  arra  irányuló 
várakozásában,  hogy  a  fotós  úr  végre 
elkészüljön  a  brilliáns  fények 
összetákolásával.  Végtére is még egy csomó 
megtervezendő cucc vár rá, nem? Tehát most 
tedd szépen félre a Minolta vakufénymérőt és 
a tized-fényértékeket, és tanulj meg sodródni 
az árral (tartani a tempót).

Ahogy  egyre  többet  világítasz,  a  fotóid  is 
egyre jobban mutatnak majd.
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Másrészről, ahogy később majd szót is ejtünk 
még róla, hamar el fogod sajátítani azt a már-
már  ijesztő  képességet,  hogy  a  vakud 
teljesítményét  a  szükségeshez  nagyon 
közelire lődd be már az első próbálkozásra is. 
Azt  figyeltem  meg,  hogy  az  optimális 
beállítás nagyon ritkán esik egy fényértéknél 
messzebb az első tippemnél.  Ez egy nagyon 
gyors,  ráérzésen  alapuló  módszer,  amellyel 
jól  igazodhatsz  a  változó  körülményekhez, 
amikor élesben fotózol majd.

A fenti  világítási  séma  egy  kis  gyakorlattal 
összeállítható körülbelül három perc alatt úgy, 
hogy  ebbe  már  beleszámoltam  fél  percet, 
amely  alatt  kényelmesen  lőhetsz  pár 
tesztképet,  hogy  beállítsd  a  helyes 
expozícióhoz szükséges vakuteljesítményt.

Lassítsunk  is  itt  egy  pillanatra:  arról 
beszélünk  ugye,  hogy  a  vakut  mindig 
manuális  módban  használjuk,  és  kézzel 
állítgatjuk a teljesítményét (általában erre 1/3, 
vagy  1/2  fényértékenként  van  lehetőség)  a 
megfelelő expozíció eléréséhez. 

Tanulmányozd  át  a  vakud  használati 
útmutatóját,  és  tanuld  meg  ezt  rutinszerűen 
csinálni.  A  módszer  előnye  a 
megismételhetőség: fixen beéállítod a villanás 
erejét, hogy a fotózás teljes ideje alatt a vaku 
mindig,  minden  alkalommal  ugyanúgy 
villanjon,  hisz  így  kiszámítható  eredményt 
(megvilágítást) biztosít.

Még  valami:  ha  fotózás  közben  szeretnéd 
megváltoztatni  a  megvilágítás  szögét,  de 
szeretnéd elkerülni hogy újra be kelljen lőnöd 
a  fényegyensúlyt  (ami  mellesleg  ugye 
mindössze fél perc), egyszerűen tartsd a vakut 
a  modelltől/témától  körülbelül  ugyanakkora 
távolságra. Zsír. 
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A fentiekben  tehát  arról  beszéltünk,  hogyan 
teremtsünk  egyensúlyt  a  vakufény  és  a 
környezeti  fény  között.  A  vakut  használtuk 
főfénynek,  a  környezeti  fényeket  pedig 
derítésnek  –  de  nem  kell  mindig  ehhez 
ragaszkodnunk.

A közvetlen derítő vakuzás manapság nagyon 
egyszerű,  lévén  a  TTL  vakuk  önműködően 
elvégzik a munka oroszlánrészét. Ugyanakkor 
az  egyszerű  módszer  használatához  vagy  a 
gépvázon  kell  hagyni  a  vakut,  vagy  TTL 
szinkronzsinórt  kell  használni.  Az  ilyen 
zsinórral készült képek túlnyomó többségén a 
fény a  képkocka  bal  oldala  felől  jön,  mivel 
(Darwin óta tudjuk, hogy) az evolúció során a 
bal kezünk azon az oldalon ragadt.

A  cél  az  lenne,  hogy  a  „derítő  vakuzás” 
koncepciójának  helyét  vegye  át  a  „fények 
kiegyensúlyozásának” koncepciója, illetve az 
(ami  legalább  ilyen  fontos),  hogy  merjünk 
végre elszakadni a gépies,  gépvázról történő 
vakuhasználattól.

A (napfényt)  kiegészítő  vakuzás  (ami  máris 
sokkal  jobb  koncepció,  mint  a  derítés) 
módszere nagyon egyszerű, magától értetődő. 
Először  válaszd a  vázad  leggyorsabb 
vakuszinkron-idejét,  így  lesz  a  kisvakud  a 
legrugalmasabban használható. Egy füst alatt 
vedd le az ISO-t is a minimumra a kevesebb 
képzaj és jobb minőség érdekében.

Most pedig válaszd ki a megvilágítás szögét. 
Ellentétben  a  gépvázról  történő,  szimpla 
derítővakuzással, ha a vakut állványra teszed, 
egy helyett máris két fényforrással játszhatsz. 
Kiegyenlítheted  a  nap  és  a  vaku  erejét, 
létrehozhatsz  kereszteződő  fényt,  vagy  akár 
mindkettőt  egyszerre.  Ezt  a  megközelítést 
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követve  jóval  rugalmasabban  dolgozhatsz, 
ugyanakkor  egyenletesebb  minőségű  lesz  az 
eredmény.

A  vázra  helyezett  vakuval  történő  derítés 
valóban felhúzza, kivilágosítja az árnyékokat. 
De amíg így vissza lehet nyerni pár részletet, 
nem lehet  javítani a megvilágítás mélységén 
és jellegén. Mi lenne, ha mindkettőt tehetnénk 
egyszerre? 

Válaszd  ki  a  szöget,  ahonnan  „támadsz”. 
Tegyük fel,  hogy a nap a hátad mögött  van 
(bal kéz felől). Miért kéne hogy a derítőfény a 
gép  felől  érkezzen,  amikor  pedig  sokkal 
jobban  nézne  ki  ha  jobb  oldalról,  fentről 
jönne? A gépvázra helyezett vaku kötöttséget 
jelent. Mindig.

Azt  is  megteheted,  hogy  helyet  és  szöget 
változtatva,  profilból  fotózod  a  modelled. 
Tegyük  fel,  hogy  (rendezői)  jobbra  néz. 
Megkérheted hogy forduljon kicsit a nap felé, 
ami most éppen lapos szögben az arca mögül 
süt,  és  szép  (bár  túlságosan  kontrasztos) 
élfényt  ad. Helyezd át a vakut a bal oldalra, 
emeld fel egy cseppet, és máris csináltál egy 
nagyon pofás, két fényforrásos beállítást.

A  szögtől  függetlenül,  a  fények 
kiegyensúlyozásának  metódusa  mindig 
ugyanaz.  A  jelen  esetben  a  környezeti 
fényekhez  lőjük  be  az  expozíciót,  a  vakut 
pedig olyan teljesítményre állít(gat)juk, hogy 
derítse az árnyékokat és/vagy kellő erősségű 
fényt adjon egy másik irányból.

Napos  környezetet  feltételezve,  állítsd  be  a 
vázad  a  leggyorsabb  vakuszinkron-időre  (és 
szűk  rekeszre),  hogy  megkönnyítsd  a  vaku 
dolgát.  Állítsd  be  a  blendét  helyes 
expozícióhoz  a  környezeti  fények  mellett. 
Legyen a helyes expozíció mondjuk 1/250s és 
f/11,  ISO200  mellett,  csak  a  hivatkozás 
kedvéért.

Ha  a  vakut  manuális  módba  állítottad  és 
rögzítetted  az  állványra,  állítsd  be  valahova 
fél-  és  negyed  teljesítmény  környékére,  ha 
közelről  világítasz  vele.  Teljes-  és  fél 
teljesítmény közé, ha a vaku messzebb van a 
modelltől.  Hacsak  nem  kell  nagy  területet 
bevilágítanod (és általában ugye nem), állítsd 
a  vakureflektor  zoomját  70mm-es  vagy 

85mm-es  látószögre,  hogy  a  fény 
koncentráltabb (és erősebb) legyen.

Lőjj egy tesztképet és vedd szemügyre. Ha a 
vaku  által  megvilágított  terület  túl  világos, 
szabályozd le  a  vakut,  vagy vidd messzebb. 
Ha  túl  sötét,  állítsd  nagyobb  teljesítményre 
vagy vidd közelebb.

Ez  egy  gyors,  egyszerű  módszer,  ami 
nagyszerűen  működik.  Nem  kell 
vakufénymérő.  Vakuzz  manuális  módban, 
hogy  az  eredmény  állandó  és  kiszámítható 
legyen.

A  lényeg  (ami  miatt  először  a  szögekről 
beszéltem),  hogy a  fentiek  alapján  az  eddig 
csak  „deríteni”  használt  vakudat  kezdd  el 
teljes  értékű,  második  fényforrásként 
használni. Kísérletezz.

Az  egyik  leghasznosabb  módja  a  kültéri 
világítás  gyakorlásának,  ha  a  modelljeidről 
egyszerű arcképeket készítesz. Ne felejtsd el, 
hogy ők nem tudják,  hogy az egész nagyon 
könnyen  és  gyorsan  letudható  lenne,  ha  fél 
percre leültetnéd őket az árnyékba.

Kültéren fotózol? Játssz a derítőfénnyel  és a 
szögekkel. Kezdd először egy könnyű esettel, 
egy árnyékos helyen, biztos ami biztos.

Bent  fotózol?  Csak  állíts  fel  gyorsan  egy 
ernyőt egy sarok közelében, ahol az egyik fal 
adja  majd  a  hátteret,  a  másik  pedig 
derítőfelületként szolgál majd.

Arcfotók helyett portrét fogsz készíteni, azaz 
végülis  ugyanazt,  de  sokkal  profibb  módon. 
Sok világítástechnikai tapasztalatot gyűjthetsz 
anélkül,  hogy  közben  nagy  lenne  rajtad  a 
nyomás. Ők pedig sokkal jobban néznek majd 
ki az újságban. Mindenki nyer.

Mindemellett  annak  ellenére,  amit 
valószínűleg  gondolsz,  az  emberek 
többségének titokban, legbelül tetszeni fog a 
sok erőfeszítés,  amit  azért  teszel,  hogy jobb 
képet készíthess róluk.

