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1. BEVEZETÉS
Ebben a könyvben a kompozíció alapjairól írok, mégpedig reményeim szerint egyszerűen, közérthetően. Könyvem olyan egyszerű, fényképezni szerető amatőrökhöz
szól, mint amilyen én is vagyok. Az a célom, hogy mindenki, aki jobb képeket szeretne
készíteni és rászánja magát a tanulásra, minden különösebb előképzettség nélkül boldogulhasson.
Bármilyen felszereléssel fotózunk, a kompozíció ismereteinek elsajátításával tehetjük meg a legnagyobb lépést a jobb képek készítése felé. Ebben a könyvben csak az
alapokról lesz szó, azonban már ezek segítségével is sokkal jobb képeket készíthetünk.
Nemcsak el kell olvasni a könyvet, hanem az olvasottakat ki is kell próbálni. A bőséges
képanyag segíthet megérteni az olvasottakat, valamint azok áttanulmányozásával,
esetleges hibáinak felfedezésével is sokat tanulhatunk.
A fentiek ellenére ez a könyv nem tekinthető tankönyvnek, hiszen bizonyos mértékig a saját szemléletem, szubjektív meglátásaim is megjelennek a könyvben. Ennek
ellenére reménykedem benne, hogy a tisztelt Olvasó hasznosnak találja.
A fotózásban sok esetben nincsenek abszolút igazságok, ezért ebben a könyvben is
megjelenik a szubjektív véleményem, ahogy én látok bizonyos dolgokat. Másvalaki
természetesen más véleményt alkothat ugyanarról a dologról. Hogy ki hogyan látja,
sok esetben attól is függ, hogy a mérlegelési szempontok közül kinél mely szempont
élvez prioritást.
A fontosabb gondolatok, összegzések dőlt betűs bekezdésekben láthatók.
Nagy köszönettel tartozom páromnak, Nánási Katalinnak, aki felnőtt életem során
a társam volt, és aki jelentős mértékben támogatta, hogy ez a könyv elkészülhessen.
A könyvben szereplő írások, képek szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásukhoz kérem, hogy olvassa el a fentebb található licencfeltételeket.
Azért készítettem el ezt a könyvet, mert szerettem volna valamit örökül hagyni az
embereknek, akiktől oly sok szépet és jót (is) kaptam. Kérem Olvasóimat, hogy nézzék
el az esetleg előforduló hibákat.
A szerző
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2. A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI
Jobb képek készítéséhez nem drágább felszerelésre van szükség, hanem meg kell
tanulnunk komponálni. A komponálásnak sokkal nagyobb szerepe van egy kép hatásosságában, mint annak, hogy az mennyire tökéletes felszereléssel készült. Az igazság
az, hogy teljesen nem mindegy, hogy milyen felszerelésünk van, mert előny, ha jó minőségű képet tudunk készíteni, de ehhez nem kell csúcstechnikát vásárolnunk.
Fénykép készítésekor a térbeli valóságot a képmező síkjára képezzük le. A fotózás
során abban reménykedünk, hogy sikerül úgy befolyásolni a kép szemlélőjét, hogy ő is
átélhesse azt az élményt, amit mi a fotózás helyszínén átéltünk, elképzelhesse azt,
amit mi láttunk, vagy közvetíteni tudjunk felé valamilyen üzenetet.
A komponálásról a legtöbb embernek a zeneszerzés jut eszébe, amelynek során a
zenei alapelemekből megszületik a zenemű. A komponálás összeállítást jelent, mégpedig tudatos, előre átgondolt összeállítást. Nem véletlenszerűen kerülnek az egyes
elemek egymás mellé. A kompozíció a fotózásban is összeállítást jelent, csak itt nem
zenei elemekből, hanem képi elemekből keletkezik a végeredmény. A komponálás során a képmező megfelelő helyére képi elemeket helyezünk el. Eközben foglalkoznunk
kell az egyes képelemek egymásra hatásával is, valamint azzal, hogy csak azok a képelemek legyenek jelen a képmezőben, amelyekre szükség van, a feleslegesektől meg kell
szabadulnunk. Úgy kell komponálnunk, hogy a végeredmény megragadja és ott tartsa
a néző figyelmét, hasson az érzelmeire. A szemlélő a másodperc tört része alatt alatt
eldönti, hogy érdekes-e egy kép számára, és érdektelen kép esetén azonnal továbbáll.
Ne higgyük azt, hogy nincs szükség tudatosságra, mert ha „csak úgy” ösztönösen
kattintgatunk, akkor is van esélyünk arra, hogy előbb-utóbb kiváló kép keletkezzen.
Igen, valóban van erre esélyünk, csak az esélyesség mértéke a kérdéses. Én azt mondom, hogy ne bízzunk ebben, mert a gyakorlat ezt nem szokta igazolni, ugyanis nagyon kicsi az esély rá.
Látásunk, nézésünk sajátosságai elsődleges fontossággal bírnak a komponálás során, hiszen a képnek akkor kell hatást gyakorolnia a szemlélőre, amikor nézi azt. Egy
jó kép sem tetszhet mindenkinek egyformán, azonban ösztönösen vonzódunk a jól
komponált képekhez. Azért vonzódunk hozzájuk, mert vagy harmonikusnak, vagy érdekesnek találjuk őket.
A fény szépségének fontossága mellett a kompozíciós alapelvek ismerete a legfontosabb, mert ezek segítségével van lehetőségünk a szemlélő érzelmére ható fényképek
készítésére. A kompozíció alapismereteinek elsajátításával és alkalmazásával jó esetben ugrásszerűen megnőhet a hatásos képeink száma, bármilyen fényképezőgéppel,
vagy akár mobiltelefonnal fényképezünk is. Ebben a könyvben a teljesség igénye nél-
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kül szólok a kompozíció alapjairól, szabályairól. A legtöbb kezdő fotós azt szeretné, ha
lenne olyan kompozíciós könyv, amely alapján fel lehetne állítani valamilyen eljárást,
amelynek lépésein végighaladva, és a megfelelő pontokon meghozva a döntéseket, automatikusan jól komponált képet kapnánk. Ilyen azonban nem létezik.
A kompozíció szabályai nem kőbe vésett szabályok. Nincs olyan módszer, amelyet
automatikusan alkalmazva garantálná, hogy hatásos képet készítsünk. Mindig az
adott  helyzetre tekintettel kell figyelembe venni az összes lehetséges tényezőt, és az
alapján dönteni. Sok esetben az itt leírt szabályokkal homlokegyenest ellentétes döntést kell hozni.
A kompozíció szabályai az ember lelki sajátosságait veszik figyelembe a hatásosabb képek készítésének érdekében. Az egyes fejezetekben arról is olvashatunk, hogy
általánosságban milyen hatása van az adott tényezőnek a kép szemlélőjére.
Azt nem tagadhatjuk, hogy a képeinket néző emberek sem egyformák, ezért a képek megítélése is szubjektív. A képet szemlélő érzelemgazdaságától vagy érzelemszegénységétől, empátiaképességétől, lelki érzékenységétől, befogadóképességétől, lelki
alkatától erősen függ az, hogy egy adott  fénykép különös hatással van-e rá, vagy
nincs. Valaki úgy érezheti, hogy őt a kép látványa megváltoztatta, rengeteg pluszt
adott neki, valami újat mondott számára a világról. Ha más is megnézi ugyanezt a képet, előfordulhat, hogy rá nincs nagy hatással. Szubjektív mivolta miatt  nem lehet
olyan képet készíteni, amely mindenkinek egyformán tetszik, vagy csak nagyon ritkán
sikerül.
El kell ismernünk, hogy a kompozíció tehetség kérdése is, vannak ezen a téren nagyon tehetséges emberek, akik szinte „ösztönösen” jól komponálnak, és vannak akik
kevésbé tehetségesek, én magam ez utóbbi csoportba tartozom. A kompozíciós készség
azonban sok tanulás és sok gyakorlás útján mindenki számára fejleszthető. Már néhány alapvető szabály alkalmazásával jobb képek fognak születni, és a sikerélmény további tanulásra ösztönöz.
A szabályok megismerésén túl abból tanulhatunk leginkább, ha sokat nézegetünk
mások által készített  képeket, vagy akár a saját képeinket, akár jól komponáltakat,
akár nem. Felfedezhetjük a „rossz” képek hibáit, melyek azok a tényezők, amelyek
tönkreteszik a képet, vagy mik a zavaró részletek. A „jó” képeket nézve elgondolkodhatunk, hogy mitől jók, hogyan jelennek meg rajtuk a kompozíciós szabályok, vagy éppen valamely szabály megszegése tette azt jó képpé. Esetleg észrevehetjük, hogy az
adott témából sokkal többet is ki lehetett volna hozni.
A kulcsszó azonban a sok gyakorlás és az állandó tanulás, fejlődés. A befektetett
munkának meg lesz az eredménye. Először a szabályok szerint járjunk el, és ha azt
már jól begyakoroltuk, akkor gondoljunk azok megszegésére.
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2.1. SABLONOS KÉPEK ELKERÜLÉSE
Leggyakrabban olyan helyre megyünk üdülni, amely nagyon népszerű, felkapott,
és nagyon régen járnak oda kikapcsolódni az emberek. Ezeken a helyeken már rengeteg fénykép készült, a nevezetességeket már milliószor lefényképezték.
Ha a néző a korábban látott tucatképekhez hasonlót lát, akkor nem fogja azt érdekesnek találni. Gondoljunk bele, hány hasonló kép készült már a Mátyás-templomról,
a budai várról, vagy az Eiffel-toronyról. Ha mi is ilyet készítünk, akkor az senki számára nem lesz érdekes, legfeljebb azok számára, akik még sohasem látták azt a nevezetességet.
A korábban látott  képek is hatással vannak ránk, és arra próbálnak ösztönözni,
hogy mi is hasonló képet készítsünk, mert az olyan jól nézett ki. Hasonló a hatása a
képeslapoknak is. Nekünk azonban tudatosan el kellene térnünk ezektől, és saját látásmódunk szerint kellene elkészíteni ezektől eltérő képeinket, olyanokat, amelyek érdekesek lehetnek mások számára is.
Legyünk bátrak a komponálás során. Alapvető a szép fényviszonyok között történő fényképezés. Válasszunk szokatlan nézőpontot, érdekes perspektívát, olyan érdekes
témát keressünk, amelyet mások nem fényképeznek le. Teleobjektívvel koncentrálhatunk olyan érdekes részletekre is, amelyek másoknak fel se tűnnek.
Ha ismert dolgot újszerűen szeretnénk lefényképezni, akkor el kell tudnunk rugaszkodni a szokásos, sablonos formavilágtól, és újszerűbben, izgalmasabban kell bemutatnunk a már ismert témát. Enélkül nem fogjuk felkelteni a néző figyelmét, és
azonnal továbbáll. Célunk azonban nem ez, hanem el szeretnénk nyújtani azt az időt,
amit a néző képünk nézésével tölt.

2.2. ALAKZATOK ÉSZLELÉSE
Néhány mondatot írok az alaklélektanról (Gestalt pszichológia, Gestalt jelentése
„alak”), azonban csak a legalapvetőbb, a fotózással kapcsolatos főbb elvekkel, megállapításokkal foglalkozom. Az alaklélektan megállapításait kísérletekkel, tesztekkel is igazolni tudták. A Gestalt-elmélet számos alapelve a látáshoz kapcsolódik, ezért segíthet
a fényképek vonzóbbá tételében. Meg szerették volna érteni, hogy az ember hogyan
érzékeli a körülötte lévő világot. Az alaklélektan az alakzatok észlelésével foglalkozik,
azokkal a folyamatokkal, amelyek bennünk lezajlanak egy kép nézésekor, és ezáltal
kapcsolódik a komponáláshoz. A látvány észlelésével foglalkozik, amely az elemek elrendezésétől, kialakításától, megformázásától függ.
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A Gestalt-elmélet egyik alapvető állítása az, hogy az egész több, mint részeinek
összessége. Amikor szemlélünk egy képet, akkor az egyes képelemek nézése és felismerése közben hirtelen jutunk el az egész látvány megértéséig.
Egy másik fontos alapgondolat szerint amikor egy vizuálisan kaotikus látványt látunk, akkor agyunk a látványt könnyebben felismerhető formákká és mintákká
egyszerűsíti. A Gestalt-elmélet ezzel a mintafelismerési folyamattal ismertet meg,
amely akkor is végbemegy, amikor fényképeket nézegetünk.
A perceptuális (észlelési) csoportosítás elvei az alaklélektan igen fontos megállapításai:
1. Figura-háttér elválasztás (perceptuális szegregáció, vagyis észlelési elkülönítés):  A kép egyik része a „figura”, ez jelenti azt tárgyat, képelemet, amit éppen
nézünk, a kép többi részét „háttérnek” érzékeljük. Ahhoz, hogy egy „figurát”, azaz
egy alakot vagy egy képelemet észlelni tudjunk, annak el kell válnia a „háttértől”, azaz
a környezetétől. Egyszerre vagy csak a hátteret látjuk, vagy csak a figurát, a kettőt
együtt nem.
2. Közelség elve: Agyunk az egyes elemeket az egymástól való távolságuk alapján csoportosítja. Az egymáshoz közeli dolgok az ismerősség, összetartozás, esetleg a
meghittség érzését keltik. Ha belépünk egy szobába, ahol elég közel ül egymáshoz két
ember, tudattalanul akkor is ismerősöknek gondoljuk őket, ha valójában idegenek egymásnak.
3. Hasonlóság elve:  Az egymáshoz valamilyen tulajdonságaik alapján hasonló
elemeket egy csoportba soroljuk. Azonos színű, méretű, alakú, stb. dolgokat egy csoportba tartozóknak tekintjük akkor is, ha azok nincsenek közel egymáshoz.
4. Zártság elve:  A nagyjából egymás mellé rendezett, folytonos körvonalat nem
alkotó elemeket zárt körvonalként érzékeljük. Agyunk kiegészíti a látottakat, mert a
teljességet keresi. Ezt optikai illúziókban is kihasználják. Itt ne a körre gondoljunk, hanem egy alakzat, például egy háromszög "körvonalára".
Nézzük meg az alábbi ábrát, amelyen nincs ott a háromszög, mégis észleljük azt.
Ezt az optikai illúziót Kanizsa-háromszögnek nevezzük.
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2.1. ábra.

Elég az alakzat néhány jellegzetes pontját észlelnünk, mert tudattalanul belelátjuk
magát az alakzatot is, tehát képzeletbeli vonalak is elegendők egy alakzat észleléséhez.
Sokszor elég ha csak jelezzük, sejtetjük az alakzatot.
5. Közös sors elve: Az egy csoportba sorolt elemekről azt feltételezzük, hogy egy
egységet alkotnak, és eszerint viselkednek, valamint együtt mozognak.
6. Egyszerűség elve: Agyunk az egyszerű vizuális látványt részesíti előnyben. Az
egyszerű vonalakat, görbéket, alakzatokat kedveli. Szereti a szimmetriát és az egyensúlyt is.
7. Folytonosság elve:  A zártság elvénél írtakhoz hasonlóan agyunk hajlamos
folytatni a vonalakat és az alakzatokat a végpontjaikon túl is. A kép széléig futó vonalak esetében hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy a vonalak akár a képmezőn kívül is tovább folytatódnak.
Néhány egyéb elv, amelyek fontosak a komponálás szempontjából:
1. Konstancia (invariancia) elve: A tárgyak elforgatásuktól, elhelyezkedésüktől,
ábrázolásuk léptékétől (nagyságától), és a nézőponttól függetlenül felismerhetők.
2. Konstruktív percepció (konstruktív észlelés) elve: Ha nincs meg a szükséges vizuális támpont, agyunk akkor is kitölt egy alakzatot vagy területet. Ebbe bele
kell érteni az alakzat körvonalának kiegészítését is (zártság elve).
3. Emergencia: Ez egy folyamat, amelynek során ha elég ideig nézzük a kép részleteit (amelyek önmagukban nem tartalmazzák a megértéshez szükséges információkat), agyunk egy hirtelen lépéssel eljut az egész látvány megértéséhez.
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Az említett történések és folyamatok tudattalanul zajlanak bennünk a kép szemlélése közben. Az ismertetett, és a nem ismertetett, de alkalmazott  kompozíciós elvek
működése részben ezekre a szabályokra vezethetők vissza.
Nézzünk néhány példát is a fentiekre.
Figura-háttér elválasztás (perceptuális szegregáció)

2.2. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról

Ahhoz, hogy a „figurát”, azaz egy alakot vagy egy képelemet észlelni tudjunk, annak el kell válnia a „háttértől”, azaz a környezetétől. Elkülöníteni nemcsak a „szokásos”
módon, azaz kis mélységélességgel lehet, hanem például színnel is. Ezt láthatjuk a fenti képen, ahol a piros ruha kiemeli a modellt a környezetéből. Egy képen természetesen nemcsak egy „figura” lehet.
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Közelség elve
Az egymáshoz közel elhelyezkedő objektumokat összetartozóknak érzékeljük, míg
a távolabb lévőket kevésbé összetartozóknak.

2.3. ábra. Misha Voguel fotója a Pexels oldaláról

A ló és a modell feje közel helyezkedik el egymáshoz, ezért összetartozóknak érezzük őket.
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2.4. ábra. Misha Voguel fotója a Pexels oldaláról

Ezen a képen a ló feje a bal oldali lány fejéhez sokkal közelebb van, ezért őt érezzük a lóval igazán összetartozónak. A jobb oldali lány esetében a nagyobb távolság miatt ezt nem érezzük, inkább az a benyomásunk, hogy „csak úgy” ott van.
Hasonlóság elve
A hasonló alakú, méretű vagy színű objektumok összetartozóknak tekintendők. A
lent látható kép előtérben a bal oldali tengerparti sziklacsoport elemeit összeköti a közelségük, a méretük és a színük hasonlósága, ezért ezeket egy csoportnak tekintjük. A
jobb oldalon látható sziklacsoport egy másik csoportot alkot. Az összes parti szikla
azért nem alkot egy közös csoportot, mert a bal és a jobb oldalon elhelyezkedő szilacsoport között nagy a távolság.
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2.5. ábra. Kittichai Chumanee fotója a Pexels oldaláról

Zártság elve
Az alábbi képen a növényzet alkotta vízszintes vonalat hiába szakítják meg a fák
törzsei, agyunk azt folytonos egyenesként látja, mert kiegészíti, pótolja a hiányzó részeket. Ennek segítségével képesek vagyunk olyan alakzatot is észlelni, amely valójában nem létezik. A 2.7 képen bejelöltem a vonalat.
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2.7. ábra. Skitterphoto fotójának felhasználásával a Pexels oldaláról
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Egyszerűség elve
Agyunk egyszerűsíti a látványt. Az alábbi képen a kerítést egyetlen vonallá egyszerűsíti, sőt még azt is feltételezi, hogy az a látható végpontjain túl is folytatódik
(folytonosság elve).

2.8. ábra. Pixabay fotójának felhasználásával a Pexels oldaláról

2.3. FONTOS KÉPELEMEK
Az egyes képelemek általában nem egyforma jelentőségűek, vannak köztük fontosabbak és kevésbé fontosak. Egy nagyszerű képen általában minden képelemnek megvan a szerepe, fontossága, nincsenek felesleges elemek, de ettől még nem egyforma a
fontosságuk. Az egyes képelemek általában kölcsönhatásban is vannak egymással.
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Hogyan tudjuk meg azt, hogy egy képelem mennyire fontos? Ezt elég egyszerűen
eldönthetjük.
Egyrészt a legfontosabb képelemek azonnal magukra vonják a figyelmünket, másrészt ha egy-két ujjunkkal letakarjuk a monitoron (anélkül, hogy a monitorhoz hozzáérnénk!) a kép egyes elemeit, megláthatjuk, hogy nélküle milyen lenne a kép, mennyire
fontos az adott elem, vagy esetleg nélküle jobb lett volna-e. Meglepő, hogy néha milyen kis képelemnek milyen nagy a jelentősége.
Jól szemlélteti ezt az úgynevezett staffázs alakok példája. A staffázs a festészetből
átvett  kompozíciós elem, például tájképeknél használták előszeretettel. Többnyire
háttal állva vagy ülve látható a képen, mérete akár kicsi is lehet. Az a szerepe, hogy jelenlétével mintegy „bevonzza” a látványba a kép szemlélőjét, hatására a szemlélő úgy
érzi, hogy ő is a kép része, mintha ő lenne az alak helyében. Staffázs nélkül sokkal érdektelenebbé válhat a kép.

2.9. ábra. picjumbo.com fotója a Pexels oldaláról

Ha ezen a képen kitakarjuk a staffázst, azaz a női alakot, akkor egy elég érdektelen képet kapunk.
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2.10. ábra. Rudolf Kirchner fotója a Pexels oldaláról

Természetesen nemcsak egy személy lehet fontos képelem. Vizsgáljuk meg, hogy
ezen a képen a templom mennyire fontos eleme a képnek. A kép anélkül is szép lenne,
mégis talán a templom a legfontosabb elem, ha a képre nézünk, azonnal magára vonja
a figyelmünket.
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2.11. ábra.

Ez így is rossz kép, azonban ha letakarjuk a pipacsot, akkor teljességgel érdektelenné válik.
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2.12. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Ezen a képen a fa az egyik legfontosabb elem.

2.4. TEKINTETÜNK VÁNDORLÁSA A KÉPEN
Figyeljük meg saját magunkon egy kép nézése közben a következőt:
Ha ránézünk egy képre, agyunk egy pillanat alatt felméri a látványt, majd tekintetünk elkezd vándorolni az egyes képelemek között, egyes képelemekre akár többször is
visszatér, majd megállapodik valahol. Bizonyos képelemek jobban magukra vonják érdeklődésünket, ezek között vándorol leginkább a tekintetünk. Ha sokáig pásztázza a tekintetünk a képet, akkor általában azt érdekesnek találjuk. Mindez tudattalanul történik.
Olyannyira tudattalanul történik, hogyha az Olvasó eddig nem olvasott vagy nem
hallott erről, akkor nem is tudja, hogy ez így megy végbe, nem tudatosul benne, csak
akkor, ha kifejezetten figyel rá.
Ennek ismerete annak a lehetőségét adja a kezünkbe, hogy megállapíthassuk,
hogy melyek a fontos képelemek, vannak-e olyan képelemek, amelyek szándékunk el-
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lenére elvonják a szemlélő figyelmét, azok-e a valóban fontos képelemek, amelyeket
annak szántunk, mely képelem az, amelyhez tekintetünk a legtöbbször visszatér, és a
szemlélő tekintete ott állapodik-e meg a végén, ahol szerettük volna, hogy megállapodjon. Vizsgáljuk meg képeinket ebből a szempontból is.
Mások tekintete minden bizonnyal hasonlóan pásztázza majd végig a képet, mint
a sajátunk, tehát ha nekünk nem működik jól a kép, akkor valószínűleg másnak se fog.
Gyakran a bal felső sarokban kezdjük a kép pásztázását, jobbra haladunk, majd
lefelé, hasonlóan ahhoz, ahogy olvasunk.
Legtovább azt a képelemet nézzük, amely legjobban érdekel bennünket, erre az
elemre általában többször vissza-vissza tér a tekintetünk. A kevésbé érdekes képelemeken tekintetünk könnyen átsiklik. Fotósként az a célunk, hogy sokáig képünkön tartsuk a szemlélő érdeklődését.
Általában jelentős mértékben vonzza a figyelmünket az emberi arc, a szem, a tekintet, a száj, a gyermekek, az utcák jellegzetes motívumai, az aranyos, „cuki” dolgok.
De vonzzák tekintetünket a negatív dolgok is, például valami borzalmas, megrémítő
látvány is.
Különösen a világos foltok vagy világos vonalak, valamint az élénk, például piros
színű képelemek hajlamosak elvinni tekintetünket a téma fő elemeiről. Erre példa az
alábbi kép.
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2.13. ábra.

A tekintetet egyértelműen magára vonja a virág bal oldalából „kiágazó” világos
növényi szár, és elviszi azt a kép bal felső sarkába. Ez nagy hiba, erre figyelni kell már
a kép elkészítésekor, vagy utólag kell retusálni.
Ha elsőre nem egyértelmű, hogy mit „kell” látni a képen, akkor elkezdjük keresni
a fontosabb motívumokat, tekintetünk bejárja a képet.
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2.14. ábra.

Ezen az ábrán beszámozott nyilakkal jelöltem, ahogyan szemünk pásztázza a képet. Az első nyíl a hamutartóból indul ki, az utolsó pedig ugyanoda érkezik. Az ábrán
csak néhány szemmozgást tüntettem fel, a gyakorlatban ez lehet sokkal több is.
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Ez egy „kétpólusú” kompozíció, szemünk a sötét háttérből kiemelkedő két világos
elem között mozog.

2.15. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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Megfigyelték, hogy a néző figyelmét először egy kisebb, leginkább kontrasztos rész
kelti fel, ez általában fontos eleme is a képnek. Azokat a részeket nézzük a legtovább,
ahol a legtöbb részlet található, és ahol görbületek vannak. A ferde vonalak is jobban
vonzzák a szemlélő tekintetét, mint a függőlegesek vagy vízszintesek. Az emberi arc,
szem, tekintet is megragadja a nézőt.
Ezekkel később részletesebben is foglalkozunk.

2.5. A KÉP OLDALARÁNYA
A komponálás során a képmezőt kell kitöltenünk képelemekkel. A kép hatása
szempontjából nem mindegy, hogy milyen alakú a képmező, milyen a kép oldalaránya,
mennyire elnyújtott  téglalap alakú, vagy mennyire közelít a négyzethez. Többféle oldalarány terjedt el a gyakorlatban.
A négy leggyakrabban előforduló oldalarányt láthatjuk az alábbi ábrán.

