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A fotográfusokat a fényképezés feltalálása óta foglalkoztatja a probléma: hogyan lehetne 

olyan fényképet előállítani, mely közvetlenül azt a folyamatot és élményt adja vissza, 

ahogyan látunk? A választ mindannyian tudjuk: sajnos, sehogy.

Azért nem, mert van két alapvető különbség aközött, ahogyan a fényképezőgép, illetve 

ahogyan a szem „lát”. Az egyik különbség az, hogy a gépnek merev a tekintete, míg a 

látásunk letapogató, a látványon ide-oda ugrálva gyűjti be az összkép megalkotásához 

szükséges információkat. A másik, ezzel összefüggő különbség abban van, hogy 

tulajdonképpen nem is a szemünkkel, hanem az agyunkkal látunk: az agyunk kiegészíti és 

korrigálja mindazt, amit a szemünk lát – a gép azonban, értelemszerűen, nem teheti meg 

ezeket a korrekciókat. 

Van azonban még egy különbség az emberi látás és a kamerakép között: eltérő a látószögük. 

A merev tekintet vertikálisan kb. 60°-ot, horizontálisan kb. 90°-ot fog be (mármint a 

periférikus látással: a központi látókúp mindössze 4-5°-os). Nyilván ezzel függ össze, hogy a 

„normál” fényképek oldalarányai rendszerint ezt az 1:1,5 arányt követik. 

Csakhogy a szemünk mozog, s így már kb. 150°-ot tudunk befogni a látványból, ami az 1:2,5 

oldalarányoknak felel meg. Erre viszont a vonalperspektíva megtartásával már csak a 

lyukkamera képes, illetve egy régi, különleges nagylátószögű optika, a Hypergon, amelynek 

150° a látószöge; a mai nagylátószögű optikák legjobbjai is mindössze 125°-osak. A mozgó 

optikájú panorámagépek horizontális látószöge viszont szintén 150°. 

Ha a fejünket is elmozgatjuk, akkor már kb. 180-200°-ot tudunk befogni a látványból, s 

természetesen megtehetjük azt is, hogy elfordulunk saját tengelyünk körül. Ezt a „dervis-

perspektívát” imitálja az önmaga körül forgó, „panoptikum” fényképezőgép, amely tehát 

körképet ad; ennek adekvát befogadása az, ha a körpalástként meghajlított kép közepébe állva

nézegetjük.

*



Ezek után meghatározhatjuk voltaképpeni témánkat: mit nevezünk panorámaképnek? Első 

megközelítésben azt mondhatjuk, hogy azokat a képeket, amelyek oldalarányai meghaladják 

az 1:2 arányt. S hogy miért különlegesek ezek a képek? Azért, mert a panorámaformátum, a 

megnövelt oldalarány a szokásosnál nyilvánvalóbban mutatja meg, hogy a befogadás során a 

képet ugyanúgy letapogatva nézzük, mint ahogyan a valóságos látványokat – ezért érezzük 

annyira kiegyensúlyozottnak, megnyugtatónak a panorámaképeket. A szemünk szinte 

legelészik rajtuk.

Ez azonban bár szükséges, még nem elégséges definíció. Legalább hét különböző képfajtát 

sorolhatunk ide, amelyeknek mind megvannak a maguk technikai korlátai, s ebből eredően az 

esztétikai (befogadás-lélektani) sajátosságaik is.

Az 1989-es Arles-i Nemzetközi Fotókiállításon Joachim Bonnemaison bemutatta 

panorámagyűjteményének legszebb darabjait. A katalógus számára készített interjúban ő 

négyféle panorámakép-fajtát különböztet meg. Ebből indulok ki, s kiegészítem az általa nem 

említett technikákkal. 

1. Az első, legegyszerűbb eset a panoráma kivágat (panoramic view), ami voltaképpen egy 

„normál” fényképnek az 1:2 vagy nagyobb oldalarányú kivágata. Ma már léteznek a nagy 

formátumú gépekhez készült, 10x25 cm-es síkfilmkazetták és 6x12 cm-es rollfilmkazetták, s 

gyártanak nagylátószögű optikákkal fölszerelt gépeket 6x12, 6x17 cm-es, illetve 24x60 mm-

es képmérettel. (A filmrendező Wim Wenders készít pl. 6x17-es, gyönyörű panorámaképeket 

efféle masinával.) A panoráma kivágatban az okozhat gondot, hogy a nagylátószögű optika 

„elhúzása”, a meredek perspektíva sokszor zavaróan hat.

