Volt egyszer egy eljárás...
A hagyományos fényképészeti képmódosító eljárások egyik hajtása az iztohéliának
nevezett technika, mely már szakállas műfaj. Klasszikus lépéseit a lengyel származású D.
Romer több mint félévszázaddal ezelőtt kidolgozta, lényegét a szakirodalom elvi
részletességgel tárgyalja. (Szőllősy-Csörgeő: Képmódosító eljárások, Fotólexikon 1963,
Dékán István: Képmódosítások, labortrükkök, stb.). E módszer sosem tartozott a szimpla
fogásokból álló és hirtelen kivitelezhető eljárások közé, nem említve a nagyformátumú
filmek beszerzési nehézségeit és költségeit.
Engem, mint alkotó fotográfust e műfaj már régen is vonzott, mert kreatív lehetőségei
csábítottak további és utólagos beavatkozásra. A több kép egyesítésének lehetősége, a tónus
lépcsők, azok határainak kiterjedése, darabszáma, a színek, tónusok befolyásolása
kimeríthetetlen lehetőségeket nyújtott, és nyújthat mindazoknak, akik hajlandóak
megismerkedni az izohélia készítéshez szükséges speciális nyersanyagokkal, fogalmakkal,
eszközökkel és gyakorlatilag is megvalósítható lépésekkel. Foglalkoztatott a módszer
„gépesítése” és a nagyméretű síkfilmek használatának kiváltása. Kísérletezésbe kezdtem
középformátumú síkfilmek és 35 mm-es színes diafilmek használatával, ami később bevált.
Így egyben nemcsak az előállítási technológiát, hanem a kész képek arculatát is sikerült
megváltoztatnom. A „miniatürizálás” miatt célszerszámokra lett szükségem, melyeket
megterveztem és kiviteleztem, a gépi forgácsoló munkákat pedig kiviteleztettem. Ezúttal is
bátorító hatású lehet az a humorizáló mondás, miszerint - a tudás szempontjából - csak az
olyan dolog nehéz, amit még nem tudunk. Tehát, ha a feltételek és a hozzávaló ismeretek
összeállnak, sok minden könnyen elvégezhetővé válhat, így az izohélia technika - akár
napjainkban - is! E témában szándékozom nosztalgiát ébreszteni alkotótársaimban, és
részletezni azokat a hagyományos kidolgozási módosításokat, melyeket ötletadó
segédeszközeimmel együtt ezúttal közreadok.
Remélem, hogy a digitális fényképezés elterjedésének ellenére a hagyományos
képátköltésnek totálisan soha sem szűnik meg a létjogosultsága, mert az alkotói kézművesség
érvényesülése egyben a művészi törekvésű fotók létrehozását is magába hordozza. Ahogyan
egy festő sem képzeli, hogy művei számítógépek segítségével készülhetnek, úgy a fotográfus
sem szolgáltatja ki magát döntően a számítógépes képfeldolgozó programok káprázatának.
(Annak ellenére, hogy a számítógépes programokat is a hagyományos képmódosító
eljárásokat jól ismerő szakemberek írták.)
A fotónál maradva, annak minőségét tekintve, tudjuk, hogy szép számmal léteznek
alkotás színvonalú fényképek, melyek műtárgy jellegűek és sugározzák alkotójuk
kreativitását, helyzetfelismerő képességét, gondolkozását, manipulációs készségét, ötleteit.
Ilyen eltökélt szándékú, művészi indíttatású fotók készítésében értékkiemelő tényező a kép
egyedisége. E tekintetben sem lehet kérdéses, hogy zömében emberi beavatkozással
megalkotott fotóról vagy számítógéppel elkészített, majd kinyomtatott printről van-e szó.
A szóban forgó technika visszaidézését célzó törekvésem után most már valóban a
módosított izohélia technikáról és annak technológiájáról szólok.