Még valami: ettől a ponttól kezdve ne gondolj 
úgy  rájuk,  mint  arckép-alanyokra.  Egy 
riporterként  betanított  csimpánz  is  képes 
pofafotókat  készíteni.  Kezdj  (tudatosan  is) 
portrékat  készíteni.  A  képeid  egyre  jobbak 
lesznek és rá fogsz szokni a fény hatékony (és 
tudatos) használatára. 
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15 Színhőmérséklet módosító szűrők használata a fény színének 
korrigálásához

Remélem  mostanra  mindenki,  aki  színesben 
vakuval  fényképezik,  korrigálja  a  vaku 
színének  fényét.  De  ez  a  Világitás  ABC 
(Bevezetés  a  világításba).  Tehát,  ha  te 
mégsem tennél így, gyorsan végigszaladunk a 
témán  és  adunk  néhány  tippet,  amire  eddig 
esetleg nem gondoltál.

Először az alapok.

Minden vakuhoz,  amit  használsz,  kell,  hogy 
legyen  egy  ablakzöld  és  egy  CTO  (Color 
Temperature Orange) – ámbra színű színszűrő 
a kezed ügyében, hogy bármikor használhasd 
őket.  Ezek  a  mindennapi  kenyérkereső 
színszűrőid.

Úgy  teszem  őket  a  vakura,  hogy  csíkokra 
vágom  a  fóliát,  és  tépőzárat  ragasztok  a 
végeire;  egyik  oldalára  a  tépőzár   horgos, 
másikra  a  hurkos  oldalát  azokra  a  ritka 
esetekre, amikor egymásra kellene rakni őket. 
Leginkább arra jó ez a megoldás, hogy a vaku 
feje köré hajtogatva könnyű őket tárolni.

A tépőzár  hurkos oldalát  a vaku fejének két 
oldalára ragasztod, ahogy a fényképen látod. 

Így  egyszerűen  tudsz  a  vakudra 
fényvisszaverő lapokat, vagy árnyékolókat is 
tenni, hogy elkerüld a becsillanást,  amikor a 
vakudat oldal-, vagy ellenfényként használod. 
Erről még lesz szó a későbbiekben.

Vissza a fény színéhez. 

A fénycsővilágítás színe nem fehér. Bágyadt, 
rothadt  zöld.  Ha  nem  módosítod  a  vakud 
fényének színét zöldre, a képen a vakud fénye 
által  elért  dolgok  fehérek  lesznek,  míg  a 
környezeti fénnyel világítottak zöldek. Ez egy 
olyan  probléma,  amit  még a Photoshop sem 
tud javítani.

A  megoldás  rém  egyszerű:  a  vaku  fejére 
teszed  az  ablakzöld  színű  fóliát  és 
fénycsővilágításhoz  állítod  a  fényképezőgép 
fehéregyensúlyát.  Ezáltal  következetes, 
elfogadhatóan  színhelyes  fotókat  kapsz, 
amiken  a  vaku  és  környezeti  fény  által 
bevilágított  részek  is  (ismét  elfogadhatóan) 
színhelyesek lesznek. 

Azért  mondom,  hogy  elfogadhatóan,  mert 
nem  minden  fénycső  fénye  egyforma 
színhőmérsékletű.  Továbbá  attól  függően, 
hogy  az  elektromos  áram  60Hz-es 
szinuszgörbélyének  melyik  szakaszán 
exponálsz és ereszted be a környezeti fényt, a 
fény színe megint csak elcsúszhat egy kicsit.

Nem hiszel nekem? Állítsd be a géped zárját 
valahol  1/60  és  1/125  másodperc  közé, 
mondjuk  1/80-ra  vagy  1/100-ra.  Most  a 
szinuszgörbe  egy  szakaszát  akarod  elcsípni. 
Exponálj  10-szer  gyors  egymásutánban csak 
környezeti fénnyel.  Látod a színeltéréseket a 
képeken? Na erről beszélünk, nyuszómuszó.

Nem sokat  lehet  tenni  ellene,  kivéve,  hogy 
1/60-dal  exponálsz  (és  akkor  egy  teljes 
szinuszgörbét  beengedsz),  vagy 1/30-dal  (és 
akkor kettőt). Nem idális megoldás, de segít.

Szóval fotózáskor egyensúlyba hozod a vakud 
színét  a  környezeti  fényével  (ahogy  ezt 
megbeszéltük)  és  finom,  színhelyes  fotót 
kapsz.  Ha  mégis  gáz  lenne,  próbáld 
manuálisan finomhangolni  a fehéregyensúlyt 
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a  gépeden.  Az  én  Nikonomon  ez  elég 
egyszerű, és feltételezem, hogy a Canonokon 
is hasonló lehet.

A villanykörtés világítás esetén a folyamat a 
fentiekkel  megegyező,  azzal  a különbséggel, 
hogy  CTO  színhőmérséklet  módosító  fóliát 
használsz  és  villanykörtére  állítod  a  géped 
fehéregyensúlyát.  Itt  is  igaz:  a  villanykörték 
fényének színe nem egyforma. Némelyeknek 
melegebb a színe, míg másoknak – különösen 
a  teljesítményszabályzóval  (dimmer) 
elsötítetteknek  –  majdnem  vöröses  narancs. 
De a fehéregyensúly beállításával a gépen és a 
CTO  szűrővel  a  vakun  a  legtöbb  esetben 
elfogadható eredményt kapsz.

Hé,  és  mi  van  az  olyan  szobákkal,  ahol 
fénycsövek  vannak  a  mennyezeten, 
villanykörték a asztali  lámpákban és nappali 
fény ömlik be az ablakon?

Semmi  gáz.  Fényképezz  fekete-fehérben. 
(Csak viccelek…)

Mindössze  annyit  kell  tenned,  hogy 
kiválasztod  a  domináns  fényszínt,  és  azzal 
dolgozol. Ne felejtsd el, hogy a nappali fény 
és a  villanykörte  fénye  sokkal  jobban megy 
egymáshoz,  mint  a  fénycsövek  színe 
bármihez.

Ha a szoba alapvetően fénycső világítású, de 
nappali fény szivárog be az ablakokon, húzd 
le a redőnyökett,  vagy be a függönyöket,  és 
próbáld  az  ablakot  nem  belekomponálni  a 
képbe,  mert  akárhogy  takarod  le,  egy  kicsi 
fény biztosan bejön.

Ha  az  ablakok  nagyok  és/vagy  világosak 
(mint  például  egy  osztályteremben), 
rendszerint  azt  kérem,  hogy kapcsolják  le  a 
fénycsöves  világítást,  “különben  a  bőrötök 
zöld  lesz  a  fényképeken”.  Kevesen 
tiltakoznak  valami  ellen,  ami  lehetővé  teszi, 
hogy a bőrük ne legyen zöld. Továbbá, ha az 
ablakon  bejövő  fény  elég  intenzív  ahhoz, 
hogy  gondot  jelentsen  a  fotózásnál,  akkor 
elég  kell  legyen  ahhoz,  hogy  emberek 
dolgozzanak mellette (így nem kell villany).

A  vakut  ezután  színmódosítás  nélkül  tudod 
használni.  Figyelj  az  ablakon  bejövő  fény 
színére,  és  minden  rendben  lesz.  Gyanítom, 
ahogy  a  “feladatok”  fotókönyvtárunk 
növekszik, eljutunk oda, hogy a színmódosító 
szűrőket  különleges  effektként  fogjátok 
használni.  De  erről  majd  később.  Ha 
kényszert érzel a kisérletezésre, emlékezz rá, 
hogy  A)  a  ’80-as  évek  MTV-féle 
agyonszínezett  divatjának  vége,  és  B)  a 
kevesebb  több,  amikor  a  fény  színezéséről 
van szó.
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16 Kukoricapelyhes-doboz fényszűkítők és Gobo-k (négerek)

Ha  már  megszoktad  az  ernyőbe,  vagy  a 
mennyezetre  irányított  fényt,  illetve  a 
fénymennyiség  és  a  színhelyesség 
meghatározását, akkor ideje továbbmennünk. 

A fénykép néha nem attól  szólal  meg,  hogy 
hova kerül fény, hanem attól, hogy hova nem. 
Tegyük  fel,   hogy  már  van  egy  levehető 
vakud,  így olcsón összeállíthatod a szükséges 
felszerelést a fény korlátozására. 

Emlékszel,  mikor  tesszük  a  tépőzárat  a 
vakufejre? Ez klasszul rögzíti a színszűrőt, de 
még hozzá kellene tenned egy darab oldalsó 
tépőzárat,  hogy  egy  árnyékolást  hozzhass 
létre a fényforrásod elé. 

(A “Go  Bo”  szlengkifejezés12 egy  olyan 
fényterelőre,  ami  a  fényforrás  és  valami 
között  van,  amit  nem  akarsz  a  fotón 
viszontlátni.)  

12 A GoBo eredeti jelentese angolul: GOes Before 
the Optics — ami a lencse elé kerül

Hasznos  méretű  árnyékolás  létrehozásához 
vágj  ki  sima  kartonból  egy  4x8  hüvelyk 
méretű  derékszöget.  Vond  be  ragasztóval  a 
tépőzárat,  és  ragassz  rá  egy  kis  tépőzárat  a 
horgos oldalra is, az egyik végére, és a másik 
végétől  az  egész  távolság  egyharmadnyi 
távolságára. Ez lehetővé teszi, hogy a vakudra 
rászereld  bármilyen  irányba,  és  te  válaszd 
meg,  hogy  mennyire  álljon  ki  ez  az 
árnyékolás.

Amíg  én  ezen  agyalok,  te  máris  be  akarsz 
szerezni egy kis tekercs ragasztószalagot. Úgy 
néz  ki,  mint  a  szigetelőszalag,  de  nem  az. 
Fénybiztos,  nem hagy  nyomot  (hacsak  nem 
használod  több,  mint  hat  hónapon  át),  és 
nélkülözhetetlen  a  csomagtartódban  / 
világítós táskádban. 

Visssza a GoBohoz.

