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TARTALOM
FotoVideo  - Azoknak, akik szeretnek fényképezni

Két kiállításról számolunk be lapunkban. A Szépmûvészeti Múzeum 
folytatva az elmúlt évek hagyományát, nyár eleji fotókiállításán 
Helmut Newton provokatív és egyben gyönyörû képeit mutatta be, 
a Kogart Ház pedig Analóg címmel a XX. századi magyar fotográfiával 
foglalkozott 21 mûvész legjobb képein keresztül.

8 KIÁLLÍTÁSOK

„Bár közgazdásznak tanultam, útközben rájöttem, hogy nem akarok 
a pénzügyi világban dolgozni.” Ezekkel a sorokkal kezdte az interjút Kálló 
Péter, a Metropol napilap és a Sziget fesztivál hivatalos fotósa. Az interjú 
egyúttal bizonyíték arra, hogy nem szabad feladni az álmokat és merni 
kell változtatni. Kálló Péter jelenleg a hazai fotográfia egyik meghatározó 
egyénisége, egyéni látásmódú képei egyedülállóak.

12 INTERJÚ: KÁLLÓ PÉTER

Sokan várták már az új Nikon fényképezõgépet, a Nikon D7100-at, 
ami profiknak és igényes amatõröknek egyaránt remek döntés lehet. 
Cikkünkbõl kiderül, hogy miért érdemes ezt a kamerát választani. A Nikon 
80-400-as új teleobjektívje is megérdemli a figyelmet, elõnyeirõl és hát-
rányairól részletesen olvashattok Nánási László írásában. A Samsung NX 
300 tükör nélküli kamerájának tetszetõs külseje értékes belsõt takar. WiFi, 
érintõképernyõs kijelzõ, hibrid AF rendszer és kellemes színek: ezt a gépet 
az amatõrök és a profik is szeretni fogják

18 TESZT: NIKON 7100 ÉS NIKON 80-400

Régi hagyományt elevenítettünk fel a Black&White oldalain, ahol helyt 
adunk Olvasóink legjobb képeinek. A választás ezúttal sem volt könnyû, 
de a beküldött fotók lenyûgözõ pillanatokat tárnak elénk, feketén-fehé-
ren.

28 OLVASÓI GALÉRIA

Évtizedes hagyomány hogy megkeressük az év fotósát, aki képeivel a leg-
nagyobb hatást gyakorolta a zsûrire. Ebben az évben a Macro fotózás és 
a közelképek ( Close-Up) adta a témát, amit az EISA nemzetközi versenyé-
vel párhuzamosan bonyolítottunk. 

A Leica minden fotós álma, címünkhöz híven egy valódi ikont takar. Szabó 
István kollégánk, a Leica M6-ot vette kézbe, ami a gyártó utolsó filmes 
kamerája volt. Sebastiano Salgado világhírû fotográfus, akinek képeivel 
nemrég a weblapunkon is találkozhattatok, szintén elkötelezett híve volt 
e nagyszerû fényképezõgépnek. Írásunk a Leica történetérõl és technikai 
jellemzõirõl izgalmas olvasmány.

34 ÉV FOTÓSA 2013 – EISA MAESTRO 

40 IKONOK

Jegyzet

Szívesen olvasnál a Photoshop 
használatáról a magazinunkban?

A–    Igen, örömmel tanulnék még több 
trükköt és alkalmazást a programról

B–    Érdekelne, de nem a Photoshop, 
hanem egyéb más programok használata

C–   Nem, szerintem nem szükséges

Black&White! Micsoda világ! Mindig is 
szerettem! A múlt században a színes fotó 
megvalósításáért micsoda erőket és pénzt 
mozgósítottak elődeink és mégis. meggyőződé-
sem, hogy nincs kifejezőbb egy jól megkompo-

nált fekete-fehér fényképnél még akkor is ha a riportfotó, 
vagy szociofotó színeivel falakat tud ledönteni. A fekete-fehér 
az más. Árnyaltabb, kifejezőbb és stílusa van, még 
akkor is, ha különböző kéztől származik. Lelkesedem, 
hiszen a fotó mindig is fontos volt számomra és örülök, 
hogy tehetek valamit a hazai fejlődéséért. Most kézben 
tartott lapunk szolgál némi meglepetéssel, más papíron, 
csökkentett oldalszámmal, és féláron jut el Olvasóinkhoz. 
Az okokra nem térnék ki, hiszen szavak nélkül is ért az em-
ber. Nagy örömömre szolgál, hogy újabb lendületet kap az 
Olvasói galéria, aminek hagyományait, továbbra is ápoljuk.

Címlapfotó: 
Benkő Sándor: Erika

Soltész Rezsõ
kiadó - szerkesztô

Ké r j ü k ,  h o g y  s z a v a z z a n a k

a  www.fotovideo.hu oldalon. 

Előző lapszámunkban Photoshop szerepéről kérdeztük olvasóin-
kat, akik közül 67% helyeselte az alkalmazását, míg 33% ellenezte. 
Ez szinte hajszálra 2/3 –os arányt jelent. Köszönjük a szavazatokat 
és kérjük, hogy továbbra is mondjátok el véleményeiteket a 
www.fotovideo.hu oldalon. 

A FotoVideo megkérdezi

Megújult a facebook oldalunk, ahol még több 
újdonságot, híreket és interjúkat teszünk közzé!
Keressetek minket a www.facebook.com/
fotovideomagazin1 oldalon!
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Újabb év várakozás…
JÖN (?!) A CANON EOS 7D MARK II 
Minden ellenkező híresztelés dacára valószínűnek 
látszik, hogy a régen várt EOS 7D Mark II már nem 
kerül ebben az évben a piacra. A Canon 7D utódja 
– a hallott spekulációk szerint – valószínűleg már 
csak 2014-ben jut majd az üzletekbe. Mind ez per-
sze nem jó hír azoknak, akik az immár 4 éves 7D ka-
merájukat szeretnék az új kamerára lecserélni.
A Canon EOS 7D Mark II, a technikai ismeretek alap-
ján 21 MP felbontással, APS-C nagyméretű szen-
zorral, illetve a 10 kép/mp sorozat-felvételi le-
hetőséggel lelkesíti majd a Canon rajongókat. 
 
Az új modell 19 AF fókuszponttal rendelkezik, 
3”-os kijelzője van, ami ugyan nem a legnagyobb, 
de pont elég nagy ahhoz, hogy jól lássuk a fel-
vételeinket, és mellette kényelmesen elférje-
nek a kezelőgombok. A látvány lenyűgöző, ez 
nem kétséges. Az meg csupa spekuláció, hogy a 
2014-es Las Vegas-i APA és az aktuális Photokina 
nagy dobása lenne a régen várt jövevény.

www.canon.hu

Canon EOS 700D – 
szabadon szárnyalhat a kreativitás
Az EOS 700D a Canon jelenleg legfejlettebb 
belépő szintű EOS modellje. Az 5 kép/mp 
sebességű sorozatfelvétellel, a széles, 
9 pontos, kereszt típusú AF-rendszerrel 
és az állítható dőlésszögű Clear View II 
LCD érintőképernyővel ez a fényképe-
zőgép ideális lehet mindazok számára, 
akik tovább kívánják csiszolni a fényké-
pezéssel kapcsolatos ismereteiket. 
Az EOS 700D lelke a 18,0 megapixeles APS-C 
Hibrid CMOS szenzor és a DIGIC 5 képfeldolgozó processzor, amely 
kiemelkedő felbontást nyújt, részlet gazdag és ragyogó színű ké-
pek készítésére ad lehetőséget, még problémás, alacsony megvi-
lágítású körülmények között is. AF- rendszere 9 kereszt- típusú pon-
tot használ a képmező egészén szétterítve a nagyobb fókuszálási 
sebesség és pontosság érdekében, de a fókuszpontok kézi kivá-
lasztására és beállítására is van lehetőség Az EOS 700D a tanulni vá-
gyó fényképészek számára nyújt ideális lehetőséget a kísérlete-
zésre, hogy egyre biztosabban mozogjanak a fotózás világában. 

www.canon.hu

A belépőszint bajnoka…
Az EOS 100D, az eddigi legkisebb és legkönnyebb APS-C DSLR sokféle egyszerű beállítási 
lehetőséget kínál, a fényképezőgépbe beépített funkcióismertetővel, ami tökéletes azoknak is, akik első alkalommal kívánják felfedezni 
a professzionális fotózás világát. Ergonomikus teste, finoman simul a kézbe, kellemes érzést nyújt felhasználójának, aki nem kevés 
pénzt fizet a „boldogságért”, ugyanis egy Canon 100D váznak az ára 165 ezer forint körül van.. 
Az új EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM típusú objektív új EOS fényképezőgéphez ideális normál zoom-objektívnek: a Canon optikai 
képstabilizátor- és léptetőmotor-technológiáinak egyesítésével minimálisra csökkenti a képek elmosódását és folyamatos, szinte teljesen 
néma fókuszálást biztosít videózáskor. Érintőképernyője 3” méretű LCD, felbontása 1.040.000 pixel. Video felbontása: Full HD rögzítési 
sebessége 30kocka/mp. Beépített mikrofonnal és hangszóróval rendelkezik, valamint automata szenzortisztító biztosítja 
a szemcsementes képek rögzítését. ( - )                                                                                                                                                             www.canon.hu

SONY
70-400 mm F4-5.6 G SSM II 
teleobjektív

Az új 70-400 mm-es teleobjektív a Sony 2013-as 
G sorozatának a tagja, amely a továbbfej-
lesztett optikájának és gyorsabb válaszidejű 
autofókuszának köszönhetően kiváló gyors ak-
ciók rögzítéséhez. Az új LSI vezérlő áramkörnek 
köszönhetően az autofókusz sebessége közel 
négyszer gyorsabb lett, ami a fejlesztett követő-
fókusszal párosítva ideálissá teszi mozgalmas 
jelenetek, vagy sportesemények pillanatainak 
rögzítésére.                                              www.sony.hu
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Epson 
A gyártó öt új színes nyomtatót mutatott be, melyek már az új tin-
tatartályos technológiával készültek, könnyen kezelhetők és akár 
6.500 oldal nyomtatására is képesek.
Az Epson L550, L355, L300, L210 és L110 az átlagosnál lényege-
sen nagyobb űrtartalmú tintatartályokkal rendelkezik, ezek gyá-
ri tintával újratölthetők. Mind ez rendkívül alacsony oldalankén-
ti nyomtatási költséget biztosít, és a nyomatok továbbra is kiváló 
minőségűek lesznek, amiről a Micro Piezo technológia gondosko-
dik. A négyfunkciós Epson L550 készülékhez (nyomtató, szkenner, 
másoló és fax), a multifunkciós L355-höz és L210-hez, valamint 
az egyfunkciós L300 és L110 nyomtatóhoz négy darab, egyenként 
70 ml-es színenként cserélhető tintatartó palack tartozik: cián, 
magenta, sárga és fekete színekben. A nagy kapacitású tintatartá-
lyokkal akár 4000 fekete-fehér és 6500 színes oldal kinyomtatása 
is lehetséges, míg az L550, L355 és az L300 készülékek esetén a 
mellékelt két extra fekete tintapalackkal összesen akár 12 000 fe-
kete-fehér oldal is kinyomtatható.
A nyomtatók, beüzemeléséhez csak el kell fordítani a fojtósze-
lep kapcsolóját „nyomtatás” irányba, be kell tölteni a tintát, majd be 
kell kapcsolni a gépet. Az L500 és az L355 rendelkeznek Epson 
iPrint funkcióval, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználók vezeték 
nélkül nyomtathassanak okostelefonról és táblagépekről az iro-
dán belül. ( - ) www.epson.hu

Új Fujinon XF55-200mm objektív
Nemrég került bejelentésre az új Fujinon XF55-200mm objektív, ami 
a Fujifilm X-Pro1 és X-E1 kompakt rendszerű gépekhez készített a gyártó.
A Fujinon XF objektívek fejlett lencse technikával rendelkeznek, amely 
képes a nagyérzékenységű „X-Trans CMOS érzékelő” maximális 
teljesítményének visszaadására a Fujifilm X-Pro1 és X-E1 kameráknál. 
Az új objektívvel éles képeket lehet készíteni a teljes zoomtartományában, 
jól megoldott „saroktól sarokig” fedéssel.
Az XF55-200mm F3.5-4.8R LM bevezetésével egy-
idejűleg, a Fujifilm frissíteni fogja az X-Pro1 és 
az X-E1 szoftververzióit. Az új algoritmus-
nak köszönhetően, a szoftver 
maximalizálni fogja a lencse előnyeit, 
lehetővé téve a kameráknak hogy 
a gyújtótávolság teljes tartományában 
gyorsan megkeressék az AF 
kontrasztot.                          www.fujifilm.hu 

KODAK  Az új Pixpro S1
A Kodak bemutatta legújabb tükör nélküli, cserélhető objektíves PixPro S1 típusjelű MILC fényképezőgépét. Az új modell a Kínában 
megrendezett P&E show-n került bejelentésre. A Kodak PixPro S1 tükör nélküli, cserélhető objektíves kompakt fényképezőgép, ami 
mikró 4/3 rendszeren egy Sony CMOS érzékelővel készít fotókat. A modellt 4x optikai zoomos, 28-112 mm gyújtótávolságú nagy látó-
szögű objektívvel kínálják, aminek fényereje f/1.7-2.4. 