I. Az izohélia technikával készített fotó fogalma
Izohélia technikával készített képmódosított fotón - legyen az színes vagy monokróm,
papírkép vagy dia - nincsenek fokozatosan átúszó, valóságszerű árnyalatok. Itt a kép a
lépcsőzetesen érintkező, határozott kontúrok mentén találkozó szomszédos homogén
tónusokból áll, melyeknek fedettségét vagy színét tetszőlegesen tudjuk megválasztani,
foltbeli alakját és kiterjedését maszkok kialakításával befolyásolni. A folyamat kiindulási
stádiumában jelen van a spontaneitás varázsa, melyet vagy elfogadunk, vagy elképzelés
szerinti mértékben módosítunk a laborálás sajátos eszközeivel (expozícióidő sorozat
átmásoláskor, kitakarás, beégetés, maszkolás, montázsolás, retus). Ez a kiindulási helyzet az
egész folyamat legpikantérikusabb pontja, lehetőséget provokálva önmagunktól
önmagunknak a kreatív beavatkozásra.
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Zsiborás Gábor (†) FTC válogatott kapusról készített felvétele módosítás nélkül.

Izohéliázott változat D. Romer klasszikus módszerével készítve.
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II. Módosított izohélia technikával készített fotó egyszerűsített
példája
Ha egy színes diakockának a jobb felét kékre, a bal felét sárgára szeretnénk elkészíteni,
akkor arra az egy kockára kétszer kell exponálni. Először a diakocka bal felét ki kell takarni, jobb
felét pedig kék fénnyel meg kell világítani. Másodszor a jobb felét kell kitakarni, a bal felét kell
sárga fénnyel megvilágítani. A kitakarás és expozíció szempontjából hasonló a helyzet akkor is, ha
egy fekete-fehér fotópapíron szeretnénk - a kéket és a sárgát helyettesítő - sötétebb, illetve
világosabb szürke tónusokat elérni. (Természetesen ekkor fehér fénnyel végezhető a művelet.) A
példából kiviláglik a dolog egyszerűsége; annyi expozíció, annyi takarás (maszkkal) és annyi
pontos illesztés szükséges egy módosított izohélia technikával készülő képhez, ahány színt vagy
fekete-fehér tónust szeretnénk rajta látni.

III. Síkfilm illesztő furatainak elkészítése (1. ábra)
A kiinduló eredeti kópia másolata (VI. pont 10.oldal), valamint a takaró maszkok (VIII.
pont 11.oldal) 6x9-es síkfilmre készülnek. A későbbi munkák során a pontos összeillesztések
(szendvicselések) miatt azokat illesztő furatokkal kell ellátni. Erre a célra szolgál az.alábbi ábrán
bemutatott fúrókészülék.

A) fúrókészülék alsó (acél, barnítva)
B) fúrókészülék felső (acél, barnítva)
C) betét, a fúró kifutásához (gőzölt bükk)
D) összeszorító csavarok (3db recézett M6)
- 2, 6 mm átmérőjű csigafúró
2.ábra.(4.oldal) fúrási fázisban (kézi amerikánerrel) mutatja a síkfilmekkel sötétkamrában
megtöltött, összeszerelt
fúrókészüléket.
E) 2.6 mm-es csigafúró vezető perselye (bronz)
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IV. Síkfilm befogó készülék komplett (3.ábra)

F) 3.0 mm-es átmérőjű tájoló furatok diakészítéshez (függőleges helyzetben való
rögzítéskor 7., 8. ábra a 6.oldalon és leírás IX. pont alatt a 12 oldalon)
G) a két felet összevezető, sötétkamrában is érzékelhető csapok. E két felet (acél,
barnítva) 2 db M6-os recézett csavar szorítja egymáshoz. Látható még a 4. ábrán, 9.oldalon,
üresen maszk nélkül. A hatlapfejű csavarok 10.ábrán (O) 9.oldalon, és 13. ábrán a 8.oldalon
bemutatott esetekben kellenek, ez lehetővé teszi a speciális negatívtartó nagyítógépbe
helyezését.
A síkfilm befogó készülék az alábbi munkafázisokat szolgálja:
- a hozzá tartozó két üveglap síkban tartja a filmet
- biztosítja a síkfilm pontos helyzetét a kiinduló eredeti kópia elkészítésekor (6. ábra
7.oldal és VI. pont 10.oldal )
- biztosítja a síkfilm pontos helyzetét kontaktoláskor (VII. pont 10.oldal)
- biztosítja a kész takaró maszkok (VIII. pont 11.oldal) pontos helyzetét átvilágításkor
- dia készítésnél (7., 8. ábra 6.oldal, 9.ábra 7.oldal), és papírkép készítésénél egyaránt
(10.ábra 9.oldal, 11, 13. ábra 8.oldal).
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V. Síkfilm befogó készülék tájoló csapjai (5. ábra)

