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A cím értelmezése, az előadás tartalma
● Etikus-e a fényképek manipulálása?
Nem kizárólag a fényképek manipulálásának etikai kérdéseivel foglalkozunk, 

hanem általában a fényképek utófeldolgozásának, módosításának 
kérdéskörét járjuk körül – a filmes idõszak ez irányú vonatkozásait is 
beleértve.
De a kérdéskör egyik legvitatottabb, mondhatni kulcs-problémája a mit 

szabad, mit illik, mit tilos megtenni a képekkel utólag, a fényképezőgép 
kioldó gombjának megnyomása után – etikai kérdés (is).
A digitális technika térhódítása még jobban kiélezte ezt a problémát!

● Valóság nincs – felejtsd el!
 Provokatív, túlzó megfogalmazás, de nem saját ötlet (forrása: 
http://www.luminous-landscape.com/tutorials/what_we_see.shtml  annak 
alcíme „There Is No Reality, Get Over It”)
 A fenti téma kapcsán természetes megközelítés a fénykép és a szemünk 
elé táruló látvány egybevetése. De mi az, amit látunk?
A látás tudati fázisában a szemünktől az agyunkba érkező információ 

drasztikus átalakításra kerül. Látásunk folyamatában is utófeldolgozásra, 
manipulálásra kerülnek a képek.
Ez indokolja, hogy az emberi látás mechanizmusát is áttekintjük. 2

http://www.luminous-landscape.com/tutorials/what_we_see.shtml


  

Az előadás felépítése

● A fényképek (utólagos) módosításának     
problematikája

● A „valóság” és az emberi látás
 Valóság nincs – felejtsd el!

● Mennyi, és milyen (utólagos) képmódosítás 
elfogadható?
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A fényképek (utólagos) módosításának 
problematikája

● Szenvedélyes viták tárgya 
A nézetek skálája a teljes elutasítástól a teljes szabadságig terjed

● A sajtófotóban a teljes elutasítás egzisztenciális 
kérdés is lehet: 
http://www.luminous-landscape.com/essays/ethics_fake.shtml  
http://ethicsinediting.wordpress.com/ 

Etika ↔ Esztétika      Sajtófotó ↔ Művészet

2006-ban Patrick Schneidert elbocsátották a Charlotte Observertől mert 
megváltoztatta tűzoltókról készült fotói világosságát és az ég 
színárnyalatát. Kiálltak mellette: 
http://v1.zonezero.com/editorial/octubre03/october.html 

 Jerry Lodriguss (kiemelkedő sport- és asztrofotós): "alapvető tény, amit 
rendszerint elfelejtünk, ... hogy amikor elkészítünk egy képet, nem a 
valóság tökéletesen obektív rögzítését végezzük, hanem a valóság 
valamilyen interpretációját. Nincs olyan filmes vagy digitális fényképező-
gép, amely tökéletesen és pontosan rögzíteni képes a természetet," 4

http://www.luminous-landscape.com/essays/ethics_fake.shtml
http://ethicsinediting.wordpress.com/
http://v1.zonezero.com/editorial/octubre03/october.html


  

A fényképek (utólagos) módosításának 
problematikája

Ptarick Schneider két fotója (fent: eredeti, lent: módosított változat)
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A fényképek (utólagos) módosításának 
problematikája

Ptarick Schneider harmadik fotója (balra: eredeti, jobbra: módosított 
változat) Ezen a kettős portrén a kép tónusait, kontrasztját változtatta 
meg, és kiemelte a környezet hátteréből, de semmit nem interpretált 
hamisan, csak javította a kép minőségét, és a portrézás esztétikai 
szabályaihoz igazította.

