Karszí és Barlang, 1978. évf. I — II. füzet, p. 25— 30., Budapest

Borzsák Péter

A BARLANGI FÉNYKÉPEZÉS VILÁGÍTÁSI TECHNIKÁJA
ÖSSZEFOGLALÁS
A barlangok fényképezése több olyan sajátos világítási problémát vet fe l, melyek elsősorban barlangokban
merülnek fel. Ezekkel az általános szakirodalom nem foglalkozik. A szerző — az alapvető fotográfiai ismere
tekre támaszkodva — részletesen tárgyalja a vakufény, a magnéziumfény, a villanyfény és a karbidlámpa
felhasználási lehetőségeit és korlátáit a barlangok fényképezésénél. Ezekkel kapcsolatban ismerteti és szám
példákon keresztül is bemutatja az expozíciós adatok meghatározására vonatkozó számításokat.
A barlangok fényképezése sok olyan technikai
problémát rejt magában, melyek gyakorlott fotósok
nak is fejtörést okozhatnak. A legtöbb gondot kétség
kívül az állandó sötétség, illetve az ennek követ
keztében szükséges mesterséges megvilágítás és az
expozíciós adatok meghatározása jelenti. A barlan
gokban szokásos különleges világítási eljárások
máshol szinte sohasem használatosak, emiatt az ide
vonatkozó számítások az irodalomban csak részben
és elvétve fordulnak elő. Ez a cikk azok számára
készült, akik a fényképezés alapvető ismereteivel
már tisztában vannak, és barlangban is szeretnének
fényképezni.
Ha valahol, itt igazán elmondható, hogy mun
kánk eredménye nem elsősorban a fényképezőgép
től függ. Az természetesen külön előny, ha objektívünk rajza elsőrangú, de — mint látni fogjuk
a felvételek legtöbbje állványról készül B idővel,
így a zárszerkezet egészen egyszerű is lehet. Nagy
szerepe van a jó állványnak, hiszen fontos, hogy ott
tudjunk felállni vele, ahol a legjobb a nézőpont.
A pillanatfelvételeket is jobb állványról készíteni,
mert a gyenge világításban a képhatárokat és az éles
séget elég nehéz beállítani. A felvételek előkészítése
sok időt és megfontolást kíván. Nagyobb teret ölelő
képeknél sokszor egy órába is telik, amíg eljutunk
a tényleges fényképezésig, a megvilágításig. Ezt
mutatjuk be részletesebben a következőkben.
Sok vakuvillantás egymás után
Először nézzük a leggyakrabban használt mód
szert. A fényképezőgépet
vagy gépeket - áll
ványra tesszük. Lámpánk fényénél beállítjuk a kép
határokat és az élességet, majd eldöntjük, hogy
/. kép. Egymás után több vakuvillantássál készült
felvétel ( Vass Imre-barlang)
Fig. 1. Picture made with a succession o f flashes
( Vass Imre Cave)

honnan akarjuk a témára a fő- és derítőfényeket
adni. Ezeket a helyeket bejárjuk, és ha lámpáinkat
ott hagyjuk, a keresőben megfigyelhetjük a fények
alakulását. Ezután a lámpákat a fényképezőgépek
mögé és a képen kívülre helyezve elfordítjuk, hogy
annak közvetlen fénye ne essen a fényképezendő
területre. A gépet B időre állítva kinyitjuk, és a
sötétben elbotorkálunk az előzőleg kiválasztott
helyekre. Onnan — egy örökvakut kézzel elsütve —
megvilágítjuk az adott részletet. Egy helyről több
ször és több irányba is villanthatunk, így egy ésszerű
határon belül egész nagy termet is kivilágíthatunk.