2.16. ábra.
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Négyféle oldalarányt láthatunk, van közöttük négyzet alakú, és többé-kevésbé elnyújtott téglalap alakú is.
Az oldalarány a képmező alakjáról szól, arról, hogy hogyan aránylik a kép hoszszabb oldalának hossza a rövidebb oldalának hosszához.
Például a 3:2 oldalarány azt jelenti, hogy a kép hosszabb oldala 3 egység hosszú, a
rövidebb oldala pedig 2 egység hosszú. Ez azt is jelenti, hogy a hosszabb képoldal másfélszer olyan hosszú, mint a rövidebb. A kép oldalhosszúságát például mérhetjük képpontokban, vagy papírkép esetében akár cm-ben is. Ennél az oldalaránynál ha a kép
hosszabb oldala 3000 képpontot tartalmaz, akkor a szomszédos rövidebb képoldal ennek kétharmadát, azaz 2000 képpontot kell, hogy tartalmazzon, azaz a kép 3000x2000
képpont felbontású.
A 3:2 oldalarány eredetileg a kisfilmes fényképezőgépek oldalaránya volt, a digitális fényképezőgépek egy része ezt "megörökölte". Általában kellemes látványt nyújt,
legközelebb ez áll a később tárgyalandó aranyarányhoz (3:2 arány: 1,5:1; aranyarány:
1,618:1). Ennek az oldalaránynak határozott irányultsága van, ezért tájképeknél, vagy
hasonló vízszintes irányultságot igénylő témánál jól működik, és sok egyéb esetben is.
Álló tájolású tájkép esetén ennél az oldalaránynál nehézségünk lehet a képmező
jó kitöltésével. Vagy túl sok egyhangú égbolt kerül a képre, vagy túl sok hely jut az
előtérre, amelyet problémás lehet értelmesen kitölteni, emiatt az utófeldolgozás során
a kép vágására kényszerülhetünk. A szélesebb és kevésbé magas 4:3 oldalarány előnyösebb lenne álló tájkép esetén.
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Az alábbi kép 3:2 oldalarányú.

2.17. ábra. Khairul Onggon fotója a Pexels oldaláról

A 4:3 oldalarány azt jelenti, hogy a hosszabb oldal 4 egység, a rövidebb 3 egység
hosszú. Ilyen oldalarányú például egy 4000×3000 képpontos kép, vagy egy 48×36 cmes papírkép. A 4:3 oldalarány kevésbé elnyújtott, mint a 3:2, azaz közelebb áll a négyzetes alakhoz.
Talán a 4:3 oldalarány tűnik a legtermészetesebb látványnak, de ez a körülmények
és ízlés kérdése is. Mind vízszintes, mind függőleges irányultságú témánál jól működik.
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Az alábbi kép oldalaránya 4:3.

2.18. ábra. Tope A. Asokere fotója a Pexels oldaláról

Az 1:1 oldalarányú kép két szomszédos oldalának hossza egyforma, például
1000×1000 képpont, vagy 2500×2500 képpont, illetve papírkép esetén például 30×30
cm-es, vagy 45×45 cm-es.
Az 1:1 oldalarány régen a középformátumú rendszerek egyik gyakori formátuma
volt. Manapság a közösségi médiában terjedt el leginkább.
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Az 1:1 oldalarányú kép négyzet alakú, ilyen az alábbi kép.

2.19. ábra. Waldemar Nowak fotója a Pexels oldaláról
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A 16:9 oldalarány jelenti a legelnyújtottabb téglalapot a fentebbi ábrán látható oldalarányok között. Ezt az oldalarányt a filmiparból örököltük, ezért „filmes” hatása
van annak ellenére, hogy állóképhez használjuk.

2.20. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Az oldalarányt másképpen is meg lehet adni. A hosszabb oldal hosszát eloszthatjuk a rövidebb oldal hosszával, így tizedes tört alakban kapjuk meg az oldalarányt.
Például 3:2 oldalarány esetében 3/2=1,5, amely kifejezi, hogy a hosszabb oldal másfélszer olyan hosszú, mint a rövidebb. Más esetben még ehhez a tizedes törthöz is hozzáteszik a „:1”-et, azaz a példánk szerinti esetben: 1,5:1. Akár 3:2, akár 1,5, akár 1,5:1 formában is adjuk meg, mindhárom ugyanazt jelenti: a hosszabb képoldal hossza
másfélszerese a rövidebbnek. Természetesen bármilyen képarányt meg lehet adni
mindhárom módon.
Ha az oldalarányt kettősponttal elválasztott  formában adjuk meg, akkor az első
szám általában a kép vízszintes oldalának hosszára utal, a második pedig a függőlegesre. Ennek értelmében a 3:2 egy fekvő tájolású kép, míg a 2:3 egy álló tájolású.
Még egy fontos oldalarányt kell megemlítenünk. Ez nem más, mint fényképezőgépünk legnagyobb felbontású képének oldalaránya, az úgynevezett natív oldalarány. A
natív szó jelentése: valódi, természetes, eredeti. Ebben az esetben a képérzékelő valódi,
azaz fizikai, tényleges felbontásából, képpontjainak számából eredő oldalarányról van
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szó. Ha egy képérzékelő fizikai felbontása 6000×4000 képpont, akkor a natív oldalaránya 3:2.
Napjainkban egy fényképezőgéppel általában többféle oldalarányú képet lehet készíteni, azonban minden, a natív oldalaránytól eltérő oldalarányú kép a natívból való
kivágással készül, ezért annál kisebb felbontású. Többnyire ez így van. Véleményem
szerint leginkább akkor járunk el helyesen, ha a fényképezőgép legnagyobb (natív) felbontásával fényképezünk, mert ez tartalmazza a legtöbb információt. Ebből a kidolgozás során kivágással saját magunk is létrehozhatunk bármilyen oldalarányú képet.
Például Canon DSLR esetén a RAW + JPEG a jó választás, amikor a legnagyobb (natív)
felbontású, legjobb minőségű JPEG képet menti a memóriakártyára, valamint elmenti
a RAW formátumú fájlt is. Erre természetesen csak akkor lehet szükség, ha utólag ki
szeretnénk dolgozni képeinket a legjobb eredmény elérése érdekében. Ha nem, akkor
nincs értelme a nyers formátumban történő mentésnek.
A fényképezőgép natív oldalarányát tehát a képérzékelő határozza meg, amely
minden esetben téglalap alakú. Az egyes digitális fényképezőgép-rendszerek szokásos
natív oldalarányai a következők:
• Full frame és APS-C DSLR, Canon Z, Nikon R, és Sony MILC fényképezőgépek:
3:2
• Kompakt, bridge és Micro 4/3" (Olympus és Panasonic) fényképezőgépek, okostelefonok: 4:3
Nézzük meg a képmező alakjának hatását a képre, annak hangulatára. Ehhez az
alább látható, 4:3 oldalarányú képből indultam ki, és levágtam a képet úgy, hogy különböző oldalarányú képeket kapjak.
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2.21. ábra. Oldalarány 4:3
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2.22. ábra. Oldalarány 3:2

2.23. ábra. Oldalarány 16:9
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2.24. ábra. Oldalarány 1:1

A fénykép felhasználásának célja is befolyásolhatja, hogy milyen oldalarányt válasszunk. Az egyes internetes platformokhoz más és más oldalarány az ideális. Ha
nyomatokat kívánunk készíttetni, akkor a fotópapírok mérete is befolyásolhatja az ideális oldalarányt.

2.6. ÁLLÓ VAGY FEKVŐ TÁJOLÁS
Itt arról kellene szólnom, hogy mikor használjunk álló vagy fekvő tájolást. A fényképezőgépek érzékelője alapesetben fekvő tájolású, azonban alkalmasak álló tájolású
kép készítésére is.
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2.25. ábra. Balra fekvő, jobbra álló tájolású kép látható

A fekvő tájolást nevezhetjük tájkép tájolásnak is, az állót pedig portré tájolásnak,
utalva a leggyakoribb alkalmazásukra. Ez az elnevezés azonban csalóka, mert napjainkban rengeteg tájkép készül álló tájolással, és rengeteg portré készül fekvő tájolással
is. Véleményem szerint ebben a témában nehéz általános érvényű szabályokról írni.
A legfontosabb az, hogy a téma és a tájolás összhangban legyen, ez határozza meg
az alkalmazandó tájolást.
Szemünkkel vízszintesen nagyobb térrészt látunk, mint függőlegesen, ezért a fekvő tájolás természetesebb látványt nyújt, alapvetően nyugalmat, harmóniát sugároz,
azonban megtölthetjük ezt a formátumot is izgalmas, akár felzaklató tartalommal, és
akár már ferde vonalakkal is feszültséget vihetünk a képbe. Régebben általános volt az
a szemlélet, hogy tájképekhez fekvő tájolást alkalmazzunk, kivételek az olyan képek,
amelyek nagyon magas, felfelé törő hegycsúcsot tartalmaznak, amelyhez előnyösebb
az álló formátum. Ha azonban megnézzük a napjainkban készült tájképek sokaságát,
rengeteg olyan tájképet láthatunk, amely álló tájolású anélkül, hogy extrém magas
hegycsúcsot ábrázolna. A fekvő tájolás valószínűleg még mindig dominál, de már nem
olyan mértékben, mint korábban. Az ultra nagy látószögű tájképek tájolása napjainkban is döntően fekvő.
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2.26. ábra. Cottonbro fotója a Pexels oldaláról
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Álló tájolás esetén a szemlélő szemét szokatlanabb, függőleges mozgásra késztetjük. Ez kevésbé nyugodt, energikusabb hatást hoz létre. Sok fotós ki is használja ezt, és
elég nagy arányban álló tájolású képet készít. Magas fák, magas épületek, vízesések
esetén is előnyös lehet. Tehát az ábrázolandó tárgy alakja és mérete is befolyásolja,
hogy mely tájolást célszerű választani.

2.27. ábra. Lisa fotója a Pexels oldaláról
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Azt gondolhatnánk, hogy személyek fényképezésekor az álló tájolás a nyerő, hiszen teljes alakos képnél a modell vékony és magas, míg közeli arckép esetén is az álló
tájolás a megszokott. Ennek ellenére sokszor a fekvő tájolás a megfelelő, mert nagyobb
teret hagyhatunk a modell tekintetének irányában, vagy a modell tágabb környezetének ábrázolása így könnyebben megvalósítható. Tehát mindkét tájolásnak létjogosultsága van, nem lehet azt mondani, hogy az egyik előnyösebb a másiknál. Mindig az
adott helyzet dönti el, hogy melyiket alkalmazzuk.

2.28. ábra. Manjeet Singh Yadav fotója a Pexels oldaláról
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2.29. ábra. William Fortunato fotója a Pexels oldaláról

Városképeket legtöbbször fekvő tájolással készítünk, csak néha előnyösebb az álló
tájolás, például egy toronyház esetében. Valaminek a magasságát sokkal jobban lehet
hangsúlyozni álló tájolással. Felhőkarcolók csoportjának fotózásakor azonban a fekvő
tájolás előnyösebb lehet. Általában igaz, hogyha egy keskeny magas valamit önmagában szeretnénk bemutatni, akkor az álló tájolás a kedvezőbb, de ha a környezetét is
láttatni szeretnénk, akkor már a fekvő tájolás a jobb.
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2.30. ábra. Ethan Brooke fotója a Pexels oldaláról
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2.31. ábra. freestocks.org fotója a Pexels oldaláról
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Végül nézzünk meg néhány, ugyanarról a témáról készült felvételt, álló és fekvő
tájolással, staffázzsal és anélkül. Figyeljük meg, hogy mennyivel más a hatása az egyes
változatoknak, akár a tájolás milyensége, akár a staffázs jelenléte tekintetében.

2.32. ábra. Cottonbro fotója a Pexels oldaláról
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2.33. ábra. Cottonbro fotója a Pexels oldaláról
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2.34. ábra. Cottonbro fotója a Pexels oldaláról
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2.35. ábra. Cottonbro fotója a Pexels oldaláról
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2.36. ábra. Cottonbro fotója a Pexels oldaláról
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2.7. A MÉLYSÉG ÉS MÉRET ÉRZÉKELTETÉSE
Háromdimenziós világot kétdimenziós fényképen kell úgy ábrázolnunk, hogy a
szemlélő a harmadik dimenziót, a mélységet is jól érzékelje. A mélység érzékeltetésének eszköze a perspektíva.
A perspektívát alapvetően két dolog határozza meg:
• a téma elemei egymáshoz képest hogyan helyezkednek el a térben
• mi hogyan helyezkedünk el a téma elemeihez képest, azaz honnan fényképezünk (ezt nevezzük nézőpontnak)
Ha nincs ráhatásunk az egyes elemek térbeli elhelyezkedésére, akkor csak a megfelelő nézőpont megválasztására van lehetőségünk.
A képérzékelő síkjával párhuzamos síkon lévő párhuzamos egyenesek (úgynevezett szélességi vonalak) a képen is párhuzamosak lesznek. Egyéb, a valóságban párhuzamos egyenesek a képen összetartó egyeneseket eredményeznek, amelyek az úgynevezett iránypontban találkoznak (metszik egymást). A valóságban vízszintes párhuzamos
egyenesek iránypontja a horizontvonalon található. A valóságban az optikai tengellyel
párhuzamos egyenesek (mélységi vonalak) a képmező közepe felé tartanak, és az úgynevezett főpontban találkoznak.
A párhuzamos egyenesek összetartása mélységérzetet kelt, ezt az alábbi képen is
megfigyelhetjük.
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2.37. ábra. Bruno Maceiras fotója a Pexels oldaláról
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Ennek speciális esete az, amikor az objektív optikai tengelyével párhuzamos vonalakat fényképezünk. Ezt, mint kompozíciós elemet jól kihasználhatjuk a néző tekintetének irányítására, valamint felhívja a szemlélő figyelmét magára a képre is, ezáltal
esetleg nem lép azonnal tovább. Erre példa a következő két kép.

2.38. ábra. Tobias Bjørkli fotója a Pexels oldaláról
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A főpontban találkozó mélységi vonalak hatását figyelhetjük mag az alábbi képen
is. A távolabbi dolgok kisebbnek látszódnak, ez okozza a távlati hatást.

2.39. ábra. Ivan Bertolazzi fotója a Pexels oldaláról
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Az előző három kép esetén egy főpont volt, ebben az egy főpontban találkoztak az
összetartó egyenesek. Az alábbi képen két iránypont található.

2.40. ábra. Leo Arslan fotója a Pexels oldaláról
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A valóságban a kék ház ereszének vonalai, és falának a járdával történő találkozásának vonalai egyaránt vízszintes egyeneseket eredményeznek, amelyek páronként
párhuzamosak egymással. Az alábbi képen látható, hogy a ház közelebbi sarkától balra látható párhuzamos egyenesek balra az egyik iránypontban találkoznak, míg attól
jobbra esők jobbra, egy másik iránypontban. Ebben az esetben két iránypont található,
amelyek a horizontvonalon vannak.

2.41. ábra. Leo Arslan fotójának felhasználásával a Pexels oldaláról

Természetesen nemcsak egy épület sarka által jöhet létre hasonló szituáció, hanem más módon is.
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2.42. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról

54

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

55

A fenti képen megfigyelhetjük, hogy a térbeliséget az is jól érzékelteti, ha a tárgyak (a képen a hegyek) részben takarják, átfedik egymást. Mindig a közelebb lévő
tárgy takarja a távolabbit. Ugyanezen a képen megfigyelhetjük az úgynevezett  levegőperspektívát is, amelynek oka a levegőben lévő porszemcsék és a pára. Kis távolságokon ennek nincs számottevő hatása, azonban a nagyobb távolságra lévő tárgyak
egyre fakóbbnak, elmosódottabbnak látszanak.
Ha mélységben különböző rétegeket helyezünk egymás mögé, akkor is jól érzékeltethetjük a mélységet tájképszerű képeinken. Nem szükséges, hogy az egyes rétegek
takarják egymást, elég ha jól látszik, hogy egymás mögött helyezkednek el (az alábbi
képen a különböző színű virágok sávja, valamint a távolban a fák sávja).

2.43. ábra. James Wheeler fotója a Pexels oldaláról
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A tőlünk egyre távolabb elhelyezkedő, a valóságban hasonló méretű tárgyak (ezen
a képen a lámpák) méretének csökkenése is fokozza a mélységérzetet.

2.44. ábra. Athena fotója a Pexels oldaláról

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

2.45. ábra. Manuela Adler fotója a Pexels oldaláról

Helyezzünk a kép előterébe valami érdekes dolgot a mélységérzet fokozására.
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Az is fokozza a mélység érzetét, ha fák levelei, vagy magasabb fűszálak között átnézve fotózzuk a témát. Az előtérben lévő növényzet életlensége is hozzájárul ehhez.

2.46. ábra. Djordje Petrovic fotója a Pexels oldaláról
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Ha nincs semmilyen ismert méretű valami a képen, amelyhez a többi elem méretét viszonyíthatnánk, akkor nem érzékeljük, hogy azok mekkorák a valóságban. Ilyen
esetben előnyös, ha egy ismert méretű képelemet is elhelyezünk a képen, amely például lehet egy ember, egy autó, vagy bármely más ismert méretű dolog. Az alábbi két képen ezt láthatjuk.

2.47. ábra. ArtHouse Studio fotója a Pexels oldaláról
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2.48. ábra. ArtHouse Studio fotója a Pexels oldaláról

Tájképszerű képeknél attól is függ a mélységérzet, hogy hová van állítva az élesség, és mi mennyire elmosódott a képen.
A fenti képeken az is megfigyelhető, hogy a mélység érzékeltetése szempontjából
a nézőpont döntő fontosságú.

2.8. NÉZŐPONT
A nézőpont az a hely ahonnan a fotó készül. Ez magában foglalja a legmagasabb
vagy akár a legalacsonyabb helyeket is. A megfelelő nézőpont megválasztása rendkívül
fontos kompozíciós elem.
Ha például egy drón segítségével fotózunk, akkor a nézőpont az a pont, ahol a
drónon lévő fényképezőgép a felvétel elkészítésének pillanatában tartózkodott.

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

2.49. ábra. Philip Warp fotója a Pexels oldaláról
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A legtöbb ember állva, szemmagasságból fényképez. Ez az őszinteség, megszokottság, közvetlenség, biztonság, nyugodtság érzetét nyújthatja, azonban nem mindig
erre van szükségünk. Ha fel szeretnénk kelteni képünk szemlélőjének érdeklődését, akkor valami érdekeset, szokatlant kell neki mutatnunk. Az egyedi, érdekes nézőpont
megtalálása az egyik lehetőségünk a jobb fényképek készítésére. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Főleg akkor jöhet jól az egyedi nézőpont, ha már mások által egymilliószor lefotózott témát szeretnénk érdekesen bemutatni. Gondosan válasszuk ki tehát azt a helyet, ahonnan a fényképet elkészítjük.
Ha magasabban elhelyezkedő pontból szeretnénk fényképezni, akkor a drónon kívül egyéb lehetőségeink is vannak. Például felmehetünk egy domb, lépcső, létra, vagy
kőkerítés tetejére. Elfordítható kijelzőjű fényképezőgépünket kinyújtott karral a fejünk
fölé is tarthatjuk.
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2.50. ábra. Senuscape fotója a Pexels oldaláról
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Ha alacsony nézőpontra vágyunk, akkor alacsonyról, földközelből kell fotóznunk.
Ilyenkor jól jön, ha fényképezőgépünk hátoldali kijelzője kihajtható, elfordítható. Le is
guggolhatunk vagy le is fekhetünk a földre, ha szükséges. Szép, alacsony nézőpontú
képet kapunk akkor is, ha témánk tócsában látható tükörképét fényképezzük, hiszen a
tócsa alacsonyan van.

2.51. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Alacsonyan elhelyezkedő téma esetén sokszor az jelenti az érdekes nézőpontot, ha
magunk is leereszkedünk (akár le is fekszünk) a téma szintjére, mert ilyen témákról a
legtöbben kényelmesen, felülről készítenek felvételt.
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2.52. ábra. Uwe Nake fotója a Pexels oldaláról
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Az alábbi képnek egy másik változatát lentebb láthatjuk (2.69 kép), ez a kép más
nézőpontból, és majdnem négyzetes formátumban készült.

2.53. ábra. Felix Mittermeier fotója a Pexels oldaláról

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI
Végül ennél a képnél is szokatlan, alacsony a nézőpont.

2.54. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.9. EGYSZERŰSÉG, LETISZTULTSÁG
Kuszaság, zavaró összevisszaság helyett igyekezzünk kevés képelemmel, letisztult
kompozíciót létrehozni, amelyen nincsenek felesleges, zavaró elemek.
Itt is igaz, hogy a kevesebb több. Sokszor hatásosabb, ha a lényegre koncentrálva, szűkebb képkivágással készítjük el a képet.
Azt a folyamatot, amelynek során minden felesleges képelemet „eltüntetünk” a
képről, egyszerűsítésnek (redukciónak) nevezzük. A cél az, hogy a képen lehetőleg
ne legyen semmilyen felesleges vagy zavaró képelem.
Most bizonyára többen felkapták a fejüket, hiszen a fotózás helyszíne többnyire
adott, azon nem lehet változtatni. A témától való távolság, a nézőpont és a gyújtótávolság megváltoztatásával ennek ellenére sok esetben célt érhetünk. Legfeljebb nem
onnan és nem úgy kell lefényképezni a témát, ahogy először eszünkbe jutott. Ha sehogyan se tudjuk – szűkebb képkivágással, más nézőponttal, utólagos retusálással sem –
eltüntetni a felesleges elemeket, akkor kénytelenek leszünk átmenetileg elengedni a
témát. Azért mondom, hogy csak átmenetileg, mert később adódhat olyan környezet,
lehetőség, ahol el tudjuk készíteni a kívánt képet, például megrendezett jelenet formájában.
Nem mindig igaz, hogy kevés képelemből kell állnia a képnek. Amikor a téma környezetét is meg szeretnénk jeleníteni, akkor nem alkalmazunk szűk képkivágást. Ebben az esetben is a téma és az elérni kívánt hatás a mérvadó.
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2.55. ábra.
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2.56. ábra. ArtHouse Studio fotója a Pexels oldaláról
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Az egyszerűség speciális esete a minimalizmus. Ez az irányzat minimális számú
képelemmel igyekszik hatást elérni.

2.57. ábra. Vlado Paunovic fotója a Pexels oldaláról
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2.58. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.59. ábra. Jeffrey Czum fotója a Pexels oldaláról
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2.10. HARMADOLÁS, ARANYMETSZÉS, ARANY SPIRÁL,
ARANY HÁROMSZÖG
Az itt tárgyalt esetekben nem középre komponáljuk a témát, hanem kissé oldalra,
amely némi feszültséget visz a képbe annak ellenére, hogy az alábbi szabályok alkalmazásával alapvetően harmonikus kompozíciókat kapunk. A kompozíciós szabályokat
nem szabad túl mereven értelmezni, ezért itt sem arról van szó, hogy hajszálpontosan
a szabály szerinti helyre kell helyeznünk a képelemet, hanem nagyjából oda.

2.10.1. HARMADOLÁS
A képmező felosztásának legegyszerűbb esete a harmadolás. Ha ennek segítségével komponálunk, akkor képünk harmóniát, nyugalmat áraszt. Az alábbi ábrának megfelelően harmadoljuk a képmező oldalait.

2.60. ábra.

Ennek segítségével úgy komponálunk, hogy a kép fontos eleme a harmadolóvonalak metszéspontjainak egyikére essen, és/vagy egy fontos függőleges képelem az egyik
függőleges osztóvonalra, és/vagy egy fontos vízszintes képelem valamelyik vízszintes
osztóvonalra.
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2.61. ábra. Rudolf Kirchner fotójának felhasználásával a Pexels oldaláról

A fenti képen a templom a harmadolóvonalon helyezkedik el.
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2.62. ábra.

A levél a harmadolóvonalak metszéspontjában látható.
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2.63. ábra. Misha Voguel fotójának felhasználásával a Pexels oldaláról

A lány szemei majdnem pontosan a harmadolóvonalon vannak, illetve egyik szeme majdnem pontosan a harmadolóvonalak metszéspontjában van.
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2.64. ábra. Kensin Kei fotójának felhasználásával a Pexels oldaláról

A modell egyik szeme pontosan a harmadolóvonalak metszéspontjában látható.
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2.10.2. ARANYMETSZÉS (ARANYARÁNY)
Az aranymetszés tulajdonképpen egy arányt jelöl. Ezt az arányt aranyaránynak is
nevezzük. Már korábban megfigyelték, hogy ez az arány a természetben is számos
esetben előfordul. Ezt az arányt alkalmazva nyugalmat, természetes egyensúlyt árasztó, harmonikus kompozíciót érhetünk el.

Aranymetszés (aranyarány) esetében két távolság arányáról beszélünk. Van
egy szakaszunk, amelyet úgy osztunk két részre, hogy a két rész hosszának összege úgy
aránylik a hosszabb rész hosszához, mint a hosszabb rész hossza a rövidebb rész hoszszához. Ez akkor következik be, ha az egyik rész hossza 1,618-szerese a másiknak. Ez
az aranymetszés aránya, amelynek jele Φ. Tehát Φ=1,618.

2.65. ábra.

Van egy szakaszunk, amelyet a fenti ábrán láthatunk. Ezt az aranymetszés szerint
osztottuk két részre az egyik rész hossza „a”, a másik rész hossza „b”, a szakasz teljes
hossza „a + b”. Mivel a szakaszt az aranymetszés szabálya szerint osztottuk két részre,
igaz a következő összefüggés:
Φ=a:b=(a+b):a=1,618
A lényeg az, hogy aranymetszés esetén a hosszabb szakasz hossza 1,618-szerese a
rövidebb szakasz hosszának.
Ezt felhasználhatjuk például a kép oldalarányaként, amikor a hosszabb oldal
1,618-szorosa a rövidebb oldalnak, de nem ez a leggyakoribb felhasználása, hanem a
képmező felosztása.
A képmezőt függőlegesen és vízszintesen is feloszthatjuk az aranymetszés szabálya szerint, mint az alábbi ábrán látható.
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2.66. ábra.

Az ábrán a képmező vízszintes és függőleges oldala az aranymetszés szabálya szerint van három részre osztva. Ez azt jelenti, hogy bármely oldalt tekintve, ha a két szélső hosszabb részt 1 egységnek tekintjük, akkor a középső rövidebb rész hossza 0,618
egység. A képmező alsó oldalát az „A” metszéspont úgy osztja két részre, hogy a képmező bal oldali szélétől 1 egységnyire, a jobb szélétől 1,618 egységnyi távolságra van,
tehát érvényesül az aranymetszés szabálya. A „B” pont hasonlóan osztja két részre
ugyanezt az oldalt. Ehhez hasonlóan van három részre osztva a képmező függőleges
oldala is.
zuk.

Az aranymetszés szerinti felosztást a harmadoláshoz teljesen hasonlóan alkalmaz-
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2.67. ábra.
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2.68. ábra. Venelin Dimitrov fotójának felhasználásával a Pexels oldaláról
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2.69. ábra. Felix Mittermeier fotójának felhasználásával a Pexels oldaláról
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2.70. ábra. Todd Trapani fotójának felhasználásával a Pexels oldaláról
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2.71. ábra. Pixabay fotójának felhasználásával a Pexels oldaláról
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2.72. ábra. Jonaorle fotójának felhasználásával a Pexels oldaláról
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2.10.3. ARANY SPIRÁL, ARANY HÁROMSZÖG
A következő segédeszköz a képmező felosztására az úgynevezett arany spirál (Fibonacci spirál). Ezzel részletesebben nem foglalkozom, akit jobban érdekel, könnyen
utána tud nézni. A spirál az alábbi ábrán látható.