Itt és az előző lapon levő képek forrása: 
http://v1.zonezero.com/editorial/octubre03/october.html#
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A fényképek (utólagos) módosításának 
problematikája

 A képi történelemhamisítás egyik „szép” példája
  Nyikolaj Ivanovics Jezsov 1936-38 között a Sovjetúnió belügyi nép-
biztosa, a 30-as években a sztálini rendszer politikai tisztogatásainak 
elméleti megalapozója, végrehajtója, Jagoda leváltása után az NKVD 
vezetője. 1938-ban első helyettese, Lavrentyij Berija fokozatosan átvette 
szerepét, Jezsovot 1939-ben letartóztatták, 1940-ben kivégezték. Hogy 
az emlékezetből is kitöröljék, képét a generalisszimusz fotóiról kitörölték. 
     A képek forrása: http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Yezhov 
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Balról: Molotov,

Sztálin, (Jezsov)

http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Yezhov


  

A fényképek (utólagos) módosításának 
problematikája 

● A digitális fotózás munkafolyamatában mind az 
utólagos képmódosítás, mind a fényképezőgép 
beállításával törtánő képmanipuláció sokkal 
egyszerűbb és sokrétűbb lehetőségeket kínál!
● A digitális fényképezőgép szolgáltatásai egészen 
kifinomult képmanipulálást tesznek lehetővé
 A kép egészének kontraszt, szintelítettség, fehéregyensúly módosítása.

 A tónusok szelektív módosítása  (csúcsfények, árnyékok védelme).

 Panoráma, HDR és nagyobb mélységélességű kép összerakása több 
felvételből.

Milyen alapon lehet különbséget tenni a fényképe-
zőgépben levő program által (a kép memóriára 
írása előtt) és a gépen kívüli program segítsé-
gével (utólag) történő képmanipulálás között?    8



  

A „valóság” és az emberi látás
● Az emberi látás folyamatának lépései, fázisai:
 1. Fizikai: optikai leképezés a szemben a retinára.                             
Ábra: jobboldali szem metszete, felülnézetben.

 2. Kémiai, fiziológiai: a retina fotoreceptorai érzé-                           
kelik a retinára vetített kép egyes pontjaiban a fény                
intenzitását, színét; a kiváltott ingerületek (informá-                             
ció) az idegpályákon továbbítódik az agyba.

3. Tudati: az  agyban a szemből érkező információ                          
bonyolult (kép)feldolgozásra kerül, aminek eredménye az agyunkban 
kialakuló „látvány”, ami nem (pontosan) egyezik meg a szem elé táruló 
látvánnyal, inkább annak szimulációjaként, az agyba érkező információ 
alapján felépített „modelljeként” értékelhető. 

Meglepő tény: nem pontosan azt látjuk, ami a szemünk 
előtt van, hanem bizonyos fokig azt, amit megszoktunk, 
amit látni szeretnénk. Oka, magyarázata: Az evolúció 
során a látás kialakulását, fejlődését vezérlő cél nem a 
látvány minél pontosabb tükrözése, hanem az egyén (és a 
faj) túlélésének minél hatékonyabb szolgálata!    9

A kép forrása: http://en.wikipedia.org/wiki/Fovea_centralis#mediaviewer/File:Three_Main_Layers_of_the_Eye.png 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fovea_centralis#mediaviewer/File:Three_Main_Layers_of_the_Eye.png


  

A „valóság” és az emberi látás
● A valós látványtól eltérő szimuláció (képfeldolgo-  
zás) bizonyítékai, példái (6 darab):
1. A domború lencse képalkotása                                                           
(fel-le és bal-jobb irányba is) for-                                                          
dított képet ad, mégis oldalhelye-                                                           
sen látjuk a világot (tanulás ered-                                                     
ménye:  kísérlet fordító szemüveg-                                                          
gel – 2-3 nap tanulás kell oda és vissza).

2. Olvasáshoz elegendő felbontóképesség  csak a foveában, szűk látó- 
szögben (ábra), mégis jóval szélesebb látószögben                          
élesek a betűk, amikor olvasunk.  A gyors szem-                            
mozgás szélesebb tartomány-                                                               
ban tapogatja le az éles képet,                                                                 
és a modellépítés során eze-                                                                  
ket összekombinálja agyunk.

