
Mi van a táj mögött? 

Egy negatív világ a 35 mm-
es kamera negatívján. Kifor-
dított világ.
Fordított világ. Képkeresés.

A street fotós Chris Allan
első kísérlete arra, hogy tájképeket készítsen. Mégpedig speciális techniká-
val, infravörös szűrőt és negatívot alkalmazva, annak érdekében, hogy meg-
ragadja a látható tartományon túli (720 nanométerig terjedő) világot. 
A lombok vakítóan fehérek, az égbolt drámaian sötét és van valami egészen
túlvilági ebben a moccanatlan csendben, ami persze betudható annak is,
hogy a ezek a képek, bár napfénynél készültek, hosszú záridőt igényeltek. 
Az infravörös tájkép nem létezik, csak a negatív felületén. Az infravörös táj
gyönyörködteti a szemet, mert bár soha nem láthatjuk, lényegét tekintve
azonos azzal, amit megszoktunk. Ez egy kilúgozott táj, egy tájeszencia. 

Ez a különleges technika rávilágít arra, hogy mennyire fontos a szűrő, hogy
valójában mi magunk vagyunk a szűrő és mi döntjük el, hogy mit engedünk
be és mit nem. A belső szűrőnk teszi a képet igazán jó képpé.  Itt nem csak
arra gondolok, hogy perspektívát választunk, hogy komponálunk, hogy meg-
várjuk a megfelelő pillanatot, kiválasztjuk a szöget, a fényt és így tovább,
hanem – mert ez idáig csak a technikai oldal volt – hogy legbelül valahol na-
gyon mélyen átlényegítjük az élményt, átformáljuk, animáljuk, hogy a végén
egy jó kép legyen (vagy szöveg legyen, vagy zene legyen). Valószínűleg te-
mérdek belső szűrő működik lelki optikánkban, és ezek megfelelő kombiná-
ciója adja meg a kulcsot ahhoz, hogy például egy infratáj jó vagy sem.

95Nagy Krisztián Tódor

M E G VA K U L N I  

A  TÁ J B A N

ufo20_8.qxp_Layout 1  15/09/20  12:00  Page 95



Folyóiratunk a 
NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM és az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
anyagi támogatásával jelenik meg. 
Terjeszti a Budapesti, a Nemzeti és a Vidéki HIRKER RT. és alternatív terjesztők

Szerkesztők
JÁSZ ATTILA – Csendes Toll (főszerkesztő)
PAPP MÁTÉ (költészet rovat: mahbija@gmail.com, zene online rovat)
REICHERT GÁBOR (főszerkesztő-helyettes, kritika rovat: reichertgabor87@gmail.com)
SZÉNÁSI ZOLTÁN (próza rovat: szenazol@gmail.com)

Lapterv és műszaki szerkesztés
SELLYEI TAMÁS OTTÓ

Munkatársak
BUCSI-KOVÁCS ANIKÓ, HEGEDŰS GYÖNGYI, MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR, SZILÁGYI MIHÁLY

Online
FEHÉR ENIKŐ, HEROLD RENÁTA, KERTAI CSENGER, MAKÁRY SEBEST YÉN, SZŰCS BALÁZS PÉTER 

Tiszteletbeli munkatársak
BUJI FERENC, CSEKE ÁKOS, MONOSTORI IMRE, MUZSNAY ÁKOS

ÚJ FORRÁS
IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT
ALAPÍTÓ A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRA

Megjelenik évente tízszer
Alapítva ezerkilencszázhatvankilencben
Alapító főszerkesztő: PAYER ISTVÁN

Szerkesztőség: 2836 Baj-Szőlőhegy 2722/4
E-mail: jasz.attila@ujforras.hu. Interneten olvasható: www.ujforras.hu
Előfizethető az Új Forrás szerkesztőségi címén. Előfizetési díj egy évre 5000 Ft.
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Kiadja a József Attila Megyei Könyvtár. A kiadásért felel: Új Forrás Kiadó Nonprofit Kft.
Készült a Sollers Kft. nyomdájában Tatán.
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