A félhomályban nyugodtan átmehetünk a gépek
előtt, csak a vaku parázsfény lámpáját kell kezünk
kel eltakarni. Tehát egyáltalán nem kell a képet
egyetlen helyről világítani, hanem a témától függően
az egyes képződményeket, képződmény csoportokat
külön-külön világíthatjuk meg, behúzódva egy-egy
nagyobb sziklatömb vagy cseppkőoszlop mögé.
(1. kép.)
Azt, hogy egy helyről egy képrészletre hányat
villantsunk, a következő képlettel lehet kiszámolni:

kulcsszáma állandó. Kicsit több munkával elkészít
hető számolóléc vagy számolótárcsa alakban is.
Mindkettő a 2. képen látható az előző számpéldára
beállítva.
Ha az ilyen sok villantással készülő képen
a
terem méreteinek érzékeltetésére — ember is szerepel,
akkor azt mindig a géptől távol helyezzük el, hogy
a képnek csak kis részét töltse ki. A modell számára
keressünk kényelmes testhelyzetet, lehetőleg háttal
vagy sziluettbe állítva, mert így a kisebb bemozdulások nem olyan zavaróak. (3. kép.)
Szinkronizált vakuvillant ások

vagyis kerekítve 10 villantásra van szükség. Ne
feledkezzünk meg róla, hogy a vaku kulcsszáma
a film érzékenységétől függően változik.
Ez a képlet elég nehézkesen használható a hely
színen, azonban otthon könnyű belőle táblázatot
készíteni úgy, hogy egy táblázaton belül a vaku

Ha képünkön mozgás is van — ember, vízfelület,
csónak stb. — az előző módszer nem használható.
A sok egymás utáni villantás — épp úgy, mint a
természetes fényben a hosszú expozíció
például
egy csobogó, csillogó patakfelszínt tompa beton
felületté merevít.
Itt csak úgy érünk célhoz, ha a képet különböző
helyről megvilágító vakukat egyszerre villantjuk el,
vagyis az összes villantást szinkronizáljuk. Ez nem
is olyan egyszerű feladat. Az utóbbi időben nálunk
is kapható a National gyártmányú örökvakukhoz
szinkronizáló készülék. Más vakuk — pl. az
Unomat egyes típusai — szervó üzemmódra is át
kapcsolhatok. Ez azt jelenti, hogy ha egy vakut
fényképezőgépünk szinkroncsatlakozóján keresztül
elvillantunk, akkor a többi vaku ennek a fénynek
a hatására elvillan. Itt a fő- és derítőfény viszonyát
különböző teljesítményű vakukkal, a vakuk darab
számával vagy a tárgytól való távolságukkal állít
hatjuk be.

2. kép. Számolótárcsa és számolóléc a villantások
számának meghatározásához

Fig. 2. Counting clisc and slide-rule fór the determination of the number of flashes

n — a villantások száma
F — a fényrekesz
L — a vaku és a megvilágított tárgy távolsága
méterben
K — a vaku kulcsszáma
Pl.: ha 8-as fényrekeszt használunk, és az adott
részletet egy 18-as kulcsszámú vakuval világítjuk
meg 7 méter távolról, akkor képletünk szerint:
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3. kép. Egymás után több vakuvMániással készült
felvétel ( Fekete-kő-barlang)

Fig. 3. Picture made with a succession o f flashes
( Fekete-kő Cave)

A kis méretű ceruzaelemes örökvakuk kulcsszáma
elég kicsi, a nagy teljesítményű örökvaku pedig
nagy terjedelme miatt nem praktikus, és ára is
magas ahhoz, hogy például három-négy darabot
egyszerre elvillantsunk. Ezért jó hasznát vehetjük
ilyenkor a kis méret mellett nagy fényt adó egyesvakunak. Példaképpen összehasonlítva, ha 18 DINes színes diafilmre fényképezünk, akkor egy Natio
nal PE 300 típusú örökvaku kulcsszáma 21, ezzel
szemben az időnként nálunk is kapható Sylvania
M3B kékbúrás egyesvaku izzó kulcsszáma 50. Az
egyesvakunak további előnye, hogyy sokkal lágyabb
megvilágítást ad, mint az örökvaku. Ez azért van,
mert a tükre lényegesen egyszerűbb, sokkal nagyobb
szögben szórja szét a fényt, és a falakról jóval több

fény verődik vissza, mint a jól irányított fényű
örökvaku használatánál. A legtöbb egyesvaku
készüléknek a tükre összecsukható, vagy levehető,
így tovább növelhetjük a fényszögét. Ha tükör
nélkül használjuk az egyesvakut, akkor kulcsszámát
kb. 30%-kal csökkenteni kell, ami egy rekeszérték
nyitásnak felel meg. (4. kép).