2.73. ábra. Fibonacci spirál

A spirál a képmezőben négyféle helyzetben helyezkedhet el, nemcsak az ábrán látható módon, hanem „fejjel lefelé” is, valamint mindkettő esetben függőleges tükrözéssel megcserélhetjük a jobb és bal oldalt. Segítségével úgy komponálhatunk, hogy a
spirál kicsire összecsavarodó részéhez komponáljuk például a modell szemét.
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Arany háromszög esetén a képmező átlójáról merőlegeseket bocsátunk a képsarkokhoz, és a metszéspontokat használhatjuk a komponáláshoz.

2.74. ábra. Arany háromszög

Természetesen a másik átlót ehhez hasonlóan alkalmazhatjuk.
Hogyan tudjuk a téma kívánt elemét a megfelelő pontba helyezni fotózás közben?
Ehhez sok fényképezőgép a hátoldali kijelzőn vagy az elektronikus keresőben segítséget ad azáltal, hogy megjeleníthetjük a kívánt felosztó vonalakat, vagy a spirált. Ezt általában a menüben kapcsolhatjuk be.
Fel szeretném hívni a figyelmet egy sokak által elkövetett  hibára. A harmadolás
egy könnyen érthető, könnyen alkalmazható szabály, ezt mindenki könnyen megtanulja, és azzal követi el a hibát, hogy mindig ezt alkalmazza. Ezzel sematikussá, „egyformává” válnak a fotói.
Minden szabályt akkor kell alkalmazni, amikor összhangban van a témával és a
fotós szándékával. Nem lehet mindig egy kiragadott szabály alapján komponálni.
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2.11. KÖZÉPRE KOMPONÁLÁS, SZÉLRE KOMPONÁLÁS
Az imént még arról írtam, hogy ne középre komponáljunk, azonban ez sem egy
mindenáron betartandó szabály. A kezdők által leggyakrabban elkövetett komponálási
hiba az, hogy mindent a képmező közepére akarnak helyezni. Ez sokszor nem szerencsés, vannak azonban olyan esetek, amikor ez indokolt. Három ilyen területet említek
meg, de ezek sem kizárólagosak, más esetben is jó és indokolt lehet középre helyezni a
főtémát.
• Ha olyan képet készítünk, amely a szimmetriáról szól. Ez az elrendezés egyértelmű, könnyen befogadható a szemlélő számára.
• Ha a távlati perspektíva érzékeltetése során a szemlélő tekintetét szándékosan a
kép közepére irányítjuk. Így nem lesz unalmas a kompozíció.
• Közelfényképezéskor is néha indokolt lehet a középre komponálás.
De számos, ezektől eltérő esetben is lehet létjogosultsága, erre a továbbiakban is
láthatunk példákat.
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2.75. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.76. ábra. Mike fotója a Pexels oldaláról

Azt is figyelembe kell venni, hogy a téma mennyire tölti ki a képmezőt. Ha nagy
méretben fotózzuk le a témát, akkor szinte nincs is lehetőség máshová helyezni. A lenti képen a lány középen van, és teljesen kitölti a képmezőt.
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2.77. ábra. RODNAE Productions fotója a Pexels oldaláról
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2.78. ábra.
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2.79. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Sokszor előnyös, ha a témát kimozdítjuk a középpontból, mert az egy kis feszültséget ad a képhez. Akár a képmező szélének közelében is elhelyezhetjük.
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2.80. ábra.
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2.81. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Mi alapján dönthetjük el, hogy hová helyezzük az adott  elemet? Erre nem lehet
szabály megalkotásával válaszolni. Most felejtsük el a harmadolást és más hasonló
szabályokat, és mérlegeljünk más szempontok alapján.
Megfontolhatjuk például az alábbiakat:
• Mekkora helyet hagyjunk a téma körül, hogy kellően tágas tér vegye azt körül?
• Hová helyezzünk el egy adott képelemet úgy, hogy minden egyéb szükséges képelem ráférjen a képre?
• Hogyan lehet a képet a legérdekesebbé tenni?
• Hogyan fog mozogni a szemlélő szeme a képen?
• Hol vannak szemet vonzó pontok?
És még egyéb hasonló kérdéseket is feltehetünk.
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2.12. KIVÁGÁS
Már a kép elkészítésekor arra kell törekedni, hogy jól komponált kép szülessen.
Erre bizonyos esetekben nincs lehetőség a helyszín adottságai miatt. Később azonban
úgy láthatjuk, hogy kivágással javítani lehet az elkészült képen.
A kivágás nagyszerű kompozíciós lehetőséget ad a kezünkbe. Egyrészt levághatjuk
a kép zavaró vagy feleslegesnek ítélt részeit, másrészt különböző képkivágással más és
más hatású képet készíthetünk.
A vágás eszköze a képszerkesztő program, ez a legegyszerűbb műveletek egyikének számít a program használata során.
JPEG formátumú kép vágásához mindig az eredeti kép másolatát használjuk, mert
így az eredeti kép változatlan formában megmarad. A nyers fájlokat a feldolgozó programok változatlan formában megőrzik, ezért RAW formátum esetén nincs szükség másolat készítésére a szerkesztéshez.

2.82. ábra. Eredeti kép
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Például a fenti képet sikerült elkészítenünk. Bal oldalon és talán felül is túl nagy a
fekete terület, a kép jobb szélénél felesleges képelemek vannak, és lent bal oldalon látható a zöld színű virágláda széle. Nézzük meg, hogy a felesleges részek levágásával
jobb képet kaphatunk-e.

2.83. ábra.

Itt láthatjuk az eredményt. Máris valamivel jobb lett.
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2.84. ábra. Eredeti teljes kép
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2.85. ábra. Kivágott kép
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2.86. ábra. Teljes kép
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2.87. ábra. Kivágott kép
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2.88. ábra. Teljes kép

2.89. ábra. Kivágott kép
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Bátran éljünk tehát a kivágás lehetőségével, mert így (bizonyos korlátok között)
lehetővé válik átkomponálnunk az elkészült képet, megkísérelhetünk esetleg nem jól
sikerült képünkből is kihozni valamit.
A kivágás szempontjából természetesen előnyös, ha gépünk elég nagy felbontás
mellett is jó minőségű képet készít.
Vágás közben tisztázhatjuk önmagunk számára is, hogy mit szeretnénk elérni a
művelet során. Gondoljuk át, hogy mi a kép legfontosabb üzenete, és csak azok a képelemek maradjanak a képen, amelyek ezt az üzenetet erősítik. Az egyéb képelemeket
távolítsuk el, mert azok feleslegesek, és csak elvonják a néző figyelmét.
Bátran merjünk vágni, a túlzott biztonságra törekvés nem mindig előnyös.
Döntsük el, hogy alkalmazni szeretnénk-e a harmadolás szabályát vagy az aranymetszést, és ha igen, akkor a kép fő elemét helyezzük valamelyik osztóvonalra vagy
azok metszéspontjába.
Sokszor azt mondjuk, hogy a kevesebb néha több. Általában ez így is van, azonban
bizonyos esetekben, például tájképek vagy környezeti portrék esetén jobb, ha többet
mutatunk a környezetből.

Környezeti portrénak olyan portrét nevezünk, amelynél a modell környezetének is fontos szerepe van, ezért a modell szűkebb vagy akár tágabb környezete is látható a képen. Ilyen esetekben inkább azt kell megkérdezni magunktól, hogy elég sokat
meghagytunk a képből?

2.13. KERETEZÉS
A képmező széle mintegy keretként határolja képünket, de ebben a részben nem
erről lesz szó, hanem arról a kompozíciós fogásról, amikor szándékosan valamilyen keretszerű dolgot hozunk létre a kép témája körül. A keretezés jobban a témára irányítja
a figyelmet, erősíti a téma kiemelését, elválasztja a témát a körülötte lévő dolgoktól, és
mélységet is ad a képnek.
Keretezés során valamin keresztülnézve látjuk a témát, például egy fa lombkoronája által alkotott íven keresztül, az előtéreben elhelyezkedő növény levelein keresztül,
esetleg egy ajtókereten vagy ablakon keresztül. Számtalan lehetőség közül választhatunk.
A keret anyagát tekintve lehet
• természetes (például növényzet), vagy
• mesterséges (például ajtókeret).
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A keret alakja szerint két csoportot különböztethetünk meg:
• A geometriai alakzat formájú keretek erős hatást válthatnak ki. Az ilyen keret
lehet négyzet vagy téglalap alakú (ajtókeretek, ablakok), kör alakú (kör alakú
ablakon átnézve), vagy boltíves.
• A másik csoportot a természetes keretek alkotják, fa ágai, lombjai, levelek, virágok, stb.
Nézzünk néhány alapvető szempontot a keretezés megvalósításához:
• Az ilyen kép főtémája nem a keret, hanem a kereten belül lévő valami, ezért magának a témának is érdekesnek kell lennie.
• Nem a keretnek, hanem a témának kell élesnek lennie, ezért a témára állítjuk az
élességet.
• A keret ne legyen túl világos, mert akkor hajlamos elvonni a szemlélő figyelmét
a tulajdonképpeni témáról. Inkább sötét keretet alkalmazzunk.
• Lehetőleg egyszerű, letisztult keretet válasszunk.
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2.90. ábra. Dario Fernandez fotója a Pexels oldaláról
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2.91. ábra. Karla López fotója a Pexels oldaláról
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2.92. ábra. Magdalena Krekels fotója a Pexels oldaláról
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2.93. ábra.
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2.94. ábra. Trang Pham fotója a Pexels oldaláról

Abban az értelemben mindig keretezünk, hogy a téma fő eleme köré mindig egyéb
elemeket helyezünk, amelyek nagymértékben befolyásolhatják a kép hatását.
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2.14. A TÉR KLASSZIKUS FELOSZTÁSA
A fényképezés során térben elhelyezkedő témát síkban képezünk le. Ha a térbeliséget érzékeltetni szeretnénk, akkor gyakran a festészetből átvett klasszikus felosztást
alkalmazzuk, amely főleg tájképeknél, de egyéb esetekben is hasznos.
A klasszikus felosztás szerint a képet a téma egyes részeinek a fényképezőgéptől
mért távolsága szerint három zónára osztjuk: előtérre, középtérre és háttérre. Legközelebb az előtér helyezkedik el, legtávolabb a háttér, és a kettő között található a középtér. Képünk élesre állított  főtémája általában (de nem mindig) a középtérben helyezkedik el, a mögötte lévő terület a háttér, az előtte lévő terület az előtér. Nem
minden fénykép rendelkezik elő-, közép- és háttérrel.
Portré esetén a középtérben helyezkedik el az élesre állított modell, és mögötte található az általában elmosódott háttér. A legtöbb portrénál az előtér hiányzik. Az előtér
a fotós és a modell közötti terület lenne, de ez sok esetben nem kerül a képre, mint az
alábbi képen sem.
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2.95. ábra. Asad Photo Maldives fotója a Pexels oldaláról

112

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

113

Az előtér nemcsak tájképek esetében kerülhet szóba, hanem városképek esetén is
jelentősen hozzájárulhat a fotó hatásosságához.

2.96. ábra. DIGISIM fotója a Pexels oldaláról

A fenti képen a főtéma a világítótorony, az attól közelebbi képelemek alkotják az
előteret, a távolabbiak a hátteret.
Csak akkor indokolt az előtér megjelenése a fényképen, ha valamilyen módon
hozzátesz valamit a képhez. Általános szabály, hogy csak a szükséges képelemek alkossák a kompozíciót, és lehetőleg szabaduljunk meg minden szükségtelen vagy kedvezőtlen képelemtől. Sokszor azért nincs előtér, mert az nem szép, esetleg rontana a
kompozíción, vagy egyszerűen nincs szükség rá.
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2.97. ábra.

Ha az előtérbe valamilyen látványos elemet komponálunk, az sokszor jelentősen
fokozhatja a kép hatását, és növeli a mélységérzetet is.
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2.98. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Ha nagyon közelről készítünk portrét, akkor előfordulhat, hogy a téma teljesen kitölti a képmezőt, és nincs se előtér, se háttér. Ezt láthatjuk a fenti képen.

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

116

2.99. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Ezen képen csak középtér és háttér van jelen. Ez jellemző a makrofotókra, illetve
sokszor a kis mélységélességű portrékra is.
A háttér fontos eleme a fotónak, majdnem olyan fontos, mint a főtéma. Sokan hajlamosak ezt figyelmen kívül hagyni. Hiába érdekes a főtéma, hiába szépek a fények, a
zavaró elemeket tartalmazó háttér elvonhatja a szemlélő figyelmét a főtémáról. A
megfelelő háttér viszont jelentősen hozzájárulhat a kép hangulatához, és jobban felkeltheti a néző figyelmét.
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2.15. HÁROMSZÖGEK, NÉGYSZÖGEK, KÖRÖK
Ha az alakzat jellegzetes pontjai adottak, vagy a téma bizonyos részei bizonyos
alakzatra emlékeztetnek, akkor azt agyunk kiegészíti az adott alakzattá. Sokszor azonban még ennyire közvetlen jelzés sem kell, ha bizonyos elemek megfelelően helyezkednek el, akkor is beleképzeljük a látottakba az alakzatot. Ez a folyamat tudattalanul
zajlik, észre sem vesszük.
Egy alakzat bizonyos helyzetben a hétköznapi életben is stabilabbnak tűnik,
ugyanez tapasztalható a fotókon látható alakzatok esetében is. Akkor észleljük őket a
legstabilabbnak, ha a legnagyobb és leglaposabb felületük alul helyezkedik el. Például
egy háromszög akkor kelti a stabilitás érzését, ha egyik oldala a kép alsó szélével
nagyjából párhuzamos, a háromszög ezen az oldalán (alapján) áll, és a harmadik csúcsa ezen oldal feletti részen helyezkedik el. Ha a csúcsa az alapján kívülre tolódott el
balra vagy jobbra (tompaszögű háromszög), akkor már bizonytalanságot érzünk. A
csúcsukon álló, vagy oldalra döntött  háromszögek instabilitást, bizonytalanságot sugallnak. Instabilitás esetén feszültség is keletkezik a képen.
Négyzetek, téglalapok szintén akkor keltik a stabilitás érzését, ha egyik oldalukon
állnak, ha egyik csúcsuk van alul, akkor az szintén bizonytalanságérzést kelt.
A háromszögek a mindennapi életben is rendkívül gyakoriak.
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2.100. ábra. Binyamin Mellish fotója a Pexels oldaláról

Számos háromszöget és négyszöget fedezhetünk fel ezen a képen, ha alaposan
áttanulmányozzuk. A háromszögek és négyszögek az oldalukon állnak, ez stabil érzést
kelt.
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2.101. ábra. Geri Art fotója a Pexels oldaláról

Ha megnézzük a fenti képet, azonnal érezzük az instabilitást és az emiatt fellépő
feszültséget. Ezt elsősorban a csúcsán álló háromszög, és a szokatlan látvány idézi elő.
Akkor is instabilitást érezhetünk, ha csak egyetlen furcsa alakú háromszög jelenik meg
a képen.
Az itt látható képeken közvetlen módon megjelentek a háromszögek, de erre nincs
szükség, elég ha jellegzetes pontjait, például csúcsait látjuk, agyunk kiegészíti a látottakat. Nem szükséges, hogy a háromszöget alkotó vonalak is megjelenjenek, elég ha
három kis képelem alkotja a háromszög csúcsait, amelyet agyunk tudattalanul (észre
se vesszük) kiegészít háromszöggé. A háromszög egyik oldalát alkothatja az egyik képen szereplő személy nézésének iránya is. A háromszöggel különböző érzelmeket válthatunk ki a nézőből akár észrevétlenül is, úgy, hogy a háromszög közvetlenül meg sem
jelenik csak bizonyos képelemek jelzik azt. Az itt  leírtak ugyanúgy vonatkoznak a
négyszögekre és a körökre is.
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2.102. ábra.

A három nagy virágot az oldalán (alapján) álló háromszögként érzékeljük, amely
stabilitást sugároz.
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2.103. ábra. Felix Mittermeier fotója a Pexels oldaláról

Az épületet alakja miatt háromszögnek látjuk, mégpedig egy alapján álló háromszögnek, amely nagy stabilitást ad a képnek.
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2.104. ábra. Quang Nguyen Vinh fotójának felhasználásával a Pexels oldaláról

A fenti képen sárga vonallal bejelöltem, ahogy a két kite ernyő és az ember háromszöget alkotnak. Ez a háromszög jóval kevésbé kelt stabil érzést, mint a fentebbi
képen látható épület, inkább instabilitást, feszültséget kelt.
A látható ferde vonalak általában valahol találkoznak, és (ha mással nem, akkor a
kép oldalával) háromszöget alkotnak. A képeken általában ebből ered a sok háromszög. A találkozási pontnak nem szükséges látszódnia, hiszen agyunk anélkül is kiegészíti a vonalakat háromszöggé.
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2.105. ábra. JC Estrada fotójának felhasználásával a Pexels oldaláról

A képen piros vonallal bejelöltem a háromszöget. Alul nem látszik a háromszög
két csúcsa, de agyunk kiegészíti a látottakat háromszöggé. A háromszög alapja a kép
alsó oldala.
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2.106. ábra. Pixabay fotójának felhasználásával a Pexels oldaláról

Itt is bejelöltem két háromszöget, de többet is be lehetne jelölni, például a középső
épület esetében a sötét széles vonalként látható tagozódásnál, vagy a bal oldali épületnél.
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2.107. ábra. Anna Pou fotója a Pexels oldaláról

A három személy feje háromszöget alkot.
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A lenti két képen közvetlenül megjelenik a kör. A körök leginkább az energia és a
mozgás érzetét közvetítik.

2.108. ábra. Artem Beliaikin fotója a Pexels oldaláról
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2.109. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

A lent látható tájképen a kör csak közvetetten, jelzésszerűen van jelen, de agyunk
észreveszi, ha elég erőteljesen van jelezve. Általánosságban talán elmondható, hogy a
nem közvetlen módon jelen lévő körnek kisebb a jelentősége, mint például a közvetetten jelen lévő háromszögnek.
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2.110. ábra. Kristen Munk fotója a Pexels oldaláról

Alul a tisztást határoló fenyők, jobbra a magas fenyők, felül az égbolt alatti ívelt
sáv, bal oldalon a tisztás szélénél, a hegyoldalon lévő sötétebb elemek alkotják a kört.
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2.111. ábra. Muhammad Lutfy fotója a Pexels oldaláról

A fenti kép esetében a jobb oldalon a patak partján lévő növények, a modell feje
felett a fák alsó ágai, mögötte a patak szélénél látható sötét elemek, alul a modell cipőjétől lejjebb elhelyezkedő szélesebb sötét sáv a vízben, valamint a növények levelei alkotják a virtuális kört. A kör körbeveszi a modellt. Az alábbi képen szabad kézzel be is
rajzoltam nagyjából a kört.
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2.112. ábra.
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2.16. VÍZSZINTES VONALAK
A vízszintes vonalak kapcsolatban vannak a látóhatárral és a földdel, amin állunk,
ezért ha jól, a többi elemmel összhangban alkalmazzuk, akkor stabilitást kölcsönöz a
képnek. Vízszintes vonalnak tekinthető egy kidőlt fa vagy egy fekvő ember is, amelyről
a nyugalom vagy a pihenés juthat eszünkbe. A legfontosabb vízszintes vonal a látóhatár vonala, a horizont.
A vonalnak sem kell feltétlenül közvetlenül megjelenniük a képen, sokszor elég, ha
jelezzük azt néhány hasonló tárgy egyenes vonal mentén történő elhelyezésével.

2.113. ábra. Téglalapok és vízszintes vonalak

A vízszintes vonalakhoz természetes módon illeszkedik a fekvő képmező, de meg
lehet próbálkozni az álló tájolással is.
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2.114. ábra. Destiawan Nur Augustra fotója a Pexels oldaláról
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2.115. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.116. ábra. Mike fotója a Pexels oldaláról

2.17. A HORIZONT HELYE
Horizontnak (látóhatárnak) azt a vonalat nevezzük, amely a földet és az égboltot elválasztja egymástól. A fotózásban főleg tájképeken látható. A horizontvonalnak vízszintesnek kell lenni, ez nagyon fontos szabály. Ez arra az esetre nem
vonatkozik, amikor domboldalon állunk.
Bár kisebb eltéréseket a kidolgozás során is korrigálhatunk, jobb, ha már fotózáskor figyelünk erre. Ha a horizont vonala ferde, akkor „felbillen” a kép, és látásunk tiltakozik ellene, sehogyan sem lesz jó hatása a képnek.
A legtöbb fényképezőgép ad valamilyen támogatást a vízszintes látóhatár megvalósítására, például négyzetrácsot, vagy egyéb vízszintes vonalakat (például a képmezőt
harmadoló vonalakat) lehet megjeleníteni a hátoldali kijelzőn vagy az elektronikus keresőben.
A nagy kérdés az, hogy a képmezőben hová helyezzük a látóhatár vonalát.
Tulajdonképpen bárhová helyezhetjük, azonban néhány szabályt figyelembe kell venni.
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Legtöbbször nem jó hatású a képmező közepére helyezni, szerencsésebb a képmező alsó vagy felső harmadába, de ez is megszeghető szabály.

2.117. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Ha egyhangú, felhők nélküli, érdektelen szürke vagy kék az égbolt, akkor többnyire felesleges belőle sokat mutatni, mert nem fog hozzájárulni a kép hatásához, hanem
legtöbbször inkább előnytelen. Ilyenkor vagy keveset, vagy akár semmit se mutassunk
meg belőle. Ha úgy tartjuk fényképezőgépünket, hogy az égboltból csak kevés vagy
semmi se kerüljön a képre, akkor várhatóan az előtérből több lesz látható. Igyekezzünk
úgy megválasztani a nézőpontot, hogy az előtér is tetszésünknek és témánknak megfelelő legyen.
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2.118. ábra. Ray Bilcliff fotója a Pexels oldaláról

Ha az égbolton gyönyörű, látványos felhők vannak, akkor az is lehet a kép főtémája. Akár a kép nagy részét az égbolt foglalhatja el, a talajból esetleg csak egy vékony csík lesz látható. Erre a keskeny előtérre általában szükség is van, hogy legyen a
nézőnek valami „szilárd” támpontja.

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

137

2.119. ábra.
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E két szélsőség között  bárhová elhelyezhetjük a horizontot. Előnyös, ha az égen
szép felhők vannak, mert akkor csak a témánk egyéb részei határozhatják meg a horizont helyét, és nem befolyásolja azt a szép felhők hiánya.

2.120. ábra. Jahoo Clouseau fotója a Pexels oldaláról

A képen látható egyhangú látóhatár általában unalmas képet eredményez, célszerű valami olyan elemet belekomponálni, amely megtöri az egyhangúságát, például nagyobb hegyet, tornyot, vagy bármi egyebet.
Jó, ha tudjuk, hogy minél inkább eltér fölfelé vagy lefelé a horizont helye a kép középvonalához képest, annál nagyobb feszültséget vihetünk bele a képbe. A feszültség a
kisebb és nagyobb rész között lesz.
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2.121. ábra. Arvid Knutsen fotója a Pexels oldaláról
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2.122. ábra. Zukiman Mohamad fotója a Pexels oldaláról

Ha emberek is láthatók a képen, akkor figyeljünk arra, hogy a horizont ne vágja
ketté a fejüket, inkább a fejük felett, vagy az alatt legyen.
A horizont helyét a fényképezőgép tartásának megváltoztatásával befolyásolhatjuk a legegyszerűbben, azonban bizonyos esetekben szükség lehet alacsonyabb vagy
magasabb nézőpont alkalmazására. Akár le is térdelhetünk, vagy felállhatunk egy létrára.

2.18. FÜGGŐLEGES VONALAK
A függőleges vonalak is képesek bizonyos hangulatokat közvetíteni, például a hatalom, az erő, a magasba törés, a felemelkedés, a magabiztosság hangulatát, és egyéb
hasonlókat is. A vastagabb függőleges vonalak inkább stabilitást közvetítenek, míg a
vékonyak inkább törékenységet.

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

141

2.123. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Az álló tájolás olyan esetben talán előnyösebb, ha a fotón kifejezetten a függőleges
képelemeket kívánjuk hangsúlyozni. Ez azonban megszeghető szabály.
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2.124. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

A vízszintes vonalak egyhangúságát megtörhetik a függőleges vonalak, amelyek a
vízszintes vonalakat metszve feszültséget adhatnak a képhez.
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2.125. ábra. Lukas Rodriguez fotója a Pexels oldaláról
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A fenti képen a vitorlás hajó és a modell megtörik a vízszintes vonalak (az alsó felhők sávja, a horizont, a tengervíz sávja, a hullámok vonala) egyhangúságát.
Ha a képen a mélységérzetet erősíteni szeretnénk, azt függőleges vonalakkal
könnyen megtehetjük. Ehhez két vagy több olyan objektumot helyezünk el a képen
mélységben, amelyekről tudjuk, hogy a valóságban egyforma magasak. A távolabb lévők egyre kisebbnek tűnnek a képen, ezzel érzékeltetik a mélységet. Ennek érzékelésében a perspektívának van szerepe. Ha a fényképet nagy látószögű objektívvel közelebbről készítjük el, akkor a távolabbi függőleges vonalak rövidülése nagyobb mértékű
lesz, és ezáltal jobban érzékeljük a mélységet. Ha teleobjektívvel, távolabbról fotózunk,
akkor a távolabbi függőleges vonalak rövidülése kisebb mértékű lesz, és a mélység kevésbé érzékelhető.

2.126. ábra. 김 대정 fotója a Pexels oldaláról
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2.127. ábra.