(Folytatás a következő lapon.)                                                                     
Képek forrása:                                                                
http://en.wikipedia.org/wiki/Fovea_centralis 
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A „valóság” és az emberi látás

● A valós látványtól eltérő szimuláció (képfeldolgo- 
zás) bizonyítékai, példái: (folytatás)

3. A szemünk dinamika (tónus) tartományánál jóval szélesebb 
tónustartományt látunk. Magyarázata szintén a gyors szemmozgás, és a 
gyors akkomodáció: amikor sötét foltra téved a szemünk, megnő az 
érzékenysége, amikor világosra, lecsökken. Ezeket a különböző 
világosságú képeket kombinálja agyunk a modellépítés során. (HDR 
fotó-összerakás analogonja – lásd a következő lapon)

4. A tárgyak színe a megvilágító fény színétől függ. A fehér napfényhez 
képest (ehhez szoktunk hozzá az evolúció során) az izzólámpa fénye 
sárgás – ennek fényében a tárgyak sárgás tónusúak, mégis nagyjából 
színhelyesnek látjuk (úgy látjuk, ahogyan megszoktuk – az automatikus 
fehéregyensúly-beállítás analogonja).

(Folytatás a következő lapon.)
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A „valóság” és az emberi látás
● A valós látványtól eltérő szimuláció (képfeldolgo- 
zás) bizonyítékai, példái: (folytatás)

12

HDR: különböző expozícióval készült felvételek összerakása (a látásunk is 
ezt teszi a szem dinamika-tartományának növelése érdekében)

(Folytatás a következő lapon.) http://en.wikipedia.org/wiki/High-dynamic-range_imaging 

Fent: alul-, helyesen, 
és túlexponált 

felvételek
Lent: A fentiekből 

kombinált HDR képek 
(globális és lokális 

tone mapping)

http://en.wikipedia.org/wiki/High-dynamic-range_imaging


  

A „valóság” és az emberi látás
● A valós látványtól eltérő szimuláció (képfeldolgo- 
zás) bizonyítékai, példái: (folytatás)

5. A képen látható sakktáblára árnyék vetődik. Az A és B mezők tónusai 
közül melyiket látjuk világosabbnak? Ugye, a B-t – hiszen az, mint 
TUDJUK, a sakktábla beosztása szerint világos mező. Valójában az 
árnyékban levő B világos mező                                                        
tónusa pontosan megegyezik a                                                           
nem árnyékban levő A sötét                                                               
mező tónusával (lásd az ábra                                                                
bal felső sarkában levő két                                                                  
foltot, amelyeket egy képszer-                                                                   
kesztő program (Photoshop                                                                  
vagy GIMP) klónozó eszközé-                                                               
vel másoltam oda! Nem azt lát-                                                             
juk, ami a képen levő objektív                                                        
valóság, hanem amit látni sze-                                                          
retnénk, ahogyan megszoktuk                                                                    
a sakktábla látványát! Ez egy                                                           
tipikus optikai csalódás.                                                                         
Kép forrása: http://www.luminous-landscape.com/tutorials/what_we_see.shtml   13
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A „valóság” és az emberi látás
● A valós látványtól eltérő szimuláció (képfeldolgo- 
zás) bizonyítékai, példái: (folytatás)

6. A túlélésre optimalizált látás példája és bizonyítéka: A szimuláció kb 
0,1 másodpercet vesz igénybe, tehát folyamatosan ennyivel korábbi 
szituációt „látunk”. Támadó oroszlán esetén ez a késés végzetes lenne, 
ezért a fontos (pl. gyorsan mozgó) képelemeket valós időben építi be a 
modellbe a szimuláció.

Kísérlet: Guruló golyó fölött a lámpa abban a pillanatban gyullad fel, 
amikor a golyó pontosan alatta van                                                      
( a) ábra), de a moddellben a lám-                                                        
pát 0,1 s késéssel látjuk, a golyót                                                    
viszont  valós időben illeszti be                                                             
( b) ábra), illetve amikor a golyót a                                                     
lámpa alatt látjuk elhaladni, a lám-                                                         
pát még sötétnek látjuk, csak kb.                                                            
0,1 s múlva látjuk felgyulladni,                                                             
amikor a golyó már tovább haladt.