4. kép. Szinkronizált örök- és egyesvakukkal készült
felvétel ( Tapolcai-tavasbarlang)
Fig. 4. Pici üres made by operáting respectively
electronic strobe and single flash units synchronized
with the camera (Tavas Cave at Tapolca)

Ha több különböző vakut villantunk el egy hely
ről, akkor ennek az eredő villantásnak a kulcs
számát a következő képlettel számolhatjuk ki:
Ke

F K í + K f T ............ + K *

Ke — az eredő kulcsszám
K,, K2, . . . . Kn — az elvillantott vakuk kulcsszáma.
Pl.: ha 3 darab vakut villantunk egyszerre, egy hely
ről, a vakuk kulcsszámai: 20, 24 és 30, akkor a
képlet szerint:
Ke = F,20r +~242T~302
43,3
tehát az eredmény az, mintha egy darab 43-as
kulcsszámú vakut használtunk volna.
Egyszerűsödik a képlet, ha több egyforma teljesít
ményű vakuval dolgozunk:
Ke K T n
K — az elvillantott vakuk kulcsszáma
n — az elvillantott vakuk darabszáma.

Pl.: ha 3 darab vakut villantunk el egy helyről,
egyszerre, és mindegyik kulcsszáma 30, akkor a
képletbe helyettesítve:
Ke = 30 / 3~ = 51,9
tehát olyan a megvilágítás, mintha egy darab 52-es
kulcsszámú vakuval dolgoztunk volna.
A szinkronizált vakuvillantásokat kombinálhat
juk további villantásokkal. Az állványon lévő fény
képezőgépet kinyitjuk B idővel. Szinkronizált
vakukkal megvilágítjuk a képnek azt a részét, ahol
a mozgás van. Ezután a kép többi részét
a már
ismert módon: az örökvakut kézzel működtetve
még tovább is megvilágíthatjuk. Ez utóbbit úgy kell
csinálni, hogy a képnek az a része, ahol a mozgás
van, már ne kapjon többet fényt. Tehát a szinkro
nizált vakukat, ha azok örökvakuk, akkor ki kell
kapcsolni, vagy el kell venni onnan, ahonnan a
mozgást megvilágították. Arra is vigyázni kell, hogy
az ilyen képen szereplő mozgó embereknél ne
legyen lámpa.
A magnéziumfény
Valószínűleg a barlang az egyetlen hely, ahol még
mindig használják fényképezésre ezt az egykor
nagyon népszerű világító anyagot. Tény, hogy elég
kényelmetlen vele dolgozni, és nem is egészen
veszélytelen. A mindennapi életben legnagyobb
veszélye az, hogy könnyen tüzet okozhat, de a
barlangban ez teljesen kizárt. Rendkívül nagy fénye
miatt akkor használjuk, ha vakuval a túl sok villantás már nem gazdaságos, tehát nagy termek, magas
folyosók esetén. Ilyenkor is bő megvilágítás, és
nagyon szép lágy fényhatás érhető el vele.
Kétféle formában lehet használni: 0,2 0,3 mm
vastag szalagként, vagy por alakban.
Szalag alakban úgy használjuk, hogy vashuzalból
hajlított kis kampót akasztunk egy sziklarepedésbe,
és erre akasztjuk a megfelelő hosszúságúra vágott
magnézium szalagot az egyik végénél fogva. A másik
végét célszerű laposra elkalapálni a könnyebb be
gyújtás végett. Az így fellógatott szalagot karbid
lámpánk lángjával meggyújthatjuk. A szalag lassan
ég el, felfelé szálló nagy füsttel, ezért úgy kell el
helyezni, hogy a gomolygó füst ne érje el a fény
képezendő területet addig, amíg az egész szalag el
nem égett, vagyis ameddig világos van.
A magnézium port általában valamilyen oxidáló
anyaggal — pl. káliumnitráttal — összekeverve
használjuk. A keverék begyújtásához vattából kis
fészket csinálunk, és ebbe szórjuk a port. Papírcsík
közvetítésével gyújthatjuk meg a vattacsomót.
Vigyázzunk, hogy mire a láng a magnéziumporhoz
ér, lépjünk hátra, mert az oxidáló anyaggal kevert