2.19. ÁTLÓS VONALAK
Ezt nem kell szó szerint érteni. Az átlósnak nevezett vonalaknak három esete van:
• valódi átlós vonalak
• átlósan elhelyezkedő tárgyak
• a nézőpont miatt keletkezett átlós vonalak
Nem feltétlenül előnyös, ha egy valódi átlós vonallal határozottan két részre osztjuk a képet.
A ferde vonalak nagyon hatékonyan vezetik tekintetünket a kívánt irányba. A balról jobbra ereszkedő ferde vonal természetes hatású.
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2.128. ábra. Maximilian Münzl fotója a Pexels oldaláról

A hosszúkás alakú csónak megfelelő elhelyezése jelzi a vonalat, amelyet agyunk
az alakészlelésnél leírtak szerint kiegészít "átlós" vonallá.
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2.129. ábra. Clem Onojeghuo fotója a Pexels oldaláról

Az előző képhez képest ellentétes irányultságú, azaz emelkedő ferde vonal a dinamika, a mozgás, a feszültség érzetét adhatja a képhez.
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2.130. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról

A három virág ferde vonalat alkot (agyunk egészíti ki vonallá).
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2.131. ábra. Jonathan Borba fotója a Pexels oldaláról

A kép teljes felületén ismétlődő ferde vonalak szép mintákat hozhatnak létre, és
előfordulhat, hogy magát a kép témáját adják.
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Az egymást metsző ferde vonalak feszültséget válthatnak ki a szemlélőben, és a
metszéspontra irányítják a figyelmet, amelyet ezen a képen is megfigyelhetünk. Ha túl
sok különböző irányú, egymást keresztező ferde vonal látható, az előnytelen lehet,
mert a káosz, a zűrzavar érzetét keltheti.

2.132. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

151

2.20. STATIKUS ÉS DINAMIKUS KOMPOZÍCIÓ
Ha a kép lényegi elemeit vízszintes és függőleges vonalak alkotják, akkor statikus
kompozícióról beszélünk, amely állandóságot, mozdulatlanságot, nyugalmat sugall.
A dinamikus kompozíció átlós vagy ferde vonalakra épül, és mozgalmasságot,
mozgást, dinamikát érzékeltet.
Statikus kompozíció esetében a valóságban vízszintes és függőleges vonalakat –
amennyiben lehetséges – a vízszintes és függőleges képszélekhez igazítva jelenítjük
meg.

2.133. ábra. Mati Mango fotója a Pexels oldaláról

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

152

2.134. ábra. Oleg Magni fotója a Pexels oldaláról

A jobb kompozíció érdekében kínosan ügyelni kell, hogy a vízszintes és függőleges
vonalak valóban pontosan párhuzamosak legyenek a kép oldalaival. Ennek érdekében
már felvételkészítéskor meg kell mindent tennünk, akár például létráról fényképeznünk, hogy vízszintesen tarthassuk fényképezőgépünket, illetve a kidolgozás során is
korrigálni kell az esetleges eltérést.
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2.135. ábra. Camilla Melo fotója a Pexels oldaláról

A képen az ablakoknál láthatjuk, hogy azok függőleges oldala nem párhuzamos a
kép szélével, valamint alul az épület fala és a járda találkozása sem teljesen párhuzamos a kép alsó szélével. Ha ezeket az eltéréseket a kidolgozás során korrigáljuk, jobb
képet kapunk.
Dinamikus kompozíció esetében fontos követelmény, hogy legalább egy ferde vonal legyen a képen. Ez lehet „valódi” ferde vonal, amely a valóságban is ferde, például
a nézőpontból eredően ferde vonalat alkotó sínek a 2.129 ábrán, vagy például a fényképezőgép elfordításából eredő ferde vonal, amelynek hatására ugyanúgy dinamikus
kompozíció keletkezik. Egy képen több ferde vonal is lehet. A perspektivikus torzítás is
ferde vonalakat eredményez.
Arra vigyázni kell, hogy lehetőleg ne a látóhatár legyen ferde, mert ez ellen látásunk erősen tiltakozik. A ferde horizont csak ritkán eredményez jó kompozíciót.
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2.136. ábra. Oleg Magni fotója a Pexels oldaláról

Ennek a képnek a hangulatához hozzájárul a görbülő horizont is.
Arra is ügyeljünk, hogy a ferdeség szándékoltnak látszódjon, mert egyébként egy
elrontott felvétel benyomását keltheti a szemlélőben.
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2.137. ábra. Alexandr Podvalny fotója a Pexels oldaláról
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2.138. ábra. Daria Liudnaya fotója a Pexels oldaláról

A fotós ferde egyenes mentén helyezte el a három fő elemet, amely egy kis feszültséget, dinamikát vitt a képbe. Képzeljük el, hogy mennyivel unalmasabb lenne ez
a kép, ha ezek a tárgyak a háttérrel pontosan párhuzamosan helyezkednének el. Abban az esetben statikus kompozíciót kapnánk.
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2.139. ábra. Felix Mittermeier fotója a Pexels oldaláról

A csónak átlós elhelyezése és a többi ferde vonal dinamikát, mozgalmasságot ad a
képhez.
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2.140. ábra. Kenneth Carpina fotója a Pexels oldaláról

Ezen a képen a sárga színű timpanonrészlet ferde vonalai dinamikát, mozgalmasságot, érdekességet, figyelemfelkeltést eredményeznek. Ha az nem lenne ott, hanem
helyette a sötétszürke háttér lenne, a kép úgy is nagyon szép lenne, azonban akkor statikus lenne a kompozíció, és még inkább csendet, nyugalmat, békességet, meghittséget
sugározna. Sokszor kis változtatások is nagy változást eredményezhetnek a kép hatása
szempontjából.
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2.141. ábra. Leandro Boogalu fotója a Pexels oldaláról

Ezen a képen a ferde vonalak dinamikát eredményeznek. Ennek ellentéte az lenne,
ha pontosan a falra merőlegesen fotóznánk le a hozzá támasztott kerékpárt. Akkor egy
statikus, és esetleg unalmas kompozíciót kapnánk.
Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért mondom azt, hogy a fenti lámpás kép
statikus változata szintén nagyon szép lenne, és akár meghittséget is sugározhatna,
míg a kerékpáros kép statikus változata akár unalmas is lehetne. Mi okozza ezt a különbséget? Bizonyos tárgyak, bizonyos színek és bizonyos körülmények fennállása
esetén hajlamosak vagyunk bizonyos érzésekre asszociálni. A fentihez hasonló lámpák, vagy akár a gyertya meleg, sárgás fénye mellett, nyugodt, akár részletek nélküli,
elmosódott környezet esetén, vagy barna színű tárgyakból kialakított nyugodt környezet esetén a legtöbb ember hajlamos az emberi melegségre, a meghittségre, nyugalomra, csendre asszociálni. A kerékpáros képnél az eltérő körülmények miatt ez elmarad.
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2.21. GÖRBÉK
A görbe vonalak a vízszintes és függőleges vonalaknál jobban vonzzák a tekintetünket, ezért fontos kompozíciós elemek. Számos helyen találhatunk görbe vonalakat,
lehetnek utak, építészeti elemek, vízpart alakja, folyó, patak, vagy bármi egyéb. A görbe vonal arra készteti a nézőt, hogy tekintetével kövesse azt, ezáltal lelassíthatjuk a
kép szemlélését, és jobban megnézi a kép többi részét is, ahová a görbe vonal elvezeti.

2.142. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.143. ábra. Jacub Gomez fotója a Pexels oldaláról

161

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

2.144. ábra. Jacub Gomez fotója a Pexels oldaláról
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2.145. ábra. Borislav Krustev fotója a Pexels oldaláról
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2.146. ábra. Jesse Zheng fotója a Pexels oldaláról
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2.147. ábra. ISAW Company fotója a Pexels oldaláról
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2.148. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.149. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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Kiemelt jelentőségűek az S (vagy fordított  S) alakú görbék. Ilyet figyelhetünk
meg folyók, patakok, utak kanyarulatainál. Tájképeknél, portréfotózásnál, esetleg utcai
fotózásnál találkozhatunk vele. Az S-görbe különösen erőteljes hatású, magával ragadja tekintetünket.

2.150. ábra. Godisable Jacob fotója a Pexels oldaláról
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Portréfotózás esetén női modellek S-görbét hozhatnak létre megfelelő pózolással.
Ez a pózolás kiemelheti a modell alakját, és kellemes látványt nyújt.

2.151. ábra. Leah Kelley fotója a Pexels oldaláról

2.22. VEZETŐ VONALAK
A vezető vonalak könnyen használható, fontos kompozíciós eszközök, a képmező
kívánt elemére vezetik a szemlélő tekintetét.
A vezető vonalak olyan vonalszerű, vagy vonalszerűen rendezett  elemek, amelyek a néző tekintetét a kompozíció egyik részéről a másik részére vezetik. Akár be is
vezethetik a tekintetet a képmezőbe, annak kívánt pontjára. Legtöbbször a kép aljáról
indulnak, és onnan vezetnek a megfelelő helyre. A fő cél általában az, hogy a tekintetet
a főtémára vezessék. Ez a (szem)mozgás vonzza be a nézőt a képbe, ez teszi számára
érdekessé a képet. Egyszerű, de nagyon hatásos és fontos kompozíciós elem. Nem minden vonal vezető vonal. Ha egy út bevezet a képbe, de nem vezet semmilyen fontos
képelemhez, hanem csak kivezet a képből, az nem vezető vonal.
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Vezető vonalakat alkothatnak például utak, utcák, épületek, vasúti- vagy villamos
sínek, kerítések, épületek, partvonalak, hullámok, fák, sziklák, karok, lábak stb. A természetben és a városokban könnyen találhatunk vezető vonalakat.
Vezető vonalak nemcsak egyenes vonalak lehetnek, hanem például egy kanyargó
út, folyó vagy patak is lehet vezető vonal. Nem mindig kell ennyire valós vonalaknak
lenniük, hanem lehetnek felhőalakzatok, a földön vagy mezőn lévő minták is.
Ha egy kép nagyon sok elemből áll, akkor vezető vonalakkal a kívánt pontra lehet
irányítani a néző figyelmét.
A távolra mutató vezető vonalak segíthetnek a mélységérzet fokozásában. Ez a hatás főleg olyan esetben jelentős, amikor egy út összeköti az előteret a háttérrel.
A vezető vonalakat arra is használhatjuk, hogy a kép egyik részéről egy másik részére vezessük a tekintetet, és akár körbe is zárulhatnak, ezáltal a kép belsejében tarthatják a néző figyelmét.
Ha a téma abban a pontban helyezkedik el, amelyben a vezető vonalak összefutnak, akkor jelentősége, fontossága nagyobb lesz.
A vezető vonalaknak a kép egy fontos eleméhez kell vezetniük a néző tekintetét,
nem pedig kivezetni a képből, illetve nem olyan helyre kell irányítaniuk a figyelmet,
ahol semmi érdekes sincsen. Az ilyen vonalak nem vezető vonalak.
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2.152. ábra.

A sávokba rendeződő felhők a templomtoronyra vezetik tekintetünket.
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2.153. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Az út vezető vonal, mert elvezeti a néző tekintetét a kép főtémájához, a távoli havas hegyekhez.
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2.154. ábra. Tatiana fotója a Pexels oldaláról

Itt  az út nem vezető vonal, mert nem vezeti a néző tekintetét semmilyen fontos
vagy érdekes pontra. Ha viszont a távolban naplemente lenne, akkor a kép főtémájához vezetné a tekintetet.
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2.155. ábra. Dimitar Manolov fotója a Pexels oldaláról

Ez a kép egy példa a vezető vonalak helytelen alkalmazására. Az út voltaképpen
nem is vezető vonal a definíció értelmében, azonban a vonalak akkor is vezetik a néző
tekintetét, és az út balra kivezeti a képből a tekintetet ahelyett, hogy a kép fő eleméhez, a hegycsúcshoz vezetné.
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2.156. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Az út, illetve annak két széle a kép főeleméhez, a templomhoz vezet.
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2.157. ábra. Riccardo Bertolo fotója a Pexels oldaláról

Az S-görbét leíró víz a főtémához, a hegyhez vezetik a tekintetet.
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2.158. ábra. Vlad Bagacian fotója a Pexels oldaláról

A vezető vonalak ugyan távoli pontra mutatnak, ott futnak össze, azonban a közel
lévő lány feje éppen ezt a pontot takarja, ezért a vezető vonalak tulajdonképpen a lány
fejére, és ezáltal a lányra, mint főtémára vezetik a tekintetet.
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2.159. ábra. Hesham Ahmed fotója a Pexels oldaláról
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Manapság divatos lett a fotós saját kezének vagy lábainak képbe komponálása abból a célból, hogy mintegy vezető vonalként bevezesse, bevonzza a képbe a nézőt, az
alábbi két képen is ez látható. Ez a fogás egyúttal a kép mélységét is növeli.

2.160. ábra. Josh Hild fotója a Pexels oldaláról
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2.161. ábra. Tyler Lastovich fotója a Pexels oldaláról
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2.162. ábra. Jonathan Borba fotója a Pexels oldaláról

Itt szintén a nézőnek a képbe történő bevonzása a cél.
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2.23. TEKINTETEK VONALA
Itt nem valós, látható vonalról lesz szó, ennek ellenére ez az egyik legfontosabb vonal a képen. Arról már beszéltem, hogy tekintetünket nagyon vonzza az emberi arc, és
különösen a szem. Az emberi arc és szem nagyon kifejező, sokszor erős érzelmeket látunk tükröződni rajtuk. Ez erősen hozzájárul ahhoz, hogy felkeltik érdeklődésünket.
Ha ránézünk a modell szemére, akkor általában követni fogjuk a tekintetét, mert érdekelni fog bennünket, hogy mit lát, mi keltette fel az érdeklődését.
A tekintetek vonala a képen látható emberek nézési irányának vonalai.
Miután hajlamosak vagyunk ezt a vonalat követni, ez lehetőséget teremt számunkra, hogy segítségével átirányítsuk a néző figyelmét a kép egy másik területére
(mintegy vezető vonalként). Az alábbi képen mindkét személy a telefonra néz, ez a mi
tekintetünket is a telefonra irányítja.

2.163. ábra. Keira Burton fotója a Pexels oldaláról
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2.164. ábra. Andrea Piacquadio fotója a Pexels oldaláról

A két személy egymásra néz, ezért a kép nézése közben tekintetünk közöttük ugrál, valamint a lány karja tekintetünket az asztalra irányítja.
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2.165. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Ha a modell a fényképezőgépbe (a nézőre) néz, annak erős hatása van, azonban
nem irányítja a figyelmünket a kép más részeire. Ilyenkor leginkább a szemekre koncentrálunk, és ez akár elvonhatja a figyelmünket a kép többi részéről.
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2.166. ábra. Janko Ferlic fotója a Pexels oldaláról
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2.167. ábra. Leah Kelley fotója a Pexels oldaláról

A fenti képen a modell tekintete kivezet a képből, ezért nem nyújt támpontot,
nem tudjuk, hogy hová néz. Ez bizonytalanság, feszültség, kétértelműség érzetét kelti
a szemlélőben. Ezt a kompozíciós fogást alkalmazhatjuk saját képeinken is.
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A modell testbeszéde is sokat elárul. Amikor napszemüveget visel, általában akkor
is egyértelműen megállapíthatjuk, hogy hová néz, vagy legalább valószínűsíthetjük, de
ez legtöbbször elég is.

2.168. ábra. RUN 4 FFWPU fotója a Pexels oldaláról

Ha egy képen több személy látható, és mindegyikük máshová néz, az jobban leköti a szemlélő figyelmét.
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2.169. ábra. Mahrael Boutros fotója a Pexels oldaláról

188

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

189

2.24. MINTÁZAT, RITMUS
Ha ritmusról beszélünk, akkor az emberek azonnal a zenére gondolnak, valamilyen ritmusos zeneszámra. A ritmus a zenében is valamilyen ismétlődést jelent, a ritmust alkotó elemek újra és újra ismétlődnek. Ha elvonatkoztatunk a zenétől, akkor a
hétköznapi életünkben is találunk periodikusan ismétlődő dolgokat. Például egy munkavállaló számára a hetek is periodikusan ismétlődnek, mert a hét első öt napján dolgozni kell menni, majd következik a hétvége, két nap, amikor nem, és ez az egész többször egymás után ismétlődik, mintegy ritmust adva az illető életének. De a napjaink is
általában periodikus ismétlődést mutatnak, reggel felkelünk, tevékenykedünk, este lefekszünk aludni, és ezt sokszor ismételjük egymás után nap mint nap. Eddig az időbeli
ritmusról beszéltünk, de ha ettől elvonatkoztatunk, akkor beláthatjuk, hogy nemcsak
az időt oszthatjuk fel ritmikusan, hanem a teret is. A zenéhez hasonlóan képeinknek is
periodikusan ismétlődő (kép)elemekkel adhatunk ritmust.
Ebben a részben elsősorban az ismétlődő mintázattal foglalkozunk, amellyel ritmust, feszültséget adhatunk képünkhöz. Ismétlődő elemeket számos helyen találunk,
lehetnek ismétlődő tárgyak, vagy akár kontrasztos, ismétlődő árnyékok is.
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Nézzük meg az alábbi képet, amelyen a szögek, a csavar, és az árnyékok érdekesek
számunkra.

2.170. ábra. Asim Alnamat fotója a Pexels oldaláról

A szögeket és a csavart összekapcsolja a színük és a formájuk. Az árnyékok pedig
mintázatot alkotnak.
Ha egy kontraszt (például árnyék) vagy forma ismétlődik a képen, akkor jön létre
a ritmus. A kép szemlélésekor szemünk az egyik tárgyról (árnyékról) a következőre
ugrik, majd a harmadikra, és így tovább. Szemünk „ritmikusan” ugrál egyikről a másikra, emiatt nevezzük ritmusnak.
A fenti fotó nézése közben szemünk ugrik egyik szögről a másikra, illetve egyik árnyékcsíkról a következőre.

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

191

2.171. ábra. Ketut Subiyanto fotója a Pexels oldaláról

A zebra csíkjai is ismétlődő mintázatot, ritmust alkotnak, azonban fontos az ember jelenléte, mert ezáltal elkerülhető a forma öncélú alkalmazása, és jelenléte megtöri
a kép egyhangúságát. Üres formalizmusról akkor beszélünk, ha bizonyos formák öncélúan vannak jelen.
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A lépcső is mintázatot alkot.

2.172. ábra. Samuel Figueroa fotója a Pexels oldaláról
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2.173. ábra. Blaz Erzetic fotója a Pexels oldaláról
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2.174. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról
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2.175. ábra. Maria Orlova fotója a Pexels oldaláról

2.25. TEXTÚRÁK
A nagy, egyhangú felületek általában unalmasak a szemlélő számára, ezért lehetőleg kerülendők. Ez természetesen nem vonatkozik arra az esetre, amikor az egyhangú
felületnek funkciója van, erre is látunk majd példát. Ha nincs funkciója, akkor inkább
keressünk helyette valami érdekesebbet, amely jobban leköti a néző figyelmét. Bármilyen mintázat, ritmus, textúra jobb az egyhangú felületnél.
Egy anyag textúrája a szerkezetét jelenti, amely sokszor a felületén is megmutatkozik. A fotózásban a látható textúrák érdekelnek bennünket. Például egy kőzetnél a
felszínén is láthatjuk, hogy szemcsékből áll, vagy egy deszkának láthatjuk az erezetét,
vagy akár a szántóföld mintázatát.
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2.176. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Az anyagok textúrája, anyagszerűsége, szerkezete sokszor „közönséges” fényben is
látható, azonban a felület egyenetlenségeit a keletkező árnyékok révén az erősen oldalról érkező, a felületet szinte csak súroló súrlófény jól kiemeli.
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2.177. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.178. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.179. ábra. Magda Ehlers fotója a Pexels oldaláról

A súrlófény például domborművek fotózásakor is jótékony hatású lehet.

2.26. A KÉPMEZŐ KITÖLTÉSE
A kompozíció javításának egy lehetséges módja a képmező megfelelő mértékű kitöltése a témával. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy a képmező nagy részét a téma foglalja el. Magam is leírtam már, hogy sokszor a kevesebb több, és Robert Capa híres
mondása is erről szól: „Ha a képeid nem elég jók, akkor nem voltál elég közel”.
Ahhoz, hogy témánk jól kitöltse a képmezőt, közel kell menni hozzá, sokszor akár
nagyon közel. A fotósok gyakran azzal követnek el hibát, hogy túl nagy helyet hagynak a téma körül, és ezáltal túl sok felesleges képelem is a képre kerül.

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

2.180. ábra. Klaus Nielsen fotója a Pexels oldaláról
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2.181. ábra. Jennifer Murray fotója a Pexels oldaláról
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2.182. ábra. Anubhaw Anand fotója a Pexels oldaláról

Hogyan kerülhetünk közel fotóalanyunkhoz? Ezt legegyszerűbben változtatható
gyújtótávolságú objektív használatával tehetjük meg. Ekkor valójában távolabb maradhatunk, és a teleobjektív „hozza közel” a témát. Ilyenkor azonban számolnunk kell
a teleobjektív hátteret közelebb hozó, „tömörítő” hatásával. A téma mögötti mélység
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lecsökken, úgy látjuk a képen, hogy a téma mögötti képelemek közelebb vannak a témához, mint a valóságban. Ennek az az oka, hogy távolról készítjük el a felvételt.
Ha ezt a hatást el szeretnénk kerülni, akkor lábunkkal kell közelebb menni a témához, és közelebbről, rövidebb gyújtótávolságú objektívvel kell fotózni. A más nézőpontból elkészített felvétel egészen más hatású, közelről általában jobb képeket lehet készíteni. A rövidebb gyújtótávolságú objektív miatt  a háttérből több kerül a képre, a kép
mélysége megnő. Ahhoz bátrabbnak kell lennünk, hogy idegenekhez fotózás céljából
közel menjünk.

2.183. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.184. ábra. Cottonbro fotója a Pexels oldaláról
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Ugyanazon a helyszínen a nézőponttól, a tájolástól, és a képmező kitöltésétől függően különböző hangulatú képeket készíthetünk. Erre láthatunk példát az alábbi képeken.

2.185. ábra. ArtHouse Studio fotója a Pexels oldaláról
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2.186. ábra. ArtHouse Studio fotója a Pexels oldaláról
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2.187. ábra. ArtHouse Studio fotója a Pexels oldaláról

2.27. NEGATÍV TÉR, POZITÍV TÉR
A képen a főtémát nevezzük pozitív térnek, amely leginkább magára vonja a figyelmet. Általában ezt látjuk meg először. Negatív térnek a pozitív teret körülvevő
részt nevezzük, ez általában a háttér. A negatív tér legtöbbször nagyobb területű a
pozitív térnél. Használatával megmutatjuk a főtéma (többnyire letisztult) környezetét
is, ez keretet ad a fő képelemnek. Sokszor a negatív téren nincs semmi, de legalábbis
soha nincs olyan képelem, amely jelentősen magára vonná a néző figyelmét. A negatív
tér még jobban kiemeli a főtémát, és arra irányítja a néző tekintetét. Az ilyen fotók
sokszor hatásosabbak, ha nem kis mélységélességgel készülnek.
Itt nem a hétköznapi értelemben vett térről van szó, a negatív tér és a pozitív tér
kompozíciós szakkifejezések.
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2.27.1. NEGATÍV TÉR
Máris ellentmondok az előző résznek, amelyben arról szóltam, hogy menjünk közel a témához, és töltsük ki jól a képmezőt. Azonban nem mindig ez a jó ötlet, mert
nagyon jó kompozíciós elem a negatív tér is.

2.188. ábra. Karolina Grabowska fotója a Pexels oldaláról

Ha nincs negatív tér, akkor az egész képet olyan elemek alkotják, amelyek felhívják magukra a figyelmet. Ilyen a fenti kép is.
Gyakori eset, hogy a főtéma és a negatív tér nagyságának kontrasztja tartja ott a
néző tekintetét, kíváncsi lesz rá. Általánosságban elmondható, hogy minél kisebb a pozitív térben lévő téma, annál inkább az vonja magára a figyelmet.
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2.189. ábra. Oleg Prachuk fotója a Pexels oldaláról

A fenti képen a lány jelenti a pozitív teret, és a környezete a negatív tér.
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A nagy negatív tér mintegy elszigeteli a témát a környezetétől. A negatív teret
olyan „csendes” képek létrehozására is használhatjuk, mint a magány, a nyugalom, a
csend, a magunkba fordulás.

2.190. ábra. Jordan Benton fotója a Pexels oldaláról

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI
Az alábbi kép magányt, csendet, nyugalmat sugároz.

2.191. ábra. Johannes Plenio fotója a Pexels oldaláról
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Az alábbi kép is hasonló hangulatú.

2.192. ábra. Anthony fotója a Pexels oldaláról

A negatív tér kifejezés esetleg tartalomhiányra utalhat. Valóban lehetnek nagy,
egységes, részletek nélküli területek a képen, azonban legtöbbször a negatív tér nem
részletek, képelemek nélküli, csak vizuálisan kevésbé feltűnő, nyugodtabb, kevésbé
vonja magára a figyelmet.
Negatív tér használatakor sok esetben valóban (nagyjából) egységes felületek vannak, mint például a fű, a víz, vagy az égbolt, de ennek nem feltétlenül kell így lennie.
Az is sokszor előfordul, hogy a tárgyak vagy mintázatok ott vannak, például az égbolton a felhők, de nem uralják a képet, nem azokat vesszük észre először, nem azok a főtémák. Akkor jó, ha a negatív térben lévő dolgok nem vonják magukra a figyelmet, hanem szinte beleolvadnak a háttérbe, nem túl feltűnőek a főtémá(k)hoz képest,
ugyanakkor érdekességükkel fokozzák a kép hatását.
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2.193. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról
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2.194. ábra. Hoang Loc fotója a Pexels oldaláról
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Az alábbi képen a pozitív teret a róka jelenti, a negatív teret pedig a körülötte lévő
életlen terület.

2.195. ábra. Erik Karits fotója a Pexels oldaláról
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2.196. ábra. Tope A. Asokere fotója a Pexels oldaláról

Amikor fotózunk, ne feledkezzünk meg a negatív térről, mert a jól megválasztott
negatív tér döntően befolyásolhatja képeink hatását. El kell döntenünk, hogy mekkora
legyen a negatív tér a pozitív térhez képest, és figyelni kell arra is, hogy milyen a kölcsönhatás közöttük.
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2.27.2. POZITÍV TÉR
Mint említettem, a pozitív tér a kép főtémáját vagy legérdekesebb területeit jelenti. Erről kevesebb szó esik, mint a negatív térről, pedig ennek is nagy jelentősége van.
Szinte minden jó fényképnek ez a legfontosabb eleme.
A pozitív tér általában nem önmagában áll a képen (bár ez is előfordulhat), hanem
sokszor kölcsönhatásban van a kép többi elemével, amelyek jó esetben erősítik a hatását. Így van ez a negatív tér esetében is, amely hat a pozitív térre, és ez fordítva is igaz.
Egy pozitív tér nélküli kép értelmetlennek tűnhet, elveszítheti a súlypontját, míg
ha csak pozitív tér van, akkor a kép túlzsúfolt, túlságosan nyomulós lehet.
A pozitív tér önmagára irányítja a néző tekintetét, megteremti a kép vizuális
csúcspontját. A negatív tér a néző tekintetét a pozitív térre irányítja, hangsúlyosabbá
teszi a pozitív teret, elszigeteli azt a környezetétől, kellő teret biztosít körülötte, hagyja
„lélegezni” azt.
Itt  nem mutatok képillusztrációkat, mert szinte minden fotón, amely ebben a
könyvben látható, van pozitív tér. A negatív tér tárgyalásánál látható képeken tanulmányozható a negatív és a pozitív tér kölcsönhatása is.