(Folytatás a következő lapon.)                                                              
Kép forrása: http://www.luminous-landscape.com/tutorials/what_we_see.shtml 14
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Valóság nincs – felejtsd el!
● Ha a fenti provokatív kijelentést nem is kell szó 
szerint elfogadnunk (nem a platoni Ideák világát 
kívánjuk elfogadtatni), azt bizonyítottnak 
tekinthetjük, hogy látó rendszerünk általában nem 
tükrözi pontosan a „valóságot”, sőt esetenként 
jelentős eltéréssel! Tehát annak megítélésében, 
hogy a „valóságot” hűen tükrözi-e a fénykép,  nem 
olyan természetes az általunk észlelt „látvánnyal” 
való összetevés, mint azt gondolhatnánk. 
● A tudatosan nam manipulált fotó is eltér a 
valóságtól, tehát „manipulált”. A fényképezőgép is 
manipulálja a látványt, akárcsak a látásunk (a fotó 
esetleg fekete-fehér, nem térhatású, nem tökéletes 
a színvisszaadása, stb.)

15



  

Mennyi, és milyen (utólagos) képmódosítás 
elfogadható?

● A fotósok mindig is módosították fotóikat (a 
filmeseket is)
● Már a felvétel készítésekor befolyásolhatjuk a 
végeredményt (film és előhívás megválasztása, 
expozíció megválasztása, színszűrő használata, 
…, a digitális gép még sokkal nagyobb 
szabadságot ad ebben)
● Nehéz (akár etikai szempontból) különbséget 
tenni a gépen belüli, és az utólagos 
képmódosítások között (akár ugyanazt megtehetem utólag, 
amit a gép beállításával is megtehettem volna, csak akkor pl. nem volt 
időm a változó szituációhoz igazítani a gép beállítását, vagy mérlegelni)

(Folytatás a következő lapon.)
16



  

Mennyi, és milyen (utólagos) képmódosítás 
elfogadható?

 Módosítások a felvétel készítésekor: izzólámpa fényénél, különböző fehéregyensúly 
(színhőmérséklet) beállítással; esti jelenet szabályos expozícióval és -1,3 exp. értékkel 
alulexponálva. Utólagos módosítás: kontraszt jav. (Folytatás a következő lapon.) 17



  

Mennyi, és milyen (utólagos) képmódosítás 
elfogadható? (folytatás)

Példák egyszerű utólagos képmódosításokra: oda nem illő tárgy eltávo-
lítása klónozó eszközzel (a GIMP program eszköztára is látszik), majd a 
perspektíva-torzítás korrigálása. (Folytatás a következő lapon.) 18



  

Mennyi, és milyen (utólagos) képmódosítás 
elfogadható? (folytatás)

A filmről készüló nagyítás 
folyamatában a kép egyes 
részleteinek tónusát 
takarással módosíthatjuk 
(világosíthatjuk, sötétíthetjük)

19

  Az egyszerű takarás helyett a bonyolult alakú képrészlet pontos 
kiválasztására, kitakarására (maszkolás) a digitális képfeldolgozó 
szoftverek speciális, kifinomult eljárásokat kínálnak, de                     
erre az összetett feladatra is létezett analóg megoldás                          
a filmes fotózásban, jóllehet nagy gondosságot igénylő.                        
A filmes maszkolás két formája (1) a csúcsfények rész-              
leteinek előhívása és (2) az “unsharp masking”, amelyik           
csökkenti a globális kontrasztot, de növeli a lokális               
kontrasztot. A maszkot filmre történő lágy vagy kemény               
kontakt másolással kell elkészíteni (pozitívba fordítani),             
megfelelő tónusban, amit szendvicsként a negatívra              
helyezünk, nagyon pontos pozícionálással (tűs szerke-                 
zettel). Az ábrán az “unsharp masking” lokális kontraszt növelése. Bruce                   
Barnbaum: The art of photpography (rockynook, Photographic Arts Editions) nyomán. 