H) 2,6 mm-es átmérőjű, a készülékbe sajtolt edzett acél tűgörgő. Helyzetük pontosan
megegyezik a fúrókészülékben (2. ábra 4.oldal) kifúrt síkfilmek furatainak helyzetével. A két csap
aszimmetrikusan van elhelyezve, hogy a síkfilmet csak egyféleképpen lehessen behelyezni. Így
garantált, hogy az emulzió jó irányba álljon. A csapok túlérnek a készüléken, így egyben
tájolódnak a nagyítógép alapdeszkájába süllyesztett 2db furatban. Az alapdeszkán tájolt síkfilm
befogó készülék látható a 6. ábrán (7.oldal). Az 5. ábra (fennt) bal alsó sarkában látható egy
határozott letörés. Ez hasonló célt szolgál, mint a gyárilag felvágott 6x9-es síkfilmeken
alkalmazott ékes bevágás (sötétkamrában való eligazodást).
Í) 4db 3mm-es átmérőjű, készülékbe sajtolt acél tűgörgő, melyek a lazán behelyezendő
üveglapokat tartják a helyükön. Ebben, másodfunkciós szerepként - hossztengely irányában - a 2.6
mm-es átmérőjű csapok is részt vesznek.

VI. A kiinduló eredeti kópia elkészítése
A képmódosításra kiválasztott negatívot vagy diát behelyezzük a nagyítógép
negatívtartójába. Az alapdeszkán rögzíthető síkfimbefogó készülékben (IV. pont, 5.oldal) lévő
filmre elkészítjük a kiinduló eredeti kópiát. Ennek nyersanyaga lehet bármilyen fekete-fehér
tónusos film, melyet annak rendje-módja szerint kidolgozunk. Pankromatikus anyagról lévén szó,
a teljes sötétségben való eligazodást megfelelően segítik a síkfilmbefogó készüléken lévő furatok.
A fúrókészülék és kézi fúrógép használata „pankromatikus sötétségben” (sötétzöld szűrő) vígan
elvégezhető.

VII. Kontaktolás
Ennek a műveletnek nyersanyaga ortokromatikus nyomdatechnikai litf-film, melynek
gradációját lúgos hívóban a „sok” hidrokinonnal 15-20 gamma érték közé lehet emelni. A vörös
fényben végzendő munkálatok (filmvágás, készülékbe helyezés, hívás ellenőrzés) itt kezdenek
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gyerekjátékká válni, már csak felnőttes kitartásra van szükség. A síkfilmbefogó készülék
üveglapjai közé a kiinduló eredeti kópiát felülre, a mellé szendvicselt nyomdatechnikai filmet
pedig alulra helyezzük, a komplett készüléket csavarokkal összeszerelt állapotban rögzítjük, vagyis
tájoljuk az alapdeszkán lévő segédfuratokban való helyezéssel. A fúrókészülékben kifúrt filmek - a
már említett aszimmetrikus lyukelhelyezés miatt - automatikusan jó irányba állítják az emulziót.
Következhet a nagyítógép fényével való megvilágítás, kidolgozás és szárítás.
Ezzel a módszerrel készítünk több darab, különbözően (röviden, hosszan) megvilágított
kontaktot. Ekkor elérjük, hogy rövid expozícióval kevés rajzolatú üveges felületű, hosszú
expozícióval pedig sokrajzolatú, kevés átlátszó felületű fedett felvételeket kapjunk. Természetesen
a közbenső fokozatokat közbenső expozíciókkal érjük el. Ezt a többdarabos, lépcsőzetesre alakított
expozíciósorozatot külön-külön addig kontaktoljuk, míg maximálisan fedett (átlászatlan) és
tökéletesen átlátszó (üveges) filmeket nem nyerünk. Ekkor kell eldöntenünk, hogy hány tagból
álljon expozíciósorozatunk. A későbbi példánkban szerepeljen egy négyes lépcsőzetű expozíció
sorozat. Mivel a végtermék mindig egy darabbal több lesz (VIII.pont, 11.oldal), így most öt színnel
vagy tónussal felépíthető kép lehetőségét tervezhetjük. Tehát ha a felkeményített
expozíciósorozattal készen vagyunk, elkeresztelhetjük azokat elsőgenerációs félmaszkoknak,
rövidítve E1, E2, E3, E4 jelölést adva nekik. Ekkor a munkával félig készen is vagyunk.