A Kodak Pixpro S1 Wi-fivel szerelt, aminek köszönhetően akár okos telefonunkkal összekötve távol-
ról is irányíthatjuk, de akár közösségi hálózatokon meg is oszthatjuk azonnal fotóinkat, videóinkat. A ké-
pek alapján a markolat hiánya talán kicsit szokatlan lehet, de tekintve, hogy ez egy MILC fényképezőgép, 
minden újítást majd a vásárlók bírálnak felül. Pozitív jelzés viszont, hogy úgy látszik a Kodak magára 
talált. Az új kamerák révén 2013 első negyedében a cég 283 millió US Dollár pozitívumot ért el.
A Kodak egy jól összeállított és technikailag a mai kornak megfelelő modellt hozott ki minek láthatóan 
nagy sikere van

www.kodak.com

Leica X Vario
16,5 megapixel felbontás, APS-C méretű érzékelő, Full HD 
videófelvétel, ISO 100-12500 érzékenység. Ezek a fő tulajdonsá-
gai a korábban még Leica Mini M nevet viselő fényképezőgépnek, 
amit a német gyártó a bejelentés előtt átkeresztelt. A kompakt gép 
a középvonalba sorolható 16,5 megapixeles felbontáson dolgo-
zik, viszont egy nagyobb APS-C méretű érzékelővel is felszerelték. 
Az objektív nem cserélhető, viszont egy igen nagy zoomátfogá-
sú Leica Vario Elmar 18-46 mm f/3.5-6.4 ASPH optikát kapott, ami 
garancia a minőségre. A Leica maradt a jól bevált fémváz mellett. 
Egyszerű, hagyományos de a kornak megfelelő modern Leica di-
zájn jellemzi. A hatalmas exponáló gomb azért figyelemreméltó. 
Hátul egy 3˝-os, 920.000 pixel felbontású képernyő kapott helyet 
pár gyorsgomb társaságában. A gép felső részén a vakupapucs 
mellett két darab nagyméretű választó tárcsa kapott helyet. Az 
egyik a zársebesség, a másik a rekesz érték állítására hivatott, de 
a manuális alkalmazás mellett az automatika is rendelkezésre áll. 
Számtalan jó tulajdonsága mellett Full HD videofelvétel is készít-
hető vele.  Ára átszámítva kb. 800.000.- forint körül alakul. ( - )
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Samsung idei fotótermékeinek kiállítása a bemutatón. Sony Cybershot DSC RX-1 darabokra szedve...

Mint azt kedves Olvasóink tudják, az EISA (Europe-
an Sound and Imaging Association) mely 20 euró-
pai ország 50 szakmagazinjának a szövetsége éven-
te ülésezik, hogy EISA díjban részesítsék a fotó és 
szórakoztató elektronikai készülékek legjobbjait. 
Idén májusában, Brüsszelben a gyártók ter-
mékfelelősei, és marketingesei találkoztak az 
EISA szerkesztőivel és bemutatták nekik a leg-
újabb fejlesztéseket, amiket az idei piacra szán-
tak.  A legjobbnak járó díjak odaítélésénél a tesz-
tek alapján kapott eredmények döntenek, ez az 

alkalom a tesztelési időszak kezdete, ami hagyo-
mányosan immár évek óra Brüsszelben zajlik.  

Egy modern konferenciaközpontban került sor a 
szakzsúri és a fototechnikai készülékeket prezentáló 
cégek szakembereinek háromnapos találkozójára. 
Az új termékek prezentációja szigorú keretek között, 
és objektív módon zajlott. A felmerülő kritikus 
kérdésekre az újságírók a szakemberektől kaptak 
választ, bár hozzáfűzném, hogy természetesen 
a részletes tesztek még csak ezután történtek meg, az 

EI
SA

 2
01

3

Konferencia Brüsszelben
 Együtt az EISA lapok szerkesztői Brüsszelben
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EISA döntéshozó júniusi Konferenciája előtt, 
amire ebben az évben Varsóban került sor. 
Brüsszelben az EISA fotó-szakzsűrijének töb-
bek között a Canon, Sony, Panasonic, Sam-
sung, Tamron, Olympus, Casio, Fuji, mutatta be 
a termékeit, hogy csak néhány fontos márkát 
emeljek ki a több mint 20 prezentáció közül.
Röviden összefoglalva a tapasztalatokat, 

az általános trend még mindig a tükör nélkü-
li kamera és a hozzá kötődő kellékek válasz-
téka. A kompakt kamerák lassan, de bizto-
san kiszorulnak a fotópiacról. A tükör nélküli 
kamerák erőteljes megjelenésére válaszul a 
SLR kamerák miniatürizálására van folyamat-
ban, erre jó példa a Canon most bemuta-
tott EOS D100-as újnak mondható kamerája.

Általános törekvés továbbra is a retró dizájn, 
amit az új Olympus PEN E-P5 bizonyít. 
Mellette jó néhány új objektív is jelent meg, 

melyeknek főbb tulajdonságai között ott van a majdnem 
hangtalan élességállítás, ami videó felvételeknél 
nagy előnyt jelenthet. 

A Sony bemutatta tükörnélküli csúcskészülékét a DSC RX-1 -t, 
amely professzionális minőséget biztosít egy kompakt 
építésű vázban, fix gyújtótávolságú 35mm–es objektívvel, 
igaz borsos áron. A Panasonic a Lumix G6 –al kívánt pontot 
szerezni. A Canon a belépő szintű EOS 100D mellett még 
két új objektívet dobott versenybe. A Nikon bemutatta az 
új D7100 kamerát, míg a Tamron új objektívjei mellett látványos 
képekkel és látványos teszteredményekkel lelkesítette 
az újságírókat.

A prezentációk alkalmával a Foto magazinok zsűrije hozzáju-
tott az összes fontos ismerethez, aminek alapján Varsóban egy 
következő szakkonferencia keretén belül, komoly szakmai vi-
ták mellett megtörténnek a végleges döntések. Ennek a folya-
matnak a végeredménye az EISA Awards díjazottak megne-
vezése. Mivel a díjátadó esemény mindig kiemelt fontosságú, 
az EISA Awards átadása is méltó és ünnepélyes keretet igé-
nyel. Erre idén Berlinben az IFA (Internationale Funkausstellung) 
szórakoztató elektronikai kiállítás nyitónapja előtt egy ber-
lini luxus szállodában kerül sor 2013. szeptember 6-án. 

( bs )

... és egészben! Külsőleg is tetszetős, ergonomikus darab.
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Ezúttal a divat- és reklámfényképezés egyik legnagyobb alakját, 
Helmut Newtont mutatják be egy közel 250 fotográfiát felvonultató 
kiállítással, mely tükrözi a világhírű fotográfus legfontosabb alko-
tói periódusait. A kiállítási anyag a Helmut Newton Stiftung közre-
működésével jön létre, mely alapítvány a művész teljes életművét 
gondozza Berlinben.
Helmut Newton a 20. századi fotográfia egyik legnagyobb alak-
ja, erotikus tartalmú, provokatív stílusa forradalmasította a divat-
fényképezést. Műveinek újszerű témái, beállításai gyakran sok-
kolták, megbotránkoztatták az embereket, de tagadhatatlan, hogy 
átformálta az addigi reklámfényképezést. Központi témái a mez-
telenség, hatalom, divat, pénz, testiség. Intim pillanatokba, privát 
életekbe pillanthatunk bele, szenvtelen beállításaival, szokatlan té-
maválasztásaival megbabonázza a kép szemlélőjét. Megszámlál-
hatatlan azoknak a hírességeknek a névsora akiket fotózott, csak 
néhány nevet említve: Monica Belluci, David Bowie, Madonna, Kate 
Moss, Andy Warhol.
A kiválasztott fotográfiák Newton három jelentős albumán keresz-
tül engednek betekintést az életmű fontos korszakaiba. A Private 
Property negyvenöt fekete-fehér fotográfiát tartalmazó portfolió-
ja az 1972–1983 közötti időszak legjobb divat-, portré-, és akt felvé-
teleit tartalmazza. Az 1985 és 1995 közötti provokatív aktokat – töb-
bek között – Newton saját kiadású folyóiratában, a négy kötetes 
Helmut Newton’s Illustrated-ben publikálta. Az 1983 és 2003 közöt-
ti divat-, és reklámfotók az A Gun For Hire című albumban jelen-
tek meg és a legnagyobb divatházak (Chanel, Yves Saint Laurent, 
Versace, Vouge) számára készültek.

www.szepmuveszeti.hu

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM AZ 

ELMÚLT ÉVEK NAGYSIKERŰ HAGYO-

MÁNYAIT FOLYTATVA 2013 TAVASZÁN 

ÚJABB FOTÓKIÁLLÍTÁST RENDEZETT 
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A hazánkban egyedülálló fotókiállítás képeit a KOGART Házban 21 olyan magyar fotó-
művész készítette, akik mindannyian Magyarországon élnek és alkotnak (Hemző Károly 
esetében sajnos már múlt időben). A tárlat lenyűgöző felvételek bemutatásával szeret-
né a közönség érdeklődését felkelteni a kimagasló XX. századi magyar fotográfia iránt. 
A kollekcióban található fotográfiák a huszadik század második felében készültek szinte 
kizárólag analóg képalkotó technológiával. A kiállításon megjelenő 21 fotográfus 
munkássága és életműve súlyos és sommás lenyomata az elmúlt évszázad 
második fele magyar fotográfiájának, miként Magyarországnak is. 

Kiállító fotográfusok: Balla Demeter, Bánkuti András, Benkő Imre, Féner Tamás, Friedmann 
Endre, Gulyás Miklós, Hajdú József, Haris László, Hemző Károly, Horváth M. Judit, 
Horváth Péter, Jokesz Antal, Kerekes Gábor, Korniss Péter, Stalter György, Szebeni András, 
Szilágyi Lenke, Tímár Péter, Török László, Urbán Tamás, Vékás Magdolna.
A nagyszabású bemutató a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány és a Körmendi – Csák 
Fotográfiai Gyűjtemény közös szervezésében valósult meg. A látogató az épület két 
szintjén tanulmányozhatja a kiállított műalkotásokat, amiben segítséget nyújt a kiállítás 
katalógusa is. A Körmendi-Csák Fotográfiai Gyűjteményt, valamint a gyűjteményből 
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a kiállításon megjelenő képeket 
Kincses Károly kurátor, a Magyar 
Fotográfusok Háza fotómuzeo-
lógusa válogatta, ő jegyzi a kiál-
lításra megjelent, a gyűjtemény 
egészét bemutató angol és 
magyar nyelvű műelemzésekkel 
gazdagon illusztrált, 440 oldal 
terjedelmű különleges 
albumot is.
Az ANALÓG című kiállítást 
a KOGART Házban (1062 Buda-
pest  Andrássy út 112.) Colin Ford 
angol fotótörténész, a brit Nem-
zeti Fotográfiai, Film és Televízió 
Múzeum alapítója nyitotta meg. 

www.kogart.hu  

www.kcsphotocollection.com 

Urbán Tamás: D. F., a pillangó, 3., 1989-90

Jokesz Antal: Elegancia, 1978
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KÁLLÓ 
Péter

Bár közgazdásznak tanultam, azonban útközben rájöttem, hogy én nem akarok a pénzügyi világban dolgozni. Ugyan egész életemben 
vizuális típus voltam, de sosem gondoltam, hogy ebből meg lehet élni. A szüleim a szó jó értelembe vett egyszerű emberek, átlagosnak 
mondható szakmával és abból a világból mindez nagyon elérhetetlennek tűnt. A családnak volt egy öreg Praktica kamerája és ez a fényké-
pezőgép ismertetett meg a képkészítéssel. Aztán egy napon, a véletlenül az apám asztalán hagyott újságban megláttam egy hirdetést, ami 
a Népszabadság fotóriporteri képzéséről szólt és azonnal jelentkeztem, onnantól kezdve pedig nem volt bennem több kérdés. Az iskola 
elvégzése után egy nehéz és küzdelmes időszak vette kezdetét. Eleinte az MTI-nél voltam gyakornok, ahol akkoriban nem igazán volt 
helye a művészi gondolkodásnak. Próbáltam fotóriporteri állást találni, de sikertelenül és már a McDonald’s által hirdetett állásokat 
kényszerültem válogatni. Persze nem adtam fel a próbálkozást és elküldtem az összes napilapnak az önéletrajzomat, aminek eredménye-
ként a Metropoltól pozitív fogadtatásra találtam. Onnantól kezdve révbe értem és szerencsére nagyon jól megtaláltam a másik fotóssal, 
Sebestyén Lacival a közös hangot. Elmondhatom, hogy valójában nem a Népszabadságnál, hanem Sebestyén Laci mellett sajátítottam el 
igazán a szakma fortélyait.  Közben elindult a blogom (www.kallopeter.hu), aminek legfőbb célja a rendszerezés és dokumentálása volt, ez 
az én archívumom. Elég kritikus voltam a képek válogatását illetően magammal és ebből valahogy lett egy Európa legjobb fotóblogja cím. 
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KÁLLÓ PÉTER, akit a  Metropol 
napilap és a Sziget fesztivál fotósaként 
ismerhetett meg a nagyközönség, 
meghatározó egyéniségévé vált 
a hazai fotós szintérnek. A  street 
photo jeles képviselője, akinek 
egyedi látványvilágú, érzelemdús 
képei azonnal felismerhetőek.

Mondhatjuk, hogy szerencsés voltál …
Egész életemben szerencsés voltam, szinte min-
denben. Ha nagyon akartam valamit, akkor azt ál-
talában mindig sikerült elérnem. Nem azt mondom, 
hogy mindig hatalmas mázlival, de alapvetően sze-
rencsés csillagzat alatt születtem.