Most  tehát  van  egyfajta  négyszárnyú 
fényterelőd,  amely  az  általad  óhajtott 
irányban kitakarja a vakud fényét. 

Mondjuk,  hogy  a  vakuddal  oldalról  vagy 
hátulról  akarsz  valamit  megvilágítani.  A 
vakud,  ha  kicsi  és  nem túl  erős,  nem tudja 
bevilágítani mindazt, amit a fényképezőgéped 
lencsevégre kaphat. 

Legyen  a  kezed  ügyében  a  GoBo,  mely  a 
vaku  oldalára  illeszthető,  ragasztható,  hogy 
megakadályozd  a  fény  beverését  az 
objektívbe.

Tehetsz GoBot a vaku mindkét oldalára, hogy 
a mind függőlegesen és nem vízszintesen eső 
fényt  állíts  elő.  Ezáltal,  hogy  más  irányból 
világítod  meg  témádat,  megakadályozhatod, 
hogy a fény a hátteret világítsa meg.

Ha  egy  ilyen  tépőzárat  veszel,  hamarosan 
négyet, vagy hatot is akarsz belőle. Elférnek 
egy  Domke  táska  tetejében,  vagy  hátsó 
zsebében, és szinte súlyuk sincs.
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Ha  a  fényt  még  szigorúbb  keretek  közé 
akarod  szorítani,  akkor  egy  szűkítőre  lesz 
szükséged.  Ez  semmi  más,  mint  egyfajta 
alagút  a  fény  számára,  hogy  semmilyen 
irányba  ne terjedhesen,  csak amerre a  vakut 
irányítod.  

Csak formáld a kartont egy derékszögű csővé, 
amely rácsúszik a vakufejre. Készíts többet - 
egy  15,  egy  20,  s  egy  30  centiméterest, 
ugyanis minél hosszabb a cső, annál szűkebb 
a  fénysugár.  Most  burkold  be  a 
ragasztószalaggal,  hogy  tartósabb  és 
fényzáróbb legyen. 

(Apropó,  amikor  szűkítővel  fényképezel,  a 
vakudat  állítsd  tele  zoomállásba.  Nincs 
értelme energiát veszíteni azáltal, hogy széles 
fénysugarat  indítunk  útjára,  majd  szűkítünk 
be.)

Honnan  tudod,  hogy  mekkora  lesz  a 
fényfoltod?  Villants  rá  egy  falra  kellemes 
munkatávolságról  (mondjuk  1,5  méterről), 
hogy  fogalmat  kapj  a  fény  terjedéséről  a 
különböző szűkítőkön át. Az eredményt rá is 

írhatod  a  szűkítőkre,  például  „30cmx60cm 
minta 1,5 méterről”, stb.  

Ez  egy,  (120cm  láb  távolságból)  a  falra 
irányított  vaku  85  mm-es  beállítással. 
Felhívnám figyelmed a fény formájára. 

Ez  ugyanaz  a  felállás,  csak  egy  10  cm-es 
szűkítővel a vakun.

Namármost, hogyan fogsz tudni így dolgozni 
a beállítófény hiányában? Megmondom. 

Nincs  szükséged  beállítófényre,  helyette  itt 
egy  megoldás.  Megkérdezed  a 
fotómodelledet:  Látod  a  vakum  elejét  a 
szűkítőn át onnan, ahol ülsz? Ha látja, akkor a 
fény az arcára fog esni.

Ismered  azt  a  remek  fénynyalábot,  amit 
szeretsz  kihasználni,  mikor  meglátod  az 
ablakon át, vagy bárhonnan beszűrődni? Most 
már ezt is bármikor elő tudod állítani.

Ez egy nagyon hasznos árnyékolási módszer 
dögös portrék készítéséhez, de figyelned kell 
a  környezeti  fény  értékére.  Csavard 
rövidebbre a záridőt a drámaibb hatáshoz, ha 
a modellt akarod kiemelni, vagy nyisd a zárat 
a  bevilágítatlan  területek  részletgazdagabb 
megjelenítéséért.
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Sok  kezdőnek  ez  egy  új  technika,  amely 
számtalan lehetőséget nyit meg. Tölts el egy 

estét  ezen  technikával  kísérletezve  ahhoz, 
hogy megértsd, mire képes. 
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17 Textúra-világítás a részletekért 

Ezt  a  technikát  akkor  használom  szívesen, 
amikor  egy-két  képet  szeretnék  kiemelni  a 
megbízatásból.

A  dizájnerek  értékelik  azt  az  általad 
biztosított  lehetőséget,  hogy rendelkezésükre 
bocsátasz  egy-egy  guszta  részlet-képet, 
amivel  fűszerezhetik  az  oldalt.  Néha  meg 
fogsz lepődni, hogy milyen jól tudják ezeket a 
fotókat használni.

A  titok  nyitja  az,  hogy  mélységet  és 
anyagszerűséget  adj  valaminek,  ami  amúgy 
egy unalmas,  kétdimenziós  tárgy  is  lehetne. 
Ennek  eléréséhez  a  tárgyat  úgy  kell 
elhelyezned,  hogy  a  vakut  pontosan 
ugyanolyan  magasságba  rakhasd,  miáltal  a 
kemény fény végigsöpörhet a tárgy felszínén. 
Használhatsz  egy  asztalt,  de  egyszerűen  a 
padlóra is teheted a tárgyat, a vakut meg pár 
láb  távolságban  ugyanúgy  a  földre 
helyezheted. 

A  filmes  korszakban  gyors  és  egyszerű 
megoldásként TTL kábellel alkalmaztam ezt a 
módszert.  De  a  TTL-ben  és  a  digitális 
technikában  még  nem  bízom  meg  teljesen. 
Ráadásul  van  egy  TFT  kijelzőm  a 
fényképezőgépem  hátulján,  hogy  manuális 
beállítások mellett  fotózás közben is nagyon 
gyorsan igazíthassak az eredményen.

Messze  a  legnagyobb  változód  a  vaku 
tárgyhoz  viszonyított  magassága  lesz. 

Rögzítsük  először  ezt.  Kis  elmozdítások  is 
óriási  különbséget  eredményezhetnek.  Ezért 
szeretek  asztalt  használni,  hogy  a  tárgyat  a 
földről felemelve (valamint a vaku egy közeli 
állványra  helyezésével)  rugalmasabb 

körülményeket nyerjek.

Meg fogsz lepődni, hogy ilyen módon mennyi 
térbeliséget  tudsz  kihozni  egy  “úgynevezett 
kétdimenziós” tárgyból.

Vidd a vakut kissé távolabb. Van elég fényed, 
hogy "kiégesd" a képet - hisz direkt, kemény 
fénnyel  dolgozol  -,  tehát  nincs  értelme  a 
fénycsökkenés  láttatásának,  hacsak  nem  azt 
akarod. 

Használj  egy  meleg  színszűrőt,  ha  nappali 
fény kialakításához  van  kedved..  Helyezz  el 
taktikusan például könyveket a fényforrás és a 
tárgyad között, hogy érdekes árnyékokat hozz 
létre.

37



http://strobist.blogspot.com

(Ha így teszel, fontold meg, hogy a fény a kép 
valamely  sarkából  érkezzen.  Ez  érdekesebb 
kompozíciós vonalakat eredményez.)

Ez  a  technika  nagyon  hamar  megtolhatja  a 
szabadúszók  bevételét.  A  legtöbb 
megrendelés úgy fizet, hogy napidíjat adnak, 

vagy  ha  nagy  méretben  használják  fel  a 
képedet,  akkor  kompenzálnak.  A  dizájnerek 
imádnak  részletfotókat  mellékelni  az 
oldalelrendezésben. Meg fogsz lepődni, hogy 
egy  jó  részletfotóra  szánt  öt  perc  milyen 
gyakran hoz egy rakat zseton nettó nyerőt.
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18 Ellenvilágítás

Az  ellenvilágítás  semmi  egyéb,  mint  két 
fényforrás egymásnak ellentétes irányból.

Fényforrást említettem vakuk helyett, ugyanis 
fontos  fejben  tartani,  hogy  szabadtéri 
fotózáskor  valójában  akkor  is  két 
fényforrásod  van,  ha  egy  vakuval 
fényképezel.  Ahelyett,  hogy  megpróbálod  a 
napsütés  okozta  károkat  kiküszöbölni,  vagy 
csökkenteni, inkább el kellene gondolkoznod 
rajta, hogyan használhatnád a napot fő-, vagy 
segédfényként. 

A  fotó  lejjebb  egy  ötödikest  ábrázol,  aki 
magát élő pajzsként használva védte ezt a fát 
iskolájában,  mikor  az  építőmunkások  egy 
iskolai  parkoló  építésekor  tévedésből 
majdnem kiszedték a növényt.

Ő  a  hős  a  történetben.  Szerettem  volna  ezt 
láttatni  a  fotón,  ezért  alsó  nézőpontból 
fotóztam  őt.  A  tiszta  háttérhez  arra  volt 
szükség, hogy a nap jobbra fentről süssön, a 
fényképezőgép mögül.

Nagyon  könnyen  megoldhattam  volna  a 
dolgot  egy  kis  derítővillantással,  ha  csak  a 
modell arcára nézvén rossz irányból sütő nap 
árnyékát  szerettem  volna  kiküszöbölni. 
Amennyiben  egy  kis  lámpaállvánnyal  (is) 
dolgozol,  akkor sokkal  hatékonyabban tudsz 
világítani.

A  vakut  manuálisra  állítottam  (1/2 
teljesítményre),  felraktam az  állványra,  úgy, 
hogy a fény a fényképezőgép mögül, balról-
fentről a lány arcát világítsa meg. Zársebesség 
1/250  természetesen,  hogy  megkönnyítse  az 
életem  a  vakuval,  és  a  zársebességhez 
megfelelő rekesz, hogy az égbolt megfelelően 
legyen kiexponálva.

Ebben az esetben a vaku a főfény,  és a nap 
lesz a hátteret megvilágító fény. Mérföldekkel 
jobb, mintha a gépen lévő vakuval derítettem 
volna.