VIII. Takarómaszkok készítése és egyéb tudnivalók
A kész négydarabos első generációs lépcsőzetesre alakított félmaszkokat még egyszer
utoljára le kell kontaktolnunk. S ekkor megkapjuk a másodgenerációs félmaszkokat is.
Elkereszteljük ezeket M1, M2, M3, M4 jelzésűeknek. Még mielőtt a végső csoportosítás
szisztémájáról szólnék, itt sűrítem be a folyamatba, hogy az aktuális beavatkozásokat (montázs,
fekete alkoholos filctollas vagy festékes kifedések) ekkortájt célszerű elvégezni.
Nos nézzük a kész takarómaszkok készítésének szisztémáját, miként kell az első és
másodgenerációs takaró maszkokból azokat összerendezni?
E1 önálló marad
E2 párja az M1 lesz
E3 párja az M2 lesz
E4 párja az M3 lesz
M4 is önálló marad
Így alakul ki négyből öt (mindig eggyel több) maszk, melyek a színek vagy tónusok
használatát teszik lehetővé. Ennek a módszernek van egy velejárója, ami a lépcsőzetesen érintkező
kontúrok mentén vékony vonalképződés formájában jelentkeznek. Oka az innen-onnan származó
illesztési pontatlanság, ami végül is a módszer sajátossága. Egyrészt grafikai, másrészt
szolarizációs vonalak keletkezését sejtő, de nem ritkán domdorműves (relief) benyomást keltő
hatású. Végül is a fenti csoportosítás szerint végeztünk a kitakaró maszkok elkészítésével. Az E1
és M4 félmaszkok önállóan funkcionálnak, a párosok együttesen garantálják minden képfelület
egyszeri lépcsőzetes megvilágítását. Természetesen lehetséges szándékos kihagyásuk is. Ekkor
értelemszerűen adódik: ha bármelyik maszkot kihagyjuk, az a dián feketét, papíron fehéret
eredményez. A nagyítógép fehér fényével való átvilágítás pedig a papírképen okoz feketét, dián
ugyanakkor átlátszó (fehér) képrészleteket. Használatuk (IX. és X. pontok,12.oldal) sorrendje
tetszőleges.
Egy kis meditációval élve könnyen megérthető a példánk lényege, már ami a
takarómaszkok készítését és használatát illeti. Egy negatív és egy pozitív lépcső (E2+M1, stb.)
„szendvics” különbsége, valamint az önálló maszkok (E1 és M4) képezik azt a szabad felületet
(rést), melyeket pontos cserélgetés, illesztés és a többszörös expozíció (5 alkalom) végső képünkre
vetít. A többi felület teljesen fedett, funkciójuk a kitakarás.

- 12 -

Ha a kész elsőgenerációs kemény maszkokról külön-külön lágy filmre, vékonyra
exponálva, lágy hívóban kontaktolással másolatokat készítünk, és egymásra illesztve lenagyítjuk,
akkor megkapjuk a hagyományos izohélia technika által nyujtott képet ( Zsiborás Gábor… című
illusztráció). Itt a szendvicselt lágy filmtónusok összeadásából keletkeznek a kész képen kialakult
lépcsők.
S most fogjunk hozzá a végtermék elkészítéséhez!