5. kép. Magnézium villanóporral készült felvétel
(Csarnó házi-barlang)
Fig. 5. Picture made by using magnesium flash
powder (Csarnóházi Cave)
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magnéziumpor nagy lobbanással, hirtelen ég el.
Ennek is nagy a füstje. Égési ideje kb. 1/10 1/30
másodperc, ezért nem túl gyorsan mozgó embert
vagy csónakot stb. is fényképezhetünk vele. (5. kép).
A fényképezőgépeket természetesen itt is állvá
nyon használjuk B idővel. Mind a szalaggal mind a
porral világíthatunk egyszerre több helyről is, de itt
még jobban kell ügyelni arra, hogy az egyik a másik
füstjét ne világítsa meg.
Az elégetendő magnézium mennyiségét legegysze
rűbben úgy számíthatjuk ki, ha itt is bevezetjük a
vakunál megszokott kulcsszám fogalmát. A mag
nézium villanópor kulcsszámát a következő képlet
tel lehet kiszámítani:
s

K

4,63-2*

KCi

K
a villanópor kulcsszáma
s
a film érzékenysége DIN szerint
G — a keverékben lévő magnézium súlya
grammokban
Pl.: 20 DIN-es filmre fényképezünk 10 gramm
magnéziumot tartalmazó villanóporral. A képlet
szerint a keverék kulcsszáma:
20

K
4,63 • 2 6 É 10 * 147,6
A szalag alakban elégetett magnézium kulcsszáma
a villanóporként elégetettnek kb. 60%-a.
A magnéziumport, illetve a keveréket célszerű
otthon kimérni megfelelő adagokba. A magam
részére fekete-fehér fényképezéshez káliumnitrát és
magnéziumpor 1 : 1 súlyarányú keverékéből 20
grammos adagokat készítek. Ez éppen elfér egy
színes diapozitív fémdobozába a begyújtáshoz szük
séges vattacsomóval együtt.
Színes felvételekhez a villanópor nem alkalmas,
mert az oxidáló anyagok a lángot elszínezik. Tiszta
magnéziummal
akár szalag, akár por — készít
hetünk műfényfilmre felvételeket. Annak ellenére,
hogy a magnézium színhőmérséklete kissé magasabb
nem fontos korrekciós szűrőt használni. Ez azért
lehetséges, mert a barlangot csak műfényben szem
léljük, így szemünknek pontos színösszehasonlítási
alapja nincs.
1 illanyfény és karbidlámpa
Végezetül meg kell említeni, hogy barlangban is
kihasználhatjuk hosszú expozícióval az adott vilá
gítást, amelynél közlekedünk vagy dolgozunk.
A villanyvilágításnál látszólag könnyű fényképezni,
de nagyobb tereknek olyan egyenetlen a megvilá
gítása, hogy jobban járunk, ha vakuval vagy mag
néziummal dolgozunk.
7. kép. Karbidlámpák fényénél készült felvétel
( Szemlö-hegyi-bar/ang )
A fényképek Borzsák Péter és Prágai Albert felvételei.
Fig. 7. Picture mailé in the light o f acetylene lamps
(Szemlőhegy Cave)
The pliotograplis have been taken by Péter BORZSA K
and Albert PRÁGAI.