Ez  az  ellenvilágításos  technika  nagyon 
előnyös akkor is, ha a modell mozog. Egészen 
addig, amíg a modell előtted keresztben halad 
át,  vagy  a  mozgásának  iránya  csak  20-30 
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fokkal tér el ettől (te pedig megközelítőleg a 
két  fényforrás  közötti  szögfelezőben  vagy), 
minden rendben lesz.

A  főiskolai  kosárcsapat  fotózásánál  is  az 
ellenvilágítás technikáját használtam. Két SB 
vakut  használtam,  mindkét  oldali  padsor 
közepének a legfelső fokán, és úgy állítottam 
a  csóvákat,  hogy  egymást  keresztezve  X 
alakot formázzanak, az X középpontja pedig 
nagyjából a kosár alatt legyen.

1/2  teljesítményen,  50  mm-es  látószöggel 
használtam mindkét vakut, ez általában éles, 
határozott megjelenést ad a fotóknak, F2.8 és 
ISO800  mellett  a  középvonaltól  a  túlsó 
kosárig. 

Sokat segít (sajnos drága is), ha külső akku-
pakkokat használsz a vakukhoz, főleg, amikor 
sokat  akarsz  villantani  fél  teljesítményen, 
vagy  nagyobbal.  A  sima  ceruzaakkuk  igen 
gyorsan lemerülnek ilyen használat mellett.

40



A világítás ABC-je

19 Ellenfény, mint főfény

Amikor  eldöntöd,  hogy  miként  fogsz  egy 
helyszínt fényekkel kiegészíteni, ne feledd el 
megfontolni  a  lehetőséget,  hogy  csak 
ellenfényeket használj.

Furán hangzik  a  megnevezés,  de gondolj  rá 
úgy, mint „kontúrfényre”.

 Nekünk,  akik  kiadványokkal  foglalkozunk, 
minden segítségre szükségünk van, hogy egy 
eseményt  biztosan  reprodukálhassunk.   A 
kontúrfény használata  pedig  igencsak ki  tud 
emelni egy fotót a többi közül.

Ráadásul,  ha  a  fényforrás  erős,  akkor 
árnyékokat  okoz,  amik  a  tekintetet  a 
fényforrásod irányába fogják vezetni.

Egyetlen kikötés, hogy a fényforrást rejtsd el 
a  fényképező  elől.  Ahogy  már  korábban  is 

említettem,  az  egy  jó  technika  (főképp  egy 
sötét szobában), ha a vakut háttal rakod fel, és 
megfordítod a fejét. Így az újratöltődést jelző 
LED fényét használhatod segítségként ahhoz, 
hogy komponáláskor  közted  és  a  fényforrás 
között maradjon valami.

A  bemutatott  képen  az  árnyékok  elárulják, 
melyik szereplő takarja el a fényforrást.  

Még  egy  dolog,  amit  meg  kell  jegyezned 
ezzel a fotóval kapcsolatban. Ez a kis, vázra 
rakható  vaku  körülbelül  30  méterre  van  a 
gyerekektől,  akik  épp  a  musical  utáni 
meghajlásukból tartanak próbát. 

Ezek a kis vakuk sokkal nagyobbat  képesek 
villanni,  mint  azt  gondolnád.  Igen  komoly 
távolságokkal  dolgozhatsz,  főképp,  ha kevés 
fényben fotózol.
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20 Egy portré a sarokban

Mi, újságírók, sok portrét fotózunk.

Ez a dolgok rendje. Mindig is így volt. Míg te 
erre talán agyi vakációként gondolsz (egy jól 
idomított csimpánz is tud pofafotót készíteni), 
a portréfotózás valójában nagyszerű alkalmat 
ad a világítás gyakorlására.

Mint már említettem, az alanyod valószínűleg 
nem  is  tudja,  hogy  ezt  az  egészet 
lenyomhatnád  30  másodperc  alatt  egy 
árnyékos helyen. 

Szóval  miért  ne használnád  ezt  a  megbízást 
egy  stresszmentes  esélyként  arra,  hogy 
fejleszd világítási készséged? 

Ehhez  pedig  ajánlom  a  gyors,  egyszerű, 
egylámpás sarok-portré módszert.

A  koncepció  egyszerű,  de  segítségével 
eljátszhatsz a világítási arányokkal, hogy lásd, 
milyen változást eredményeznek a fotón.

Az első számú bemutatóalany jó öreg anyám, 
Griselda  Strobist  (viccet  félretéve,  a  színész 
Bruce  Vilanch,   a  szerepéhez  illően 

megdolgozva a Hairspray című filmben, ahol 
Edna Turnbaldot alakítja).

A  nagyok  közt  is  játszó,  eleven  és 
részletekkel  teli  portréhoz  mindössze  egy 
ernyőzött  vakura,  egy  állványra  és  egy 
semleges sarokra van szükséged.

 Persze  nem  az  ökölvívó-sarokra  gondolok, 
hanem egy szürke, vagy fehér falúra. A dolog 
akkor  is  működik,  ha  a  falak  barnák,  vagy 
más meleg színűek.

Vissza az arányokhoz. Ennél a fotónál kettő is 
játszik.

Az első meghatározza , hogy mennyire legyen 
világos  a  háttér.  A  kérdéses  arány  a  vaku-
alany és a vaku-háttér távolságok aránya. Ez 
annyit  tesz, hogy ha a vaku sokkal közelebb 
van  a  témádhoz,  mint  a  háttérhez,  akkor  a 
háttered sötét lesz.

A portré derítőfénye a másik falról visszavert 
fény.  Ebben  a  példában  a  vaku  a 
fényképezőgép  bal  oldalán  volt,  kedves, 
biztonságos,  unalmas  45  fokban.  A 
fényképezőgép  jobb  oldalán  a  fal  volt.  (A 
sarkot alkotó másik fal lesz a tiszta háttér.)

A  második  szerepet  játszó  arány  a  vaku-
téma  :  vaku-derítőfal  távolság.  Másképp 
megfogalmazva  minél  messzebb  van  a 
derítőfal a vaku-téma együttestől, az árnyékos 
oldal annál sötétebb lesz.

Hogy  működik  ez  a  gyakorlatban? 
Egyszerűen.

Először  is,  fotózz  a  legmagasabb  szinkron-
sebességgel,  akkora  teljesítménnyel,  ami 
megvilágítja a témát f/5.6-on, vagy f/8-on. Ez 
lehetővé teszi, hogy a kép kellően éles legyen, 
és  kizárja,  hogy a  szoba  természetes  fényei 
zavarjanak.  Amennyiben  nem  tudod 
kikapcsoltatni  a  neonokat  (ahh,  neonok 
mindenütt vannak),  szükséged  lesz  zöld 
fóliára, hogy a színhőmérsékletet egyensúlyba 
hozd.

Akkor  kezdjünk is  neki.  A téma  az  oldalsó 
faltól  bő  fél  méterre,  a  vaku  szűk  méterre 
(ernyővel),  a  háttér  pedig  az  alany  mögött 
szűk másfél méterrel van. Lőj egy tesztképet, 
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vagy még jobb, ha a kezed használod (rakd 
oda, ahol majd a fej lenne), ezzel elég gyorsan 
megtalálod  a  pontos  beállítást,  mielőtt  az 
alanyod a helyére  kerülne.  Nagyon sok fotó 
készült  már  a  bal  kezemről,  mialatt  a 
világítást teszteltem.  

A  hátteret  világosabbra  szeretnéd?  Menj  az 
egész  cuccal  (vakuval  és  témával)  a  háttér 
felé. Sötétebbre gondoltál? Menj távolabb.

Ugyanez  működik  a  derítőfényre  is.  Menj  a 
téma/vaku  cuccal  az  oldalfal  felé  a 
világosabbért, messzebb a sötétebbért.

Ahogy  Velvet  Jones  mondaná:  „Egyszerű, 
mint amilyennek látszik”

A portréid azonban (az egyszerű pofafotókkal 
ellentétben)  jól  fognak  kinézni.  Ráadásul 
mindeközben  egyre  inkább  rutinból 
alkalmazható  és  magabiztosabb  világítási 
készséggel fogsz rendelkezni.
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21 Világítás szemüvegesekhez

Ez gyors, nem valami kifinomult, de a célnak 
megfelelő  lesz.  Amennyiben  tudod,  hogyan 
fotózz  portrét  anélkül,  hogy  a  szemüveg 
tükröződései  miatt  kellene  aggódnod,  akkor 
görgess az oldal aljára és haladj tovább.

Ha  azonban  a  szemüvegesek  voltak  a 
mumusaid,  ez  most  a  Homer  Simpson-féle 
„D'oh!”  pillanatok  egyike  lesz.  Ne  érezd 
magad rosszul, ha ez a felállás gondot okoz. 
Én is így voltam vele.

A  probléma  az,  hogy  amikor  valakinek  a 
megvilágítására  készülsz,  akkor  ösztönösen 
úgy  indulsz  neki,  hogy  az  arcot  szemből 
világítod. Ami egyébként rendben is van.

Egészen addig, amíg valaki szemüveget nem 
visel.

A  szemüveg  becsillanásainak  elkerülésére 
világíts  az  egyik  oldalról,  míg  az  alanyt 
fordíttasd  arccal  a  másik  irányba.  Ez 
ugyanakkor  nem  azt  jelenti,  hogy  teljesen 
oldalról, profilból kell fotóznod. Egy előnyös 
(a  kamera  és  az  alany  viszonylatában) 
háromnegyedes  harántállás  remekül  fog 
működni.

Gondolj  a  szemüvegre  eső  fényre 
billiárdgolyóként.  Mindenképp  vissza  fog 
tükröződni  a  szemüvegről,  akármi  történjék 
is. A lényeg a szemüveg olyan beállításában 
rejlik,  hogy  a  visszaverődő  fény  szöge 
ártalmatlanul  a  semmibe  vesszen.  A  hova 
igazából lényegtelen. Csak ne a kamerába.