IX. A diakészítés eszközei és módszere
Egy kb. 40x100 cm-es asztalt (J) a 7. ábrán (6.oldal) bemutatott módon „megterítünk”. Itt
már speciális eszköz csak a K jelölésű rögzítő-tájoló segédlap. Ezt a segédeszközt a 8. és 9. ábrán
(6.,7. oldal) vehetjük szemügyre, talán különösebb magyarázat nélkül. Az M jelű ¼”-os
állványcsavar rögzíti az egy filmkockára több felvételt exponálni tudó szögkeresős
fényképezőgépet ( Nikon FE-2). A 3 mm-es átmérőjű feltűző acél tűgörgőket függőlegesen tartó
laposacél (N) facsavarozással van rögzítve. Ez tájolja 3. ábrán (5.oldal) látható F jelölésű furatok
segítségével a síkfilmbefogó készüléket. A 2 db szimmetrikus elrendezésű vaku megvilágít
bármilyen fehér felületet, s az onnan visszaverődő egyenletes szórt fény átvilágítja a síkfilmbefogó
készülékben lévő – élesre állított – takarómaszkot. A makroobjektív Cocin tartójában pedig olyan
ütemben cserélgetjük az L jelölésű színes (Cocin) fóliákat, amilyen ütemben a további
takarómaszkokat. A korábban már említettek szerint, szűrő nélkül fehéret, maszk kihagyással
feketét tudunk előállítani.
Dia nyersanyagot elképzelésünk szerint bármilyet választhatunk, de kezdetben
gyakorlatozni megfelel legolcsóbb is. Itt csak vakufénymérővel boldogulunk, de a színes fóliák
használatát nem lehet figyelmen kívül hagyni. A maszkon át érkező fényt a váz vakufénymérője
nem tudja értelmezni, a 7. ábrán (6.oldal) látható kábelek itt csak szinkronizálnak.

X. Papírképkészítés eszközei és módszere
A papírkép lehet: fekete-fehér, RA-4 színes, ha még kapható; CIBA. Feltételezve a
laborálási lehetőségeket ott, ahol a 10. ábrán (9.oldal) bemutatott felszerelések adottak.
O – speciális negatívtartó (gőzölt bükk), 13.ábra (8.oldal).
P – feltűzőcsap (acél, barnítva),
R – 2db recés fejű facsavar a síkfilmbefogó készőlék beszorításához,
S – gyártástechnológiai furatok, a sarkokban történő befekvés egyszerű kialakításához.
Ugyanúgy, mint a diakészítésnél, itt is a fotónyersanyag mozdulatlanságát és a takarómaszkok
pontos helyzetbe hozását kell megoldani. Az utóbbit ráadásul többször. Az alapdeszkán
elhelyezett fotópapírt egy fémkerettel és csipeszekkel könnyű mozdulatlanul és síkban tartani. A
maszkok tájolásához szükséges eszközöket – levezetésképpen – még vázolom. A 11. ábrán
(8.oldal) látottakat tekintsük egy robbantott ábrának, ahol az O jelű speciális negatívtartó úgy van
kialakítva, hogy pontosan helyettesítse az eredetit, és megoldja a pontos helyzetben tartást. Ennek
segédeszköze a 12. ábrán (13.oldal) látható feltűzőcsap. Az M8 menetes végét kis átalakítással
(befúrni és menetelni) rögzíteni kell a nagyítófejet tartó csapon, a kihegyezett vége pedig segít
helyére vezetni az illesztő furattal ellátott speciális negatívtartót (O). Csak a kettő darab R jelölésű
facsavar enyhe kézi meghúzásával kell a lötyögés-mentességről gondoskodni.
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Befejezésül: Az általam készített és alkalmazott eszközök – a bemutatott fotókon keresztül
– szemléltetik működőképességüket. Ugyanakkor nem merev receptek, szolgáljanak ötletül kinekkinek felszereléséhez, lehetőségeihez, alkotó kedvéhez és idejéhez.

Herbst Rudolf
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