
Most éppen ott tartok, hogy újra tanulok fényképezni.  Digitálisan. A film elhagyásával, a digitális 
képrögzítés feltalálásával és iszonyatosan gyors elterjedésével új korszak kezdődött a fényképezés 
történetében.  Megjelentek az olcsó és mindentudó fényképezőgépek, amelyeken a zöld ponton kívül 
nem kellett beállítani semmit, csak nyomkodni  a gombot. Mégcsak belenézni sem kellett.  S 
megjelentek az utcákon, a tereken, a rendezvényeken, egyszóval mindenütt a fényképezőgépet 
maguk elé tartó milliók és azóta is fényképeznek rendületlenül. 

Én is vettem egy ilyen digitális gépet, de nem az olcsóbbik fajtából, hanem egy drágább 
tükörreflexeset, hogy adott esetben lencsét is tudjak cserélni rajta és azt lássam a keresőjében, ami  
majd a képen is lesz. Hogy úgy lássam, mint a régi és méregdrága filmes gépeimmel. Ráállítottam én 
is a zöld jelre és lődöztem a képeket. A kompozíción kívül semmit sem kellett állítani rajta, a gép 
automatikája mindent beállított helyettem.  Nem volt ezzel semmi baj, mindaddig, amíg kint a 
szabadban, akár napsütésben, akár borongós időben  fényképeztem. De jöttek az ellenfényes 
szituációk, amikor fekete sziluettek lettek a képeken az emberek, jöttek a benti rossz fényviszonyok, 
amikor a gép állandóan fölnyitotta a vakut és rám akarta erőszakolni, hogy vakuval fényképezzek, 
mert az adott fényviszonyok között másképpen nem lehet. Színházban, hangversenyen mégsem 
vakuzhatok és különben sem szeretem a vakuval készült képeket, mert szembevilágít mindent, mert 
egysíkú a fénye.  Arról nem is beszélve, hogy a képeken nem azt a pillanatot láttam viszont, mint 
amikkor én megnyomtam a kioldógombot.  Történt egyszer, hogy egyik kollégám esküvőjén az ifjú 
pár felé hintett rizsre elkezdtek gyülekezni a környékbeli galambok. A raj első galambja odaért a 
vőlegény feje fölé, én abban a pillanatban klikk, ez gyönyörű kép lesz. Egy frászt! Tudják hol tartott ez 
a galamb a képen? A vőlegény mellkasának magasságában.  Tehát  az expozíció  kezdete és 
megvalósulása között annyi idő telik el, amíg egy galamb az ember feje fölül, mégha gyors ereszkedő 
repülésben is, a felsőteste magasságába jut. Ha a másodperc töredéke is, akár csak egy 
tizedmásodperc, de az már nem az a pillanat, amit én el akartam kapni. Én elkaptam ugyan, de a gép 
nem. Késett. Ha egy tizedmásodpercet, akkor annyit, de késett. 

Kezdtem rájönni, hogy a gépre nem szabad rábízni semmit. A beállításoknál a zöld zónát el kell 
felejteni. Vettem egy még drágább fényképezőgépet, amelyhez kaptam egy használati útmutatót, jó 
vaskosat. Több mint ötszáz oldal. Ilyen terjedelemben családregény vagy történelmi regény is lehetne 
akár. Ezt olvasom most. Tanulmányozom. Hogy az írók is megértsék: új nyelvet tanulok. Digitális, de 
nem automata nyelvet. S ezen a nyelven szeretnék majd a jövőben megszólalni.  