Miért lettél fotóriporter?
Azt már ösztönösen éreztem, hogy mivel én nem 
vagyok nagy csapatjátékos, ha sok emberrel kell 
együtt dolgoznom, az nem lesz könnyű a számom-

ra. Egyszer-kétszer próbáltam a mű-
termezést, de nem egy sötét stúdi-
óban szeretném leélni az életemet, 
hanem a napsütésben. A riportfotó-
zás kicsit egyedüli műfaj és egy iszo-
nyatosan kalandos szakma, ami sok-
kal jobban illik hozzám. Ha például 
visszagondolok az elmúlt egy hóna-
pomra, a rengeteg történés és benyo-
más miatt olyan érzésem van, mintha 
legalábbis egy évet éltem volna meg.

Hogyan jellemeznéd 
a saját stílusod?
Amikor oktatok, workshopokat tar-
tok, sokan szokták kérdezni tanítvá-
nyaim közül, hogy ki a profi fotóri-
porter? Én úgy gondolom, az a profi, 
aki bármikor be tudja kapcsolni ma-
gában azt a gombot, hogy ő fotóri-
porter. Akkor is, ha például szakított, 
ha elhagyta a csaja, le kell tudni küz-
deni a saját érzelmeit és csak arra 
összpontosítani, amiről a fotósorozat 
szól. Ez nálam működik, ez a fotóri-
porteri énem. Ugyanakkor nem elé-
gít ki csak a riporterség, bár abból a 
szempontból izgalmas, hogy mindig 
tisztában vagy a történésekkel, de 
képileg sokkal több van a világban.
A riporteri mellett van egy másik 
énem is, aki kedvtelésből a blogjára 
fényképez és az utcán sétálva, spon-
tán készíti a street fotókat.
Aztán van egy a harmadik,  önkife-
jező énem, ami tényleg belőlem jön 
és azt a látványvilágot képezi le, ami 
rám leginkább jellemző. Ez a leg-
nehezebb, mert ezek ritka és ér-
tékes pillanatok. Ezekből a képek-
ből volt látható egy válogatás az 
első önálló kiállításomon, a Brody 
Studioban. Sokan mondják, hogy 
olyan „kállópéteresek” a képeim. Én 
azt mondanám, hogy mindig az érzé-
seimet próbálom kifotózni magam-
ból és mindig az én szemszögemből 
próbálom elindítani a nézőt és ez úgy 
látszik, hogy sikerül.

A Metropol magazinnál dolgo-
zol, itt mennyire van arra 
lehetőség, hogy belevidd 
a kreativitásod a képekbe?

Kell hogy legyen egy olyan vo-
nal, ami egy picit impresszívebb. A 
Metropol ebből a szempontból na-
gyon vagány, mert hagyja, hogy a 
saját vonalamat képviseljem az új-
ságban. Olyan képi világot teremthe-
tünk egy napilapban, ami nem csak 
a hírképekről szól, hanem illuszt-
rálhatunk is, ez pedig fotósként sok-
kal több szabadságot ad a számunk-
ra. A napilap sok különböző rovattal 
és melléklettel rendelkezik a legkü-
lönfélébb témákban. Ebből nagyon 
sokat lehetett tanulni, hiszen szinte 
mindent kipróbálsz, legyen az példá-
ul étel vagy autófotó. Ez mind nagy-
szerű kihívás, ráadásul így elmond-
hatom, hogy minden műfajban van 
valamennyi tapasztalatom.

A nyári fesztiválos fotóid 
nagy népszerűségnek örvende-
nek, mennyire megterhelő 
vagy éppen felemelő egy ilyen 
eseményt megörökíteni?
Mindenekelőtt nagyon megtiszte-
lő feladat. Korábban voltak nagy 
harcok, amiket meg kellett vívnom 
azért, hogy elismerjék a munká-
mat és nagyon örülök amikor pozi-
tív visszajelzéseket kapok egy-egy 
képemre. Ahhoz hogy jó képek szü-
lessenek, nyitnom kell a külvilág fe-
lé és hagyni, hogy az beáramoljon és 
ezekből az impulzusokból aztán lét-
rejöjjön valami nagyszerű. A feszti-
válfotózást nagyon szeretem, persze 
van olyan rendezvény, amit jobban és 
van, amelyiket kevésbé.

Mi volt rád a legnagyobb 
hatással, amióta a fotó-
zással foglalkozol?
Az általam tartott tanfolyamokon 
nagyszerű érzés látni azt fejlődési fá-
zist, amin a tanítványok átmennek. Ha 
a fotósokat nézzük, akkor egyértel-
műen Henri Cartier-Bresson, de nem 
tudom megindokolni, hogy miért pont 
ő. Ma már a technikával illatos-omlós 
képeket lehet készíteni, de az ő képei-
ben az a lényeg, hogy bár egyszerűek, 
mégis ott lapul bennük a titok. Szere-
tem, hogy nem hivalkodó és alapvető-

12-17 Kallo_Interju.indd   1312-17 Kallo_Interju.indd   13 2013.08.01.   20:13:032013.08.01.   20:13:03



K
Á

LLÓ Péter

Interjú

14 

V
ID

EO

12-17 Kallo_Interju.indd   1412-17 Kallo_Interju.indd   14 2013.08.01.   20:13:042013.08.01.   20:13:04



XV. évfolyam 2013/ 110. szám 15

en hétköznapi témákat 
dolgoz fel különleges 
módon.

Nem kedveled 
a polgárpukkasztó 
képeket?
Ha van benne tudatos 
koncepció, ha van ér-
telme, akkor ezek tel-
jesen jók. A Mátrix cí-
mű filmben látható az 
az effekt, amikor pörög 
a kamera. Ha emögött 
nem lenne súlyos mon-
danivaló, semmit sem 
érne. Nem lehet csak 
a látványra építeni. 
A legtöbb fotóriporter 
azt gondolja, elég csak 
ott lenni és nem kell 
felépíteni a látványt, de 
ez nem így van.

Mi az, amit még szí-
vesen kipróbálnál?
A videózás nagyon fog-
lalkoztat. Mindig is sze-
rettem a mozit, leköt a 
filmek látványvilága és 
van egyfajta filmtípus, 
amit nagyon szeretek, 
mint a Gattaca példá-
ul. Nagyon minimalista 
és geometriailag pon-
tosan megszerkesz-
tett és az ebbe besétá-
ló emberi test az, ami 
megtöri a szabályos-
ságot. Mély benyomást 
tesznek rám a hangu-
latok is, például az El-
veszett jelentés című 
filmben nagyon tetszett 
a folyamatos feszült-
ség. Szívesen csinálnék 
egyszer egy kisjáték-
filmet vagy dokumen-
tumfilmet. A legfon-
tosabb, hogy legyen 
benne fantázia.
Ami a szakmát illeti, 
egyre inkább afelé tart 
minden, hogy összefo-

nódnak egymással a hivatások. Egy kézben köz-
pontosul minden, így kialakul például az a helyzet, 
hogy valaki a fotózsurnalisztává, azaz egyszerre 
újságíróvá és fotóssá válik, vagy videó riporterré. 

Mi inspirál ennyi idő után?
Jelenleg próbálom átlátni a káoszt, amiben élek 
és rendszerezni az eddigi munkáimat. Szeretném 

mindezt egy könyvbe összefoglalni. Elindult egy 
kezdeményezés is, ami mellé nem lehetett nem 
melléállnom. Egy kortárs irodalomról szóló soro-
zatban írók küldenek saját írásokat és én pedig ró-
luk készítek portréfotót. A kreativitásomat teljesen 
igénybe veszi és ez nagyszerű érzés. A mai napig 
nagyon tud izgatni az is, hogy az emberek olvassák 
reggel a metró újságot és éppen az én képem van 
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a címlapon. A fotó számomra a kimerevített pilla-
nat, egy időutazás.
Távlati terveim között szerepel egy olyan könyv, 
ami olyan közéleti személyiséget mutat be, akikre 
azt mondom, hogy kaptam tőlük valami fontosat. 
Ez lehet akár egy zenekar, akár egy színész. Úgy 
gondolom, hogy a mai kort, amiben élünk, az em-
bereken keresztül lehet legjobban megmutatni.

Mi az, amit el szeretnél érni a köz-
eljövőben, és ha húsz év múlva visz-
szanézel, mivel lennél elégedett?
Bevallom, hogy fogalmam sincs. A fotóim készíté-
sénél sem tervezek előre, a képek érzésekből és 
hangulatokból állnak össze, amik egyáltalán nem 
tudatos dolgok. Van egy látványvilág a fejemben, 
amit folyamatosan keresek és próbálok megmu-
tatni. 
Ugyanez jellemzi a jövővel kapcsolatos terveimet 
is. Egy biztos, hogy soha nem akarok felnőni. Ha 
idős emberként elmondhatom, hogy ez sikerült, 
akkor szerintem nagyon szép életem volt. 
Persze kell komolyodni és érni, de meg kell tartani 
magunkban a gyermeket. Nemrég megnyitottunk 
egy saját stúdiót, ez a Steril Stúdió. Nagy terveink 
vannak vele, szeretnénk mini kiállításokat szer-
vezni, ahol igazán tehetséges fotósok lennének be-
mutatva. Tervezünk beszélgetéseket, előadásokat, 
vagy akárcsak kávézni is be lehet ugrani és persze 
l ehet stúdió fotókat készíteni. Egyedi módon be van 
rendezve a műtermünk, de a díszletek bármikor 
változtathatók, elmozdíthatóak. A párommal kö-
zösen vágtunk bele, ő a zenei szakmában szakte-
kintély és mini koncerteket fog szervezni. Van egy 
nagyon kedves asszisztensünk is, így hárman kép-
viseljük a csapatot. 

Milyen tanácsot tudnál adni 
a kezdő fotós olvasóinknak?
Rettenetes alázattal kell a fényképezéshez viszo-
nyulni, és ne akarják átugrani azokat a fázisokat, 
amiket meg kell élni, mert ebből tanulnak, és ettől 
lesznek igazán jó fotósok. 

Mit élvezel legjobban a munkádban?
Azt, hogy szabad vagyok.

(-Nagy Anita-)

Még több képért látogassátok meg weboldalunk, 

a www.fotovideo.hu galériáját!
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A D7100 24 megapixeles érzékelője előtt ugyan-
is nincs aluláteresztő (AA, antialias) szűrő. 
Ezt a technológiát használja a sok szempont-
ból csúcsgépnek számító D800e Nikon váz is. 
Az AA szűrő a többi gépnél alapvetően a moiré 
elkerülésére szolgál, nagy hátránya azonban 
az erős életlenítő hatása. Ma is benne van szin-
te minden kamerában. A D7100-nál azonban, 
részben a nagy felbontás végett már nem any-
nyira gyakori a moiré megjelenése, így a Nikon 
mérnökei kivehették a gépből. Ezáltal a meg-
szokottól élesebb, jobb felbontású, kontraszto-
sabb képek készítésére van lehetőség. Korábbi, 
akár egyszerűbb, kit objektívvel is érezhető-
en részletgazdagabb képeket készíthetünk.

Az új Nikon dslr-ektől megszokott 100-6400 
(25600-ig kiterjesztett) iso érzékenységgel 
együtt vizsgálva az új cmos egészen kiváló kép-
tulajdonságokkal rendelkezik. Raw-fájlok ese-
tén Lightroom alapbeállítások mellett, iso 800-ig 
nincs említésre méltó zaj. Iso 6400-ig pedig még 
mindig a könnyen kezelhető kategóriába esik 
a zajosodás. A kiterjesztett, 12500 és 25600 ér-
tékű raw-fájlok értelemszerűen erősen zajo-
sak, azonban némi odafigyeléssel, egyszerű 
Lightroom vagy akár CameraRaw szoftvere-
ket használva, bámulatos minőségűvé változ-
tathatóak.  Szó sincs a néhány éve általánosnak 
mondható, érdemileg használhatatlan kiter-
jesztett iso értékekről. Gyakorlatilag egysze-
rűbb felhasználás, webes megjelenés vagy 
kisebb méretű nyomtatás esetén is jól használ-
ható képeket kapunk. A kamera saját jpg kon-
verziója alapvetően jól működik, de azért mini-
mális odafigyeléssel jobb képek készíthetőek 
házilag egy jól exponált raw fájlból.  A zajszű-
rést jpg képeknél három lépésben állíthatjuk. 

Az érzékelő 14 bites raw képeket készít. 
Az Aktív D-Lighting funkció már korábban is 
hasznos segítségnek bizonyult a túl nagy 

A kistermetu óriás

Nikon D7100

A NIKON JELENLEG LEGJOBB FELSZERELTSÉGŰ DX 
(APS-C) FORMÁTUMÚ FÉNYKÉPEZŐGÉPÉT, AZ ÚJ D7100 
BEJELENTÉSÉT SOKAN VÁRTUK. A TAVALY ELKEZDETT 
MODELLFRISSÍTÉSEN ÁTESETT AZ ÖSSZES BELÉPŐ 
SZINTŰ DSLR, MÁR CSAK EZ VÁRATOTT MAGÁRA. 
ENNEK MEGFELELŐEN KÖNNYEN MEGJÓSOLHATÓNAK 
GONDOLTUK AZ ÚJ MODELL ALAPVETŐ FELÉPÍTÉSÉT, 
MŰSZAKI TULAJDONSÁGAIT. NÉHÁNY DOLOGBAN 
MÉGIS MEGLEPŐ ÚJÍTÁSOKKAL SZOLGÁLT.
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kontrasztú képeknél. Most azonban nem moz-
gó téma esetén nem egy, hanem akár két fel-
vételből is készíthetünk HDR képet, megnö-
velve így a HDR hatását. A képek közti HDR 
erősségét is állíthatjuk négy lépésben. 