2.28. KONTRASZTOK
A kontraszt nagyon erős kompozíciós eszköz. A kontraszt szó ellentétet, különbséget jelent. Egy fénykép kapcsán beszélhetünk a téma kontrasztjáról, az árnyalatterjedelemről, azaz a kép legvilágosabb és legsötétebb részének világosságkülönbségéről.
Itt azonban nem erről van szó. A kontraszt, mint kompozíciós eszköz esetében kissé tágabb értelemben használjuk a kontraszt kifejezést.
A kontraszt mindig két valaminek az eltérését, különbségét jelenti. Nem bármilyen különbséget jelent, mert csak a nagy, markáns, szembetűnő különbséget tekintjük
kontrasztnak. Kontrasztot a legkülönfélébb dolgok alkothatnak, a lehetőségek szinte
kifogyhatatlanok.
Lehet például világos-sötét, kicsi-nagy, éles-elmosódott, magas-alacsony, új-régi,
fiatal-idős, kemény-puha, szögletes-kerek, elavult-modern, szomorú-vidám, van nekinincs neki, sok-semennyi kontraszt.
A színekkel kapcsolatos kontrasztról egy későbbi részben írok röviden.
Először nézzünk egy példát a világos és sötét kontrasztra, annál is inkább, mert a
kontrasztról ez jut az embernek először eszébe. Ezt tónuskontrasztnak is nevezzük. A
világos-sötét kontraszt lehet kicsi, és lehet nagy, és ennek megfelelően a hatása is más.
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2.197. ábra. Flo Dahm fotója a Pexels oldaláról

Amikor nagy a tónuskontraszt, akkor nagy a világosságkülönbség a legsötétebb és
a legvilágosabb részek között, kis kontraszt esetében pedig kicsi.
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Nézzünk két alacsony kontrasztú képet.

2.198. ábra. Johannes Plenio fotója a Pexels oldaláról
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2.199. ábra. Cottonbro fotója a Pexels oldaláról
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Ez egy nagyobb kontrasztú felvétel.

2.200. ábra. Mary Taylor fotója a Pexels oldaláról
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A sziluettfotók is világos-sötét kontrasztra épülnek.

2.201. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI
A fekete-fehér képek is sötét és világos árnyalatokból állnak.

2.202. ábra. Cottonbro fotója a Pexels oldaláról

223

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

224

A kicsi és nagy kontrasztja látható az alábbi képeken.
A „kicsi” és „nagy” nem tárgyak, hanem megfoghatatlan fogalmak. Az ellentétes
fogalmak közötti kontrasztot fogalmi kontrasztnak nevezzük.

2.203. ábra. Alexas Fotos fotója a Pexels oldaláról
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2.204. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Idős-fiatal kontrasztot láthatunk, de ugyanez figyelhető meg az alábbi képen is.
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2.205. ábra. RODNAE Productions fotója a Pexels oldaláról
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2.29. SZÍNEK
Színek mindenütt jelen vannak életünkben, a tárgyaknak színük van. Fényképeink
döntő többségét színesben készítjük el, ezért a színeknek nagyon fontos szerepük van
fényképeinken is, akár alapvetően meghatározhatják a kép hangulatát. Harmóniát teremthetünk általuk, illetve ezzel ellentétben megteremthetjük az összhang hiányát, és
segítségükkel vezethetjük a szemlélő tekintetét. Azt mondhatjuk, hogy sokszor a színeken múlhat, hogy képünk hatásos-e vagy érdektelen.
Színek segítségével harmóniát is teremthetünk, de feszültséget is kelthetünk, illetve
segítségükkel azonnal a kép főtémájára irányíthatjuk a tekintetet.
Ha megtanuljuk a színek alapvető használatát, akkor befolyásolhatjuk a kép nézőre gyakorolt hatását. A kép szemlélése tudattalan folyamat, a néző észre sem veszi, ha
tudásunk birtokában befolyásoljuk. A kompozíció egésze arról szól, hogy tudásunkat
felhasználva hogyan készítsünk hatásos képeket.
Napjainkban a kép számítógépes kidolgozása, azaz az utómunkálatok során tág
lehetőségünk van a színek megváltoztatására, finomítására, így könnyebben megkaphatjuk a kívánt képet.

2.29.1. ALAPOK
A színek mesterséges előállítása kétféle módon történik a gyakorlatban:
• papírra nyomtatva, épületek falán, festmények esetén különböző színű festékek
összekeverésével,
• elektronikus eszközeinken, például televízió, monitor, telefon, tablet képernyőjén, fényképezőgép kijelzőjén, elektronikus keresőjén különböző színű fények
keverésével állítjuk elő a színeket.
A kétféle színelőállításnak ugyanazt a valóságot kell ábrázolnia, ugyanazt kell látnunk, ha egy fényképet monitoron nézünk, vagy ha kinyomtatjuk egy színes nyomtatóval. A kétféle mód nagyon eltérően működik, ezért szükség van különböző színrendszerekre, amelyek a kétféle módhoz alkalmazkodva eltérően írják le a színek
előállítását.
Ha fehér papírra festékeket viszünk fel, akkor úgynevezett  szubtraktív (kivonó)
színkeverés valósul meg. Ilyen a nyomtatás esete is. Ennek leírására, kezelésére az
úgynevezett CYMK színrendszer alkalmas. Ezzel részletesen nem foglalkozunk.
Elektronikus eszközeinken az sRGB színrendszer terjedt el leginkább, amely különböző színű fények keverésével előállított  színekkel foglalkozik. Fotózásról amatőröknek című könyvemben ezzel részletesebben foglalkoztam. Itt  csak annyit említek
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meg, hogy minden képpont színe bizonyos intenzitású („erősségű”) piros, zöld és kék
alapszínek additív (összegző) módon történő összekeverésével jön létre.
A fotózásban legtöbbször az alábbi ábrán látható módon, körgyűrűszerűen (úgynevezett színkörön) ábrázolják a színeket. A színkörön természetesen nem a színrendszer összes színárnyalatát ábrázolják, hanem általában csak a telített színeket.
A lenti ábrán a Maxwell-féle színkört láthatjuk, amely összegző színkeverésen alapul, és tartalmazza a színátmeneteket is. A piros, a zöld, és a kék a három alapszín.

2.206. ábra.

Felül középen láthatjuk a piros alapszínt, tőle jobbra 120 fokra a kéket, balra 120
fokra pedig a zöldet. Ezt a színkört képünk számítógépes kidolgozása során kell használnunk, a komponálás során másfajtára van szükségünk.
Egy színt a legegyszerűbben úgy tudunk leírni, ha megadjuk a színezetét, telítettségét és világosságát, mert az emberek hétköznapi gondolkodásához ez áll legközelebb.
A színezet megegyezik a hétköznapi „szín” fogalmunkkal, azaz a piros, sárga, lila
mind színezetek. A fenti színkörön is színek vannak ábrázolva. A telítettség a szín erősségét, tisztaságát jelenti. Egy pasztell szín például nem telített. A telítettség minimuma
egy teljesen semleges színű szürke árnyalat. A világosság értelemszerűen azt adja meg,
hogy az adott színezetű és telítettségű szín mennyire világos vagy sötét.
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2.207. ábra.

A fenti ábrán a bal oldali négyzetben lila színezetet maximális telítettséggel és maximális világossággal láthatunk. A középső négyzetben látható eredményt úgy kaptam, hogy csak a telítettséget állítottam jóval kisebbre (közben a világosság maradt
maximumon). A szín tompább, pasztell árnyalatú lett. Végül ismét a bal oldali négyzetből indultam ki, csak a világosságot állítottam kisebbre, a telítettséget hagytam maximumon, és a jobb oldali négyzetben látható sötétebb árnyalatot kaptam. Az ábrán
ugyanannak a színnek láthatjuk a világos és telített, a kevésbé telített, és a kevésbé világos, azaz sötétebb változatát. Így már talán jól érthető a telítettség és a világosság
közötti különbség.
Ne csodálkozzunk azon, hogy bizonyos hétköznapokban használt színek nem jelennek meg a színkörön. Ezek nem önálló színek: a barna valójában sötét okkersárga, a
rózsaszín kis telítettségű piros.
Ne feledjük, hogy a színelmélet szempontjából a szürke különböző árnyalatai, beleértve a fehéret és a feketét, színnek minősülnek.

2.29.2. A SZÍNKÖR
A kompozíció során, a művészetekben, és minden olyan esetben amikor a színek
hatásáról van szó, az úgynevezett Itten-féle színmodellt (színkört) használjuk, amely
szubtraktív színkeverésen alapul (azaz mintha fehér vászonra festenénk, és festékeket
kevernénk össze). Most kompozícióval foglalkozunk, ezért erre a színkörre lesz szükségünk.
Ez a színkör az alábbi ábrán látható módon 12 színt tartalmaz, a színátmeneteket
nem szokták feltüntetni. A három alapszín a vörös (=piros), a sárga és a kék, ezek az
úgynevezett elsődleges színek, amelyek más színekből nem keverhetők ki.
A három alapszín egyenlő arányú összekeverése feketét ad, a festékek hiánya a
festővászon fehér színét eredményezi.
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A színkör színeit az alábbiak szerint származtatjuk az alapszínekből:
• Két szomszédos alapszín összekeverésével állíthatók elő a másodlagos színek,
amelyek az ibolya, a narancs, és a zöld.
• Ezután az elsődleges és másodlagos színek közötti helyeket kitöltjük a vele
szomszédos elsődleges és másodlagos színek keverékével. Az így kapott színek a
harmadlagos színek, mégpedig a vörösesnarancs, a sárgásnarancs, a sárgászöld, a kékeszöld, a kékesibolya, és a vörösesibolya. A megnevezésben
mindig elől szerepel az elsődleges szín (alapszín), és utána a másodlagos.

2.208. ábra.

A másodlagos színek az elsődleges színek középértékei, ezért nem azonos arányban kell összekeverni az elsődleges színeket, hanem azok világosságát is figyelembe
kell venni. A középzöld kikeveréséhez például körülbelül négyszer annyi sárgára van
szükség, mint kékre. Ugyanez a helyzet a harmadlagos színek kikeverése esetén is.

2.29.3. A SZÍNEK HATÁSA
A színek erős hatással vannak ránk, lelki és akár fiziológiai hatással is bírnak. Képesek vagyunk színeket társítani más dolgokkal, azaz asszociálunk, eszünkbe jutnak
bizonyos dolgok, élethelyzetek, érzések, hangulatok, de képesek feszültség keltésére,
vagy akár meg is nyugtathatnak. Bizonyos dolgokat bizonyos színekhez kapcsolunk,
például a veszély színe a piros, a féltékenységé a zöld.
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A piros szín azonnal magára vonja a figyelmünket, ezért megtalálható sok közlekedési táblán is. Intenzív érzelmekkel hozhatjuk kapcsolatba, például a meleggel, forrósággal, veszéllyel, szenvedéllyel, szerelemmel, agresszióval, tiltással, túlfűtöttséggel,
bátorsággal, és hasonlókkal. Egyes fotósok erre rá is játszanak, és például piros ruhába
öltöztetik a modellt, vagy piros esernyőt adnak a kezébe. A kép főtémáján tehát nagyon erős hatása van, azonban vigyázni kell vele, mert ha látunk a képen akár egy kisebb életlen piros foltot, az képes elvonni figyelmünket a kép főtémájától.

2.209. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról
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2.210. ábra. Cottonbro fotója a Pexels oldaláról
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A kék csendet, nyugalmat, távolságtartást, melankolikus, hűvös hangulatot keltő
„hideg” szín. Képes a frissesség, tisztaság érzését kelteni. Legtöbbször nem kelt feszültséget, olyannyira nem, hogyha a kép nagy részét kék színek alkotják, akár kevésbé lehet érdekes a szemlélő számára.

2.211. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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A világossárga az élénkség, világosság (a napfény) színe, meleg, derűs hangulatot
áraszt. Nagyon figyelemfelkeltő.

2.212. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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Érdekes módon a barna szín teljesen más hangulatú, melegséget, otthonosságot,
meghittséget sugároz. Ha túl sötét, akkor komorság érzetét keltheti.

2.213. ábra. ArtHouse Studio fotója a Pexels oldaláról
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A zöld színről a természetre asszociálunk, nyugalmat, harmóniát sugárzó szín. A
megnyugvás, hűség, kiegyensúlyozottság, vagy akár a féltékenység jut róla eszünkbe.

2.214. ábra. Luis Del Rio fotója a Pexels oldaláról

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

237

Az ibolya szín a látható színek spektrumának legszélén található, azonban mégsem hidegebb szín a kéknél, hanem inkább melegebb hatást kelt annál. Ez teszi lehetővé, hogy a színkörön folyamatos átmenettel „összekapcsolódjon” a piros színnel. A figyelmet eléggé magára vonja.

2.215. ábra. Reynaldo Brigworkz Brigantty fotója a Pexels oldaláról

Vidám hangulatot világos, telített, élénk színekkel teremthetünk, míg szomorúságot, egyhangúságot, sivárságot, depressziós hangulatot például barnás, zöldes, szürkés, fakó, telítetlen, esetleg sötétebb színekkel.

2.29.4. SZÍNKONTRASZTOK
Egy színes képen többnyire több szín látható egymás közelében. Egy bizonyos szín
hatása függ a közelében látható egyéb színektől is. Más érzetet kelt például a vörös
szín a zöld szín mellett, mint a kék mellett, és másképp mutat egy világos szín sötét
háttér előtt, mint világos előtt.

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

238

Színkontraszt esetén két (esetleg több) szín, illetve azok valamilyen tulajdonsága
vagy mennyisége eredményez kontrasztot.
Egy kép általában bonyolultabb felépítésű, és a kép különböző részein egyszerre
lehet jelen például a világosság kontraszt, formai kontraszt, fogalmi kontraszt, színkontraszt, és akár színharmónia is. Ebben a részben két szín kontrasztjáról beszélünk,
és megnézzük a színkontraszt alapvető fajtáit.
Komplementer kontraszt

A komplementer (kiegészítő) színek a színkörön egymással szemben helyezkednek el. Azért nevezzük őket kiegészítő színeknek, mert összekeverésükkel elméletileg semleges szürkét kaphatnánk (a gyakorlatban ez nem működik, mert a valódi
festékek tökéletlensége miatt az eredmény fakó barnás színű lesz).
Mivel összekeverve elméletileg egymás színhatását „semlegesítik”, ezért „ellentétes” színeknek is nevezhetjük őket.

2.216. ábra.

Az ábrán fehér vonallal kötöttem össze egy komplementer színpárt, mégpedig a
pirosat és a zöldet. A 12 színből álló színkeréken hat különböző komplementer színpár
található egymással szemben.
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A komplementer színek egymás mellé helyezése a legnagyobb vizuális kontrasztot eredményezi, mert ezek a színek helyezkednek el legtávolabb egymástól a
színkörön. Ezek a színek alkotják az egymással legerősebben harmonizáló színpárokat is, jól néznek ki egymás mellett. A komplementer kontraszton alapuló fotók általában erős hatásúak, a színpárok egymást kiemelik.
Nem szerencsés egyforma arányban alkalmazni a komplementer színpárt, az a jó,
ha egyikük dominál, a másik pedig kiegészíti azt.
Az egyik gyakran használt komplementer kontraszt a vörös és zöld kontrasztja,
ezt láthatjuk az alábbi képen.

2.217. ábra.
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A színeknek nem kell hajszálra megegyezni a színkörön látható árnyalattal, csak
nagyjából olyan jellegűnek kell lenniük. A lenti képen narancssárga-kék színkontrasztot láthatunk.

2.218. ábra. Francesco Ungaro fotója a Pexels oldaláról
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Ez a kép is a kék-narancs komplementer kontrasztra épül. Egyúttal a hideg kék és
a meleg sárga révén jelen van a hideg-meleg kontraszt is. A színeknek nem feltétlenül
kell ennyire erőteljesen megjelenniük, hanem például elég, ha a sárga mellett  a kék
csak enyhén kékes színű sötét árnyékok formájában jelenik meg.

2.219. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról

Mi a helyzet akkor, ha a képen nemcsak a komplementer kontrasztot eredményező színpár, hanem egyéb színek is láthatók? Ilyen sokszor előfordul. Egy eltérő elsődleges vagy másodlagos telített  szín megjelenésének nem kívánt hatása lehet, mellette
nem érvényesül a komplementer kontraszt. Ha néhány egyéb szín telítetlenül, halványan van jelen, akkor esetleg nem okoznak jelentős hátrányt. A komplementer színpár
egyik tagjával szomszédos szín megjelenése kellemes hatást kelthet.
Hideg-meleg kontraszt

A színeket hatásuk szempontjából két nagy csoportra oszthatjuk, vannak „ meleg”
és „hideg” színek.
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Az alábbi ábrán fehér vonal választja el a meleg (vörösesibolyától a sárgáig), és a
hideg (sárgászöldtől az ibolyáig) színeket.

2.220. ábra.

A meleg színek szó szerint fokozzák a melegség érzetét, ugyanis egy meleg színre
festett  falú szobában magasabbnak érezzük a szoba hőmérsékletét, mint egy hideg
színre festettben. A meleg színek tehát a melegség, barátságosság, meghittség érzetét
keltik, míg a hideg színek ezzel ellentétes hatásúak, hidegséget, ridegséget érezhetünk, de ugyanakkor van egy tisztaság érzésünk is, a víz, a tenger, és akár a tél is
könnyen eszünkbe juthat róluk. A hideg-meleg kontraszt ezeknek az érzéseknek a
kontrasztjára épül.
Egy komplementer kontraszt egyúttal hideg-meleg kontraszt is, hiszen csak úgy
tudunk egymással szemben lévő komplementer színpárt kiválasztani a színkörön,
hogy egyikük meleg, a másikuk pedig hideg szín.
A kép hatásában a hideg-meleg kontrasztnak nagy szerepe van. Ha egy csak meleg, például barna árnyalatokból felépített képünk van, akkor kevésbé tudatosul bennünk annak melegsége, amelyet fokozhatunk, ha mellé teszünk egy hideg színt is, például kéket. Hideg-meleg kontraszttal sokkal látványosabb képet kapunk, sokkal
erőteljesebb a hatás.
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Az alábbi képen zöld-narancs hideg-meleg kontrasztot láthatunk.

2.221. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról
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Ezen a képen vörös és kék színekből álló hideg-meleg kontraszt van jelen.

2.222. ábra. Hakan Thamaz fotója a Pexels oldaláról
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2.223. ábra. Mehmet Turgut Kirkgoz fotója a Pexels oldaláról

Minőségi kontraszt

Minőségi kontrasztot kapunk, ha telítetlen, halvány, pasztell színű, egyhangú,
háttérre telített színű színes tárgyat helyezünk, amely erőteljesen kiemelkedik a háttérből. Tulajdonképpen telítetlen-telített kontrasztról van szó. Ezt a kontrasztot a
kép egyhangúbb és erőteljesebb színű részeinek kontrasztja eredményezi.
Egy pici, telített színű képelem is azonnal magára vonja a figyelmet, ha a kép többi részén fakó, telítetlen színű elemek találhatók. A megfelelő hatás akkor érhető el, ha
a telítetlen felület nagy, és a telített színű képelem lényegesen kisebb.
Telítetlen felületeket nem nehéz találnunk környezetünkben, hiszen például a házak fala sok esetben erősen telítetlen színű, sokszor szürkés színűek, és egyéb építészeti elemek is ilyenek. Mint ismeretes, a teljesen telítetlen szín a szürke.
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2.224. ábra. Berke Arakli fotója a Pexels oldaláról
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2.225. ábra. Julia Volk fotója a Pexels oldaláról
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2.226. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.227. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Mennyiségi egyensúly, mennyiségi kontraszt

A mennyiségi kontraszt és a mennyiségi egyensúly két vagy több színfolt egymáshoz képesti területarányára vonatkozik. A különböző színfoltok hatása nemcsak a foltok nagyságától, hanem színük világosságától is függ, attól, hogy egymáshoz képest
milyen világosnak érezzük az egyes színeket. Johann Wolfgang Goethe Színtan című
könyve alapján Schopenhauer számszerűsítette a színek egymáshoz viszonyított világosságának érzetét az alábbiak szerint:
• sárga: 9
• narancs: 8
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• vörös: 6
• ibolya: 3
• kék: 4
• zöld: 6
Ezek az értékek világos, telített színekre vonatkoznak. Nézzük meg, hogy az egyes
színeket mekkora területen kell egymás mellett elhelyezni ahhoz, hogy a színek menynyisége tekintetében egyensúlyt, harmóniát érezzünk. A klasszikus színelmélet szerint az alábbi szabályt kell figyelembe vennünk:
A színek mennyiségüket (területüket) tekintve akkor harmonizálnak a legjobban, ha területük fordított arányban áll relatív (egymáshoz képest megállapított) világosságértékükkel.
Például a vörös világosságértéke 6, az ibolyáé a fele, azaz 3. A vörös/ibolya színek
világosságértékeinek aránya 6/3, a fordított arányosság miatt az egyensúlyt adó területek meghatározásánál ennek a reciprokát kell venni, azaz a vörös/ibolya területarány
3/6 lesz, amely egyszerűsítve 1/2. A vörös területe 1 egység, az ibolyáé 2 egység, azaz
kétszer akkora. Tehát az egyensúly eléréséhez a sötétebb ibolyának a világosabb vöröshöz képest kétszer akkora terület szükséges.

2.228. ábra.
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A piros és a zöld világosságértéke egyaránt 6, ezért azonos terület szükséges az
egyensúlyhoz.

2.229. ábra.

Három szín egyensúlya esetén is hasonlóan járunk el. Nézzük a sárga (világosság:
9), vörös (6), kék (4) esetét. A legkisebb területűnek a legnagyobb világosságértékű
színnek, a sárgának kell lennie. Mivel a vörös világosságértéke 6, amely kétharmada a
sárgáénak (9), ezért a fordított arányosság miatt a vörös területének a sárga területéhez képest másfélszeres nagyságúnak kell lennie (9/6 = 1,5). A kék világosságértéke
kétharmada a vörösének, ezért ahhoz képest másfélszeres területet kell elfoglalnia (6/4
= 1,5).

2.230. ábra.

A komplementer színek harmonikus hatást keltenek, de a különböző színfoltok
legtökéletesebb egyensúlyát akkor érhetjük el, ha a fentiek szerint figyelembe vesszük
a színek világosságértékét is. Ez vonatkozhat a hideg-meleg kontraszt színeire is.
Nézzük meg a színek mennyiségi kontrasztját. Ha az egyensúlyi helyzethez képest nagy az eltérés, akkor beszélünk kontrasztról.
Az eredményezi a mennyiségi kontrasztot, hogy az egyes színek területének aránya nem egyezik meg az egyensúlyt eredményező aránnyal, hanem attól jelentősen eltér. Ha nagy az eltérés, akkor akár jelentős feszültség keltésére is alkalmas.
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2.231. ábra. Jill Burrow fotója a Pexels oldaláról
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2.232. ábra. Steve Johnson fotója a Pexels oldaláról
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A piros és az ibolya akkor lenne mennyiségi egyensúlyban, ha az ibolya területe
kétszerese lenne a piros területének. Ezt fentebb láthattuk is. Ezen a képen ez nem valósul meg.

2.233. ábra. Jaymantri fotója a Pexels oldaláról
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A komplementer kontraszt és a mennyiségi kontraszt egyidejűleg megtalálható az
alábbi képen.

2.234. ábra. Oleg Magni fotója a Pexels oldaláról
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2.29.5. SZÍNHARMÓNIÁK
Foglalkozzunk egy kicsit a színharmóniákkal, amikor a színek harmonizálnak
egymással. Ilyeneket már fentebb is láttunk, például a komplementer színek kapcsán.
Azonos szín árnyalatai

Tulajdonképpen egy szín különböző árnyalataiból álló egyszínű (monokróm) képekről van szó. Egy szín különböző árnyalatai nyilvánvalóan harmonizálnak egymással. A színkörön ezt az alábbi ábrán látható módon szemléltethetjük.

2.235. ábra.

A fehér vonal egy színre mutat, azaz egy szín árnyalatai alkotják a képet. Ezt a kitételt teljes pontossággal általában nem lehet biztosítani, nem is ez a cél, de úgy nagyjából lehet. A kompozíció nem a szabályok patikamérlegen mért pontos betartásáról
szól, ezt sose feledjük. Természetesen a fehér vonal elvileg bármely színre mutathat,
bármilyen szín árnyalatai alkothatnak egy képet. Tehát a vonalat, mint egy óramutatót körbeforgathatjuk gondolatban a színkörön, és eközben minden színre rá fog mutatni, jelezvén, hogy minden egyes szín árnyalatai harmonizálnak egymással.
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2.236. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.237. ábra. Katie Hollamby fotója a Pexels oldaláról
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2.238. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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Hasonló (analóg) színek

Akkor beszélünk hasonló (analóg) színek használatáról, ha a színkörön három
egymás melletti színt választunk ki, és ezek árnyalataiból építjük fel a képet. A hasonló színek harmonizálnak egymással.

2.239. ábra.

Természetesen a színkör bármely három egymás melletti színét választhatjuk. A
három egymás melletti színre mutató vonalhármast ("mutatóhármast") gondolatban
színenként elforgathatjuk, és akkor megkapjuk az összes hasonló színű színhármast.
Az ábrán a vonalak a vörösesnarancs-narancs-sárgásnarancs színhármasra mutatnak.
Ha egy színnel elforgatjuk lefelé a vonalhármast, akkor a narancs-sárgásnarancs-sárga
színhármasra fognak mutatni. Ehhez hasonlóan továbbforgathatjuk a vonalhármast,
amíg teljesen körbe nem érünk a színkörön. Mivel tizenkétféle állás van, ezért tizenkétféle színhármas létezik.