6. kép. Villanyfénnyel készült felvétel (Baradlabarlang)
Fig. 6. Picture made in electric light (Baradia Cave)
Ezzel szemben kisebb részletek megörökítésére
mind a villanyfény, mind a karbidlámpa fénye jól
felhasználható. Előnyük, hogy az apró részleteknél
fontos fényhatások — az árnyék, a vízcseppek csil
logása stb. — gondosan, jól beállíthatók, nem úgy
mint a vakunál. Nagy előny az is, hogy a fényt
pontosan meg tudjuk mérni. Az előnyök ellenére
— mivel egy barlang jellegét ritkán határozzák meg
apró részletek — az adott világítás felhasználása
inkább csak kiegészítő szerepet játszik a barlangok
fényképezésében. (6. és 7. kép).
Borzsák Péter
1065 Budapest
N agym ező u. 51.

ILLUMiNATiÖN
TECHNOLOGY OF PHOTOGRAPHING
IN CAVES
Photographing in caves has aroused a number of
specific problems one is faced with prímarily underground, in caves. These are nőt dealt with in
the relevant literature. The author, relying on the
fundamentals of photography, discusses in detail
the possibilities fór using flash, magnesium light,
electric light and acetylene lamps in photographing
underground and points out their limitations as
well. In this connection he expounds the calculations fór the determination of exposure data, illustrating them by concrete examples.

O TÉXHMKE OCBEIlíEHHfl IIPM
<I>OTOrPAOMPOBAHHH B nEIIJEPAX
B CBA3 H c (J)OTorpa(j)HpoBaHHeM b neutepax B0 3 HHKaeT p«A cneitH^HHecKHX npoÖJieM ocBemeHHB,
BCTpeHaiomaiomHXCH npenMymecTBeHHO b nemepHbix ycuoBHflx. 3 thm h npoÖJieMaMH b jnuepaType
em e hhkto He 3 aHHMajica. A bto p cTaTbH — 6 a 3 Hpyacb Ha ocHOBHbie (j)OTorpa(l)HHecKHe 3 HanHH —
noApoŐHO paccMaTpHBaeT bo 3m o )khocth npHMeHeHHfl H OrpaHHHeHHH HCn0 JIb3 0 BaHHH BCnbimeK,
MarHHeBbix jiaMn, 3 JieKTpHHecKHX jiaMn h KapÖHnHbix JiaMn ajih ocBemeHHa c|)OTorpa(t)HpyeMbix
npeAMeTOB b ycjiOBHax (J)OTopacl)npoBaHHH b nemepax. B CBH3 H C 3 THM OH H3 JiaraeT MeTOJ3,HKy BblHHCJieHHÍí, HanpaBJieHHbix Ha onpeaeJieHne 3 Kcno3 HUHOHHbix jtaHHbix, HJijnocTpHpya eé na KOHKpeTHbix
npHMepax.

BARLANGI FÉNYKÉPEK KIÁLLÍTÁSA
Társulatunk a TIT Természettudományi Stúdió
val közösen, annak budapesti épületében, ismeretterjesztő fotókiállítást rendezett Borzsák Péter és
Prágai Albert felvételeiből. A 72 nagyméretű fénykép
elsősorban a magyarországi kiépített, látogatható
barlangokat mutatta be, de szerepelt néhány érde
kesebb kiépítetlen hazai barlang is. A kiállítást
„Föld alatti ösvényeken” címmel dr. Kessler Hubert
nyitotta meg, és a megnyitó után előadást tartott
„Magyarország idegenforgalmi célokra kiépített
barlangjai” címmel, a kiállítók 6 x 6-os színes
diapozitívjeinek kíséretével.
A kiállítás Budapesten 1978. szeptember 4-től
28-ig volt nyitva. Utána a jósvafői kultúrházban
volt két hétig látható, majd a TIT vidéki szerveze
teinek közvetítésével kelt vándorútra.
B. P.

A lillafüredi Forrás-mésztufabarlang. Borzsák P. és
Prágai A. fényképe a „Föld alatti ösvényeken” című
kiállítás anyagából
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