A fénymérésért egy 2016 pixeles külön szen-
zor felel. Ezt már korábban, a D5200 kapcsán is 
volt módom tesztelni, és változatlanul kiváló 
méréseket produkál. A képfeldolgozást itt 
is az EXPEED 3 rendszer végzi, így a sorozat-
felvétel sebessége 6 kép/másodperc jpg ké-
pek esetén, 5 kép/másodperc raw képek ese-
tén. Lehetőség van nem a teljes cmos érzékelőt, 
hanem csak kb 2/3-át, 15 megapixelt használni. 
Ez az 1,3 crop üzemmód értelemszerűen meg-
változtatja az optikai hatásokat, úgy tűnik, mint-
ha nagyobb teleobjektívet használnánk (fókusz 
szorzó 1.95), valamint felgyorsítja a sorozatfel-
vétel sebességét 7 raw kép/másodpercre. 

A D300s óta ismert Multi-CAM 3500DX 
autofókusz rendszer került a D7100-ba is, -2 és 
19 Fé között érzékeny, 51 (vagy 11) autofókusz 
ponttal és 15 keresztszenzorral. Lehetőség 
van 9, 21, vagy 51 mezős dinamikus AF haszná-
latára, 3D követésre, és automatikus AF-re. 

A gép ergonómiáját tekintve nem sok válto-
zás történt. Továbbra is magnézium a váz 
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szerkezet, azonban 15 dekával könnyebb előd-
jénél. A fogása ennek is masszív és kényelmes, 
bár nekem egy picit kisebb a kelleténél. A gu-
mi markolat végig borítja a megfogott területet, 
és a D800-hoz hasonlóan időjárásálló burkola-
tot is kapott. A gombkiosztás hasonló az előd-
höz, a video, a live view és a nagyítás/kicsinyí-
tés gombok módosultak kicsit. Sok a dedikált 
gomb a gépen, így a menüben csak kivételes 
esetben kell keresgélni. Az üzemmód-tárcsa re-
teszelt lett, csak egy gomb lenyomásával 
forgatható. A hátsó kijelző 3.2 inch-re és 
1 228 800 pixelre nőtt. A kép 100% -a látható akár 
videó akár live view módban, betekintési szö-
ge 170 fok. Érdekesség, hogy nem lehet a meg-
szokott nikon műanyag védőlapot rátenni, ha 
valaki védeni szeretné, csak az átlátszó matri-
ca marad. Az egész gép megjelenése megle-
hetősen hasonlít a D600-ra, talán az info gomb 
jelenléte a legnagyobb különbség: ezzel a 
gombbal hozhatóak elő a gyorsmenü ritkáb-
ban használt elemei (bár a kijelző jobb oldalán 
a gyorsmenü, bal oldalán pedig az info gomb, 
nem biztos, hogy egyszerűsíti a használatot). 

A gép két SD kártya fogadására alkalmas. 
Kezel minden SD, SDHC és SDXC (UHS-I) kártyát. 
A két kártyára való mentés megosztható a biz-
tonság, a fájltípus vagy a túlcsordulás szerint. 
És a dupla kártyára szükség is lehet, különösen 
ha full hd videókat is készítünk. Az elődhöz ké-

pest a 24kép/mp mellett immár a 25 és a 30fps 
is elérhető. Az 1,3x crop módot használva akár 
50, 60 fps-sel is képes videót rögzíteni. Sajnos 
teljesen manuális módú videózásnál a rekesz-
érték nem változtatható, csak a záridő. Felvétel 
alatt működik a fénymérés és akár kontraszt ala-
pú autofókusz rendszer is használható. Habár az 
autofókusz sebessége videó módban kicsit ja-
vult, még mindig aránylag lassúnak mondható. 
Mindent összevetve meglehetősen izmosra si-
keredett a Nikon új csúcs DX szenzoros gépe. 
A kisméretű cmos kategória korábbi legjobbjá-
nak számító D300s már lassan négy éve jelent 
meg. Utódjáról még csak találgatások vannak, 
sokak szerint a három számjegyű Nikonok át-
adják helyüket a fullframe-eknek. De bárhogy 
is lesz, a D7100-be épített cmos érzékelő kiváló 
minőségű képet készít, akár a felbontását, 
akár az élességét vagy a zaj szintjét vizs-
gáljuk. A gép kezelésére, ergonómiájá-
ra sem lehet panaszunk. Az időjárásálló váz, 
a 150 000 expozícióra tervezett zárszerke-
zet, a nagy méretű hátsó kijelző mind jó be-
nyomást kelt. A maga 350 ezer forintos árával 
sem nem drága, sem nem olcsó kamera. Tö-
kéletes választás lehet minden nem fullframe 
felhasználó profinak, igényes amatőrök-
nek, másodgépre vágyó Nikon tulajoknak. 

Nánási László
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KALANDVÁGY VAGYOK

AZ ÚJ NIKON D7100 VAGYOK. A korlátok nélküli fotográfi a 
vagyok. Lélegzetelállító képeket készítek a 24,1 megapixeles felbontás 
és a professzionális szintű 51 pontos autófókusz rendszer precizitásának 
köszönhetően. 1,3 ×-os extra telefotó effektem kitágítja a DX lehetőségeket. 
Mindez egy rendkívül strapabíró, időjárásálló és hordozható testben 
egyesül, hogy remek teljesítményem bárhol kéznél legyen, bármit is csinálsz. 
Azokért vagyok, akik mernek messzebb menni. nikon.hu
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Először is nézzük a képminőséget. Pusztán az objektív 
adatai alapján elmondható, hogy egy sokoldalú, gya-
núsan nagy zoom tartománnyal rendelkező objektív-
vel állunk szemben, amelynél értelemszerűen a fizikai 
paraméterek csakis az optikai minőség rovására növel-
hetőek. Hiába, csodák nincsenek, de azért megdöb-
bentő technológiai fejlődéssel most is találkozhatunk. 

Az új óriás zoom is megkapta a nanokristály 
tükröződésgátló bevonatot, amely a vörös fény és 
a ferdeszögben érkező fények által keltett szellemkép 
és a tükröződés kiküszöbölésére szolgál. És kétségtelen, 
az ellenfénnyel nincs is problémája az objektívnek. 
A tesztképek készítésekor nem találkoztam sem a fény 
szóródásával, sem az elszíneződéssel. A napellenzőt 
azonban nem éri meg otthon hagyni, jelentősen szebb 
a rajza, ha a kóbor beverődéseket még idő előtt 
kivédjük. Igaz, használatával az önmagában is 20 centis 
objetívből majdnem 30 cm-es ágyút kapunk.

Az elődhöz képest teljesen átszerkesztett 20 lencsetag 
közül már 4 ED, és egy SuperED lencsetag alkot összesen 
12 csoportot. Ezen ED tagok hivatottak a kromatikus 
abberációt, más néven a képsarkoknál feltűnő 
színeltolódást kiküszöbölni. Kétségtelenül impozáns 
adatok, a RAW tesztképeket vizsgálva azonban a sarkok-
nál felfedezhető némi színeltérés. 80mm-es fókusztávol-
ságnál kifejezetten nagy, 200mm-től már lényegesen sze-
rényebb. Ezen a hibán a rekeszelés alig segít, viszont 
szerencsére könnyűszerrel orvosolható a gond 
a számítógépen. Igaz, ha nem önmagában a színeltérést 

A miniteleszkóp: 
Nikon 80-400/4.5-5.6

Néhány hete jelentette 
be a Nikon az új 
80-400/4.5-5.6 G ED VRII 
objektívet. Volt szeren-
csém néhány napig 
súlyzózni vele. A derék-
gyilkos teleobjketív 
(1570gr) elődje, a néhány 
dekával könnyebb D-jelű 
(1340gr), immár 12 éve 
forgalomban van. Ideje 
volt tehát cserélni. 
Változott a képminőség, 
a berázás-mentesítés 
technológiája, az AF 
rendszer, a méret, és 
nem utolsósorban 
a korábban gyakran 
meghibásodó állvány-
rögzítő gyűrűt is átszabták.
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vizsgáljuk, hanem ehhez az óriási átfogá-
sú zoom tartományhoz, és különösen a töb-
bi hasonló objektívhez viszonyítjuk a képet, 
már korántsem annyira problémás a helyzet. 

A másik kiemelt optikai probléma az objektív 
vinyetálása lehet, vagyis a sarkok felé látható 
sötétedés. Ez is a 80mm-es állásban és 
a legnyitottabb rekesznél érezhető egyértel-
műen. 8-as rekesznél zártabb, és 135mm gyújtó-
távnál nagyobb értékeknél lényegesen kisebb 
a vinyetállás mértéke. (Akár csak a színelto-
lás, ez is könnyen orvosolható digitálisan). 

Az élesség szakszerű mérése korántsem egy-
szerű feladat. Egy Nikon D600-on teszteltem az 
objektívet és még ez a relatív nagy felbontás 
(24Mpx) és nagy méretű CMOS (DX, full frame) 
sem jelentett problémát. A tesztképek 
kapcsán csak jót tudok mondani az éles-
ségről, kifejezetten szépen, jó kontraszt-
tal rajzol az objektív. A gyári MTF görbé-
ből azért többet is megtudhatunk. 

Az Y koordináta a fényáteresztő képességet 
(1 a teljesen áteresztő) az X koordináta, pedig 
a középtől a sarok felé mért távolságot mutatja 
(mm-ben). A piros vonal az alacsony felbontás-
nál (10v/mm), a kék, pedig a magasabb felbon-
tásnál (30v/mm) mért értékeket mutatja. A sima 
és a pontozott vonal az asztigmatizmus érzékel-
tetésére szolgál, minél közelebb mennek a vo-
nalak egymáshoz, annál élesebb az objektív. 
Az elméletileg tökéletes MTF tehát egy darab 
egyenes vonal, minél magasabb Y koordinátán.

Ahhoz azonban, hogy ne csak önmagá-
ban, hanem valamihez viszonyítva lehes-
sen vizsgálni, a régi, 80-400 4.5-5.6D objek-
tív MTF görbéjét is megmutatjuk. Így már 
egyértelmű, hogy mind a nagylátó, mind 
a tele állásokban egyértelműen jobb az új 
objektív. 80mm-es állásban az optikai kö-
zépnél 5-10 százalékponttal jobb eredményt 
mér a gyártó, a szélek felé haladva, pedig 
még nagyobb az eltérés. Tele állásban ki-
csit bonyolultabb a helyzet. Többnyire jobb 
eredmény látható, és ami igazán figyelem-
reméltó, az asztigmatizmus gyakorlati meg-
szűnése 400mm-nél, teljes rekesznyílásnál.

Az élesség mellett az életlenség is válto-
zott a régi objektívhez képest. Az ún. bokeh 
jelenség, vagyis az életlen fényfoltok minő-
sége is javult, köszönhetően a 9 immár leke-
rekített lamellának a rekeszben. Ránézésre is 
kevésbé szögletes a rekesz az objektívben, il-
letve az általa generált pontszerű fényforrás 
életlen képe sem sokszögletű, inkább kerek.
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Az objektív oldalán öt kapcsolót is elhe-
lyeztek, amelyeket egy vékony borda 2+3-as 
egységre oszt, így akár bal hüvelykujjal fény-
képezés közben is állíthatjuk őket. Fentről lefe-
le megtaláljuk a már megszokott AF módvál-
tó kapcsolót, amely háromállású. A fókuszálás 
közben az élességállító gyűrű kézzel is állítha-
tó, így át lehet váltani manuális élességállítá-
si módba. M/A módban az élességállító gyű-
rű azonnal átvált manuális fókuszálásra, A/M 
módban azonban van egy kevés késleletetés, 
hogy kivédjék a véletlen átváltást a két mód 
között.  M módban értelemszerűen nincs éles-
ségállítás. A második kapcsoló az élességál-
lítás határérték kapcsolója. Vagy minden tar-
tományban keresgél az autofókusz, vagy 
csak 6 métertől a végtelenig dolgozik. Hasz-
nos segítség lehet, ha egyértelmű, hogy a té-
mát távolabb kell keresni a rendszernek. 

Habár a Nikon nemrég bejelentette az új ráz-
kódáscsökkentő rendszerét, ez az objektív még 
a régi, VRII-es rendszert kapta. Nem mintha 
okunk lenne panaszra. Így is kb. négy zársebes-
ség értékkel lehet többet exponálni a megszo-
kott klasszikus értékekhez képest. Vagyis tele ál-
lásban, kézből, nyugodt körülmények közt, akár 
1/30-ad másodpercet!  A borda alatti első kap-
csolón egyszerűen be- vagy kikapcsolhatjuk 
a rendszert. A második, pedig egy módváltó 
Normál és Active módok között. A Normál mód 
az állvánnyal, kis mozgással vagy pánozással 
készülő felvételeknél jó választás. Pánozáskor 
a mozgó témával együtt mozog a kamera, így 
a háttér bemozdul, elmosódik, a téma, pedig 
élesen kiemelődik a háttéren. Ezt a vízszintes 
mozgást érzékeli a VRII rendszer, és csak a füg-
gőleges korrekciót hajtja végre. Vagy akár for-
dítva, függőleges pánozásnál vízszintesen kor-
rigál. Active módban nagy mozgásnál, mozgó 
járműből vagy akár séta közben lehet a zár se-
bességét növelni, anélkül, hogy érezhető-
en bemozdulna a kép. Fotózásnál sem felesle-
ges, de videózásnál egyszerűen remek dolog.

