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Fotózzunk! 

Mielőtt az A-03 és az FX-10 hívókkal szerzett tapasztalataimat közölném, 
hadd ismertessek részletesen egy hívót, melyet megjelenésekor, a hetvenes 
évek közepén, Járai Rudolf az évszázad előhívójának nevezett. Neve MAXI-
FEN, megalkotója Szentirmai Jenő. A hívó lényeges tulajdonsága, hogy igyek-
szik teljes mértékben kihasználni a film érzékenységtartományát. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy fekete-fehér  negatív filmet egy bizonyos 
mértékig alul lehet exponálni, majd egy hosszabb hívás során elérhető a lehető 
legjobb fedettségű negatív, mely megőrzi egy "normál" film tulajdonságait. Ezt 
az eljárást erőltetésnek, "pushirozásnak" nevezik. A módszer elterjedését a 
nyugati cégek kísérletei tették lehetővé, előállítva nagy érzékenységű és jól 
erőltethető nyersanyagokat. Ilyen például a KODAK T-MAX film, mely többféle 
érzékenységgel kapható. így például a T-MAX 3200-as (=36°DIN) a saját 
hívójával 45°DIN-es filmként dolgozható ki. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
éjszaka, egy utcai lámpa fényénél kézből, kb. 1/125 idővel is lehet exponálni. 
Ilyen körülmények mellett is, a képen hihetetlen részletek figyelhetők meg. A 
forszírozás  technikáját a színes anyagoknál, még a színes diánál is lehet 
alkalmazni, persze csak a megfelelő filmmel és munkamódszerrel. 

Ilyen körülmények között, figyelembe véve, hogy a fent említett anyagok 
számunkra elérhetetlenek, jelentőssé válik a MAXIFEN. A szerző eredetileg a 
15°DIN-es ORWO filmhez találta ki, egyesítve a nyersanyag nagyon finom 
szemcsézetét a hívóval elérhető 24°DIN-es érzékenységgel. A magas érzé-
kenységű anyagok előnyei közül a legfontosabb a gyenge fényviszonyok közötti 
használhatóság valamint a rövid expozíciós idő, illetve szűk rekesz által nyújtott 
jobb eredmény. A hívó eléggé kontrasztosan dolgozik, de az árnyékokban is 
sok részletet tartalmaz. 

Megfelelő papír és hívó kiválasztásával jó eredmény érhető el kis méretben 
is. Nagyítások készítéséhez, éppen kontrasztja miatt kiváló. A szemcsézet nem 
roncsolódik, a rajz rendkívül éles. Az általam végzett "100 lejes" kísérlettel 
21 °DIN-es AZO filmet 30°DIN-re exponálva minden kis részlet élesen jelentke-
zett a 25-szörös nagyításon. A hívó jól kihasználható, majdnem amíg kifogy az 
üvegből. Én egy év után vettem elő már használt hívót, és tökéletesen dolgozott, 
íme az összetétel: vízmentes nátrium-szulfit  80g, hidrokinon 3g, Fenidon 0,3g 
és benztriazol 0,02g, mindez 1 I oldatra. Nagyon fontos a szulfit minősége, 
valamint a fenidon és a benztriazol pontos adagolása. Ez utóbbiak 1 %-os oldat 
formájában is tárolhatók, így pontos kimérésük egyszerűbb. 



A továbbiakban ismertetem a szerző által megadott előhívási táblázatot, 
mely ORWO NP filmekre vonatkozik, 20°C-on. Az első oszlopban (+) a 
szükséges érzékenység növelés van megadva DIN°-ban. 
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Mivel ez esetben is érvényes az előző rész végén tett megjegyzés, miszerint 
az ORWO-anyagok fogytán vannak, lássuk, mit nyújt a hívóval az AZO film. 
Feleki István fotóművésztől kértem tanácsot. Ő állandóan 30 0 DIN körül dolgo-
zik, és híve a MAXIFEN-nek. 

Először is minden egyes emulziót ki kell próbálni, még mielőtt komolyabb 
munkához fognánk. Jelentős különbségek adódhatnak különböző sorozatszá-
mú és azonos típusú filmek között. 

Tapasztalata szerint a 21°DIN-es filmet 21°DIN-re exponálva az előhívási 
idő 8-9 perc 21°C-on. 24°DIN-re exponálva 16 perc, 27°DIN-re exponálva 22 
perc, 24°C-on és 30°DIN-re exponálva 25-30 perc 24°C-on. A kísérletezés 
szükséges, mivel a film szerint változhat a kontraszt, valamint fátyolosodás 
léphet fel, A 24°DIN-es AZO filmet 27°DIN-re exponálva 24°C-on 13 perc alatt 
igen jó minőségű negatívot kapunk. Persze itt is érvényes a hívási idő hossza-
bítása a 3. filmtől kezdődően, rendszeres mozgatás mellett. De ezek már 
egyéni tapasztalattól függő kérdések. 

Szovjet filmmel is használható a módszer, de óvatosan, mert könnyen 
beszürkül a film. Ez úton is köszönöm Feleki  úrnak a tanácsokat, és kívánok 
sok sikert a kísérletezéshez. 
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