  

Mennyi, és milyen (utólagos) képmódosítás 
elfogadható? 

● Etika ↔ Esztétika      Sajtófotó ↔ Művészet
● A sajtófotóban (és egyéb dokumentarista 
műfajokban) a hitelesség fontos, a torzítás, 
megtévesztés nem megengedett
● A fényképezés, mint kommunikációs médium, 
esztétikai elvárásoknak is meg kell feleljen 
(üzenetet kell közvetítsen, ennek esztétikai, 
képkomponálási eszközei vannak).
● A sajtófotó is esztétikai, és technikai/minőségi 
követelményeknek kell megfeleljen. A fundamenta-
lista nézetekkel szemben a képek minőségét javító 
képmódosítások nem etikátlanok!
(Folytatás a következő lapon.)
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Mennyi, és milyen (utólagos) képmódosítás 
elfogadható? (folytatás)

● A fotóművészet (vizuális művészet) csak úgy lehet 
egyenértékú, versenyképes képzőművészet, 
alkotóművészet, ha alkotói ugyanazzal a 
szabadsággal hozhatják létre alkotásukat, mint 
amazok. A fényképezőgép és a képmódosító 
szoftverek ugyanolyan eszközök, mint az ecset, a 
véső, a ceruza, … A fotóművész fénnyel hozza létre 
alkotását, de nem szükségképpen a szeme, és 
fényképezőgépe elé táruló látvány másolásával. A 
képmódosítások technikai lehetőségei 
megszámlálhatatlanok, a fotóművészek kreatív 
fantáziája kifogyhatatlan. A filmes, és egyes 
digitális fotó-alkotások (nyomatok) sok 
kézimunkával készülnek, egyedi műalkotások. 21



  

Mennyi, és milyen (utólagos) képmódosítás 
elfogadható? (folytatás)

22

Picasso sem törekedett arra (ha egyáltalán modellek után festett), hogy 
minél pontosabban adja vissza az elé táruló látványt

Picasso: Avignoni kisasszonyok, 1906-1907
New York, Museum of Modern Art



  

Mennyi, és milyen (utólagos) képmódosítás 
elfogadható? (folytatás)

Művész-fotók

23

Vencsellei István: Aranyhomok 
(1974)

Vencsellei István: Anyám életfája 
(1984)



  

Mennyi, és milyen 
(utólagos) 

képmódosítás 
elfogadható? 

(folytatás)

Művész-fotók
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Dr Seres Géza: Akt felülettel 6.



  

Mennyi, és milyen (utólagos) képmódosítás 
elfogadható? (folytatás)

Művész-fotók

25

Dr Seres Géza: Illusztráció Borges „Isten betűje” c. novellájához

 A novella, és az illusztrációk kiállításáról Vitéz Ferenc ajánlója az alábbi linkeken érhetö el: 
ftp://staropramen.mokk.bme.hu/Language/Hungarian/Crawl/MEK/mek.oszk.hu/00400/00461/html/borges13.htm#xxviii  

http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=191&Itemid=55 

ftp://staropramen.mokk.bme.hu/Language/Hungarian/Crawl/MEK/mek.oszk.hu/00400/00461/html/borges13.htm#xxviii
http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=191&Itemid=55


  

Köszönöm megtisztelő érdeklődésüket, 
figyelmüket!

A jelen bemutató letölthető fotós portálomról   
( http://fotoagora.hu/ ):

( http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=1 )

                            Ugyanott megtalálhatók a 2012. évi Kutatók Éjszakáján                              
( http://fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=302&Itemid=58 )

                                          és a 2013. évi SeeScience fesztiválon                                               
 ( http://fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=319&Itemid=58 )  

elhangzott előadásaim bemutatói is. 
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