Mindent összevetve, a Nikon jó kompro-
misszumot kötött. Sok tekintetben jó opti-
kai tulajdonságú objektívet gyártottak, egy 
óriási zoom átfogású objektívhez. Alapve-
tően a természet és sportfotósoknak le-
het ajánlani. Ha hozzáteszem, hogy az előd-
jével ellentétben most már bármelyik 
Nikon telekonverterrel is működik, akkor ta-
lán a csillagászok is elkezdhetnek örülni.

Nánási László
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A HASSELBLAD MEGSZÜNTETI A 503CW MODELL GYÁRTÁSÁT
A döntés, mely azonnal hatályba lépett, félévszázados fejlődését zárja le a cég első kamera sorozatának.
Egyszer mindennek eljön az ideje – nyilatkozta a cég vezérigazgatója Larry Hansen -  a veteránnak 
számító 503CW, melyhez hozzátartozott a teljes V rendszer a cserélhető optikákkal és tartozékokkal, 
17 évig volt a kifinomult profik és a feltörekvő amatőrök kedvence kamerája.
Az elmúlt 5 évben, sajnos jelentősen csökkent ez után a modell után az igény, és úgy láttuk, eljött az idő, 
hogy történelemmé tegyük a ma már legendásnak mondható V rendszert. Ezzel együtt szeretnénk meg-
köszönni az összes rajongónak és vevőnek a hűségüket, a lelkesedésüket, valamint azt, hogy munkájuk-
hoz a Hasselblad V rendszerét választották – majd hozzátette: „Most a H rendszerre összpontosít majd 
a cég – a világ legfejlettebb fényképezőgép rendszerére. A legutóbbi fényképezőgép generáció a kö-
zépformátumú gépek kategóriájába tartozik, és a legmagasabb képminőséget kínálja a fotósoknak.
A Hasselblad megerősítette, hogy az utolsó 503CW már kifutott a gyártósoron, de  cég továbbra 
is bitosítja a V rendszerhez szükséges tartozékokat a meglévő készlet erejéig. A V rendszerhez nyújtott 
támogatás, továbbra is elérhető lesz a felhasználók által ismert aktuális csatornákon keresztül. 
A kamera mint klasszikus Hasselblad forma, sok fotográfus kedvence, vagy éppen csak álma volt 
Magyarországon is. Lapunk oldalain is sokszor szerepelt. Gyártásának beszüntetése, és az iránta érzett 
szakmai tiszteletadás miatt, ezzel a klasszikus fényképpel, és ezzel az oldallal búcsúzunk tőle.

www.hasselblad.com

( - )

Hasselblad

Búcsú a V sorozattól
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A változások érintették a monitor fel-
bontását, az új Wi-Fi funkciót, a gyor-
sabb sorozat-felvételi módot és a kép-
adat feldolgozást. Még a billentyűzet 
kiosztásnál is változtattak. A közép-
osztálybeli Lumix G6 rendszerkame-
ra Ily módon erősen megközelíti a Pa-
nasonic GH3 High-End modellt, és 
egyes területeken túl is szárnyalja.
A Panasonic Lumix DMC-G6 júniusban 
kerül a magyar szakboltokba. 
A váz ára 750 Dollár körül fog mozogni.

A váz
A Lumix DMC-G6 elegáns ezüst és fe-
kete változatban kapható. A Panasonic 
az új G-rendszerkamera első bejelen-
tésénél az új méreteket még nem árul-
ta el, de maradt a kényelmes markolat, 
amelyik az elődnél még újdonság volt.

A kijelző újra három hüvelykes, dönt-
hető és egyben forgatható is, érintő-
képernyős funkcióval, ami nagyon si-
keresnek bizonyult, különösen az 
élességállításnál, ami ujjérintéssel tör-
ténik. Az új funkciók közé tartozik a jobb 
felbontású kijelző, ami ebben az esett-
ben 1.040.000 pixelt jelent. Mind emel-
lett a Panasonic Lumix DMC-G6 elekt-
ronikus keresője ismét nagyon jóra 
sikerült. Az 1.440.000 képpontos fel-
bontás már az elődjénél is rendelke-
zésre állt, de egy 0,7-szeres nagyítás-
sal az APS-C kamerák teljesítményénél 
nem rosszabb. A magas kontraszt és 

gyors képbetöltési sebességnek kö-
szönhetően, az elődjéhez hasonlóan, 
egy nagyon jó minőséget képvisel.

A kijelző és a kereső közti átkapcso-
lás, egy beépített szemérzékelőnek kö-
szönhetően, automatikusan történik.

Kezelés
Természetesen a Panasonic Lumix 
DMC-G6 biztosítja az összes meg-
szokott automata-beállítás kényel-
mét, de ezen felül számos közvetlen 
beállításokat is. Emiatt ez a digitá-
lis fényképezőgép  haladó fotóso-
kat is jól kiszolgál, akik a manuális 
beállításokat használják sűrűn.

A gyors munka érdekében természe-
tesen egy módválasztó tárcsa sem hi-
ányozhat, ez alapvető követelménye a 
haladóknak. Megtaláljuk rajta a klasz-
szikus P-A-S-M beállítási spektrumot is. 

Az elődjével összehasonlítva a Pa-
nasonic Lumix DMC-G6 sokat változott, 
főleg a hátsó részén található billentyű-
zetkiosztást illetően. Az előd DMC-G5 
csak három funkciógombbal rendelke-
zett, a Panasonic Lumix DMC-G6 -nál ez 
a szám ötre bővült. Ez elsősorban an-
nak köszönhető, hogy a gyorsbillen-
tyűk kettős hozzárendelést kaptak. A 
jobb alsó felületen újonnan elhelyez-
tek rá egy  gombot az új Wi-Fi funkció-
hoz,. A vaku gomb a bal felső sarokban 
is új, helyettesíti a kart a tetején, ame-
lyiket a G5 -ön ott meg lehetett találni.

Úgy tűnik, hogy a Panasonic Lumix 
DMC-G6 két recézett kerékkel büszkél-
kedhet! Az egyik, hasonlóan elődjé-
nél a hátsó oldal jobb felső sarkában 
található, ahol könnyen elérhető a hü-
velykujjal. Az új tekerő a felső módvá-
lasztó tárcsa és exponáló gomb kö-
zött található. A két recézett kerék a 
megcélzott paramétereknek megfele-
lően nagyon gyors és kényelmes be-
állítást tesz lehetővé. Ezt a nagy DSLR 
kamerákkal is, egészen a felső kö-
zéposztályig, ritkán tudjuk elérni.

Képminőség
A képminőséget illetően a Panaso-
nic Lumix DMC-G6 -nál kevés történt. 
Ismét a Micro Four Thirds 16 mega-
pixeles érzékelő bontja fel a képet. 
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy 
az érzékelő felbontása nem a legfon-
tosabb tény ebben a digitális fény-
képezőgépben, igazi jelentősége az 
adatfeldolgozásban rejlik. Ezen a te-
rülten a Lumix G6 az elődjéhez képest 
a gyártó szorgalmából sokat változ-
tatott. A legnagyobb ISO érték most 
25.600 -ra nőtt, de az automatikát hasz-
nálva maximum az ISO 3200 –t éri el, 
a magasabb értékeket kézzel kell be-
állítani. A processzor átdolgozása mi-
att nemcsak a felvételi sebesség, de 
a zajviselkedés is jelentősen javult.

Az előző modell teljesítmé-
nyét szem előtt tartva, a Panaso-

PANASONIC DMC-G6

A PANASONIC AZ ÚJ LUMIX 
DMC-G6 –AL A G5-ÖS 
SIKERMODELLJÉNEK EGY 
TOVÁBBFEJLESZTETT 
VÁLTOZATÁT DOBTA PIACRA. 
BÁR A LUMIX G5 CSAK EGY 
ÉVE KERÜLT FORGALOMBA, 
A G6 –ON MÉGIS TÖBB 
HATÁSOS JAVÍTÁST HAJTOTTAK 
VÉGRE, ÉS TÖBB ÚJ 
FUNKCIÓT IS KAPOTT.
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nic Lumix DMC-G6 kapcsán, megint 
egy nagyon jó képminőséget felté-
telezhetünk, amit a mellékelt teszt-
képek egyértelműen igazolnak.

Full HD videó és Wi-Fi
A videó mód tekintetében a Panaso-
nic Lumix DMC-G6 a G5 teljesítmé-
nyéhez képes javult. Ismét teljes HD 
minőséget kínálnak, és a hangot is-
mét egy beépített sztereó mikro-
fon rögzíti. Új viszont az a képessége, 
hogy egy külső mikrofont csatlakoz-
tathatunk, ami a hangminőség erő-
teljes javulásához vezet. Innentől 
a videó módban a manuális expo-
nálási opció is rendelkezésre áll .

Újdonság a Panasonic Lumix 
DMC-G6 Wi-Fi modulja. Ezzel nem 
csak a képek vezeték nélküli továb-
bítása lehetséges, hanem az is, hogy 
egy tabletgép vagy okostelefon 
segítségével a fényképezőgé-
pet távvezérelhetjük. Ezen túlmenő-
en az okostelefon, illetve tabletgép 
a GPS -adatokat a képek EXIF fájl-
jába tárolja. E funkció használatá-
hoz szükséges egy ingyenes app, a 
„ Panasonic Image App”, amely el-
érhető Android és iOS -hez is.

A Panasonic Lumix DMC-G6 vakú-
ja meglepően magasra nyílik, ami a 
nagylátószöggel készülő felvétele-
ken segíthet elkerülni az objektív okoz-
ta árnyékokat. Ezen kívül kiegészítő 

vakupapucsot is találunk rajta, amely-
lyel külső vakúk is csatlakoztathatók. 

A menüprogramon belül bősége-
sen találhatunk kreatív-szűrőket és 
speciális felvételi módokat. Ide tarto-
zik többek között a panorámamód, 
a játék kamera, és a fekete-fehér.

Sebesség
A Panasonic Lumix DMC-G6 igen gyor-
san, körülbelül 0,5 másodperc alatt ke-
rül üzemkész állapotba. Az AF rendszer 
működése is javult, különösen gyen-
ge fényviszonyoknál. Bár a Panasonic 
rendszer kamerák, így az új G6 is „csak” 
kontraszt autófókusszal rendelkez-
nek, de az elődök tapasztalata alap-
ján kiválóan alkalmas a gyorslövésre.

Szintén új a fókusz-csúcsjelző (Focus-
Peak), tehát az élesre állított kont-
raszt-élnek a színes kiemelése. Ez az 

élesség ellenőrzési rendszer más fény-
képezőgépeknél már jól bevált.

A Panasonic Lumix DMC-G6, ma-
ximum 7 kép / mp készít, ami va-
lamivel gyorsabb, mint az előd-
jének teljesítménye.

Összefoglalva
A Panasonic DMC-G6 igazából arra lett 
létrehozva, hogy a Panasonic rendszer-
kamerák középosztályát erősítse, de a 
tesztképek alapján kiderült, hogy telje-
sítményével a haladó fotósok minősé-
gi igényét is képes kielégíteni. Az apró 
újítások egyesével nézve nem tűnnek 
nagy dobásnak, de összességében 
a kamera használati értékét növelik.

A képek minősége DMC-G6 ki-
váló teljesítményét igazolják.

Technikai adatok

Kameratípus: digitális rendszerkamera Micro-Four-Thirds szabvány

Szenzor: Live-MOS-érzékelô 16 mp

ISO:  100 – 25 600

Sorozatlövés: 7 kép/s

Zársebesség: 60s – 1/4000

Színtartomány: sRGB és ADOBE RGB

Szenzortisztító: Ultrahang-rezgési rendszer

Képformátum: RAW és JPG

Adattárolás: SDXC- SDHC-, SD kártya

LCD-Monitor: Érintésérzékelô-LCD, 

  7,5 cm átlóval, forgatható-dönthetô

Akku: Li-Ion (7,2 V, 1.200mAh), 330 felvétel

Méret: 122,5 x 84,6 x 71,4mm

Súly: 340 g
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Bagics Gábor: Baross tér

Kakuk Sándor: Keleti

Bernáth Tamás: Courtown, Írország 2010
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Vincze Róbert: Károly krt., Budapest, 2013

Molnár Roland: Havazás
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Galéria

Lácz Krisztina: Steps

Kovács István: Millenáris

Pribil Ádám: Vonaton
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Batár Edit: cím nélkül

Csabai Bende Orsi: Tükröződés, Central Park
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A dél-koreai vállalat az utolsó években a nemzetközi fotópiac igen tevé-
keny szereplője lett. Persze a cég elsősorban az elektronikai fejlesztések-
nek és az okostelefonok gyártásának köszönheti ismertségét, de 
a fotózás terén is - köszönhetően az NX kameraszériának - maradandót 
alkotott. Úttörői voltak a WiFi alkalmazásnak, aminek a segítségével a 
frissen elkészült felvételek hamar felkerülhettek a közkedvelt közössé-
gi oldalakra. Az új Samsung NX300 típus, a tükör nélküli kamerák sorrend-
jében a negyedik kiadás, és a jól bevált NX210 –es kamerát váltja fel.