Ha az alany a  fényforrástól  elfelé  tekint,  az 
már baba. Mindössze ennyi az egész.
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22 Távoli kemény fény

Még  egy  példa,  egy  további  világítási 
módszer,  mielőtt  rátérnénk  annak 
megtanulására,  hogy  miként  fejtsd  vissza 
mások világítását.  Mi több,  úgy indítalak  el 
ennek  a  gondolkodásmódnak  az 
elsajátításában,  hogy  végigvezetlek  ennek  a 
fényképnek a visszafejtésén.

Jobb  kifejezés  híján  “távoli  kemény  fény”-
nek fogom nevezni ezt a technikát. Ez a fotó – 
ahogy a színpadon felsorakozott, ellenfénnyel 
világított  fiatalok  is  –  jó  példa  arra,  hogy 
mekkora  hatótávolságot  lehet  elérni  egy kis, 
gépre  tehető  vakuval.  A  fényt  ebben  az 
esetben  egy  Nikon  SB-28  adta,  állványon, 
85mm-es  zoomállásban,  25-30  méterre  a 
tornászpalántáktól.

Valószínűleg  800-as  ISO-val  dolgoztam  (az 
expozíciós adatok nincsenek meg), de a fény 
mégis élessé teszi a fotót, és alacsonyabb ISO 
illúzióját  kelti  –  legalábbis  ahogy én látom. 
Továbbá  egy  korai  Nikon  D1-gyel  készült, 
ami közel sem teljesített olyan jól magas ISO-
n, mint a mai vázak.

Rendben,  a  módszer  ismertetése  közben 
bontsuk tehát részeire a fényt.

Nézd meg a képet. Jobb, vagy baloldalt volt-e 
a fény?

A bal oldalamon volt, ezt mutatja a középen, 
hátul, takarásban álló tornászlánynak a háttér 
jobb oldalán megjelenő árnyéka.

Kemény,  vagy lágy volt-e  a  fény?  Nos,  ezt 
mostanra  már  tudod.  Kemény.  Tökre  annak 
kell  lennie,  ha  30  méterről  lősz  egy  gépre 
tehető vakuval.

Milyen  világítási  aránnyal  dolgoztam?  Az 
árnyékoknak  a  falhoz  viszonyított  sötétsége 
megmutatja,  hogy  a  környezeti  fényt 
körülbelül másfél blendével tettem a vaku alá.

Szóval  –  azt  mondod  –,  a  tornatermek  nem 
úsznak nappali fényben. Hát nem. Legalábbis 
mifelénk  ez  a  helyzet.  Rendszerint  undorító 
nátriumgőz-világításúak.  A  vakuval  úgy 
tudtam ezt a legjobban megközelíteni, hogy a 
fénycsőhöz  való  szűrőt  tettem  fel  rá,  ezt 
állítottam be a vázon is, és a fehéregyensúly 
kompenzációt  levettem  -1-re  (egy  kicsit 
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melegebbre),  hogy  ezzel  „áthidaljam” 
valamelyest a kiegyensúlyozatlanságot.

Miből látnád, ha nagyon mellényúltam volna?

Ha  azt  mondod,  hogy  a  falon  látható 
(környezeti  fény  által  világított)  árnyékok 
színéből,  akkor jár  neked egy pirospont.  De 
egyébként  a  tornászok  árnyékos  oldala  is 
kicsit furán nézett volna ki. 

Mi a helyzet a tornászokkal az előtérben? Ők 
közelebb  voltak  a  vakuhoz,  mégsem kaptak 
erősebb fényt. Miért?

Ez az, ahol másodszor is jól jön az SB-28-as 
85mm-es állásának keskeny fényvetése.

Mivel  ez  egy  szabályozott  fénycsóva,  kicsit 
“puhíthattam”  a  megvilágítás  szélét,  néhány 

fokkal  felfelé  irányítottam.  Így  a  gerendán 
álló gyerekek a fő fénysugárba kerültek, míg 
az  elöl  levők  csak  a  szélébe,  a  csökkenő 
erősségű  alsó  részébe.  Miért  így  csináltam? 
Teljesen  szubjektív  választás  volt.  Az 
előtérben  álló  gyerekek  helyett  a  gerendán 
levőket akartam hangsúlyozni. Az elöl lévők 
világosabbak  lettek  volna,  ha  nem 
csökkentem a rájuk eső fényt.

Ennek  a  fotónak  a  sikere  nem  maga  a 
végtermék (nekem tetszik, de nem a legjobb), 
hanem sokkal  inkább  az  a  különbség,  hogy 
milyen lett volna a fotó – nagyon gyenge –, 
ha vaku nélkül készült volna a nagy és sötét 
tornateremben. 

És  más,  gépen  levő  vakus  módszer  se  igen 
tudott volna segíteni. 
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23 Más fotósok világításainak visszafejtése

Rendben, ha eddig figyeltél (és nem cserepes 
virág  vagy),  akkor  már  van  elképzelésed 
arról,  hogy milyen fénynek milyen a hatása. 
Ezzel foglalkozzunk csak egy kicsit. 

Nem tudod elrejteni,  hogyan  világítasz  meg 
valamit.  A fénynek mindene – stílusa, színe, 
iránya,  mérete,  sugárformája,  szóródása,  stb. 
– kitalálható,  ha a szemlélő fotósnak a fülei 
közt van valami. 

Képes  lehetsz  rá,  hogy visszafelé,  a  fotóból 
felépítsd a világítást.

Itt van pár kezdésnek:

K: Honnan jön a fény?
V: Az árnyékok elárulják neked.

K: Esetleg több fényforrás van?
V: Ha úgy tűnik, a fény több irányból jön 

(tételezzük fel, hogy nincsenek tükrök), 
akkor valószínűleg. Esetleg még vizsgáld 
meg a nem illeszkedő árnyékokat.

K: A vaku fénye színezve volt?
A: Nos, a fénycsöves megvilágítás, hm, 

mondjuk fehérnek néz ki? Helyben 
vagyunk. Ugyanígy a villanykörte, stb.

K: A fény egy meghatározott, kis részen esik?
V: Szűkítő, vagy méhsejtrács.

K: Mi a legegyszerűbb módja, hogy egy 
portrénál a szemből jövő fény stílusát 
megállapítsam?

V: A szemek tükrökként működnek, látod 
bennük a fényforrásokat. Ha 
napszemüveget visel, akkor pedig főképp 
nyertél. Kivéve, ha retusálták. És nem, 
utóbbit nem teheted meg, ha újságíró 
vagy. Akkor sem, ha Strobista.

K: A fény közel volt?
V: Figyeld meg a gyengülését a modellen! Ha 

gyorsan  fogy,  akkor  igen.  Lassan,  vagy 
nem gyengül? Akkor nem. 

K: A fényforrás nagy volt?
V: Függ attól,  milyen  közel volt.  Egy kicsi, 

vakupapucsba  csúsztatható  vaku  egy 
makrófotón, bő fél méterre a tárgytól úgy 
néz ki,  mint  egy softbox. A Nap,  ami  a 
legnagyobb  használt  fényforrás,  egy 
93.000.000 mérföld méretű dolog. Ennyit 
arról, hogy a témához képest mekkorának 
tűnik a fényforrás.

K: A fény folyamatos, vagy villanófény?
V: Ez kemény dió. Használhatsz természetes 

fényt  is  ahhoz,  hogy  bolonddá  tedd  az 
embert. 

K: Hogy csinálják, hogy a borult ég olyan 
neon-kék lesz?

V: A fényképezőgép fehéregyensúlyát állítsd 
izzóra,  amitől  a  korábban  szürke, 
semleges  eget kéknek mutatja.  Alexpózd 
az eget (egy rekesszel a középszürke alá), 
a  jobb  hatás  kedvéért.  Ezután  a  vakura 
rakj CTO fóliát,  ettől a vaku fénye fehér 
lesz, és meg is volnánk.

K: Ez kezd véletlenszerűnek és 
összefüggéstelennek hatni. Jól vagy?

V: Igen, az. És nem. Nem vagyok jól. Itthon 
vagyok,  belebetegedve  a  munkába,  úgy 
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érzem  magam,  mintha  egy  vonat  ment 
volna  át  rajtam.  Majd  folytatom,  ha 
tisztább leszek. 

Azonban  remélem,  hogy  már  kezded 
kapizsgálni:  nincsenek  titkok,  ha 
világításról van szó.

Csak fizika az egész.
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24 Ismerd meg a vakud

Kockáztatva azt, hogy olyannak fogok tűnni, 
mint aki nem ismeri a mértéket, beszéljünk a 
gyakorlásról és — jobb megnevezés híján — 
a „vakuzástól való félelemről”. 

Most,  hogy  már  átrágtuk  magunkat  egy 
csomó  módszeren  és  szerkezeten,  ideje 
fejleszteni  a  legalapvetőbb  eszközt;  a  füleid 
közötti területet.

Amikor  a  vakuhasználatra  kerülne  a  sor,  a 
legtöbb  fiatal  fotóriporter  elköveti  azt,  amit 
egy  teniszjátékos  átfordított  ütésnek13 hív. 
Esetemben  (és  feltételezem  mások  esetében 
is) ennek sokkal több köze van a vakuzástól 
való félelemhez.

A problémának két oldala van.

Először  is  a  vaku  elképesztően  rövid  ideig 
villan. A tízezred másodpercnyi villanási idő 
tipikusnak  mondható  kis  teljesítményre 
szabályozott  manuális  vakuzásnál,  vagy  ha 
TTL módban egy kis fényt adunk a témához. 

Ezt  nagyon  nehéz  felfogni,  még  kevésbé 
elképzelni,  nem is  beszélve  ennek a  tudatos 
felhasználásáról, irányításáról.

Másodszor  riporter  ősatyáink  a  „Tri-X14,  F8 
és legyél  ott”  megközelítésben dolgoztak.  A 
vaku nélkül történő fotózás volt  az egyetlen 
„tiszta, etikus döntés”. 

Gregory Heisler, aki régóta az egyik kedvenc 
fotósom a világítást tekintve, még viccelődött 
is  ezen,  mondván,  hogy  az  igazán  etikus 
fotózáshoz pakold ki magad az űrbe és onnan 
fotózz le a Földre egy nagyon csendes Leicára 
rakott 50mm-es objektívvel, Tri-X-re. 