2. Bonnemaison második kategóriája az illesztett panoráma (panorama): ez úgy készül, hogy

az állványra tett gépet – lehetőleg az optikai tengely körül – elforgatva, normál vagy hosszú 

gyújtótávolságú optikával több felvételt készítünk, s ezeket utólag összeillesztjük. Itt már nem

lép föl a nagylátószögű optika „torzító” hatása, viszont az összeillesztés szinte mindig 

meglátszik; kissé zavaróan hat az is, hogy az egyes elemek más és más nézőpontból 

készülnek, a befogadás során viszont egyetlen nézőpontból nézzük őket. 

3. Bár Bonnemaison nem említi, nyugodtan ide, vagyis az illesztett panorámák körébe 

sorolhatjuk azt az esetet, amikor az egyes képek nem ugyanarról a pontról készülnek, hanem a



felvétel során a gépet visszük arrébb. Ezt zavaró hatás nélkül csak a géptől ugyanakkora 

távolságra lévő látvánnyal lehet megtenni (pl. fal, házsor stb.); a tárgytávolságon nem szabad 

változtatnunk. 

Mindkét esetben, az elforgatott és – még nyilvánvalóbban – az „elcsúsztatott” 

panorámafelvételek esetében is jelentkezik az idő problémája: a fényképet kulturális 

beidegződésből a „pillanatfelvétellel” azonosítjuk (ami mellesleg képtelenség, mert a 

legrövidebb idő alatt készült felvételnek is van időtartama: eleje és vége), ezekről a 

felvételekről viszont tudjuk, hogy az egyes részei különböző időpontokban készültek. 

4. Részben az idő problémája, részben a nagylátószögű optika (vagy lyuk) perspektivikus 

elhúzásának kiküszöbölése hívta életre a forgó panoráma (panoramic) technikáját – szinte a 

fényképezés feltalálásával egy időben, 1843-ban! Ennek az a lényege, hogy egy normál 

látószögű optikát, mely elé (vagy mögé) rést helyeznek, egy óraszerkezet segítségével 140-

150°-ban elforgatnak a tengelye körül. Az elforgatott optika a mögé helyezett filmre 

(régebben ezüstözött rézlemezre, hiszen dagerrotípiát készítettek – vagy papírnegatívra) vetíti,

kvázi „beszkenneli” a leképzett látványt. 

Ennek a megoldásnak az a hátulütője, hogy „elgörbíti” a síkokat – amit persze éppenséggel 

fölfoghatunk előnynek, az Alberti-féle vonalperspektíva meghaladásának is. Ezt a hatást úgy 

lehet megkerülni, hogy a modelleket (fürdőruhás nőket, katonákat, hogy talán közismert, 

klasszikus példákat említsek) egy körív mentén állítjuk föl: a síkba kiterített képen így szépen 

kiegyenesedik a sor. (Ennyit arról, hogy a fénykép a „valóság” mechanikus leképezése...) A 

forgó panoráma mesteri használója Josef Sudek volt; nálunk manapság Benkő Imre és Déri 

Miklós használja kreatívan, a szubjektív dokumentarizmus műfajában. 

5. Negyedikként említi Bonnemaison a körpanorámát (panoptic), amiről a bevezetőben már 

volt szó. 

6. Nem említi viszont, de a panorámahatású képek közé sorolhatjuk a célfotót, amely 

réskamera segítségével készül: egy óraszerkezet a filmet mozgatja egyenletes sebességgel. Itt

nem kevesebb történik, mint az idő átfordítása térbe, amint azt Kerekes Gábor Célfotó című 

képén is láthatjuk: a mozgó filmre egymás után, a beérkezésük sorrendjében „beszkennelődő”



lovak látványa a kész képen olyan, mintha egyetlen pillanatfelvétel rögzítődött volna egy álló 

filmen. (Újabb adalék a képlátvány és a „valóság” fotográfiai kapcsolatára.) 

7. S végül ennek egyik határesete, amikor magát a réskamerát is mozgatjuk, miközben a 

film is mozog; ezt nagy méretű festmények, gobleinek, freskók stb. reprodukciójához 

használják, mert így egyáltalán nincs perspektívatorzulás.

Biztosan léteznek még más panorámafajták is. Kincses Károly hívta föl a figyelmemet két 

másikra: 

8-9. Olyan lyukkamera, mely egyszerre több lyuk képét vetíti egymás mellé – vagy síkban, 

vagy egy körív mentén. 

10. S természetesen léteznek ál- vagy pszeudo panorámaképek is. 

Végezetül érdemes megjegyezni, hogy különleges hatást érhetünk el azzal, ha bármelyik itt 

említett technikával nem horizontális, hanem vertikális képet készítünk. A 19. századból 

viszonylag kevés ilyen képpel találkozunk, de például Josef Sudek gyönyörű képeket 

készített így, s Déri Miklós és Benkő Imre is gyakran él ezzel a technikával. 

   