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI
Az alábbi kép sárga, sárgászöld és zöld színből épül fel.

2.240. ábra. Johannes Plenio fotója a Pexels oldaláról
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A lenti képen barna és piros harmonizálnak egymással. Ezek a színek egymáshoz
közel helyezkednek a színkörön, mert a barna szín tulajdonképpen sötét okkersárga.
Ez kevés színből álló kompozíció, a barna különböző árnyalatain kívül csak a piros
ruha és piros körmök, illetve egy kevés fehér látható a képen.

2.241. ábra.
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2.242. ábra. freestocks.org fotója a Pexels oldaláról
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2.243. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Színhármasok

Az egymással harmonizáló, nem egymás mellett  lévő színhármasokkal foglalkozunk ebben a részben. Nemcsak ezek a hármasok mutatnak jól, de ezek nagyon jól
mutatnak. Ehhez segítségül hívjuk az alábbi ábrán látható színkört.
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2.244. ábra.

Először nézzük meg a színkörben található, piros színű egyenlő oldalú háromszöget, amelynek csúcsai kijelölik a három alapszínt, a pirosat, a sárgát és a kéket. Ez a
három szín színharmóniát alkot, a mindennapi életben is számos helyen találkozhatunk ezzel a színhármassal, például termékek csomagolásán, nem véletlenül. Azonban
nemcsak ez a három szín harmonizál egymással, hanem ha a háromszöget gondolatban elforgatjuk a színkerék belsejében, bármely állásában olyan színeket jelölnek ki a
csúcsai, amelyek harmonizálnak egymással. Ha az óramutató járásával megegyezően
egy színnel elforgatjuk, akkor megkapjuk a vörösesnarancs-sárgászöld-kékesibolya
színhármast. Két színnel elforgatva csúcsai a narancs-zöld-ibolya színhármasra mutatnak. Három színnel történő elforgatás a sárgásnarancs-kékeszöld-vörösesibolya színhármast eredményezi. Ezt a négyféle harmonizáló színhármast kaphatjuk meg a piros
háromszög segítségével. Ha ezután még egy színnel elforgatnánk a háromszöget, akkor a háromszög ismét az ábrán látható helyzetbe kerülne, és már nem kapnánk újabb
színhármasokat, csak az előzők ismétlődnének, ha a forgatást tovább folytatnánk. Tehát a kapott harmonizáló színhármasok:
• vörös-sárga-kék
• vörösesnarancs-sárgászöld-kékesibolya
• narancs-zöld-ibolya
• sárgásnarancs-kékeszöld-vörösesibolya
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Nézzük meg a színkör belsejében lévő fehér színű háromszöget. A vörös komplementer színe a vele átellenben lévő szín, vagyis a zöld. A háromszög felső csúcsa a vörös színre mutat, az alsó két csúcsa pedig a komplementer színnel (zölddel) szomszédos két színre, a sárgászöldre és a kékeszöldre. Ez a három szín is színharmóniát alkot.
A fehér háromszöget is elforgathatjuk a színkörben, és bármely állásában csúcsai
olyan színhármast jelölnek ki, amelyek harmonizálnak egymással. Például ha a piros
színre mutató csúcsát eggyel balra elforgatjuk, akkor a vörösesibolya-zöld-sárga színhármast kapjuk. A háromszögnek tizenkét különböző állása van (mert az ábrán felül
lévő csúcsa bármely színre mutathat), ezért tizenkétféle harmonizáló színhármas létezik, amelyek a következők:
• vörös-sárgászöld-kékeszöld
• vörösesibolya-zöld-sárga
• ibolya-sárgászöld-sárgásnarancs
• kékesibolya-sárga-narancs
• kék-sárgásnarancs-vörösesnarancs
• kékeszöld-narancs-vörös
• zöld-vörösesnarancs-vörösesibolya
• sárgászöld-vörös-ibolya
• sárga-vörösesibolya-kékesibolya
• sárgásnarancs-ibolya-kék
• narancs-kékesibolya-kékeszöld
• vörösesnarancs-kék-zöld
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2.245. ábra. Bri Schneiter fotója a Pexels oldaláról
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2.246. ábra. Thierry Fillieul fotója a Pexels oldaláról
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Színnégyesek

A harmonizáló színhármasokhoz hasonlóan nézzük meg a harmonizáló négyeseket, amelyek nagyon jól mutatnak a fényképeken. Ehhez négyszögeket kell rajzolni a
színkörbe az alábbi ábra szerint.

2.247. ábra.

A színkör belsejében látható két négyszög, ezek segítségével kaphatjuk meg a harmonizáló színnégyeseket. A színnégyesek esetén is a színhármasokhoz hasonlóan járunk el, azaz a négyszögeket elforgatjuk, és mindig a csúcsainál lévő színek alkotják a
négy, egymással harmonizáló színt.
Nézzük először a piros négyzetet. A csúcsai jelzik a vörös-kékesibolya-zöld-sárgásnarancs színnégyest. A négyzet forgatásával összesen három egymástól különböző
esetet kaphatunk:
• vörös-kékesibolya-zöld-sárgásnarancs
• vörösesibolya-kék-sárgászöld-narancs
• ibolya-kékeszöld-sárga-vörösesnarancs
A fehér téglalap esete hasonló a fentebbi ábrán látható fehér háromszög esetéhez,
de itt nemcsak a komplementer párt alkotó színek egyikét helyettesítjük a szomszédaival, hanem mindkettőt. Például a vörös és a zöld egymás komplementerei, azonban
mindkét szín helyett a szomszédait vesszük, és az így kapott négy szín alkot színhar-
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móniát, és ezekre a színekre mutatnak a fehér téglalap csúcsai. Ennek megfelelően a
fenti ábrán a fehér négyszög által kijelölt vörösesibolya-kékeszöld-sárgászöld-vörösesnarancs négyes színharmóniát alkot. Mivel az ábrán hat egymástól különböző komplementer páros látható (a piros-zöld ugyanaz, mint a zöld-piros), ezért a téglalap elforgatásával hatféle harmonizáló színnégyest kaphatunk, amelyek az alábbiak:
• vörösesnarancs-vörösesibolya-kékeszöld-sárgászöld
• vörös-ibolya-zöld-sárga
• vörösesibolya-kékesibolya-sárgászöld-sárgásnarancs
• ibolya-kék-sárga-narancs
• kékesibolya-kékeszöld-sárgásnarancs-vörösesnarancs
• kék-zöld-narancs-vörös
A színkör jobb oldalán vannak a világos színek, a bal oldalon a sötétebbek. Ez azt
eredményezi, hogy a színhármasoknál és a színnégyeseknél is kaphatunk világosabb
és sötétebb színeket, amelyek segítségével világos-sötét kontrasztot is létrehozhatunk,
sőt hideg-meleg kontrasztot is.

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI
A lenti képen vörös, sárga, ibolya, zöld színnégyes látható.

2.248. ábra. Nataliya Vaitkevich fotója a Pexels oldaláról
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2.29.6. SZÍNEK REDUKCIÓJA
Manapság a telített színek divatosak. Sokan utólag, szerkesztő program segítségével a színek telítettségét és a kontrasztot megnövelik képeiken. A sokféle erős színt tartalmazó „tarka” képek nem mindig előnyösek. Sokszor kevesebb szín és/vagy kevésbé
telített színek alkalmazásával kaphatunk nagyon szép képeket, ezért foglalkozzunk kicsit a színek redukciójával.
A színek redukciója a színhatások csökkentését jelenti. Ez megnyilvánulhat kevesebb szín használatában, valamint a színek „erősségének”, azaz telítettségének gyengítésében.
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A köd erőteljesen redukálja, azaz csökkenti a színek telítettségét.

2.249. ábra. KoolShooters fotója a Pexels oldaláról
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2.250. ábra. Trung Nguyen fotója a Pexels oldaláról
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Köd nélkül is születhetnek szép, pasztell színű képek. Az ilyen képek álomszerű,
álmodozó hangulatot, finomságot sugallnak.

2.251. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.252. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.253. ábra. Tuấn Kiệt Jr fotója a Pexels oldaláról

Az ellenfény is jelentősen hozzájárulhat a színek redukciójához, hatására a téma
esetleg már csak részlettelen fekete sziluett formában lesz látható.
Fekete-fehér fényképezés esetén is a színek redukciója történik, annyira redukálunk, hogy csak a szürke különböző árnyalatai maradnak meg.
A szín telítettségének redukciója mellett  a kevesebb szín használata tartozik
még ebbe a témakörbe. Bár az előzőekben is láthattunk ilyen képeket, nézzünk még
néhány példát kevesebb szín használatára.
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2.254. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.255. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról
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2.256. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról
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2.257. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról

2.30. FIGURA-HÁTTÉR ELVÁLASZTÁS
Elevenítsük fel az alakészlelés egyik elemét, amelyet „figura-háttér elválasztás”nak nevezünk. A kép egyik része a „figura”, ez tartalmazza a tárgyat, képelemet, amit
éppen nézünk, a többit „háttérnek” érzékeljük. Ahhoz, hogy a „figurát”, azaz egy alakot vagy egy képelemet észlelni tudjuk, annak el kell válnia a „háttértől”, azaz a környezetétől. Egyszerre vagy csak a hátteret látjuk, vagy csak a figurát.
Ebben a részben azt a fontos témát járjuk kicsit körbe, hogy hogyan választhatjuk
el a főtémát, azaz a „figurá”-t a környezetétől, azaz a „háttér”-től. Ezt „elszigetelés”nek is nevezhetjük, mert a főtémát elszigeteljük a környezetétől azért, hogy jobban
magára vonja a szemlélő figyelmét.
Az elszigetelésnek, mint kompozíciós eszköznek fontos szerepe van abban, hogy a
néző figyelmét a főtémára (vagy oda, ahová szeretnénk) irányíthassuk.
Ha ezt megtanuljuk jól használni, annak nagy hatása lehet az elkészült fotókra is.
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Ez a módszer mindenféle téma esetében használható annak ellenére, hogy leginkább a portréfotózásban lehet hallani róla (a modell leválasztása a háttérről).
Sokféle módon el lehet érni az elszigeteltséget, nézzünk néhány konkrét módszert.

2.30.1. FIZIKAI ELSZIGETELTSÉG
Ezen azt értem, hogy az elszigetelt elem valamilyen módon „kilóg a sorból”, és ezáltal elkülönül a többi hasonló elemtől. Ezt többféleképp el lehet érni.
Nézőpont

A szokatlan nézőpont fontosságáról már írtam, nem kívánom megismételni az ott
leírtakat. A lényeg az, hogy a szokatlan nézőpont által képünk szokatlan módon, „újszerűen” ábrázolja a témát, el fog térni a tucatfotóktól, ezért érdekes lesz a szemlélő
számára.
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A világot általában szemmagasságból szemléljük. Az alábbi képen láthatjuk, hogy
szokatlan nézőpontot eredményez, ha egy kis állatot a szeme magasságából fotózunk,
mert ahhoz vagyunk szokva, hogy a kicsi, földön lévő dolgok felülről látszanak a fényképeken és a valóságban is. Ez gyermekek fotózásakor is hasznos.

2.258. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.259. ábra. Thgusstavo Santana fotója a Pexels oldaláról
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Fotózás közben jusson eszünkbe az is, hogyha kissé más nézőpontot választunk,
akkor sok esetben megszabadulhatunk bizonyos kompozíciós problémáktól. Például
ily módon elkerülhetjük, hogy egy oszlop nőjön ki modellünk fejéből.
Ismétlődés megtörése

Ha azt szeretnénk, hogy egy képelemet észrevegyen a néző, akkor azt tegyük sok,
erősen eltérő elem közé, és azonnal arra a képelemre fog fókuszálni, amely a többitől
eltérő.

2.260. ábra.

A világossárga virág nem kissé nagyobb mérete, hanem erősen eltérő színe miatt
kelti fel az érdeklődést.
Tér

Az a kérdés, hogy a téma mekkora környezete kerüljön a képre, és hogyan érhetjük el, hogy a néző figyelme a kívánt képelemre irányuljon.
A fizikai elkülönítés akkor érvényesülhet leginkább, ha a téma nagyobb környezete is a képre kerül, amelyből a téma kiemelkedhet.
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A harmadolás szabályát felhasználhatjuk arra, hogy a téma olyan helyen legyen a
képmezőben, ahol jól felkelti a néző figyelmét.
A vezető vonalakat felhasználhatjuk arra, hogy a kép témán kívüli területeiről a
néző tekintetét visszavezessék a témára.
Végül negatív tér használatával is a témára irányíthatjuk a tekintetet.
Ezekkel korábban részletesen foglalkoztam.

2.30.2. SZELEKTÍV ÉLESSÉG
Egy kép kontrasztosabb, élesebb részei hívják fel magukra először a figyelmet. Ezt
kihasználhatjuk a komponálás során.
A szelektív élesség (szelektív fókusz) azt jelenti, hogy a képen nem minden egyformán éles, hanem azáltal irányítjuk a figyelmet a kép kívánt helyére, hogy a kívánt
elem éles, de a környezete nem. Ezáltal azt is közöljük a szemlélővel, hogy „ezt nézd,
ezt akarom mutatni”. Ezt legtöbbször kis mélységélességgel érjük el.
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2.261. ábra. Noelle Otto fotója a Pexels oldaláról
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2.262. ábra. Lucas da miranda fotója a Pexels oldaláról
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2.263. ábra. Thanaphak Akaraworaphawikakun fotója a Pexels oldaláról
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Az alábbi képen láthatjuk, hogy a szelektív élesség akkor is jól leválasztja a témát
a háttérről, ha a háttér a témához hasonló világosságú.

2.264. ábra. Keira Burton fotója a Pexels oldaláról

Az döntés kérdése, hogy az életlen részek mennyire legyenek homályosak, illetve
mennyire legyenek felismerhetők. Ha azok is lényeges elemei a képnek, akkor életlenségük ellenére felismerhetőknek kell lenniük. Itt  tulajdonképpen a mélységélességgel
játszhatunk. Túlzásokba ne essünk, nem mindig az a jó, ha a főtéma éles, de minden
más a felismerhetetlenségig elmosódott.

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

291

Az élességgel történő kiemelésnél fontos, hogy a háttérelmosás szép legyen, és lehetőleg ne a háttér uralja a képet. Ez a lenti képen nem valósul meg, a virágot alig
vesszük észre. Előfordul, hogy a képen látható bokeh karikák jelentik a kép főtémáját.

2.265. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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A pásztázás (svenkelés, panning) technika is eszközül szolgálhat a téma háttérről
történő leválasztására. Fotózásról amatőröknek című könyvemben írtam a pásztázásról. Pásztázáskor kissé hosszabb, például 1/30 s záridővel fotózunk, és úgy mozgunk az
exponálás során, hogy az elég gyorsan mozgó témát igyekszünk a kereső azonos pontján tartani, ezáltal a téma többé-kevésbé éles marad, de a háttér bemozdult lesz.

2.266. ábra. T B fotója a Pexels oldaláról

Úgy is leválaszthatjuk a témát a háttérről, ha a háttér mozog. Például modellünk
egy mozgó vonat előtt  áll, és olyan hosszú záridővel fotózunk, hogy a vonat elmosódott legyen.
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A szelektív élesség sem mindenható módszer, sokszor nagy mélységélesség szükséges, mert fontos a főtéma környezetének bemutatása is. Ilyen például az alábbi kép.

2.267. ábra. Tope A. Asokere fotója a Pexels oldaláról

2.30.3. KONTRASZT
Kontraszt segítségével is elszigetelhetjük a témát a környezetétől. Már többféle
kontrasztról olvashattunk a korábbiakban, ezeknek a használatáról van szó.
Színkontraszt

Színkontraszt esetében „erős” színeket, például pirosat, narancsot, sárgát használunk kevésbé erős színű, például kék vagy zöld háttérrel. Az erős színű képelem erősen
kiemelkedik a háttérből, és ezáltal magára irányítja a figyelmet.
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2.268. ábra. Artem Beliaikin fotója a Pexels oldaláról
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2.269. ábra. Artur Roman fotója a Pexels oldaláról
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2.270. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról
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2.271. ábra. Hebert Santos fotója a Pexels oldaláról
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Tónuskontraszt

A tónuskontraszt a sötét és világos témarészletek kontrasztja. Sötét háttérből a világos képelem jól kiemelkedik, és ez fordítva is igaz.

2.272. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról
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2.273. ábra. Ivan Samkov fotója a Pexels oldaláról
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Szelektív többletfény

Ez a módszer azt jelenti, hogy a téma kiemelendő részére többletfényt juttatunk,
emiatt  az világosabb, a környezete pedig sötétebb lesz. Minél erősebb a többletfény,
annál nagyobb lesz a kontraszt a világos és sötét részek között.
Például ilyen többletfény lehet, ha az ablakon csak egy foltban süt be közvetlenül
a nap, és ebbe a fényfoltba helyezzük a kiemelendő témát.

2.274. ábra.

A fenti képen azt láthatjuk, hogy beltérben elérhetjük ezt a hatást mesterséges
fénnyel, vakuval is. A vakura házilag készített méhsejtrács került, amely kis területre
koncentrálta a vaku fényét. A fény oldalról a világ belsejébe világított. A méhsejtrács
házilag történő elkészítéséről a Módszerek, eszközök, fotótémák című könyvemben írtam.
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Peremfény

Peremfény ellenfényes környezetben keletkezik, amikor a fény világos szegélyt
alakít ki a téma körül, és ez különíti el a témát a környezetétől. Elsősorban portréknál
jellemző.
Ezen a képen a haj körül látható a peremfény.

2.275. ábra. Katherine Pina fotója a Pexels oldaláról
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2.276. ábra. Bruno Salvadori fotója a Pexels oldaláról
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Sziluett

Ellenfény esetén a sziluett jól elválasztja a témát a fényes háttértől. Ennek tipikus
esete a naplemente. A néző tekintetét vonzza a sziluett formája.

2.277. ábra. Asad Photo Maldives fotója a Pexels oldaláról

2.31. VIZUÁLIS SÚLY
Többnyire kiegyensúlyozott kompozíció létrehozása a célunk. Ennek elérése érdekében komponáláskor figyelembe kell venni az egyes képelemek vizuális súlyát.
Minden képen vannak fontos és kevésbé fontos képelemek. Az a legjobb, ha csak
fontos képelemek vannak, és a lényegtelenektől sikerül megszabadulnunk.
Egy képelem fontosságát nem feltétlenül a mérete határozza meg, hanem inkább
az, hogy mennyire találjuk érdekesnek, mennyire vonzza magához a tekintetünket, és
mennyi ideig nézzük. A fontosabb képelemeknek nagyobb vizuális súlyt tulajdonítunk.
Minél fontosabb egy képelem, annál nagyobb a vizuális súlya. Számos képen találkoz-
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hatunk olyan, akár kisebb képelemmel, amely döntő fontosságú a kép hatása szempontjából. A vizuális súly is a néző figyelmének megragadásáról szól.
Az egyes képalkotó elemeknek vizuális hatásuk alapján vizuális súlyt tulajdonítunk. A vizuális súly a képelem fontosságát jelzi. Egyes képelemek nagyobb, erősebb hatásúak más képelemekhez képest. Annak a képelemnek nagyobb a vizuális súlya, amely jobban érdekel bennünket, jobban vonzza, jobban leköti a tekintetünket, és
amelyet hosszabb ideig nézünk.
A vizuális súlyt tulajdonképpen vizuális hangsúlynak is értelmezhetjük, a hangsúlyosabb képelemnek nagyobb a vizuális súlya. Ha megértjük egy kép különböző elemeinek vizuális súlyát, akkor felhasználhatjuk azt képeink megkomponálásakor, hiszen – bizonyos korlátozó tényezők figyelembevételével – rajtunk múlik, hogy mely
képelemeket komponáljuk bele a képmezőbe, és melyeket hagyjuk le.
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2.31.1. VILÁGOS ÉS SÖTÉT TÓNUSOK
Általánosságban elmondható, hogy a sötétebb képelemnek nagyobb a vizuális súlya, de ez sem minden helyzetben érvényes szabály, mert a körülmények is számítanak.
A lenti képen nem sok kapaszkodót kap szemünk, pasztell színek, kevés éles terület, kis kontraszt, nem nagyon van olyan rész, amely „elkapja”, és ott tartja szemünket.
Ez azt jelenti, hogy ezen a képen nagy vizuális súlyt képviselő képelem nem található.

2.278. ábra. Susanne Jutzeler fotója a Pexels oldaláról
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Az alábbi fotón a víz részleteket is tartalmazó sötét környezete jelentős vizuális
súllyal bír.

2.279. ábra. Elijah Akala fotója a Pexels oldaláról

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI
Ezen a képen a sötét sziklák jelentős vizuális súllyal bírnak.

2.280. ábra. iNFINITY ADVENTURE NEPAL fotója a Pexels oldaláról

307

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

308

A következő képen nagy fekete terület található, ezért azt hihetnénk, hogy annak
van a legnagyobb vizuális súlya. Azonban ez nem így van, mert a virág jól meg van világítva, színe miatt is jól kiemelkedik a környezetéből, részleteket is tartalmaz, ezért az
jelenti a kép fő vizuális súlyát. A nagy fekete felületet háttérként érzékeljük, ezért annak kisebb a vizuális súlya.

2.281. ábra. Julia Zolotova fotója a Pexels oldaláról

2.31.2. SZEM, ARC, KEZEK, EMBERI ALAK
Az egyik nagy vizuális súllyal bíró képelem maga az ember, az emberi arc, és különösen a szemek, esetleg a kezek is. A szem vonala nagyon jól irányítja tekintetünket.
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Ezen a képen nagyon picik az emberek, mégis magunkra vonják a figyelmünket.

2.282. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról
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2.283. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról
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2.284. ábra. Tope A. Asokere fotója a Pexels oldaláról
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2.285. ábra. Tope A. Asokere fotója a Pexels oldaláról
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2.286. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról
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2.31.3. ÁLLATOK
Az állatok, és azok szemei szintén nagy vizuális súlyúak.

2.287. ábra. Joshua Koller fotója a Pexels oldaláról
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2.288. ábra. Gordon Bishop fotója a Pexels oldaláról

2.31.4. CUKISÁG, EROTIKA, HALÁL, ERŐSZAK, FELIRATOK
Számos vonzó, érzelmeinkre ható téma létezik. Ilyen például az erotika, a cukiság,
a halál, az erőszak, a borzalom, a szokatlan dolgok, a feliratok, stb. Ezeknek nagy a vizuális súlyuk. A feliratok akkor is vonzzák a tekintetünket, ha nem értjük, hogy mi van
odaírva.
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2.289. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.290. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.291. ábra. Tope A. Asokere fotója a Pexels oldaláról
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2.292. ábra. Tim Gouw fotója a Pexels oldaláról
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2.293. ábra. Aleksandar Pasaric fotója a Pexels oldaláról
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2.31.5. MÉRET
A hasonló színű és hasonló textúrájú tárgyak közül a nagyobb méretűnek nagyobb a vizuális súlya.

2.294. ábra. Angela Roma fotója a Pexels oldaláról

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

2.295. ábra. Monstera fotója a Pexels oldaláról
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2.31.6. ÉLES, VAGY KÖNNYEN AZONOSÍTHATÓ KÉPELEMEK
Az alakfelismerés elmélete szerint szemünk próbálja értelmezni a látványt, és
olyan mintákat és alakzatokat keres, amelyek segítenek az adott látvány értelmezésében. Éles, vagy könnyen azonosítható képelemek ezért könnyen magukra vonják a tekintetünket. A képmezőben látható elemek közül az azonosított képelem nagyobb jelentőséget kap az azonosítatlan képelemekhez képest.

2.296. ábra. Keira Burton fotója a Pexels oldaláról
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2.297. ábra. Ivan Samkov fotója a Pexels oldaláról
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2.31.7. KONTRASZT
A nagy kontrasztú területek vizuális súlya nagyobb , mint a kisebb kontrasztúaké.
Fotózás közben is elérhetünk nagy kontrasztot, ha például sötét képelemet világos
háttér elé helyezünk, vagy fordítva, azonban a kép bizonyos részeinél szelektíven is
megnövelhetjük a kontrasztot az utómunkálatok során.

2.298. ábra. Ralfgeorg Feltes fotója a Pexels oldaláról
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2.31.8. SZÍN
A világos, telített  színek vonzzák a szemet, ezért vizuális súlyuk nagy. Azonban
nem minden szín egyformán viselkedik. A meleg színárnyalatoknak nagyobb a vizuális
súlyuk a hideg árnyalatokhoz képest. A piros a legnagyobb vizuális súllyal rendelkező
szín.
Sokféle színű képelemeket tartalmazó, bonyolultabb kompozíció megnehezíti a
helyzetünket a színek tekintetében (is). Általánosan elmondható, hogy az egyszerűsítés (redukció) a kompozíció minden vonatkozásában áttekinthetőbbé teszi a viszonyokat, így a színek viszonyait is. Ha témánk erőteljes, élénk színű, akkor alkalmazzunk
visszafogott színárnyalatokból álló hátteret, például szürkét, zöldet, vagy barnát.