Vagyis,  ha  egyáltalán  nem  akarod 
befolyásolni  a  szituációt,  miért  nem hagyod 
ott inkább a helyszínt? 

Az idők változnak. A riporterkedés is. Sajnos 
az a meglevő fény mankó érv még mindig túl 
13 Az átfordított  ütés  azt  jelenti,  hogy  a  fonákra 
érkező labdát a játékos mégis inkább tenyeressel 
adja vissza.
14 A Tri-X a Kodak cég által 1954-ben bevezetett 
nagyérzékenységű  (ISO  200)  fekete-fehér  film 
volt,  Napjainkban  ISO  320  és  400 
érzékenységben kapható.

hatékonyan akadályoz meg bennünket abban, 
hogy már fiatalon megtanuljunk világítani. 

Példának okáért korai ősatyáinknak (valamint 
sajnálatosan  kevés  ősanyáinknak,  akiknek 
eredményeit nem akarom elvenni) nem kellett 
azon  aggódnia,  hogy  a  nátriumgőzlámpák 
milyen színeket produkálnak majd a másnapi 
színes újságban.

Ez  azt  jelentené,  hogy  menőnek  számít 
minden helyszíni portréra feldobni egy tüzes, 
a ’80-as éveket idéző bíbor hajfényt?

Valószínűleg nem.

Viszont a fény csak egy eszköz. Tudnod kell, 
szükség  esetén  hogyan  és  miként  használd. 
Szóval  ne  ess  bele  a  „csak-a-meglévő-
fénynél-lehet-fotózni”  hibába.  Attól,  hogy 
tudsz  vakuzni,  még  mindig  választhatod  az 
éppen rendelkezésre  álló  természetes  fények 
melletti fotózást.

Hiszen az mindig ott van. 

Felejtsd el hát a kifogásokat és tanuld meg a 
trükköket. 

Valami olyasmit fogok most elmesélni, amitől 
valószínűleg  nagyon  nevetséges  leszek  a 
lapnál  dolgozó  munkatársaim  szemében. 
Különösen a sportfotósokéban – akikből van 
néhány nagyon tehetséges.

Szóval:

Régen szokásom volt üldögélni a díványomon 
a  TV  előtt  profi  amerikaifutball-meccseket 
nézve,  miközben  a  játékot  „fotóztam”  egy 
motoros  Nikon  F2-vel  és  egy  180  mm-es 
objektívvel.

…

Még mindig itt vagy? Rendben. 

Az ok, amiért ilyen együgyű dolgot tettem, az 
volt, hogy 1.) szerettem azt tettetni,  hogy én 
ott  vagyok a  meccsen  fotózni  (hé,  nagyon 
fiatal  voltam)  2.)  ez  volt  a  legjobb  módja, 
hogy  fejlesszem  az  időzítésem,  mint 
sportfotós,  két  péntek  esti  edzőmeccs-
megbízatásom közt.

Lököttség? Tutira.
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Segített az időzítésemben? Biztosra veszem. 

Mit tettem, ha rámnyitott a szobatársam? Hát, 
természetesen  azt  mímeltem,  hogy  éppen  a 
gép zársebességeit ellenőrzöm …

A  fentieket  azért  mesélhettem  el,  hogy 
felhívhassam  a  figyelmed  a  következőre. 
Semmi  nem helyettesíti  a  gyakorlást,  bármi 
módon  szerzed  is  meg.  Bármit  akarsz 
megtanulni,  azt  gyakorolnod  kell.  Ha  nem 
gyakorolhatsz  az  éles  megbízatásokon  (attól 
félve,  hogy  elcseszed  azokat),  akkor  az 
egyetlen  lehetséges  útnak  a  kísérletezés 
marad.

Fénnyel  dolgoztam  az  elmúlt  húsz  év 
legnagyobb részében.  A legutóbbi  hónapban 
egy egész estét töltöttem a szobámban azzal, 
hogy  egy  vakuval  új  világítási  technikát 
dolgozzak  ki  egy  élettelen  tárgyon.  (A 
macska már tudja, hogy ilyenkor menekülnie 
kell).

Azon  az  estén  egy  wolfram-izzóval 
megvilágított  szobában  szórakoztam  egy 
napfény-színhőmérsékletű,  szűkítővel  ellátott 
vakuval.  Gyártottam  jópárszáz  igen  hülyén 
kinéző  szánalmas  kudarcot.  És  három,  vagy 
négy képet, ami nagyon tetszett. 

Ami pontosan hárommal,  vagy néggyel több 
annál,  mint  amit  gyakorlás  nélkül  kaptam 
volna.

A digitális technika nagyszerű erre. Próbálj ki 
egy új módszert, kövess el hatalmas hibákat. 
Nézd meg a visszajelzőt. Kövess el még jópár 
nem-annyira-nagy hibát,  miközben csiszolod 

az ötleted, vagy a módszert. Újból nézd meg a 
visszajelzőt. Kezdd el megérteni a lényeget.

Most  próbáld  ki  a  technikát,  ahogy 
pillanatnyilag  felfogtad,  többféle,  különböző 
környezetben a házadban, kültéren, akárhol.

Ha a párod megkérdezi, mi a fenét is csinálsz 
a  teniszcipőjével  két  vaku  kereszttüzében, 
feleld  azt,  hogy az  egyik  vakud,  öhmmm… 
hibásan  üzemel  (ami  technikai  értelemben 
helyes is, időleges kezelői ostobaság folytán), 
és éppen ezt ellenőrzöd.

Ugyanez  a  munkamenet  a  fények 
beállításakor is. Érj el addig a pontig, hogy 1-
2  perc  alatt  fel  tudd  állítani  a  vakukat, 
miközben a leendő alannyal beszélgetsz, hogy 
egy hullámhosszra hangolódjatok. 

A  legutolsó  dolog,  amivel  szembesülni 
akarsz, az, hogy az idővel hadakozva izzadsz 
és küzdesz a lámpák felállításával, miközben 
egy  nagykutya  vezérigazgatót  kellene 
fotóznod egy magazin címlapjára.

A  katonáknak  van  egy  mondásuk  a 
gyakorlattal kapcsolatban:

„A  lassú  az  problémamentes,  és  a 
problémamentes az gyors”

Csak az újra és újra megismételt gyakorlattal 
fogsz  tudni  gyorsan  felállítani  egy  olyan 
világítást,  ami  sokkal  jobb  képet  fog 
eredményezni anélkül, hogy közben elszúrnád 
az  egyetlen  esélyed  az  alannyal  való  jó 
kapcsolat  kialakításához,  amire  szintén 
szükséged lesz, hogy meglegyen a képed.

Most már megértetted a lényeget. Gyakorolj!
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25 Figyeld a villanást! – Nézz a vakuba!

Ahogy már korábban is említettük, a vakuból 
egy  szempillantás  alatt,  impulzusszerűen 
kiáramló fényt nagyon nehéz megfigyelni.Na 
persze magát a villanást nyilván látjuk. Arra 
akarok  kilyukadni,  hogy  nehéz  elképzelni, 
hogy  is  fog  majd  mutatni  (a  képen)  – 
legalábbis  amikor  még  tanulgatjuk  a 
világítást.

Nekem legalábbis nehéz volt.

Volt  egy  tanárom  a  floridai  egyetem 
fotóriporter szakán (a Miami Herald egykori 
fotósa,  John Walther),  aki  azt  mondta,  csak 
villantsam el a vakut és nézzem meg a hatását 
a modellen/falon/bármin.

Lelki  füleimmel  még most  is  hallom, ahogy 
mondja:

“Láttad  ezt,  Dave?  Nekem  kábé  5.6-os 
rekesznek  tűnik  400-as  érzékenység 
mellett…”

“Ühüm. Igen, úgy tűnik, Mr. Walther, ha Ön 
mondja…”

Sosem tudtam biztosan, mikor viccel és mikor 
mondja  komolyan.  Ő  egy  legenda  volt, 
legalábbis  a  fekete-fehér  technika  műszaki 
kérdéseivel  kapcsolatban.  Állítom,  hogy  ha 
csak  ránézett  egy  tálca  kristálytiszta 
fixíroldatra,  meg  tudta  mondani,  hogy  még 
hány papírkép előhívására jó.

Igazából  sosem fogom megtudni,  hogy csak 
ugratott-e.  Mindenesetre  a  fickó  tényleg 
tudott valamit a világításról.

Mindemellett  arra  késztetett,  hogy 
gondolkodjak  –  és  könnyen  lehet  ,hogy 
elsősorban ezt akarta elérni.

Akkoriban  volt  néhány  kvarcüveg 
halogénlámpám  (Lowel  gyártmány,  Tota 
típus).  Azokat  ragyogóan  tudtam  használni, 
mert  végig  láthattam  a  létrehozott 
fényviszonyokat.  Na  de  vakuval? 
Esélytelennek láttam a dolgot.

Egyszercsak,  később,  azon  kaptam  magam, 
hogy lelki szemeimmel még azelőtt  láttam a 
lámpák  fényét,  hogy  bekapcsoltam  volna 

őket.  Miért?  Mert  addigra  már  elég  sokszor 
tapasztaltam a hatását.

Ha  belegondolunk,  ez  elég  fura,  nem? 
Hogyhogy előre  látom (bekapcsolás  előtt)  a 
lámpák fényét, de nem látom előre a vakukét? 
(Ugyan már, Dave!)

Mindenki tudja, milyen hatást hoz majd létre 
egy zseblámpa, ha bekapcsoljuk. De hogy egy 
vaku? Amint egy vaku fényét próbálnánk meg 
elképzelni, hirtelen mintha csak annyi eszünk 
lenne, mint egy tál lencsének.

Ez  a  felismerés  eléggé  mellbevágott  akkor. 
“Ha úgy képzelném el a kis Vivitar vakumat, 
mint  egy  nagyon  erős,  folyamatos  fényű 
fényforrást, előre látnám, el tudnám képzelni 
a fényhatást, amit létrehoz.”