Dobozából kibontva már az első benyomás sem okoz csalódást, 
a kamera kinézete és tapintása egyaránt szolidnak és értékesnek tű-
nik. Az új váz átdolgozása után kellemesebb a fogása, mint az előd-
jének, az NX210 fényképezőgépnek volt. Az összehasonlításban ap-
róbb változások tűnnek fel, de ez csak a felszín. A továbbfejlesztés 
lényege az új képérzékelőben, a hibrid AF-rendszerben, a képpro-
cesszorban és az Amoled érintőképernyőben rejlik.  A Samsung ezt 
a gépet első sorban a lelkes amatőröknek szánja, de a képminősé-
get nézve akár profi igényeknek is megfelelhet. Tény, hogy a 23,5 mm 
x 15,7 mm méretű, fejlett 20,3 Mp APS-C CMOS érzékelő ebben a ka-
tegóriában egyedülálló, és kiváló minőségű képek készítésére alkal-
mas, élethű színvisszaadással. Rossz fényviszonyok között is jól telje-
sít, mindezt magas ISO használat mellett minimális képzajjal teszi. 

A tetszetős váz kifejezetten kézre áll és jól fest a pici Pancake optikákkal. 
Az alapzoom 18-55mm/3,5 –5,6, a 60mm/2,8 lencse, és a 85mm/1,4 teleob-
jektív mérete egy picit nagynak tűnik a vázhoz képest. Az NX300 APS-C 
képköre miatt ezek nem építhetők olyan kisméretűre, mint a négyharma-

A Samsung 
nem viccel

SAMSUNG NX300

AZ ÚJ TÜKÖRNÉLKÜLI SAMSUNG 
NX300 -NAK NEM CSAK KICSI ÉS 
TETSZETŐS A KÜLSEJE, HANEM 
PLUSZKÉNT EGY APS-C 20,3 MP 
KÉPÉRZÉKELŐVEL, HIBRID AUTÓ-
FÓKUSZ RENDSZERREL, BEÉPÍTETT 
WIFI -VEL, ÉS EGY KIHAJTHATÓ 
3,3 COLLOS ÉRINTŐKIJELZŐS LCD 
MONITORRAL RENDELKEZIK. 
DE LÁSSUK A TESZT TAPASZTALATOKAT 
ÉS A RÉSZLETEKET ERRŐL AZ IDÉN 
TAVASSZAL PIACRA KERÜLT 
200.000.- FORINT KÖRÜLI ÁRON 
KAPHATÓ KAMERÁRÓL.

dos (MicroFourThirds) optikák. A hibrid autófó-
kusz rendszer pontosabb és gyorsabb, mint az 
elődje. Ötvözi ugyanis a fázisfelismerő AF (au-
tófókusz) és a kontraszt AF funkciókat. Ebben az 
összeállításban azonnal észleli a téma távolsá-
gát, míg a kontraszt AF a gyújtópont meghatá-
rozását finomhangolja. Aki biztosra akar men-
ni, hogy ne maradjon le egy folyamatosan zajló 
esemény fontos mozzanatáról, vagy akár gyor-
san mozgó tárgy egy bizonyos fázisának befa-
gyasztásáról, annak ez a gép nagy segítség a 
maga 8,6 f/s (képkocka/sec ) sorozat-felvéte-
li lehetőségével. Mindez az új fejlesztésű és ki-
váló DRIMe IV processzornak köszönhető.

A képek korrekt megítélését megkönnyíti az 
új 84 mm-es átmérőjű, dönthető Amoled érintő-
képernyő. Napfény mellett is jól láthatók a felvé-
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telek apróbb részletei, a színek kifogástalanok, 
a kontraszt megfelelő. Az NX300 érintőkijelző-
jének megbökésével állíthatjuk élesre a motí-
vumot és oldhatunk ki (Touch AF és expozíció).

A Samsung nagy hangsúly fektetett 
a múltban az NX foglalatú lencsék gyár-
tásra. Ennek köszönhetően ma egy 12 tag-
ból álló termékskála áll rendelkezésre, 
valamint néhány más gyártó által kínált ob-
jektív. Ezzel a nagyszerű lencsesor-válo-
gatással bármelyik motívum által gene-
rált kihívásnak megfelelhet a fotográfus.

A WiFi opció már az NX210-ben is meg-
található volt, de az új Samsung NX300 már 
egy javított, 2 csatornán működő WiFi -t kí-
nál, néhány új funkcióval. A széles körű au-
tó-felvételezés mellett az NX300 tizennégy 
kreatív effektust használ, ilyenek például a pa-
noráma, a telített színek, vagy a vízesés.

Gyakorlati teszt
A képeredmények tüzetes vizsgálata kiegyen-
súlyozott benyomást tesz. Ez vonatkozik az 
alapbeállítással készült, de az automatikus 
kontrasztjavító programmal exponált felvéte-
lekre is. A sikeres felvételek elérésének érde-
kében a Samsung nemcsak pontos fénymé-
rő automatikát biztosított, hanem HDR opciót 
is. Az eredmények nagyon meggyőzőek.
A RAW fotózási opció megadja a felvételkészí-
tőnek azt a lehetőséget, hogy utólag az ingyen 
hozzáadott Adobe Lightroom 5 –ben 
(szériatartozék) feljavítsa saját ízlése 
szerint az elkészült fotókat, színez-
zen, kontrasztot állítson és élesítsen.

Technikai adatok – Samsung NX300

-Képérzékelô: 20,3 Mp APS-C CMOS

-ISO érzékenység: 100 – 25 600

-Képformátum: RAW, JPEG, MPO (3D)

-DRMe IV képgeneráló processzor

-Full-HD 1920 x 1080p/60p, MP4, sztereóhang

-  Hybrid autófókusz (AF) rendszer (Kontraszt-AF/

  TTL-fázisfelismerô 21 blokk szegmensmérés)

-Fénymérés: középhangsúlyos, 

 blokk szegmensmérés, szpot

-Fénymérés irányítás: P-Av-Tv-M és auto

-Zársebesség:  elektronikus vezérlés 

 30 s - 1/6000 s –ig

-Álló-képfrekvencia, 9 kép/s

-Kétfrekvenciás WiFi

-Monitor: 3,3 inch kihajtható LCD, 

 384 000 képpont, dönthetô

-Adattárolás: SD/SDHC és SDXC kártyák

-Vaku:  külsô

-Méret: 122 x 63,7 x 40,7 mm

-Súly: 284 gr

Összefoglalva
Használati útmutató nélkül is szinte elsőre jól kezelhető a Samsung NX300. 
A monitorkép mérete és élessége meggyőző, a menüpontok rende-
zettek, áttekinthetők. A kezelési útvonal megválasztása szerint válto-
zik meg a megjelenítés. A hagyományos beállító tárcsával választha-
tunk az automatikus fénymérés irányítás, és a szokásos P-Av-Tv-M között.
A WiFi-nek köszönhetően a jól sikerült felvételeket azonnal feltölthetjük 
a közösségi oldalakra. Aki pedig rendelkezik Samsung okostelefonnal, 
az egy könnyen letölthető App (Remote Viewfinder) segítségével 
távirányíthatja a kamerát, élőképet nézhet, vagy akár egy televízió 
képernyőjén is megnézheti a fotóit.
Az NX300 nem rendelkezik saját vakuval. Akinek ez hiányzik 
a kamera jó ISO képességeinek ellenére megvásárolhatja, 
de csak külsőleg lehet adaptálni.
Ha minőségbe szeretnénk befektetni jó áron, akkor a Samsung NX300 
egy jó választás, ezt igazolja, hogy a német Fotomagazin egy átfogó 
és alapos teszt után 5 pontos maximális eredményben részesítette.

( bs. )
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Az idei pályázatunk, amit immár sokadik éve az EISA Photo Maestro 
nemzetközi versenyével együtt bonyolítunk, hazai vonatkozásait tekint-
ve célba ért. Nagy örömünkre szolgált, hogy dacára a rövid határidő-
nek több beküldött pályázat közül kellett válogatnunk, és bizony igaz 
volt a már sokszor elkoptatott mondás, és a „zsűri nehéz helyzetben 
volt”.  Sokan sajnos teljesen félreértelmezték a kiírás tartalmi részét, és 
válogatás nélkül küldték be képeiket, ami persze nem volt zsűrizhető. 
Ezzel együtt, azért végül sikerült megtalálnunk az igazit.

AZ ÉV FOTÓSA 2013-2014
Macro – Close up/Közelkép

Kovács Adrienn sorozata kiemelkedett valamennyi pályázat közül, mert sorozatában a cselekmény 
folyamatát tekintve tökéletesen zárta le a témát. A képek technikailag is megállták helyüket, a han-
gyák története mindenki számára érthető, életszerű és kerek. Adrienn sorozata a nemzetközi zsű-
riben Magyarország színeit képviseli majd az EISA Varsóban megrendezésre kerülő konferenci-
áján, ahol az Eisa Photo Maestro megtisztelő címet ítélik oda a legjobb sorozat készítőjének.

AZ ÉV FOTÓSA 2013-2014 
FOTÓVERSENY HELYEZETTJEI:

I. helyezett:  Kovács Adrienn  
„Az Év Fotósa ” 

II. helyezett: Kovács Norbert
III. helyezett: Nikolausz Marcell

Mindhárom versenyzőnek gratu-
lálunk a helyezésekért, az igazo-
ló oklevelek átadásáról később 
küldünk számukra értesítést.

34-37 Eisa Maestro.indd   3434-37 Eisa Maestro.indd   34 2013.08.01.   20:23:302013.08.01.   20:23:30



XV. évfolyam 2013/ 110. szám 35

Kovács Adrienn 
I. helyezett

Budapesti városlakó 1982 óta, de igazi köze-
ge a természet. 2010-ben beiratkozott egy fotó-
tanfolyamra, mert új fényképezőgépet keresett 
és rájött, hogy sokat fejlődött a technika. Ra-
bul ejtette a tükörreflexes gépek adta szabad-
ság. Csatlakozott a Vadvilág Magyar Termé-
szetfotósok Egyesületéhez és a makrofotózás 
irányába szakosodott. Különböző technikákat 
igyekezett megtanulni, erről 2011 óta blogot is 
vezet (www.kovadrifoto.blogger.hu). Pályáza-
tokon vett részt, idén egy képe bekerült a XXX. 
MAFOSZ szalonra, két éve, pedig egyik képe 
a BBC Veolia döntőjéig jutott. Kedvenc témái 
mostanában a pókok, külvárosi kertjükben már 
több mint 30 fajt sikerült lencsevégre kapni, de 
már több mint 50 a lefotózott fajok száma. 
Adriennt érdeklik még az apró jégvirágok és 
más absztrakt kompozíciók és formák is. 
A hangyás sorozat is pókkeresgélés közben ké-
szült a kertben. Mikor a gyékényen felfedezett 
egy kis hangyát, amint viszi a tojást, elkezdte kö-
vetni, és nagyon meglepődött, amikor egy kis 
lyuknál előjöttek a segítői. Összesen 8 képet 
készített, ebből küldött be 6-ot a pályázatra.

www.kovadrifoto.ewk.hu
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Szegeden született és jelenleg is itt él, grafikus-
ként dolgozik, csomagolásokat, nyomdaipa-
ri termékeket tervezésével és előkészítésével 
foglalkozik. A fotográfiával 2007 óta foglalko-
zik komolyabban. Legszívesebben madara-
kat fényképez, de a rovarok fotózása sem áll tő-
le távol és megpróbál minél több időt eltölteni 
a természetben. Leginkább a lakhelye környe-
zetében készít képeket az ott fellelhető fajok-
ról. A sorozatban látható kacsafarkú szender a 
terasz virágai körül röpködött, és ezt az alkal-
mat sikerült megragadnia a fotózáshoz. A fo-
tók Nikon D3100 vázzal és Sigma 70-300 mm 
f/4-5.6 APO DG Macro objektívvel készültek. 
Norbert további képeit a www.kovacsnorbert.hu 
oldalon lehet megtekinteni. 

Kovács Norbert
II. helyezett
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A fotózással komolyan a víz alatti világ megörö-
kítése miatt kezdett el foglalkozni, és hamar ra-
bul ejtette a miniatűr világ megörökítése, ezért 
tanulmányai során a mikrobiológiára szakoso-
dott. Nagy hatással volt rá David Hobby strobist 
blog-ja, aminek hatására a kreatív megvilágítá-
si technikák és a házilag barkácsolt fényterelők, 
fényformálók kezdték el érdekelni. A saját készíté-
sű szoft-box-tól rövid út vezetett az optikai szála-
kat használó vaku adapterekig. Később elindított 
egy angol nyelvű fotós blogot (http://fiberstrobe.
blogspot.hu/), ami az optikai szálakat használó 
fényterelőkkel foglalkozik. Bár egyre többet fo-
tózik egy Sony NEX-5-el, a komolyabb makró fo-
tókhoz még mindig egy Sony a100 használ, egy 
minolta 100mm-es, vagy egy sigma 50mm-es mak-
ró objektívvel. Az extrém makró felvételekhez a 
100-as objektív elé még egy Marumi achromát 
előtétlencsét is fel szokott csavarni. A pályázat-
ra leadott képek egy házi készítésű makró ak-
váriumról készültek, amit régi diaüvegekből ra-
gasztott úgy, hogy a megvilágítást két oldalról 
optikai szálakon keresztül egy külső vaku adja.