2.299. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról
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2.300. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

2.32. EGYENSÚLY
A legjobb kompozíciót, és általában egyensúlyt szeretnénk megvalósítani képeinken úgy, hogy azok kiegyensúlyozott, harmonikus hatást keltsenek a szemlélőben. Az
egyensúlyról általában kevesebb szó esik annak ellenére, hogy ez a kompozíció egyik
legfontosabb alapelve. Talán azért is foglalkoznak vele kevesebbet, mert „nehéz téma”,
nem lehet egzakt szabályokat megfogalmazni, mint például a harmadolás esetében.
A komponálás során általában „ösztönösen” is egyensúlyra törekszünk, ezért mégsem annyira nehéz téma ez. Az biztos, hogy az ismeretek elsajátításával és sok gyakorlással eredményesen fejleszthető. Legtöbbször könnyen észrevesszük, „megérezzük”,
ha egy kép nem kiegyensúlyozott.
A kiegyensúlyozott kép létrehozásának első lépése az, hogy mielőtt lenyomjuk az
exponálógombot, alaposan gondoljuk át a képet. Mai felgyorsult világunk nem kedvez
a lelassulásnak, azonban csak az alapos megfontolás vezethet jó eredményre. Az
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egyensúly kérdésétől függetlenül is alaposan meg kell gondolni, hogy mely képelemek
kerüljenek a képre, és ehhez még hozzájárul az egyensúly kérdése is, az, hogy a képre
kerülő képelemek hogyan lesznek egyensúlyban egymással.
Az egyensúly fontos dolog. A kompozíció kismértékű módosítása is nagy hatással
lehet a kép egyensúlyára, és ezáltal egy átlagos kép helyett akár nagyszerű kép is születhet.
Egy kép egyensúlyáról kétféle szempont szerint beszélhetünk:
• vizuális egyensúly
• fogalmi egyensúly
Először a vizuális egyensúlyról beszélünk. Vizuális egyensúly esetén a képmező
különböző részein található képelemek kerülnek egyensúlyba egymással.
A vizuális egyensúly fennállhat
• vízszintesen, azaz a képmező jobb és bal oldala között, illetve
• függőlegesen, a képmező felső része és alsó része között, illetve
• egyidejűleg vízszintesen és függőlegesen is.
A vízszintes egyensúlynak van nagyobb jelentősége, ha az kiegyensúlyozott, akkor
kevésbé számít, hogy a kép függőlegesen is kiegyensúlyozott-e. Ha egy arcot szemből
meglátunk, akkor azt kiegyensúlyozottnak érezzük, pedig csak a jobb és bal oldal tekintetében kiegyensúlyozott (azaz nagyjából szimmetrikus), függőleges irányban egyáltalán nem. Ha vízszintesen kiegyensúlyozott egy kép, akkor nem érezzük, hogy feltűnően „elbillenne” valamely oldal irányába. Ha vízszintesen nem eléggé
kiegyensúlyozott, akkor elvonja a szemlélő figyelmét az egyik vagy másik oldalra. Természetesen az a legjobb, ha mind vízszintesen, mind függőlegesen kiegyensúlyozott
képünk, és lehetnek olyan esetek, amikor a függőleges kiegyensúlyozottság nagyobb
jelentőséggel bír.
Azt is mondhatjuk, hogyha egy kép különböző részei egyformán felkeltik az érdeklődést, akkor az a kép kiegyensúlyozottnak tekinthető. Az egyensúly esetében sem
kell abszolút pontosságra törekedni, elég nagyjából egyensúlyba kerülniük a képelemeknek. A gyakorlatban a legtöbb fényképen vannak kiegyensúlyozott, és egyensúlyhiányos elemek is.
Általánosságban elmondható, hogy egy kevésbé kiegyensúlyozott  kép kevésbé
vonzó a szemlélő számára, mint a jobban kiegyensúlyozott. Az egyensúly hiánya feszültséget kelt, hiányzik a harmónia, a nyugodtság érzete is, ezért bizonyos esetekben
ez hatásos kompozíciós eszköz lehet. Például ha valamilyen kellemetlen üzenetet vagy
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érzést szeretnénk képünkkel közvetíteni, akkor ezt az egyensúly hiányával fokozhatjuk.
Vizuális egyensúly esetén a különféle vizuális súlyt képviselő képelemek kerülnek
egymással egyensúlyba.
Az előzőekben láttuk, hogy az egyes képelemek méretük, színük, kontrasztjuk,
élességük, világosságuk stb. szerint különböző vizuális súllyal rendelkeznek. Az egyensúly tekintetében is ezeknek a szempontoknak megfelelően kell megteremteni a képelemek közötti egyensúlyt.
Az egyensúly a mindennapi életben használt mérleggel azonos módon működik.
Nézzük meg az alábbi ábrán látható „libikóka” (mérleghinta) mérleget.

2.301. ábra.

A libikóka hossza a képmező alsó szélének hosszát jelképezi, amely pontosan középen van alátámasztva. Bal oldalon a képmező közepéhez közel elhelyezkedő, nagy
vizuális súlyú képelem látható (fekete téglalap), amelyet a jobb oldalon kiegyensúlyoz
két, a képmező közepétől távolabb elhelyezkedő, kisebb vizuális súlyú képelem (fekete
kör). Ha bármelyik oldalról elvennénk egy elemet, az egyensúly felborulna, és a mérleg
elbillenne valamelyik irányba.
Az általában fontosabb vízszintes egyensúly megállapításához képzeletben támasszuk alá a képmező alsó oldalának közepét a fenti ábrához hasonlóan egy háromszöggel, és az egyes képelemek vizuális súlyát és elhelyezkedését figyelembe véve állapítsuk meg, hogy nagyjából egyensúlyi helyzetben vannak-e, vagy elbillenne valamely
irányba a képmező, azaz számottevő egyensúlyhiány áll elő. Ha képünk feltűnően „elbillen” az egyik oldalra, akkor az egyensúlyt úgy érhetjük el, hogy a másik oldalra helyezett elemmel vagy elemekkel kiegyensúlyozzuk a mérleget.
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A lenti ábrán egy szimmetrikus, tehát kiegyensúlyozottnak tekinthető képet látunk.

2.302. ábra.

Az alábbi ábrán a vizuális egyensúly elbillen a kép bal oldalának irányába, amely
feszültséget kelt. Számomra a fenti ábra kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb hatású, de
lehetnek olyanok, akik a feszültséggel telibb képet részesítik előnyben. Ez ízlés és
szándék kérdése, nincsenek kőbe vésett szabályok.

2.303. ábra.
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A vizuális egyensúly kétféle lehet:
• szimmetrikus egyensúly
• aszimmetrikus egyensúly

2.32.1. SZIMMETRIKUS EGYENSÚLY
Nyilvánvaló, hogy egy szimmetrikus kompozíció egyúttal kiegyensúlyozott is vízszintes vagy függőleges irányban. Elég csak nagyjából szimmetrikusnak lennie a képnek, hogy azt kiegyensúlyozottnak érezzük.
A kezdők legtöbbször úgy fotóznak, hogy a főelemet középre komponálják, azaz
megfigyelhető egyfajta „ösztönös” kiegyensúlyozottságra való törekvés.
Azt mondják, hogy a jó kompozíció titka sokszor az egyszerűségében rejlik. A
szimmetrikus kompozíció pedig nagyon egyszerű.

Vízszintes szimmetria esetén az eredményezi az egyensúlyt, hogy a nagyjából
szimmetrikus főtéma a kép közepén helyezkedik el, és a tőle balra és jobbra található
elemek nagyjából azonos vizuális súlyt képviselnek, ezért kiegyenlítik egymást. Függőleges irányban azonban nem feltétlenül van egyensúlyban a kép. Függőleges szimmetria esetén a kép felső és alsó része nagyjából szimmetrikus, és ezért függőleges
irányban a kép kiegyenlített, egyensúlyban van. Ez nem jelenti azt, hogy az ilyen kép
vízszintes irányban is kiegyenlített.
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Függőleges szimmetria legtöbbször vízben történő tükröződés során jön létre. A
lenti kép függőleges irányban a tükörkép miatt  kiegyenlített, vízszintesen azonban
nem egészen az, a jobb oldal hangsúlyosabb.

2.306. ábra. Paweł L. fotója a Pexels oldaláról
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Ez a kép nagyjából vízszintesen és függőlegesen is kiegyenlített.

2.307. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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A kép elemeinek nem kell tökéletesnek szimmetrikusnak lenniük. Ha hasonló vizuális súlyt képviselnek, és hasonló a megjelenésük, akkor kiegyensúlyozott hatást keltenek (A lenti kép többé-kevésbé kiegyenlített, de a bal oldala hangsúlyosabb).

2.308. ábra. Olga Lioncat fotója a Pexels oldaláról
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Legtöbbször nem szimmetrikus portrét készítünk, néha azonban jó megoldás lehet
a szimmetrikus portré kis mélységélességgel.

2.309. ábra. Lola Russian fotója a Pexels oldaláról

A szimmetrikus kompozíció sokszor nem elég izgalmas, azt is mondhatjuk, hogy
sematikussá, unalmassá válhat, ha túl gyakran alkalmazzuk.

2.32.2. ASZIMMETRIKUS EGYENSÚLY
Ha egy kép szimmetrikusan kiegyensúlyozott, az már a kép megpillantásakor is
nyilvánvaló. Az aszimmetrikus egyensúly arra készteti a szemlélót, hogy több időt töltsön el a kép egyes részeinek a felfedezésével.
Ha elmozdítjuk a fő képelemet a kép közepéről, akkor megjelenik képünkön a feszültség, képünk nem kelt annyira statikus érzést, mint szimmetrikus kompozíció esetén. A fő képelem elmozdítása történhet például a harmadolás szabályának alkalmazásával, amikor az egyensúly megteremtése után harmonikus kompozíciót kaphatunk.
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A fő képelem oldalra mozdításakor az egyes képelemek vizuális súlyának figyelembe vételével hozzuk egyensúlyba a kompozíciót, mégpedig úgy, hogy a másik oldalra elhelyezünk egy vagy több kevésbé fontos képelemet, amelyek vizuális súlyuknál
fogva nagyjából kiegyenlítik a téma fő elemének vizuális súlyát.
Az alábbi két ábrán a kiegyensúlyozás elvét láthatjuk.

2.310. ábra.

A fenti ábra teljesen kiegyensúlyozatlan, balra billen. A fekete körtől jobbra nincs
semmilyen képelem, textúra vagy bármi, ami kiegyensúlyozhatná. A lenti ábrán ezt kiegyensúlyoztam három kisebb négyzettel, mégpedig átlósan elhelyezve azokat.
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2.311. ábra.

Azt nem szabad elfeledni, hogy maga a negatív tér is rendelkezik vizuális súllyal.
Minél nagyobb, minél több részletet tartalmaz, minél érdekesebb, annál nagyobb a vizuális súlya, és minél inkább részlettelen, minél inkább csak háttérnek tekintjük, annál
kisebb. Ezen felül a színe is befolyásolja a vizuális súlyát. Gondoljunk például egy szép
felhős égre, amelynek akár jelentős vizuális súlya is lehet. Ha egyensúlyt szeretnénk
elérni, akkor a jelentősebb méretű negatív teret tartalmazó témát bővebb képkivágással fényképezzük le, mert akkor az utófeldolgozás során alkalmunk lesz kísérletezni kisebb és nagyobb negatív teret tartalmazó változattal (kivágás segítségével), és ezáltal
megtalálhatjuk a legkedvezőbb egyensúlyt.
Korábban láthattuk, hogy a világos és sötét tónusok, a színek, a méret, a textúra,
az élesség, a kontraszt, stb. játszik szerepet egy képelem vizuális súlya tekintetében.
Az egyes képelemek vizuális súlyát és képmezőben elfoglalt helyét figyelembe véve
tudjuk kiegyensúlyozottá tenni kompozíciónkat.
Például a kis világos fénypontok nagyon kis vizuális súlyt képviselnek, a sötét árnyékoknak sokkal nagyobb a vizuális súlyuk. Ahhoz, hogy a sötét árnyékokat pontosan kiegyensúlyozhassuk kis fénypontokkal, azokból sokkal többnek kell lenniük (nagyobb területen), mint az árnyékoknak. Vagy például a vizuális egyensúlyt úgy is el
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lehet érni, ha az oldalra helyezett, előtérben lévő fő elemet a másik oldalon kiegyensúlyoz egy háttérben lévő, kevésbé fontos témarészlet.
Az egyensúly érdekében a nagyobb vizuális súlyú témarészletnek kisebbnek kell
lennie, mint a kisebb vizuális súlyú, kevésbé fontos elemeknek.
A kép egyik oldalán lévő nagy méretű főtémát a másik oldalon lévő két vagy több
kis méretű, kisebb vizuális súlyú elemmel egyensúlyozhatjuk ki. Ezek a kisebb vizuális
súlyú témarészletek felkelthetik a néző érdeklődését, és arra késztethetik, hogy a főtéma megtekintése után tekintete ezekre vándoroljon, és oda-vissza járjon a két oldalon
lévő elemek között.
A lent látható képen a bal oldali nagy hőlégballon egyensúlyt tart a jobb oldalon
látható három kisebbel. A kép függőleges irányban is nagyjából kiegyenlített, mert a
felső, nagyobb világos terület egyensúlyt tart az alsó, kisebb sötét területtel.
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Ezen a képen a hattyúk nagy vizuális súlyt képviselnek. Velük, a bal oldalról benyúló sötét növényzettel és a nagy területű, de kisebb vizuális súlyt képviselő világos
ködös területtel tartanak egyensúlyt a jobb oldalon lévő sötétebb képelemek.

2.313. ábra. Karol Wiśniewski fotója a Pexels oldaláról
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Ezen a képen a nap is látható, amelynek nagy a vizuális súlya. A nap és a hegy közösen egyensúlyozza a fát és a kisebb jobb oldali elemeket.

2.314. ábra. Sunil Patel fotója a Pexels oldaláról
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A lent látható képen a legnagyobb vizuális súlya a horgásznak és annak a sötét, de
részleteket tartalmazó sziklának van, amelyen áll. Ezzel tart egyensúlyt a bal oldalon a
vízből kiálló kisebb szikla, és a nagy felületű, világos színű, részleteket tartalmazó víz.
A víz textúrája megnöveli annak vizuális súlyát.

2.315. ábra. Magda Ehlers fotója a Pexels oldaláról
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Ezen a képen a textúrát, mintázatot tartalmazó felület (téglafal) nagyobb vizuális
súlyú a sima, részleteket nem tartalmazó felülethez képest, ezért jól kiegyensúlyozza a
kissé oldalra elhelyezett  főtémát (a lányt). A szemlélő a téglafal és a lány ruhájának
textúráját is érdekesnek találja, ezért vonzza a tekintetét.

2.316. ábra. George Milton fotója a Pexels oldaláról
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Aszimmetrikus, mégis kiegyensúlyozott kompozíció.

2.317. ábra. Christian Fohrer fotója a Pexels oldaláról
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Ezen a képen a legnagyobb vizuális súlya a sötét ruhában lévő lánynak van. A lány
vizuális súlyát nagyjából kiegyensúlyozza a jobb oldalon található sötét színű ajtó és
ablak, valamint a részleteket is tartalmazó világos színű negatív tér. A lány tekintetének iránya, valamint fotózásának iránya tekintetünket a kép jobb oldalára vezeti, mert
érdekel bennünket, hogy vajon mit fényképez a lány.

2.318. ábra. Julia Volk fotója a Pexels oldaláról
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A lenti képen a lány közelebbi szeme majdnem pontosan a függőleges harmadoló
vonalon helyezkedik el. Legnagyobb vizuális súlya természetesen a lánynak van. A
lány nézésének iránya (szemvonala) azonnal a kép bal oldalára irányítja tekintetünket,
amely ezután a lány és a sárga virágok között mozog oda-vissza.

2.319. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról
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A lent látható képen a lány tekintetének iránya a bal oldalon lévő negatív térbe
irányítja a tekintetünket, és ezáltal figyelmünk megoszlik a lány és a negatív térben
látható növényzet között. Ez nagyobb vizuális súlyt ad a bal oldali negatív térnek,
amely segíti kiegyensúlyozni a kép középvonalától jobbra elhelyezkedő modell jelentős vizuális súlyát. Ugyanez a fenti képen is megfigyelhető.

2.320. ábra. Alice Alinari fotója a Pexels oldaláról
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Ezen a képen a kezek nagy vizuális súlyt képviselnek, főleg a kép bal oldalán látható jobb kéz. A kézzel, a tollal, és a füzettel tart egyensúlyt a kép jobb oldalán látható
csésze, annak mintázata és felirata, valamint a bal kéz kisebb részlete.

2.321. ábra. Lisa fotója a Pexels oldaláról
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A lent látható képen a lánnyal és a körülötte lévő sötétebb részekkel tart nagyjából egyensúlyt a móló és a világos, de nagy területű, valamennyire részleteket is tartalmazó negatív tér. A lány tekintete a móló vége felé irányítja tekintetünket, onnan a
móló visszavezeti a lány térdéhez, majd a lány felkarja és annak képzeletbeli meghoszszabbítása ismét a szeméhez. A lány szemvonala, a móló, a lány felkarja, illetve szeme
háromszöget alkotnak.

2.322. ábra. Marc Majam fotója a Pexels oldaláról
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Ezen a képen az előtérben lévő bal és jobb oldali sziklák nagyjából egyensúlyban
vannak. Vegyük észre, hogy ezek a sziklák és középen a távolban lévő szikla háromszöget alkotnak, mégpedig nem a csúcsán álló, hanem az oldalán fekvő háromszöget,
ezért stabilitást sugároznak.

2.323. ábra. Pok Rie fotója a Pexels oldaláról
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Sok esetben a feszültség két vagy több pólus között jelenik meg. Ezt azzal érhetjük
el, ha a képelemek a kép közepe helyett  inkább a kép széle felé közelítenek. Ezek a
képelemek jelentik a feszültség pólusait. Ha a pólusok nagyjából egyenrangúak, akkor
elérhetjük, hogy a szemlélő tekintete közöttük ide-oda ugráljon. Ezt láthatjuk a lenti
képen. Bár a jobb alsó sarokban látható hőlégballon kisebb a balra fent láthatónál, a
piros csíkok nagyobb vizuális súlyt adnak neki, mint ami a méretéből következne.

2.324. ábra. Katie Burandt fotója a Pexels oldaláról
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Bár a tónusegyensúly (a világos és sötét területek egyensúlya) leginkább feketefehér fotókra jellemző, ezen a képen is megfigyelhetjük. A kisebb méretű, nagy vizuális súllyal bíró sötét területeket jól egyensúlyozzák a nagyobb, világosabb területek.

2.325. ábra. Matthew Leland fotója a Pexels oldaláról
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Az alábbi képen a jobb oldali kisebb, sötét területtel nagyjából egyensúlyt tart a
bal oldali nagy, világos terület, ezért tónusegyensúly jön létre.

2.326. ábra. Анна Рыжкова fotója a Pexels oldaláról
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A lenti képen a rózsának van a legnagyobb vizuális súlya, és a fekete terület háttérként támogatja azt.

2.327. ábra. Engin Akyurt fotója a Pexels oldaláról
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A legnagyobb vizuális súllyal bíró szín a piros. Ezen a képen a kissé balra helyezett, piros színű főtémát nem egy másik képelem (melléktéma) egyensúlyoz a jobb oldalon, hanem színegyensúly jön létre a főtéma és a jobb oldali semlegesebb színű, de
nagyobb területű, textúrával rendelkező rész között.

2.328. ábra. Nataliya Vaitkevich fotója a Pexels oldaláról
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Ezen a képen a „legerősebb” szín a piros ház színe. Ezt egyensúlyozza színegyensúlyt teremtve a kép nagyobb területein látható, kisebb vizuális súllyal bíró sárga és
kék szín, és a környezet textúrája.

2.330. ábra. Erik Mclean fotója a Pexels oldaláról

2.32.3. FOGALMI EGYENSÚLY
Bizonyos esetekben az aszimmetrikus vagy szimmetrikus egyensúly mellett bizonyos képelemek fogalmi jelentést, fogalmi kontrasztot is hordozhatnak. Már korábban
láthattuk, hogy lehet például kicsi-nagy, idős-fiatal, új-régi stb. kontraszt. Ezek az ellentétes fogalmak fogalmi egyensúlyt hozhatnak létre a képen.
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Az alábbi képen bár a telefonfülke nagy mérete és piros színe dominál, azonban
felfedezhetjük a régi torony és a modernebb technikát jelképező telefonfülke között a
régi-új fogalmi kapcsolatot (kontrasztot) is.

2.331. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

2.32.4. ÁLLÓ TÁJOLÁS EGYENSÚLYA
Nem ejtettem szót álló tájolás esetén az egyensúlyról. Valójában nincs semmi
alapvető különbség egy fekvő vagy álló tájolású kép egyensúlyának megteremtése tekintetében. Csupán arra kell figyelni, hogy álló tájolás esetén már kisebb középről történő elmozdítás esetén is elég közel, esetleg túl közel kerülhet a képelem a képmező
széléhez, ezért gondosabb komponálást igényel. Maga a kiegyensúlyozás ugyanolyan
módon történhet, mint a fekvő, vagy akár a négyzetes formátum esetében.
Általános szabályt nem lehet alkotni a kép kiegyensúlyozottságára vonatkozóan.
Amire legjobban támaszkodhatunk, az talán a megérzésünk. Ha ránézünk egy képre,
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akkor legtöbbször „érezzük”, hogy az harmonikus látványt nyújt, kiegyensúlyozottnak
érezzük-e, vagy nem.

2.33. AZ EGYENSÚLY HIÁNYA
A kép elemeinek – főleg vízszintes – vizuális kiegyensúlyozása harmóniát, nyugalmat, békét sugároz, az egyensúly hiánya ezzel ellentétes hatású.
A kiegyensúlyozatlan kompozíció nyugtalanságot, feszültséget kelthet, esetleg a mozgás érzetét keltheti, ezért fontos kompozíciós eszköz lehet.
Ahhoz, hogy a képen feszültség jelenjen meg, szinte szükségszerű, hogy a kép vízszintesen ne legyen teljesen kiegyensúlyozott. Többnyire kisebb mértékű kiegyensúlyozatlanság is elég, nem kell, hogy az nagyon feltűnő legyen, arra pedig végképp
nincs szükség, hogy a szemlélőt az egyensúly hiánya egyenesen idegesítse, frusztrálja.
Kivétel azonban ebben a tekintetben is előfordulhat.
Tehát az, hogy egy fotó nem kiegyensúlyozott, önmagában nem jelent problémát,
a kiegyensúlyozottság, vagy annak hiánya a fotós szándékától függ.
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Ez a kép számomra kiegyensúlyozatlan, mert a részlet nélküli sárga felület nem
tudja kiegyensúlyozni a modell nagy vizuális súlyát. De ez természetesen szubjektív
dolog, más másként gondolhatja. Ráadásul nem feltétlenül kell kiegyensúlyozott kompozíciót létrehozni.

2.332. ábra. Christina Morillo fotója a Pexels oldaláról
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Az alábbi kép nyilvánvalóan kiegyensúlyozatlan, hiszen a fát a másik oldalon semmi sem egyensúlyozza ki, se textúrát, se kiegyensúlyozó színt sem találunk ott, semmi
sincs, amely leköthetné a néző figyelmét. A negatív teret tartalmazó fotók elég sokszor
kiegyensúlyozatlanok.

2.333. ábra. Johannes Plenio fotója a Pexels oldaláról
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Ez a kép érdekesebb példa. A lány kinéz jobbra a képből, ezért nem irányítja figyelmünket a kép bal oldalára, emiatt  a kép kiegyensúlyozatlan lesz, sokkal jobban
vonzza a tekintetünket a lány, mint a mellette látható életlen alakok. A lány „kinézése”
a képből erősíti az arcán látható kétségbeesés érzését is.

2.334. ábra. Keira Burton fotója a Pexels oldaláról
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A tekintet és a mozgás irányában általában nagyobb helyet kell hagyni ahhoz,
hogy kiegyensúlyozottabbnak érezzük a kompozíciót. Ha esetleg kiegyensúlyozatlannak érzünk egy, a lent látható képhez hasonló esetet, akkor megtehetjük, hogy belekomponáljuk azt a valamit is a képbe, amit a modell néz. Ezzel kiegyensúlyozhatjuk a
képet, tisztán létrejön a feszültség két pólusa, és szemünk a modell és az általa nézett
tárgy között fog mozogni.

2.335. ábra. ShotPot fotója a Pexels oldaláról
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Ezen a képen sem érezzük kiegyensúlyozottnak a kompozíciót. Ilyen esetben is az
segít az egyensúly megteremtésében (ha azt szeretnénk elérni), ha az üres oldalra
komponálunk egy madarat vagy repülőgépet, vagy akár csak szép felhőket.

2.336. ábra. Lorenzo Pacifico fotója a Pexels oldaláról
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2.34. ZÁRT ÉS NYITOTT KOMPOZÍCIÓ
Megkülönböztethetünk zárt és nyitott kompozíciót, és vannak közbülső esetek is,
amelyeket nem lehet egyértelműen egyik csoportba se sorolni.
Zárt kompozíció esetében mindig egy főtéma van, amely egyértelműen elkülönül
a kép többi részétől, és azonnal magára vonja a néző tekintetét. Általában a képmező
közepe táján található, de néha lehet a szélek felé is. A képmezőben minden elem szépen el van rendezve, de nem vonják el a figyelmet a főtémától. Nincs olyan, hogy
egyik képelemről a másikra ugrál a tekintetünk. A főtéma környezetében lévő képelemek a főtémára próbálják irányítani a néző figyelmét. Az ilyen kompozíció statikus érzést kelt, nyugalmat, kiegyensúlyozottságot áraszt magából. Teljesnek érezzük úgy,
ahogy van.
Leggyakrabban csendéleteknél, portréknál, utcai fényképezésnél, ritkábban tájképeknél találkozhatunk zárt kompozíciókkal.
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2.337. ábra. Andrea Piacquadio fotója a Pexels oldaláról
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A keretezés alkalmazása is zárt kompozíciót eredményezhet.

2.338. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.339. ábra. Uwe Nake fotója a Pexels oldaláról
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2.340. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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2.341. ábra. Loyale Trần fotója a Pexels oldaláról
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A nyitott  kompozíció a zárt kompozíció ellentéte. Nem a statikusságról szól, hanem valamilyen módon a dinamikáról. Nem egy téma látható, amelyen szemünk nyugalomban van, hanem szemünk több elem között mozog. A dinamikát a korábban említett  eszközökkel lehet elérni. Több témaelemmel, vonalakkal, formákkal, és egyéb
olyan elemekkel, amelyek elősegítik szemünk mozgását az elemek között. A nyitott
kompozícióra jellemzőek a képmező szélein túlnyúló elemek, és a zárt kompozíciónál
meglévő korlátozás (pl. keretezés) hiánya. Vezető vonalak, és egyéb alkalmas képelemek segítségével a néző figyelmét a kép belseje felé irányíthatjuk, ugyanakkor a szemlélő a kép széleinél megszakadó képelemek folytatását is el tudja képzelni. Sokféle témánál találhatunk nyitott kompozíciót, például tájképek, városképek jelentős részénél.

2.342. ábra. Peter Spencer fotója a Pexels oldaláról
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2.343. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról
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Vannak olyan képek, amelyek látszólag zárt kompozíciók, azonban egyes képelemek ennek ellentmondanak. Nézzünk is meg egy keretezett kompozíciót:

2.345. ábra. Cátia Matos fotója a Pexels oldaláról

A képen nem egyetlen főtéma van, szemünk ide-oda ugrál a keretben látható képelemek között, ráadásul a házsor mindkét irányban folytatódik a keretezés szélén túl.
Ezek miatt ez nem mondható zárt kompozíciónak, inkább talán közelebb áll a nyitott
kompozícióhoz.