Ez  maga  volt  a  megvilágosodás  egy 
magamfajta  zöldfülű,  főiskolás  kattintgató 
számára.  A  dolog  működött.  Nem  tudtam 
megítélni a fény mennyiségét, viszont erre ott 
volt a fénymérő (addig is, amíg nem létezett a 
TFT kijelző).  Ellenben most  már  előre  meg 
tudtam ítélni a fény minőségét (milyenségét). 
Többé-kevésbé azóta is ezt csinálom.

Az  agyamban  van  egy  automatikus 
fényerőszabályzó,  amely  nagyon 
kényelmesen  együttműködik  a  Nikon 
Speedlight  vakukkal,  illetve  a  folyamatos 
fényforrásokkal.  Egyébként  is,  az  expozíciót 
egy percbe sem telik a helyére tenni. Nem a 
fény erőssége a fontos, hanem a milyensége 
(mit tesz, mit és hogyan mutat meg).

Próbáld  ki!  Próbáld  először  kemény 
fényekkel,  annak  ugyanis  könnyebb 
elképzelni a hatását. 

Aztán tanulmányozd, hogyan hat az irányított 
(szűkítővel szétterjedésében korlátozott) fény. 
Aztán pedig a lágy fény. 

Visszaverten  villantasz?  Képzelj  a  falra  egy 
ablakot,  mintha  abból  jönne  a  fény.  Meg 
fogsz  lepődni,  hogy az  agyad  máris  elkezdi 
kirajzolni, hogy néz majd ki a fény.

Egy pillanatig visszatérve Mr. Waltherre, azt 
hiszem, tényleg tudott valamit.
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Ha  például  állítasz  a  vakud  zoomján,  az 
befolyásolja  a  fényforrásod  nagyságát  (a 
fényforrás  ebben  az  esetben  a  derítőfelület, 
amire villantasz).

Villantsd el a vakut, miközben nézed a falat! 
Persze,  az  egész  csak  egy  tízezred 
másodpercig  tart,  de  látni  fogod,  mert  ez  a 

pillanatkép szinte beleég a szemed csapjaiba 
és pálcikáiba.

Hova  esik  a  fény  (a  falon)?  Mekkora  a 
fényfolt? Ha azon a helyen lenne egy akkora 
ablak,  milyen  fényt  vetne  az  alanyodra? 
Kezded kapisgálni?
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26 Légy a vaku

Az egyik legnagyobb morgolódásom (és úgy 
hiszem,  másoké  is)  a  kicsi,  elemről  táplált 
vakuk  használatával  kapcsolatban  a 
modellező fény hiánya. 

Ennek az oka az, hogy a modellező fény sokat 
eszik. Sajnos a kaja  – 220-nál – a falból jön, 
vagy  nagy,  nehéz  akku-pakkokból.  A  ki-be 
kapcsolós modellező fényeket arra találták ki, 
hogy ne fogyasszanak sokat, de emiatt nem is 
adnak túl sok fényt.

Tehát,  ha  extrém hordozhatóságot  szeretnél, 
feledkezz meg a modellező fényről. Nincs is 
rá szükséged. Tudod, hogy néz ki a kemény 
fény. Tudod, hogy néz ki a lágy fény. Tehát 
nincs is szükséged rá, hogy ezeket lásd.

Azt szeretnéd tudni,, hogy A) hová fog esni a 
vaku  fénye,  valamint  B)  lesznek-e 
tükröződések?

A tükröződések  nagyon  egyszerűek.  A fény 
úgy működik, mint egy billiárdlökés. A csóva 
tükröződni  fog  a  felületről,  méghozzá  a 
beérkezéssel  megegyező  szögben,  de 
ellenkező irányban. Ezért tanultuk meg, hogy 
a  szemüvegeseket  rézsútosan  beállítva 
fotózzuk.  A tükröződések  léteznek  továbbra 
is,  csak elmozdítottuk őket a fényképezőgép 
irányából.

Csinálhatsz egy próbavillantást is, és közben 
figyelheted  a  majdan  a  fotón  szereplő 
környezetet  –  főképp  a  csillogó,  vagy 
üvegfelületeket  –,  hogy  ellenőrizd  a 
tükröződéseket.  Csak  arra  kell  figyelned, 
hogy  abból  a  pontból  veszed  szemügyre  a 
dolgokat, ahonnan majd a fotót is készíted.

Ez egyszerűbb, mint gondolnád. Próbáld ki!

Tehát  hová  esik  a  fény?   Ez  az  egy  nagy 
különbség, és fő ok, amiért a legtöbb ember 
modellező fényt használ.

Erre is van egy egyszerű megoldás.

A  témát  a  környezetével  már  eddig  is 
körbejártad, megnézted különböző szögekből, 
nézőpontokból,  hogy  kiválaszd  a  megfelelő 
nézőpontot.  (Ez  mindenképp  hasznos,  tedd 
meg.)

Meg kell szokd, hogy a világításnál ugyanígy 
teszel.  A  legjobb  alkalom  erre,  amikor  a 
világítást szereled össze, állítod be.

A  különbség  a  fényképezőgép  szöge  és  a 
világítás szöge közt nagyban meghatározza a 
fotód  minőségét,  tehát  mindkét  irányt 
tudatosan  figyelembe  venni  jó  dolog,  amit 
nem árt megszokni.

Az még fontosabb, a fényforrásodtól a témára 
tekintve  pontosan  azt  látod,  amit  a 
fényforrásod  fog  látni.  Éppen  ezért  egy  kis 
gyakorlással  nem  is  lesz  már  szükséged 
modellező fényre. 

A  fény  (hacsak  nem  egy  fekete  lyuk 
szomszédságában dolgozol) egyenes vonalon 
terjed.  Ha  a  témát  ugyanabból  a 
perspektívából  nézed,  mint  ahogy  a 
fényforrásod látja, akkor saját magad válsz a 
beállítófénnyé.

Egy  kis  gyakorlással  ez  nagyon  gyors 
műveletté  válik.  Főképp,  ha  a  folyamatot  a 
lámpák felállításánál végzed el.

Tudom, furán hangzik. 

Csak próbáld ki!
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27 Ne hagyd, hogy a jó világítás elrontsa a fotót!

Az  elektronikus  levelezésből,  amit 
olvasóimmal  folytatok,  az  a  benyomásom 
támadt,  hogy  létezik  valamiféle  kisebb, 
fellelkesült hadsereg, az Új Villantók serege, 
akik készek átvenni a hatalmat a földön egy 
csupán 60 ws-os (használt) vakuval.

El  kellett  tűnődnöm  azon,  hogy  azok  a 
motorosok,  akik  Románia  különböző  utcáin 
motoroztak pár nappal ezelőtt, mit gondoltak, 
amikor megláttak egy fotóst – felszerelve egy 
vakuval,  egy  lámpaállványon  –  aki  egy 
nagyon  jól  megvilágított  fát  fényképezett. 
Nem én találtam ki.

(Azt  gondolom,  a  reakcióban  szerepelt 
valamiféle román megfelelője a drognak.)

Nem,  én  nem  csinálok  tréfát  a  kedves 
olvasóból,  dehogy!  Távolról  sem.  Úgy 
gondolom,  ez  nagyszerű.  A  gyakorlás  által 
jobb  leszel,  és  az  első  naptól  kezdve  látok 
egyfajta  megnyilvánulást,  valami  őszinte 
lelkesedést  az oldalon, és ez tényleg nagyon 
jó  érzéssel  tölt  el,  amikor  a  lappal 
foglalkozom.

Amióta  elindítottam  ezt  az  oldalt,  hogy 
segítsek  az  embereknek  elkerülni  azokat  a 
hibákat, amiket fiatal(abb) fotósként vétettem, 
egyet azért megfigyelhettél:

Újonnan  talált  rajongásodban  a  fotó-
megvilágítás  iránt  egyre  emlékezz!  Ne 
kényszeríts bele különleges megvilágításokba 
olyan témákat, amik jól (vagy sokkal jobban) 
mutatnak természetes fényben.

Ezt  azért  mondom,  mert  mindig  erős 
hajlandóságot  érzek,  hogy  egy  soron 
következő munkánál akármelyik frissen tanult 
trükköt  bevessem.  Kétlem,  hogy  csak  én 
szenvednék ebben a pszichózisban.

A fotósújságírás hierarchiájában a tartalom és 
a pillanatok ütik a jó megvilágítást. Ha csak a 
megvilágításra  koncentrálsz,  a  másik  kettőt 
szinte figyelmen kívül hagyva, akkor te is, a 
képeid is rossz irányba fognak haladni. 

Hasonló eset: tegnap a bíróságra sétáltam, egy 
meghallgatásra,  John  Allan  Muhammad 
meghallgatására  (a  gyanúsítottja  a  2002-es 

washingtoni  mesterlövész  gyilkosságoknak), 
felszerelkezve  vakuval,  állvánnyal,  ernyővel 
és rádiós kioldóval.

Természetesen,  hiszen  nekem  ez  az  alap 
felszerelésem,  amit  magammal  viszek  a 
fényképezőgéppel,  ha  beltérben  kell 
fotóznom. 

Megkaptuk a lehetőséget, hogy lefotózhassuk 
a  főszereplőit  a  második  bírósági 
tárgyalásának (Maryland hatáskörébe tartozott 
ekkor),  ami  a  Marylandben  történt 
gyilkosságok miatt  folyt.  Eléggé önelégülten 
éreztem magam,  amikor  kialudtak  a  fények, 
és  ISO1000  mellett  f2.8-on,  1/20  volt  az 
expozíciós  idő.  Csak  felraktam  az 
állványomra a vakum a sarokban, manuálisra 
állítottam,  a fehér mennyezetre  irányítottam, 
ráakasztottam  a  rádiós  kioldóm,  és  kész 
voltam fotózni ISO400 mellett 2.8-on 1/125-
del. 

A sztori igen rövid lett, az ügyvédek kezdtek 
aggódni, hogyan fog reagálni Mr. Muhammad 
belépésekor  a  9  videós  emberre  és 
ugyanennyi fotósra. Valódi médiacirkusz volt, 
és  a  tárgyalás  szempontjából  különösebben 
nem tiszteletteljes. 