Nikolausz Marcell
III. helyezett
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A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került 
a Fotós Szakmai Nap a Bluechip Váci úti boltjában. 
Az egész napon át tartó rendezvényt nagy érdeklődés övezte. 
A szakmai világ képviselői és érdeklődő amatőrök jelenlétével lezaj-
lott eseményen bemutatásra kerültek a Nikon legnépszerűbb fényké-
pezőgép vázai, az új D7100, D800, D600, D5200, D3200, valamint szám-
talan optika, melyeket bárki kipróbálhatott, akár saját géppel is.
Kiemelt bemutatkozási lehetőséghez jutott a 3 SuperPerformance 
Tamron objektív, köztük az EISA díjas TAMRON SP 24-70mm f/2.8 VC USD. 
Természetesen a többi közkedvelt modell sem hiányozhatott, 
a szervezők a népszerű optikákat is a látogatók elé tárták.
A kiállított termékeket bárki kézbe vehette, kipróbálhatta, vagy akár 
össze is hasonlíthatta más gyártók hasonló tudású optikáival.
A helyszínen kiállításra került a fotós világban jól ismert Vanguard táskák 
és állványok teljes termékpalettája, illetve az újdonságok közül a 2GO 
és VOJO család új darabjait is részletesebben szemügyre lehetett ven-
ni. Természetesen a TIPA által  a 2013-as év fotós táskájának választott 
Vanguard Quovio 41 profi válltáskát és az év fotós állványának választott 
szénszálas Vanguard ABEO Pro 283CGH állványt is ki lehetett próbálni.
A rendezvény ideje alatt a Blue-Chip számos akcióval és nyeremény-
játékkal kedveskedett a résztvevőknek. Mint a képeken is látható, 
idén is érdemes volt ellátogatni a Bluechip fotós napjára. 

( - )  

www.bluechip.hu 

A FOTÓS VILÁG 
EGY NAPRA 
A VÁCI ÚTRA 
KÖLTÖZÖTT
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Kezdjük egy kis történelemmel 
Ernst Leitz vállalatának alapját Karl Kellner wetzlari Optical Institut-
ja jelentette.  Eredetileg az alapítás évét a Leitz termék kata-
lógusok 1850-re tették, de a későbbi Leitz publikációkban ezt 
1849-re módosították.  A gyár első termékei teleszkópok vol-
tak, de már 1850-ben a mikroszkópok jelentették a fő termék-
vonalat. 1855-ben  Kellner meghalt és társa Friedrich Christian 
Belthle vette át az üzem vezetését. Belthle 1865-ben alkalmaz-
ta Ernst Leitz mérnököt (1843-1920), aki egy évvel később üz-
leti partnere lett. 1869-ben, Belthle halálakor a vállalkozás tu-
lajdonosa a 26 éves Leitz lett és ekkor változtatta a cég nevét 
Optischen Institut von Ernst Leitz-re (Ernst Leitz Optikai Művek).

1870-ben a Francia –Porosz háború kitörésekor Leitz üze-
mére nehéz idők jártak, de rátermettségével meg tud-
ta lovagolni a mikroszkópok iránti egyre növekvő keresle-
tet. Újításainak egyike volt, hogy a kézi munkát gépesítve 
beindította a sorozatgyártást, és ezzel a termékek mennyi-
ségét és minőségét is nagy mértékbe javította.

1892-ben üzletet nyitott New York City-ben, mely 1910-
re E.Leitz, U.S.A néven vált ismertté. Ekkor már évente 9000 
mikroszkópot gyártottak, és 950 alkalmazottja volt.

Ernst Leitz 1911-ben vette fel Oskar Barnack-ot (1879-1936) az-
zal a nem titkolt céllal, hogy egy (könnyen) hordozható kame-
rát fejlesszenek ki. Dr. Max Berek (1886-1949) 1912-ben csatlako-
zott a Leitz művekhez, és matematikai alapon tervezte meg az 
első Leitz objektívet, az 50mm-es Anastigmat-ot. Barnack 1913-
ban tervezte meg a 35mm-es kamerát ehhez az új objektív-
hez. Ezt a kamerát ma „UR-Leica prototipus”-ként ismeri a világ. 
Egy kis érdekesség: a 35mm-es film konstrukcióját Edison ál-
lítólag szerette volna levédetni, de 1902-ben a bíróság ellene 
ítélt, így megnyílt az út a kisfilm széleskörű alkalmazása előtt.

1920-ban Ernst Leitz meghalt, és fia az ifjabb Ernst Leitz (1870-
1956) lett a cég egyedüli tulajdonosa. Az ifjabb Ernst Leitz 1924-
ben döntött úgy, hogy Barnack találmányának gyártását be-
indítja. Az új 35mm-es kamera neve „Leica” lett, mely a Lei(tz) 
Ca(mera) rövidítések összevonásából keletkezett. Az első 
Leica kamerák 1925-ben jelentek meg a piacon. Az első cse-
rélhető objektíves kamerát a Leica 1935-ben jelentette meg.

Az első világháborúban a német kormány háborús termelés-
re állította át a Leitz műveket. Az 1930-as, 1940-es években ifjabb 
Ernst Leitz és lánya Dr. Elsie Kuehn-Leitz több száz zsidó alkalma-

Az utolsó mechanikus profi 
SLR fényképezőgépek

Leica R 6 és 6.2

Oskar Barnack

Ebben a cikkben egy valódi 
ikonról fogok írni, mert a LEICA 
fényképezőgépek új korszakot 
nyitottak a fotózás történetében 
a kisfilm (35mm széles mozifilm) 
alkalmazásával, és tulajdonkép-
pen ez indította el a fényképező-
gépek méret csökkentését 
is. De, hogy a történet ne legyen 
sablonos, ez a cikk a wetzlari 
gyárnak nem a távmérős 
(Entfernungsmesser, rangefinder) 
fényképezőgépeiről fog szólni – 
amelyek híressé tették a Leicát – 
hanem a tükörreflexes család két 
prominens tagjáról.

Ernst Leitz
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zottjuk és családjuk Németország-
ból való kimenekítését segítette elő.  

1972-ben Wild Heerbrugg megvásá-
rolta a Leitz művek 25%-át, és 1986-ban 
felvették a Wild Leitz AG nevet. 1990-
ben a Wild Leitz Holding AG egyesült 
a Cambridge Instrument Company-
val. 1992-ben a vezetés kivásárolta a 
Leica Camera üzletágat és 1997-ben 
a csoport szétvált a Leica Microsys-
tems és Leica Geosystems ágakra. 

A Leica fényképezőgépek a mai 
napig a kisfilmes és a digitális ka-
merák csúcskategóriáját jelentik.

A Leica SLR 
megszületése
Oscar Barnack fényképezőgépe fo-
lyamatos fejlesztéseken ment keresz-
tül 1925-től napjainkig. Ha valaki a Leica 
nevet kimondja, akkor a fotós társada-
lom zömének azonnal a távmérős fény-
képezőgép jut eszébe. Ez a fent leír-
tak alapján teljesen érthető, hiszen a 
távmérős gépek tették naggyá a Leica 
nevet. Azonban a Leica-t is elérte a 
tükörreflexes hullám, és ha nem akar-
tak az üzletnek ebből a szegmensé-
ből kimaradni, akkor lépniük kellett.    

Leitz nehezen szánta el magát erre 
a lépésre, mivel alapvetően hitt a táv-
mérős gépek dominanciájában. 

Az 1960-as évek elején Leitz volt az 
egyetlen fényképezőgép gyártó, aki ki-
zárólag távmérős gépeket gyártott.
 Ezt a termékvonalat a japán konkuren-
cia (elsősorban a Nikon) kezdte foko-
zatosan elhagyni a divatba jövő SLR 
(Single Lens Reflex) fényképezőgépek 
kedvéért. A piaci arányok módosultak, 
és egyre nőtt a konkurencia (Nikon, 
Asahi Pentax, Minolta) előnye, ezért 
1964-ben Leitz is megjelent a piacon 
egy tökéletes kidolgozottságú, stra-
pabíró és nagyon drága SLR-rel, a 
Leicaflex-szel (ezt ma a szakirodalom 

„Original Leicaflex” vagy „Leicaflex 
Standard” néven ismeri). A Leicaflex 
több változatáson is átesett az idők fo-
lyamán (1968:Leicaflex SL , Leicaflex 
SL Mot, 1974:Leicaflex SL2, Leicaflex 
SL2 Mot). A „Mot” a motoros filmto-
vábbításra utalt. Az 1972-es münche-
ni olimpiára egy 1000 darabos SL szé-
riát bocsátottak ki, melyen az olimpiai 
ötkarika és a 72-es évszám szerepelt. 

A Leicaflex már azzal az objektív ba-
jonettel jelent meg, amit az „R” soroza-
ton mind a mai napig alkalmaznak. Mó-
dosításokat végrehajtottak rajta, de az 

Az R sorozat tagjai:

R3 1976-79 Kisméretű, a Minolta XE bázisán épült autóexpozícióval rendelkező gép.

R4 1980-85 A Minolta XD alapján épült gép, melynek első sorozatai nagyon 
sok   gonddal küszködtek, és rontották a Leica jó hírnevét.

R5 1986-92 TTL vakuvezérlés, program automatika és autóexpozíció.

RE 1990-94 Az R5 egyszerűsített változata.

R6 1988-92 Visszatérés a teljesen mechanikus (!) SLR-hez. Elhagyták az 
autoexpozíciót, csak elektromos fényméréssel rendelkezik.

R6.2 1992-97 Az R6 módosított változata. Legnagyobb zársebessége 1/2000 mp lett.

R7 1992-97 Az R5 újra tervezett változata. Elektromechanikus, visz-
szatért az autó expozíció és program üzemmód.

R8 1996-2002 Teljesen új Leica konstrukció. Termetesebb lett elődeinél, bevezették a 
spot, középre súlyozott és mátrix fénymérést. Digitális hátfallal is ellátható.

R9 2002-09 Az utolsó sorozatban gyártott R rendszerű ka-
mera, az R8 tökéletesített változata.

R10 2008 Bemutatták a Photokinán, de 2009-ben leállították a fejlesztést, 
így csak a prototípus készült el. Ez már digitális (DSLR) lett volna
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objektívek kompatibilitása megmaradt.
Az SL2 gyártását 1976-ban hagyták 

abba, és helyét átvette a Leica R3, mely 
a Leitz és a Minolta kooperációjában 
készült. Az SL2-vel kevés hasonlóságot 
mutató, kisebb méretű R3 már elektro-
nikus zárszerkezettel és autóexpozíci-
óval rendelkezett. Az SL2 a gazdasági 
realitásoknak esett áldozatul, mert kb. 
kétszer volt drágább mind a kortárs Ni-
kon F2. A magasabb ár ellenére minden 
példány veszteséget hozott Leitznek, 
elsősorban a magas minőségi követel-
ményekkel gyártott zárszerkezet miatt.  

A Leica R6 és R6.2
A Leica R6 és R6.2 tehát visszatért az ala-
pokhoz, elhagyták belőlük az elektro-
nikus zárvezérlést, a gép minden lénye-
ges funkciója teljesen mechanikus lett! 

Ehhez a lépéshez a Leica fotós tár-
sadalom is hozzájárult, mert ők mind 
a mai napig előnyben részesítik a tel-
jesen manuális beállításokat az elekt-
ronika alkalmazásával szemben. Ezt 
alátámasztja az is, hogy az R4 és R5 
szériák nem voltak túlságosan sike-
resek, így a mechanikához szokott 
fotósok igazolva látták az elektro-
nikával szembeni averziójukat. So-
kan ma is úgy tartják, hogy az R6 és 
R6.2 volt a valaha is gyártott legjobb 
mechanikus SLR fényképezőgép. 

Az R6 és R6.2 rendkívül jól megter-

vezet, Leica precizitású és magas mű-
szaki elvárásoknak megfelelő, igen 
strapabíró gép. A két típus között az 
alapvető különbség a zársebesség-
ben van, mert míg az R6 legrövidebb 
zárideje 1/1000 mp, addig az R6.2-é 
1/2000mp. Ez azt is jelenti, hogy a zár-
szerkezetet is módosították, az R6.2 zár-
szerkezete könnyebb lett. Apró mó-
dosítás, hogy a filmszámláló az R6.2-n 
a filmtovábbító kar elé került a ka-
mera fedelén, és kicsit nagyobb is 
lett mint az R6-é. Minden egyéb ke-
zelőszerv azonos helyen található.

A Leica R6 teljesen mechanikus SLR 
kamera, melynek zárvezérlése is me-
chanikusan történik,  egy nagyon pre-
cízen  kialakított óramű szerkezet segít-
ségével (valószínűleg ezért is drágább 
az R6.2 mint az R8). A gépben van elem, 
mert a fénymérő, az önkioldó, a kere-
sőben lévő LED-ek és a keresőben lát-
ható adatokat megvilágító segédfény 
elektromosan működik, de ezek nem 
alapvető funkciók, tehát az elem kime-
rülése esetén is folytatható a fotózás.

Mindkét gép kevés, de er-
gonómiailag jól elhelyezett ke-
zelőszervvel rendelkezik. 
A gép fedelén található (jobbról balra):
A filmszámláló, felhúzó kar, exponáló 
gomb, záridő beállító tárcsa, fénymé-
rési mód kiválasztó kapcsoló, vakupa-
pucs, film érzékenység (DIN/ISO) be-

állító eszközök, film visszacsévélő kar.
A gép alján található (jobbról balra):
A motoros filmtovábbító körmös 
csatlakozója, a film visszatekerés ki-
oldó gombja, állvány csatlakozó, 
elemfedél, a motoros filmtováb-
bító elektromos csatlakozói
A gép homloklapján találha-
tó (szemből nézve jobbról balra):
Vaku kábel csatlakozó a prizmaházon, 
kereső segédfény kapcsoló, zárbeug-
rató kar a mélységélesség megállapí-
tásához, a bajonett rögzítő gomb, az 
elektromosan működő önkioldó, és a 
tükörfelcsapás kábelének csatlakozója.