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

2.346. ábra. Quang Nguyen Vinh fotója a Pexels oldaláról

Itt is több képelem van a vízen, szemünk nem marad nyugalomban.
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2.35. ÖSSZHANG, EGYSÉGESSÉG
Szerintem ez fontos dolog, de talán kevesebb szó esik róla. A fentebb ismertetett
szabályok önmagukban, "automatikusan" nem biztosítják a kép egységességét, a képelemek összhangját. Korábban azt írtam, hogy "a cél az, hogy a képen lehetőleg ne legyen semmilyen felesleges vagy zavaró képelem", de ennek megvalósítása nem feltétlenül teremti meg a képelemek összhangját, egységességét. A képelemek
összhangjának megteremtése azonban nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy képünk
hatásos legyen.
Amikor komponálunk, akkor különféle képelemekből állítjuk össze a képet. Ilyen
elemek a vonalak, struktúrák, alakok, formák, a pozitív és negatív tér, stb. Olyan képet
szeretnénk létrehozni, amellyel üzenetet, érzelmet, vagy hangulatot tudunk közvetíteni a kép szemlélője felé. Úgy kell összeállítanunk az elemekből a képet, hogy annak
minden egyes eleme jól illeszkedjen a többi elemhez úgy, hogy minden egyes elem
hozzájáruljon a közvetíteni kívánt üzenet, érzelem és hangulat létrehozásához. Összhangon az elemek összhangját értjük, amikor az elemek egységesnek tűnnek, egységes, kifejező képet hoznak létre, úgy érezzük, hogy az elemek illeszkednek egymáshoz,
egységes, harmonikus látványt nyújtanak, azaz nincs kilógó, oda nem illő elem. A lényeg az összhang, hogy minden képelem összhangban legyen egymással, egységes látványt eredményezzenek. Ezt az egységességet, összhangot kell érzékelnünk akkor,
amikor ránézünk egy képre. Ilyenkor azt érezzük, hogy a kép úgy jó, ahogy van.
Az nem jó, ha például zaklatottságot szeretnénk kifejezni, amely meg is jelenik a
modell arcán és testbeszédében, de annak teljes környezete nyugalmat, harmóniát,
meghittséget sugároz. És fordítva se jó. Mindennek összhangban kellene lennie, a színeknek, a textúráknak, a formáknak, a vonalaknak, a modell arckifejezésének, ruházatának, a tereknek, a háttérnek.
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Ezt a legegyszerűbben talán az alábbi képpel tudom érzékeltetni.

2.347. ábra. Maria Orlova fotója a Pexels oldaláról

Ez a fotó a csendről, nyugalomról szól, szinte lírai finomsággal. Nagyon könnyen
el tudunk képzelni az előtérben egy olyan elemet, amely teljesen tönkreteszi a kép
hangulatát. A kép így egységes, egységes árnyalatok, egységes tónusok vannak, ha ránézünk, érezzük az egységességét (nincs "kilógó" képelem), de ha mondjuk az előtérben lenne egy citromsárga ház, vagy egy piros ruhás modell éles képe, az teljesen
tönkretenné a hatást.
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Természetesen az egységesség is megszeghető szabály, mindig a fotós célja a meghatározó. Vannak olyan esetek, amikor nem erre kell törekedni.

2.348. ábra. Gustavo Fring fotója a Pexels oldaláról

Ennek a képnek az egységességét megtöri a férfi piros kabátja és fekete nadrágja.
Ha őt letakarjuk kezünkkel, teljesen más hangulatú képet kapunk.
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2.349. ábra. Владимир Васильев fotója a Pexels oldaláról
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2.350. ábra. Владимир Васильев fotója a Pexels oldaláról

A lány hajának színéhez hasonló a háttér, ruhájának színéhez pedig az asztal színe
hasonló. Barnás árnyalatok uralják a képet.
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2.351. ábra. Keira Burton fotója a Pexels oldaláról

383

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

2.352. ábra. Katerina Holmes fotója a Pexels oldaláról
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2.353. ábra. Yogendra Singh fotója a Pexels oldaláról
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2.354. ábra. Kat Smith fotója a Pexels oldaláról

A komor hangulatot általában komor színekhez társítjuk, ilyen témáknál sok esetben jó megoldás a fekete-fehér kép.
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2.355. ábra. Min An fotója a Pexels oldaláról

Derűs hangulat, könnyed vidámság az arcon, derűs színek.
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2.356. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

Ennél az egyébként nagyszerű képnél el lehet gondolkodni azon, hogy a kép jobb
szélénél látható kék valami (talán ruhaféleség) mennyire bontja meg a kép összhangját, esetleg jobb lenne-e a kép nélküle. Talán azt lehet mondani, hogy jobb lenne nélküle (takarjuk el a kezünkkel, és nézzük meg), azonban a gyermek így is "mindent visz",
azaz a kék valami nem tudja elvonni róla a figyelmünket.
Sokszor a kép helyszínének adottságain nem tudunk változtatni, azok olyanok,
amilyenek, azonban a lehetőségekhez képest igyekezzünk úgy fotózni, hogy a kép elemei amennyire csak lehet, összhangban legyenek egymással.
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2.357. ábra. Anthony fotója a Pexels oldaláról
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2.358. ábra. Miss Pooja fotója a Pexels oldaláról

Közelfényképezés esetén sem teljesül "automatikusan" az összhang.
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2.359. ábra. Mark Alvin fotója a Pexels oldaláról

Fent a sárga és a zöld tábla erősen kilóg a többi elem közül, és nem tesz hozzá
semmit a képhez, szerintem felesleges. Én biztosan levágtam volna a felső részt.
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2.360. ábra. Jonathan Borba fotója a Pexels oldaláról

A férfi ruhája bontja meg leginkább a kép összhangját, nincs összhangban a többi
képelemmel, és nincs összhangban a lány ruhájával sem.
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2.36. ÉRZELMEK A KÉPEN
Képeinken megjelenhetnek érzéseink és érzelmeink, azonban a legfontosabb, hogy
a nézőből is érzelmeket váltsanak ki. Minél erősebbek ezek az érzelmek, annál hoszszabb ideig nézi, annál jobban megmarad emlékezetében, annál jobban kötődik hozzá.
A nagyobb érzelmeket kiváltó fotók sikeresebbek. Az érzelemmentes képek hűvösek és
távolságtartók. Ezeket józan, dokumentarista képeknek is nevezhetnénk.
Képeinken sokféle hangulat, érzelem jelenhet meg, ezek megegyeznek a mindennapi életünkben átélt érzelmekkel, hangulatokkal. A teljesség igénye nélkül néhány
fontosabbat felsorolok: nyugalom, béke, meghittség, szerelem, erotika, szeretet, gyengédség, melankólia, komorság, gyász, boldogság, csodálkozás, meglepettség, kétségbeesés, borzalom, félelem, ijedtség, aggodalom, gyűlölet, egykedvűség, együttérzés stb.
Ezeket az érzelmeket csaknem minden ember hasonlóan érzi bolygónkon.
A szemlélő pillanatnyi hangulatától is függ, hogy egy kép milyen érzelmet, hangulatot vált ki belőle. Akiben éppen erős gyűlölet dolgozik, az nehezen fog tudni azonosulni azzal a képünkkel, amely meghittséget sugároz.
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2.361. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról

A naplemente kedvelt téma, kétségtelen, hogy érzelmeket is kivált a szemlélőből,
azonban ingoványos terület. Nagyon könnyű ugyanis sablonos, giccses képet létrehozni. Hogyan lehet ezt elkerülni? Azokat a dolgokat kell elkerülni, amely az ilyen sablonos, giccses képeken látható. Például talán jobb, ha a napot nem komponáljuk bele a
képbe, mert attól többnyire „automatikusan” sablonos és giccses lesz. Inkább csak közvetve látszódjon a képen, hogy naplementéről van szó. Persze elképzelhető, hogy a napot belekomponálva is születhet kivételesen nem sablonos kép, de ehhez egyedinek
kell lennie, és nem nyomhatja direktben a szemlélő arcába a naplementét. Nehéz naplementéről igazán jó képet készíteni.
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2.362. ábra.

A naplementén kívül a legtöbb pozitív érzelmet kifejező képnek az a legnagyobb
veszélye, hogy könnyen válnak sekélyessé, klisészerűvé, giccsessé. Erre kell leginkább
figyelni. Ilyen képek láthatók voltak az előzőekben is.
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Az itt látható esőnek is sajátos hangulata van.

2.363. ábra. Genaro Servin fotója a Pexels oldaláról
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A legszebb emberi érzés a szerelem. Azt hihetnénk, hogy könnyű olyan képet készíteni, amely kifejezi, hiszen számos ilyen kép készült már. Ezekkel is ugyanaz a probléma, mint a naplementével. Rengeteg a klisészerű, már rengetegszer lefényképezett
szituáció, és nagyon könnyű giccses, mindenáron tetszeni akaró, közhelyes képet készíteni. Számomra ilyen főleg a 2.364, a 2.365, de még a 2.366 kép is.

2.364. ábra. Gabriel Bastelli fotója a Pexels oldaláról
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2.365. ábra. Asad Photo Maldives fotója a Pexels oldaláról
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2.366. ábra. Cottonbro fotója a Pexels oldaláról
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Ha kevésbé közvetlen módon, inkább csak jelzésértékűen van jelen a szerelem, akkor jobb képet kaphatunk, főleg ha egyedi megközelítést sikerül találnunk. Ez azonban
nem egyszerű.
A lent látható kép sokkal másabb az előzőeknél, sokkal eszköztelenebb. Naplemente, csók, és a fejek találkozása se látható, egymásra se néznek, a kép mégis kifejező. Egy idősebb párt látunk. Őket nézve eszünkbe jut együtt  leélt, esetleg küzdelmes
életük. A hölgy arcán kis mosoly. A férfi megöleli a nő vállát, ez megerősíti bennünk az
összetartozásukat. Együtt  teáznak. Néznek ki az ablakon, hallgatnak, nem csinálnak
semmit, csak állnak egymás mellett, mégis érezzük a köztük lévő szeretetet. Az érzelmek kifejezéséhez nem feltétlenül nagy, színpadias jelenetekre van szükség. Lehet,
hogy ez eljátszott jelenet, de az sem számít, ha hitelesnek érezzük.

2.367. ábra. MART PRODUCTION fotója a Pexels oldaláról

Talán jobban megértjük, hogy mire gondolok, ha megnézünk egy hatásvadász, sémákat alkalmazó, hepienddel végződő, tipikus amerikai stílusú szerelmes filmet, majd
megnézzük az Egyszer (Once) című ír filmet is. Az ír film eszköztelen az amerikai film-
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hez képest, szó szerint az. Nagyon kevés pénzből készült, például csak egy kamerát
tudtak bérelni, emiatt egy jelenetet csak egy kameraállásból tudtak felvenni, nem volt
pénz világításra, ezért a legtöbb jelenetet a helyszínen adott fénnyel kellett megoldani,
nem volt pénz helyszínek bérlésére, ezért a saját és barátaik lakásában forgattak bizonyos jeleneteket, amelyekben zenész barátaik voltak a szereplők, és még sorolhatnám.
A film eszköztelensége ellenére, sőt pont azért, nagyon hiteles és nagyon jó lett. Azért,
mert nem a csillogást-villogást mutatták a természetes fényben felvett  jelenetek, hanem igazi atmoszférájuk volt. Szerelmes film a javából, annak ellenére, hogy a szereplők nem mondják ki, hogy „szeretlek”, sőt, alig érnek egymáshoz, mégis ott  vibrál
egész idő alatt közöttük a szerelem. Sokkal jobban érezni lehet így, mintha ki is mondanák. Hepiend sincs, de pont így jó. Szerintem zseniális film. Érdekes módon épp
Amerikában lett hatalmas siker a mozikban. Persze a port.hu-n a kommentekben nem
ennyire egységes a kép. Ilyeneket lehet olvasni:
„Operatőri munka nagyon gagyi (mozgó kamera, kézi kamerás hatás), de történetileg és alakításilag nagyon ott van. Ha valaki átéli min megy keresztül ez a két ember,
az értékelni fogja.”
„Megnéztem, mert annyian dicsérték..nem kellett volna..szerintem egy sztori nélküli lapos film..helyenként volt benne jó zene..de nagyon unalmas volt számomra.”
„Nagyon jo film. Ennyire hiteles filmet meg nem lattam! A ket foszereplo valoban
zenesz es valoban ok ketten szereztek az oscardijas szamot a Falling Slowly-t. Lehet
ezert jatszottak ennyire termeszetesen es hitelesen. … Ennek igazi hangulata van!
Csak bamulni kell ezt a filmet es hagyni, hogy a hangulata eluralkodjon rajtunk is.
Nekem eddig mind a kb. 10 alkalommal sikerult :-) Nem giccses, nyalas, amerikai, a
tokeletes alphahim es a tokeletes nosteny talalkozasa, ez olyan emberi, europai.”
„Ez egy bravó film számomra. Lehetetlenség nem beleszeretni. Markétába meg
pláne. Glen-nek sem sikerült.:) Kedvenc film lett ez nálam, nagy kedvenc, még a csonka happy end ellenére is. Vagy tán pont amiatt? :)”
Van, aki az érdekes, pergő cselekményt várja, a látványos, mozgalmas jeleneteket,
az érzelmek kiteljesedését egy filmben unalmasnak találja, nos, azok számára „sztori
nélküli, lapos film”. A csúcs számomra az volt, amikor egy magyar fiatal kritikáját olvastam a „Csendesek a hajnalok” című (1972), szintén nagyszerű (Oscar-díjra jelölt)
szovjet filmről, amely a második világháború idején játszódik, és lírai szépségű, nagyszerű film. Ennek ellenére kritikájában a Rambo-filmekhez hasonlítja, valószínűleg nála az jelenti a mércét. Itt olvasható:
https://lisztesmegmondjaatutit.blog.hu/2015/08/27/csendesek_a_hajnalok_a_zori_
zdes_tikhie
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Fényképeinket ugyanilyen vegyes érzelemvilágú közönség nézi, ezért nyilván vegyes lesz a fogadtatás is.
A gyász megjelenítése is számtalan módon lehetséges, jobban vagy rosszabbul
egyaránt.
Mindig arra kell gondolnunk, hogy olyan képet kell készítenünk, hogy a néző érezze a gyász hangulatát, nemcsak nekünk kell azt érezni. Ott lehettünk egy valódi temetésen, és készíthettünk a gyászolókról képet, és akár együtt is érezhettünk a hozzátartozókkal, a kapott eredmény nem biztos, hogy a nézőre is a kívánt módon hat. Mi ott
voltunk a helyszínen, kötődünk hozzá, személyes élményeink vannak, ránk másképpen hathat a dolog, mint a nézőre. Meg kell találni azt a módot, amely hiteles módon
kifejezi az érzést, és hat a nézőre akkor is, ha esetleg sohasem volt ott  a helyszínen,
nem lehetnek személyes élményei, kötődései, mint nekünk. Úgy kell megragadnunk a
lényeget, hogy önmagában a kép szemlélése is képes legyen érzelmeket kiváltani a nézőből. Sokan azzal követik el a hibát, hogy ezt figyelmen kívül hagyják.
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Nézzük meg először a 2.368 és a 2.369 képet.

2.368. ábra. Arina Krasnikova fotója a Pexels oldaláról
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2.369. ábra. Ivan Samkov fotója a Pexels oldaláról
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Majd a 2.370 és a 2.371 képet, amelyeken teljesen más megközelítést látunk.

2.370. ábra. Kindel Media fotója a Pexels oldaláról
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2.371. ábra. Kindel Media fotója a Pexels oldaláról
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Mindenféle kép hordozhat érzelmeket, asszociálhatunk valami érzelemmel kapcsolatos dologra általa. Nem lehet például azt mondani, hogy a tájképek vagy a városképek nem válthatnak ki érzelmeket, gondoljunk például nagy, sötét viharfelhőkre.

2.372. ábra. Stein Egil Liland fotója a Pexels oldaláról
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2.373. ábra. Kat Jayne fotója a Pexels oldaláról
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Az évszakoknak is sajátos hangulatuk van. Nézzünk két téli képet.
Az első képen egyebek mellett  megjelenik a tél hidegének, és a termoszban lévő
ital melegének ellentéte is.

2.374. ábra. Thirdman fotója a Pexels oldaláról

A KOMPOZÍCIÓ ALAPJAI

410

A második kép nézésekor a nyugalom, a csend, a magány jut eszünkbe. Ha már
korábban megtapasztaltuk, hogy milyen érzés ilyen ködös, nyugalmas tájban sétálni,
az is eszünkbe jut a kép láttán.

2.375. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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Az utcai fotózás is sok, érzelmet tükröző képpel ajándékozhat meg bennünket. Ez
a fotós műfaj az utcán elkapott pillanatokról szól, leginkább emberek fényképezéséről.
Ezek az emberek legtöbbször nem is sejtik, hogy valaki fotózza őket, ezért természetesen viselkednek, és ez őszinte pillanatokat eredményez.

2.376. ábra. Buro Millennial fotója a Pexels oldaláról
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2.377. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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A borzalom, a szegénység, a mérhetetlen pusztítás is érzelmeket válthat ki a szemlélőből. Az alábbi képek Szíriában készültek.

2.378. ábra. Ahmed Akacha fotója a Pexels oldaláról
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2.379. ábra. Ahmed Akacha fotója a Pexels oldaláról
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2.380. ábra. Ahmed Akacha fotója a Pexels oldaláról
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2.381. ábra. Ahmed Akacha fotója a Pexels oldaláról
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2.382. ábra. Ahmed Akacha fotója a Pexels oldaláról
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2.383. ábra. Ahmed Akacha fotója a Pexels oldaláról

Láthatjuk, hogy dokumentatív fotó is válthat ki érzelmeket.
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2.37. ELSŐ LÉPÉSEK
Kezdő fotósként többeknek eszükbe jut, hogy bizonyára azért nem tudnak elég jó
képeket készíteni, mert csak belépő szintű fényképezőgépük van. Sikertelenségükből
kiindulva azt gondolják, hogy jobb képeket csak magasabb kategóriás fényképezőgéppel lehet készíteni. Kisebb érzékelő helyett full frame méretűt szeretnének, amely magas ISO érzékenységen is jobban teljesít, és jobb az árnyalatterjedelme (dinamikája) is.
Ha DSLR fényképezőgépük van, „modernebb” tükör nélkülit szeretnének. Ezektől remélik a „megváltást”, azaz a kiváló képeket. Ha nem kis anyagi áldozat árán meglépik
ezeket a váltásokat, többnyire csalódni fognak, mert az új felszereléssel sem lesznek
jobbak a képek. Kidobott pénz volt a váltás. Miért nem lett eredmény? Mert a jobb képek készítéséhez nem drágább felszerelés kell, hanem meg kell tanulni a technikai alapokat, és meg kell tanulni komponálni. Kezdőként hogyan fogjunk hozzá a komponáláshoz? Elindulhatunk az alábbiak szerint is, elkezdve az egyszerűbb dolgokkal.
Elsőként talán kezdjük a harmadolás szabályának az alkalmazásával. Ha elektronikus keresőnk van, vagy a hátoldali kijelzőt használjuk, akkor rajzoltassuk ki fényképezőgépünkkel a harmadoló vonalakat vagy az aranymetszés szerinti vonalakat, és
próbáljunk ezek segítségével komponálni.
Majd próbálhatunk környezetünkben olyan fotogén helyet találni, ahol vezető vonalakat tudunk komponálni a képbe. Ne feledjük, hogy kell valamilyen érdekes téma
is, ahová a vezető vonalak vezetnek. A vezető vonalak önmagukban általában nem elég
érdekesek, és ha nincs érdekes főtéma, akkor tulajdonképpen nem is vezető vonalak.
Keressünk olyan helyet, ahol valamilyen érdekes dolgot tudunk képünk előterébe
komponálni. Ne feledjük, hogy általában nem az előtérben látható dolog a kép témája,
az csak kiegészíti azt. Leköti a néző figyelmét, és mélységet ad a képhez.
Próbáljunk színkontrasztot fényképezni, azaz keressünk olyan témát, amelyet a
színkörön egymással szemben elhelyezkedő színek uralnak.
Próbáljunk olyan képeket készíteni, amelyeknél a negatív tér segítségével irányítjuk a témára a néző figyelmét. Ehhez olyan helyet kell keresnünk, ahol van valami érdekes téma, amelynek környezetében nagyobb, egyhangú felület található. Az egyhangú felület esetén nem baj, ha az is tartalmaz részleteket (például felhős ég), de az
semmiképpen se legyen nagyon hangsúlyos, ne vonja el a néző figyelmét a főtémától.
Használjuk a keretezés lehetőségét, amelynek segítségével mélységet adhatunk
képünkhöz, és a témát leválaszthatjuk a környezetéről.
Próbáljunk törekedni az egyensúly megteremtésére.
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2.384. ábra. Vlad Bagacian fotója a Pexels oldaláról

Tájképeinken staffázst is elhelyezhetünk.
Mindezekre fentebb láthattunk példákat is. Ha ezeket jól alkalmazzuk, máris láthatóan jobb képekkel fogunk gazdagodni. Azt azonban ne feledjük, hogy ezek alkalmazása nem helyettesíti a kép témáját, csak azt segíti elő, hogy a téma felhasználásával jobb képet készíthessünk. Ha nincs a képnek témája, vagy csak egy összevisszaság
látszik a képen, abból semmilyen kompozíciós módszerrel sem lehet kiváló képet készíteni. A téma kiválasztása, felfedezése nagyon fontos lépés.
Ha mindezt kipróbáltuk és gyakoroltuk, akkor próbálkozhatunk a többi fentebb ismertetett kompozíciós szabállyal, módszerrel, majd más forrásból is tanulmányozhatjuk a kompozíció tudományát. Megláthatjuk, hogy mennyire hatalmas és szerteágazó
téma ez.
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2.38. MIT ELLENŐRIZZÜNK, MIELŐTT LENYOMJUK A GOMBOT?
Nézzünk néhány egyszerű dolgot, amelyekre figyelni kell, mert akár tönkre is tehetik képünket.
A téma jól felismerhető legyen. Ha nem lehet tudni, hogy mi a kép témája, az baj.

2.385. ábra. Nincs témája a képnek
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Vízszintes legyen a látóhatár. Látásunkat nagyon irritálja, ha nem az.

2.386. ábra.
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Ellenőrizzük, hogy a képen látható személyek fejéből ne „nőjön ki” oszlop, fa, torony, vagy hasonlók.

2.387. ábra. Ary Shutter fotója a Pexels oldaláról
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Ne vágjuk le véletlenül a fényképezett személy végtagjait.

2.388. ábra. Gabriel Crisan fotója a Pexels oldaláról
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A képmezőbe ne nyúljon bele semmi, ami nem szándékaink szerint van ott. Se egy
falevél, se egy közlekedési tábla, semmi se legyen látható a kép szélénél, amely magára vonhatná a képet néző figyelmét.

2.389. ábra. A bal felső sarokban belóg egy ház eresze
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A háttérben lehetőleg ne legyenek zavaró elemek, egy autó vagy bármi, ami zavarólag hathat, vagy magára vonhatja a figyelmet. Főleg a világosabb tárgyak veszélyesek. Ha a nézőpont megváltoztatásával ki tudjuk iktatni a zavaró elemet, tegyük azt.
Ez azonban nem mindig lehetséges.

2.390. ábra. Piotr Arnoldes fotója a Pexels oldaláról
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2.391. ábra. Keira Burton fotója a Pexels oldaláról
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Az előtér ne legyen rendezetlen, káoszos. A lenti kép mindenhol meglehetősen káoszos.

2.392. ábra. Vlada Karpovich fotója a Pexels oldaláról
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Az élességet a kívánt helyre kell állítani. Például porté esetén a modell szemére.

2.393. ábra. Himesh Mehta fotója a Pexels oldaláról
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A megfelelő képkivágást kell alkalmazni. A kevesebb sok esetben (de közel sem
mindig) több. Ezt se feledjük. Ha szükséges, szűkítsünk a képkivágáson (ez nem az
alábbi képre vonatkozik, mert az úgy jó, ahogy van).

2.394. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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3. UTÓSZÓ
Végére értünk a kompozíció alapjairól szóló könyvnek. Könyveim közül talán ez a
legfontosabb, mert ezeknek az ismereteknek a birtokában tudunk a legnagyobb mértékben fejlődni.
Igyekeztem sok képpel illusztrálni mondandómat. Próbáltam "steril" képeket válogatni, amelyen jól látható az adott téma. A valóság azonban mindig bonyolultabb ennél, sokszor sokféle dolog látható egyszerre egy képen, amely nemcsak egyféle kompozíciós elvről szólhat, hanem akár nagyon összetett is lehet.
Sok képhez nem fűztem magyarázatot, ezzel is gondolkodásra késztetve az Olvasót. Reményeim szerint nem volt nehéz megállapítani, hogy hogyan és miért kapcsolódik az adott kép az adott fejezethez. Mutattam jó és kevésbé jó képeket is, az utóbbiakból is sokat lehet tanulni.
A https://www.pexels.com oldalról származó, szabadon felhasználható képek döntő többsége számítógépes szoftverrel kidolgozott kép. Az utófeldolgozás hozzásegíthet
ahhoz, hogy a kívánságunk szerinti kép megszülethessen.
Szó volt a kompozíciós "szabályokról", amelyek nem kőbe vésett  szabályok, sok
esetben éppen a megszegésük vezethet a jó kép megszületéséhez. Ez a kettősség megjelenik írásomban is, több esetben előfordul, hogy az egyik fejezetben leírtakhoz képest egy másik fejezetben szinte annak ellenkezőjét írom. Ez csak látszólagos ellentmondás, és azt jelzi, hogy dönthetünk így is meg úgy is, és mindkettőből születhet jó
kép. Ilyen például amikor Robert Capa híressé vált mondása alapján azt írom, hogy fotózzunk közelről, majd arról írok, hogy bizonyos esetekben mutassuk be a modell tágabb környezetét is. Mindkettőből születhet jó kép. Mindig a fotós kezében van a döntési lehetőség.
Az itt leírtak csak a kompozíció alapjait jelentik, ennek ellenére segítségükkel máris sokkal jobb képek születhetnek ahhoz képest, mintha nem rendelkeznénk ezekkel az
ismeretekkel. Ez azonban csak a tanulás kezdete. Sokat kell gyakorolni, és sokat lehet
még tanulni a kompozícióról ezen felül is.
Végül megköszönöm az Olvasónak, hogy elolvasta írásomat, és szép fényeket kívánok fotózásai során.