Mikor észrevettük, hogy egy hajszálon múlik, 
hogy  a  bíró  kidobasson  mindannyiunkat, 
gyorsan megegyeztünk abban, hogy hagyjuk, 
hogy az AP embere, Chris Gardner fotózzon – 
a rendelkezésre álló fények mellett – a csapat 
fotósaként,  hogy esélyünk legyen valamiféle 
fotóval távozni.

Szerencsések  voltunk.  Bejött  a  dolog,  és 
Chris-szel  a  következő  órát  CD-k  írásával 
töltöttük el, hogy mindenkinek meglegyen az 
egész sorozat. 

Vissza  a  lényegre,  a  nap  folyamán  Chris 
megkérdezte párszor: „ Te mindig magaddal 
cipeled a lámpaállványt, mint most?”

„Igen,  persze”  -  mondtam neki.  -  „Nem túl 
nagy dolog ezt  a kevéske cuccot a vállamra 
dobni,  akkor  meg  miért  ne?   Amíg  tudom 
cipelni magammal, hol itt a veszteség?”

Rendben, a hátrány körmönfont és trükkös.
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Az egészben az a veszteség, hogy bemész, és 
tervezed  a  világítást.  És  a  kőbe  vésett 
elképzeléseid  miatt  kihagysz  egy  elkapott 
képet,  vagy pillanatot.  Miért?   Mert  –  jobb 
kifejezés  híján  –  nem  hagytad,  hogy  az 
események  szervesebben  formálják 
önmagukat.

A  fényre  én  a  következőképp  tekintek:  A 
hozzáadott fények elsődleges előnye az, hogy 
javítani  tudok  az  amúgy  nem  túl  nyerő 
megbízatás minőségén. Egyszerű, mint a faék.

Ugyanezt mondhatnád a portrékra is, de nem 
mindig  ez  a  helyzet.  A  vaku  fényére  egy 
lehetőségként próbálok  tekinteni,  mely  a 
megbízatás  helyének  rendelkezésemre  álló 
fényei  mellett  létezik.  Úgy  lépek  be  egy 
helyre,  hogy  készen  állok  használni  a 
vakumat,   egy  ablakot,  egy  asztali  lámpát, 
neon, vagy napsugarat – bármit,  ami van. A 
fentiek bármelyikét, vagy mindegyikét.

Csak  ne  úgy menj  be,  hogy kizárólag  kőbe 
vésett  világítási  technikáidat  vagy  kész 
használni. 

A  tehetség,  hogy  nyitott  vagy  arra,  hogy 
megtalálj  olyan  dolgokat,  amiket  más  nem 
talál  meg,  nem  vesz  észre,  véleményem 
szerint  az  egyik  legnagyobb  erőssége  egy 
fotósnak, amit magáénak tudhat. Állj készen, 
hogy  jó  dolog  történjen.  Tartsd  nyitva  a 
szemed.

És ha nem ilyen a helyzet (vagy elsődlegesen 
nem is  volt  várható),  akkor  találj  ki  valami 
ötletes megvilágítást, és hozd össze jól.

Egy  kalapácsnak  minden  csak  egy  szögnek 
tűnik. Itt a csapda. Ne légy te a kalapács.

A  világítás  kiegészítése  egy  nagyszerű 
lehetőség.  Csak  ne  tedd  az  egyetlen 
lehetőséggé. A jó képet még mindig meg kell 
csinálnod  –  akár  kiegészítő  fényekkel,  akár 
nem.  Ráadásul  ilyen  módon  gondolkodva  a 
bevilágított képeidben is több élet lesz.
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28 Nagyszerű és ingyenes ötlet: gyűjts világítási megoldásokat

Ha átrágtad magad a Vakuzás ABC-n, és az 
„On assignment” részeken, még mindig lehet 
olyan  fotó,  aminek  a  világítását  nem  tudod 
megfejteni.

A mindenit, még egy oldalt is csináltunk erről 
a  dologról,  ami  arra  emlékeztet,  hogy 
frissítenem és bővítenem kellene most, ahogy 
a  pusztuljak-már-el-a-takonytól  ködén 
keresztül írok.

A  világítási  ábra  ötlete  hasonló  Strobistné 
technikájához,  amivel  rögzíti  az  általa  látott 
dizájnos  konyhákat,  és  (számára)  nagyszerű 
hajkölteményeket.

Noha  véletlenül  sem  tenném  egyenlővé  a 
puszta  világítási  terveket  olyan  epikus, 
kritikus  döntésekkel,  mint  egy  konyha 
újratervezése,  vagy  egy  frizura  kiválasztása 
(csak  arra  az  esetre,  ha  ezt  te  is  olvasod, 
drágám), de az elképzelés mindenképp jó.

A  gyakorlatban  nagyon  egyszerű  a  dolog. 
Amikor  csak látok  egy tetszetősen  világított 
fotót,  későbbi  felhasználásra  megpróbálom 
valahová elmenteni.

Amennyiben  az  ötlet  egy  kukába  készülő 
magazin  hasábjain  van,  akkor  egyszerűen 
tépd  ki  a  lapot.  Érdemes  esetleg  előre 
engedélyt  kérni  rá.  (Vagy  fejlessz  ki  egy 
elégségesen  hangos  köhintést,  hogy  ezzel 
nyomd el a zajt.)

Persze  ha  az  ötlet  egy  Idős  Mester 
festményének  reprodukciója  a  főiskolai 
könyvtárad  egy  értékes  kéziratában,  akkor 
más  a  helyzet.  Esetleg  firkants  le  néhány 
ötletet. A sitten nehéz ügy világítani…

Készíts egy folyamatosan bővülő listát a képi 
ötleteidről,  tedd  be  egy  borítékba,  vagy  a 
laptoptáskád  egyik  zsebébe,  és  meg  fogsz 
lepődni,  mennyire  szerves  és  ösztönös 
részeddé fog válni a világítási elképzelés.

Az elismert fotósok weboldalaival ugyanez a 
helyzet.  Egy Mac-en legalábbis a böngésződ 
képernyőjéről  bármit  könnyedén  ki  tudsz 
„nyomtatni”  a  merevlemezedre  egy  .pdf 
állományba.  Tarts  egy  könyvtárat  frankó 

cuccokkal arra az esetre, ha inspirációra van 
szükséged. 

Én  például  tartok  egy  fájlt  a  kaliforniai 
székhelyű  fotós,  Tim  Tadder  munkáiból. 
Mostanában igazán újszerű dolgokat csinál a 
fénnyel,  én pedig elkezdtem kísérletezni egy 
olyasmi,  az  alanyt  körbeölelő  világítással, 
amit  a  honlapján  látható  számos  fotón  ő  is 
csinál.

Mellékesen  ez  a  srác  10  évvel  ezelőtt  a 
főiskola  legalja  volt,  aki  egyik  kollégámat 
követte mindenfelé, miközben szívta magába 
a tudást.  Most meg odakint teker,  és igazán 
első osztályú dolgokat csinál.

Ez számomra több szinten is inspirációt ad.

Először is rettenet jól világít. Másodszor Tim 
nagyszerű példa arra, hogy valaki a hátsóján 
ücsörgés helyett nekilendülhet, és beleáshatja 
magát a munkájába és a technikai részletekbe.

Vedd  észre,  hogy  az  „inspiráció”  szót 
használtam,  nem a lenyúlást.  Az egész  nem 
arról szól, hogy majmolj valakit, hanem arról, 
hogy  a  stílusát  új,  felfedezhető  területként 
figyeld  meg,  és  azt  a  saját  látásmódodba 
olvaszd.

A különbség nagyon fontos.

Akárhogy is, még mindig Timet például véve, 
próbálok  egyfajta  körvonalazó  hatást  elérni 
két, vagy három olcsó kisvakuval. Már alakul 
egy kísérlet, majd feldobok egy teljes leírást, 
miután május 10-én lement az újságban.

Az  első  erőfeszítés  kapott  egy  2-est 
összességében,  vagyis  a  koncepció 
teljességgel működött, de a kivitelezésén még 
van  mit  dolgozni.  Ez  normális,  és  nem 
bukásként  értelmezendő.  Továbbra  is 
dolgozni fogok rajta, hogy a fényt finomabbá 
formáljam, és el ne feledjem, hogy a hangsúly 
sokkal inkább a képen (tartalom és érzelem) 
van, mintsem a dögös világításon.

Mike  Tyson  volt  a  csemege  az  első 
fotózáshoz. Túl azon, hogy némileg nyomott 
hangulatúvá tettem a képeket, többet (ah, úgy 
értendő,  hogy  legalább  valamit)  tennem 
kellett  volna  a  tartalmi  részért  is.  Dehát  3 
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fényt használtam igen szűk helyen. Az egyik 
maga a nap volt,  ami ki-be bújkált  a felhők 
mögül.  (Ez  az  én  kezdő  kori  kifogásom, 
amihez továbbra is ragaszkodom.)

Legtöbbször  tartok  magamnál  jegyzeteket, 
mivel  mindig  kombinálom  az  ötleteket  és 
technikákat  egy  megbízás  alatt.  Ha  van  20 

percem  egy  portréfotózás  előtt,  akkor  út 
közben  beugrom  egy  újságoshoz,  vagy  ami 
még jobb, egy lemezboltba. Szerintem érted, 
mire gondolok.

A vizuális serkentés ott van mindenütt.

Merülj  el  benne,  és  vezess  naplót.  Boldog 
leszel, hogy megtetted.

David Hobby alias Strobist, (http://strobist.blgspot.com) 

2006 március-május.
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29 A magyar változat elkészítésében részt vettek:

Fisher (http://fisher.hu     )

Gyurkó M. Dávid (http://e-arc.hu)

Kiss Géza (http://www.illuzioo  .hu   )

Mészáros Tibor (http://www.mikrosat.hu)

Radványi Tibor, BusinessPhoto (http://www.businessphoto.hu/)

Ziegler Gábor (http://www.orrmany.hu)
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