A gép hátlapján található a kere-
ső, a dioptria korrektor, a kereső lezá-
ró gombja és a filmakna fedél abla-
ka a befűzött film beazonosítására.

A gép váza alumínium, magnézium 
és réz alkatrészekből készült, ennek el-
lenére súlya mindössze 625 gramm, 
alig nehezebb a Leica M6 váznál.

Az R6 két fénymérési móddal ren-
delkezik (teljes képmezős integrált és 
szelektív), amelyet a gép tetején lévő 
kiválasztó kapcsolóval lehet beállíta-
ni. Az integrált módban az egész kép-
mezőt egyenletesen méri (tehát nem 
középre súlyozott a mérés), míg sze-
lektív mérés esetén a mérésben csak 
a kijelzőben látható nagyobbik kör 
(7mm) területe vesz részt. A fénymé-
rést a vázba épített fotodióda végzi, 
és a kijelzőben elhelyezett diódák jel-
zik a helyesen beállított fényértéket.

A hosszú záridőknél fellépő fény-
beszűrődés megakadályozásá-
ra a keresőt le lehet zárni (ez a 
funkció csak néhány felső kategó-
riás SLR-nél található meg!). A ke-
reső dioptria korrekciós funkció-
val is el van látva (+2 ; -2 dioptria).

Bár az elemek nem létfontossá-
gú szerveket működtetnek, azért jó 
tudni, hogy milyen állapotban van-
nak (kb. 2500 expozícióhoz elegen-
dő kapacitással rendelkeznek).  Az 
ellenőrző gomb az ISO tárcsa mel-
lett található a gép fedelén. 

A gép rendelkezik tükör felcsapá-
si funkcióval is, amelyhez egy speciális 
kioldó zsinórra van szükség. Ezt az ob-
jektív foglalat oldalán található csatla-
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kozóba kell becsavarni. A kioldózsinór 
gombjának megnyomásakor a tükör 
felcsapódik, majd az exponálás után 
visszatér eredeti helyére. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy a tükröt nem lehet ki-
akasztani, sajnos minden felvétel előtt 
el kell játszani a felcsapási műveletet.

 Az önkioldó elektromosan műkö-
dik, az objektív foglalat mellett talál-
ható kapcsolót kell az óramutató já-
rásának megfelelően elfordítani a 
működtetéséhez. Az önkioldási idő 
9mp, és működését a prizmaház ele-
jén elhelyezett piros ablak fénye jelzi. 

A kamerával lehetőség van egy film-
kockára több felvételt is készíteni. A töb-
bi Leica SLR-en erre külön kapcsoló szol-
gál, itt ezt a funkciót összevonták a film 
visszatekercselés kioldó gombjával. Ezt 
megnyomva a film továbbító kar mű-
ködtetésekor csak a zárszerkezet fel-
húzása történik meg, de a filmtovábbí-
tás nem. Ezzel a módszerrel tetszőleges 
számú kép készíthető egy filmkockára. 

A rekeszérték (más paraméterek-
kel együtt) megjelenik a keresőben, 
amit a környezeti fény világít meg nap-
pal (a prizmaház elején lévő ablakon 
keresztül beáramló fény segítségé-
vel), sötétben pedig egy LED adja a vi-
lágítást, melynek kapcsolója az objek-
tív foglalat jobboldalán, alul található. 

A TTL vaku működtetésére egy 
1/100 mp-re beállított X szinkron szol-
gál. Az R6 tetején található a vaku pa-

pucs, mely az SCA 350/351/550/551 
szabványú vakukat tudja fogadni (pl. 
Metz 32MZ3, Metz 54MZ4 vakuk). 

Leica R objektívek
A Leica R bajonett az 1960-as évek köze-
pétől néhány változáson átment, de ez 
nem befolyásolta az objektívek kompa-
tibilitását, legfeljebb a kezelési módjukat, 
ezért ugyan azt az objektív típust több 
verzióban is kiadták az idők során. Ez volt 
megfigyelhető a többi SLR gyártónál is 
(Nikon, Canon, stb. A Canon még a kom-
patibilitást is kénytelen volt feláldozni, 
amikor áttért az EOS bajonettre). Tovább 
bonyolítja a helyzetet, hogy nem csak 
a Leica gyártott R bajonettes objektíve-
ket, hanem független objektív gyártók is 
(Angenieux, Schneider-Kreuznach, stb). 
Jelen ismeretem szerint 46 objektív típust 
készítettek R bajonettel, de a különböző 
verziókkal és egyéb optikai kiegészítők-
kel (pl. extender) ez a szám eléri a 125-öt.

Az objektívek fókusztávolság sze-
rint a 15mm-es halszem és rektilineáris 
optikáktól a 800mm-es tükör objektí-
vig terjedő tartományt fedik le. Minő-
ségük általában a legmagasabb szin-
tet képviseli, sajnos az árukkal együtt. 

A teszthez rendelkezésemre álló 
objektívek az alábbiak voltak:
–  PA-Curtagon 1:4/35mm shift 

(Schneider-Kreuznach)
– Elmarit-R 1:2.8/180mm (Leica)

A PA-Curtagon önmagában is kü-
lönlegesség, mert kevés készült 
belőle, hiszen speciális alkalma-
zásokhoz használható (pl. épületfo-
tózásnál perspektíva korrekció).

Tartozékok
– Motoros filmtovábbító
– Markolat
– Elektromos távkioldó
– Adat hátfal
– Különböző mattüvegek (focusing screen)

Összefoglaló és nekrológ
A Leica R6; R6.2 gépre szokás mon-
dani, hogy kemény mint a kő, mivel 
rendkívüli strapabírással és megbíz-
hatósággal rendelkezik. Kiválóan tel-
jesít az északi sarkon (szemben egy 
telepről üzemeltetett DSLR gép-
pel, ahol már az akkumulátor mele-
gen tartása is gondot okoz) és a Gó-
bi sivatagban egyaránt. A tervezők 
képességeit bizonyítja, hogy ezek 
a gépek ma is tökéletesen működ-
nek és a piacon keresett darabok. 

A minőség bizonyítéka, hogy 
Sebastiano Salgado, a fotográ-
fia egyik nagymestere is elkötele-
zett híve volt a Leica R6 kamerának. 

Ismételten szeretném az olvasó fi-
gyelmét felhívni, hogy ezek az utol-
só professzionális MECHANIKUS SLR 
kamerák, és valószínűleg azok is ma-
radnak, mert a digitális korszakban 
senki nem fog mechanikus gépek ter-
vezésébe és gyártásába fogni. Ter-
mészetesen leszámítva a Lomográfiát, 
de az egy másik kategória. A me-
chanikus SLR kamerák ideje lejárt, 
mert bár képminőségben nagyon 
sok mai kamerát (csúcs modelle-
ket is beleértve) túlszárnyalnak, de a 
mai igényekhez túlságosan drágák. 

A gép eBay ára USD600-3000 kö-
zött van, állapottól függően.

És végül a mottó:
Sokáig éljen a film!

Szabó István

A képek a (Ernst Leitz és Oscak Barnack portréit 

leszámítva) a szerzõ felvételei.
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Akkoriban kerestem a szőke, amerikai típusú lányokat, akikkel munkát szerezhettem 
volna fontos megrendelőktől. A reklámiparban végre megmozdult valami, mindenki újat 
akart, egy idealizált nyugati látványt, újfajta és szokatlan képi megjelenítést akartak a meg-
rendelők, olyant, ami addig nem volt a hazai divatpiacon. Fotózás közben Erikáról kiderült, hogy 
nemcsak szép, de profi is. Munkából jött hozzám és már fáradt volt, mégis folyamatosan figyelt, pózolt, 
korrigált, nem kellett a szájába rágni a teendőket.  A kép, mint említettem egy sorozat része. Különböző 
ruhákat, stílusokat próbáltunk ki. Az egész egy fél napot vett igénybe, és mint a képről is sugárzik, nagyon 
jó hangulatban. Erika vette a lapot és jól kommunikált. A fotót nem lehet pusztán a divatfotó kategóriába 
sorolni, mivel a témából, a fehérneműből alig látszik valami. Ez egy tipikus „image-fotó”, egy „odanéző”, 
amely csalogatja, simogatja a tekintetet, és címlapra kívánkozik. A kép 2000-ben több más képemmel 
együtt a Műcsarnokban a Millenáris fotóművész kiállítás alkalmával került a nagyközönség elé, később 
illusztrációként több magazinban is megjelent. Az egyik olyan klasszikus fotóm, amire ma is büszke vagyok

Egyébként a sikeres divatfotózás egyik titka a fotós és modell közti szimpátia és kölcsönös tisztelet. 
Ez azért nagyon fontos, hogy ne azt kapjam, ami van, hanem azt, amit szeretnék. Ez óriási 
különbség, és mind ez csak célirányos kommunikáción keresztül érhető el. A fotós ilyenkor 
nemcsak a kioldógombot nyomja meg, hanem rendező, bevilágító, kellékes, stylist, 
és még hadd ne soroljam mi minden. Sok mindenre kell figyelni egyszerre. 

Akkoriban még emlékszem, helyszínrajzokkal és motívumvázlatokkal készítettem elő a munkáimat. 
A modell részére pontosan szemléltettem a terveimet, hogy jobban ráhangolódjon a feladatra, 
tudja, mi vár rá. Persze mindez erre a fotóra nem jellemző, hiszen itt egy más alapból 
kiinduló látvány-, hangulat-, és mozgásvariáció került rögzítésre.

Világításhoz egy Broncolor Pulso S4-es generátort, Pulso lámpafejeket, és Freznel-fényformálót 
használtam fénysablonnal, mivel a koncepció a „Moviestar” téma körül forgott. Ezt a világot akartam 
Erikával megjeleníteni. A főfény, mint már említettem, egy sablonnal megalkotott fényes, szögletes 
ablak volt egy Freznell fényforrással. Az árnyékok derítésére külön fényforrás szolgált, amelynek 
fényereje 1.5 blendével alatta volt a főfénynek. A felvételek akkoriban még analóg módon egy 
Leica R6.2 -vel készültek. A leképezésre használt objektív egy Leica 180mm/2.8 -as volt, a rekesz 
meg, ha jól emlékszem, 5.6  blende volt. A Leica optikája igen jó minőségű, nagyon 
jól bontotta fel a motívumot, ami itt a haj részletgazdagságán láthatunk. 

Szerintem ilyen Glamour jellegű portréképekre, melyek a gyengébb 
nemet, mint „elérhetetlen szexi istennőt” ábrázolják, mindig is van 
igény. A portrétrend alapjában nem változott. Tartalmilag továbbra 
is az egyéniség kidomborításán van a hangsúly, formailag, 
pedig a szokatlan új látványon. Ezt, pedig fotósa válogatja. 

www.sandorbenkoe.com

Be
nk

ő 
Sá

nd
or Erika (Címplapfotónk)

A fénykép 1998-ban készült az Artfoto stúdióban. Erikával röviddel előtte 
ismerkedtem meg. Nagyon megtetszett. Szakmai szempontok alapján 
ígéretes, jó alakú, szép arcú, ugyanakkor paprikás temperamentumú 
nő volt. Így hát felkértem egy portfólió fotózásra. 

y 
t, pózolt,
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Partnerek

Fotózásról felsôfokon!

TÖBB MINT 100 FÉLE 
nagyító, nem csak  
gyengén látóknak!

ÚJ FOTÓS TÁSKÁK 
20% kedvezménnyel,  
amíg a készlet tart.

Soós Fotószaküzlet
1077 Budapest,  Wesselényi u. 10.  

www.soosfoto.hu
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PENTAX K-50
Idôjárás- és porálló váz, felhasználóbarát 
kezelés, kimagasló fotózási lehetôségek 
valamint ISO 51200 érzékenység, Full HD 
videofelvétel, 16,28 effektív megapixeles 
CMOS képérzékelô, 6 kép/másodperces 
sorozat. Ez a Pentax K-50. A könnyû 
fényképezôgép egyszerû kezelést 
tesz lehetôvé, olyan fényképezési 
funkciókkal, melyekkel csak a 
felsôkategóriás modellek rendelkeznek.

EISA 2013-2014

TESZT

CANON 100D
Híreinkben beharangoztuk a jöttét, és máris 
kézbekerült a Canon legkisebb belépôszintû DSLR 
kamerája. Sokak szerint tudásával nagyban 
könnyíti meg a kezdô fotósok dolgát, akiknek 
csak nyomkodni kell a gombot, a gép mindent 
elintéz helyettük. Vajon igaz-e az állítás…

Ismét eltelt egy év, és napokon belül meg-
tudhatjuk, hogy milyen termékek kapták az 
idei fotóstechnikai EISA díjakat. Varsóban 
nem mindennapos küzdelem folyt az idei 
Európa legjobb kamerája díj odaítélése miatt. 
Hogy melyik kamera kapta ezt az Eisa díjat, 
következô lapszámunkból hamarosan kiderül.
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ÚJ KEZDET VAGYOK

A NIKON D600 VAGYOK. Az előtted feltáruló új világ 
vagyok. 24 megapixeles és full frame FX szenzorom van, amivel 
korábban csak a profi  fényképezőgépek rendelkezhettek. 
HDR technológiámmal és full HD videófelvevőmmel nagy 
részletgazdagsággal rögzítem a felvételeket. Mindenki számára 
profi  vagyok. iamnikon.hu

B4.indd   46B4.indd   46 2013.08.01.   20:43:002013.08.01.   20:43:00



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


