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Folytatjuk előző számunkban 
megkezdett írásunkat a digitá-
lis világban megjelenő új lehető-
ségek feltárásáról a fekete-fehér 
fényképezés területén.

● Teremtsünk rendet!

Ritkán fotózok olyan géppel, 
amelyik csak jpg-ben rögzít, így 
kénytelen vagyok egy olyan kép-
pel demonstrálni a fekete-fehér 
tónusmódosulásokat a különfé-
le eljárások során, amely inkább 
színesben mutat, de színvilága 

miatt alkalmas a prezentáció-
ra. Az első képen (5/1) a Canon 
Ixus 80 IS teljesen automata be-
állításaiban látható a kép. A szí-
nek jellegtelenek, sem telítettség, 
sem dinamika nincs. Az ebből 
készíthető fekete-fehér állomány 
a deszaturálással (5/1a) elég si-
ralmas, a tónusok összemosódott 
képét eredményezheti csak. A 
kék üveg beleolvad a lila háttér-
be, a sárga alig válik el a naran-
csoktól. Gondos előbeállítással, 
ami egyrészt –1 fényértékes alex-
pozíciót, a saját szín beállításban 

pedig +1,5 értékben megnövelt 
kontrasztot és +2 telítettséget, 
továbbá a tetőablakon keresz-
tül kapott borult éghez igazított 
fehéregyensúlyt jelentett, már a 
valóságnak megfelelő színképet 
kaphattam (5/2). Ez a kép, ha 
színesben hagyom, akár megfe-
lelő is lehetne. Ha erre kérjük az 
egyszerű színtelenítést, legalább 
a kép alsó részében viszonyla-
gos tónusrendet lehet teremteni. 
A zöld, a sárga és a narancs kö-
rül azonban még komoly problé-
mák adódnak (5/2a).

A Photoshop egy kevéssé is-
mert, ám igen hasznos eszköze, az 
image > adjustments > selective 
color alkalmazása a megoldás a 
további előkészítéshez. Az esz-
közzel a hat színcsatorna mellett 
a fehérek, a feketék és a semleges 
tónusok színezését lehet külön-
külön szabályozni a CMYK szín-
rendszerben. Ez azt jelenti, hogy 
az alapbeállításokhoz, azaz a 0 
értékhez képest az egyes színke-
verő csúszkákon az ahhoz tartozó 
szín mennyiségét lehet megnövel-
ni a plusz értéket növelve, illetve 
annak komplementerét a mínusz 
felé, ezzel a színtorzulásokat ki-
egyenlíteni. Nagyon fontos, hogy 
a method beállítás absolute le-

gyen (lásd a 2. ábrát)! Mindemel-
lett az egyes csatornák fedettségét 
is szabályozhatjuk a legalsó, fe-
kete (black) csúszka alkalmazá-
sával.

Az 5/3 kép beállításai a követ-
kezők voltak a jó fekete-fehér 
alap eléréséhez:

• reds – Cyan-0, Magenta+22, 
Yellow-0, Black-0 (A narancs szí-
nekben a bíborok megemelésével 
erőteljesebb, a vörös felé hajló 
színt kaphattam.)

• Yellows – Cyan-0, Magenta-0, 
Yellow-0, Black-0 (A zöldek sár-
gatartalma miatt nem volt értelme 
hozzányúlni a sárga színhez, mi-
vel azzal a zöldet is változtattam 
volna. Zöld a CMYK rendszerben 

= sárga + kékeszöld. A zöldet vi-
szont sötétíteni kell a fekete-fehér 
végeredmény végett.)

• greens – Cyan+45, Magenta-0, 
Yellow+27, Black+70 (Itt érezhe-
tő az erőszakos belenyúlás a zöld 
színcsatornába.)

• cYans – Cyan-0, Magenta-0, 
Yellow-1, Black-41 (A párna szín-
világa pontosan jött, csak világo-
sítani kellett a fekete csúszka le-
húzásával.)

• blues – Cyan-0, Magenta-0, 
Yellow-0, Black+52 (Az üveg 
kékjét nem volt értelme megvál-

toztatni, csupán a fedettségét nö-
velni.)

• magentas – Cyan-30, Magen-
ta+19, Yellow-35, Black+37 
(Ebbe a csatornába a fal színe 
miatt kellett durván belenyúlni. A 
kékeszöld csökkentésével vörö-
set lehetett hozzátenni, a sárgáé-
val meg kéket. Emellett növeltem 
még a bíbor csatorna erősítésével 
is a lilás színezetet, a megfelelő 
fedettséget pedig a fekete növelé-
sével értem el.)

A semleges csatornákhoz nem 
volt értelme hozzányúlni, azok 
maradtak az alap 0 értéken.

Az eszköz korlátain belül ma-
radva nem találtam még mindig 
megfelelőnek az alapképet a fe-
kete-fehér átalakításhoz, így a 
kép további alakításon esett át az 
image > adjustments > hue/satu
ration eszközzel (lásd 3. ábra).

Az 5/4 kép master, tehát az 
összes színcsatornát érintő beál-
lításait nem használtam, miként 
a reds és a magentas színekét 
sem. Azokat rendben lévőknek 
ítéltem.

A Yellows csatorna telítettsé-
gét (saturation) +17 értékben 
növeltem. A greens fedettségét 
is a lightness –40 beállításával. 
A cYans telítettségét (saturation) 
azért kellett növelni +34 érték-
ben, mert világossága a lightness 
+29 értékű emelésével kicsit ki-
fakult.

A blues csatornát csupán telítet-

tebbé kellett változtatnom a satu
ration +32 beállításával.

Így jutottam el a végleges be-
állítású, színes alapképhez. Ha 
ezt a képet színtelenítjük, az 

A hosszú évek alatt formálódott, majd tökéletessé vált, filmalapú 
fekete-fehér fotózás a digitális felvételezés térnyerésével alapjaiban 
változott meg. Még a gyakorlott fekete-fehérezők számára is új kihí-
vást jelent a megváltozott képtranszformálási eljárások értelmezése 
és gyakorlati alkalmazása.

▲ 5/1 kép 5/1a kép ▲

▲ 5/2 kép ▲ 5/2a kép 2. ábra ▼ 5/3 kép ▼

3. ábra ▲
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alsó részeket már egészen jó 
tónusarányokban kapjuk. Ves-
sük csak össze az 5/2a képet az 
5/4a-val! A plüssvirág azonban 
rámutat az eljárás gyengeségé-
re. Vegyük sorra – az 5/4 képet 
alapul véve – a lehetséges átala-
kítási eljárásokat. Szeretném fel-
hívni a figyelmet arra, hogy ezek 
az eljárások lehetnek minden to-
vábbi fekete-fehér átalakításaink 
alapjai.

A preset legördülő menüben 
előre beállított színszűrőket al-
kalmazhatunk. Azt mondhatom, 
hogy a monochrome alapbeállí-
tás szinte sosem alkalmas a cél-
jainknak, mert a gyári előállítások 
egy átlagos szempontnak felelnek 
meg. 

Az 5/4b képen látható alapbeál-
lítás az alapkép 100%-os fedettsé-
gét preferálja. A constant csúsz-
kán ezt szabályozhatjuk. A plusz 
irányba világosítunk, a mínusz 
felé pedig sötétítünk. Az azonban 
rögtön látható, hogy már a virág 
tónusai is mennyivel jobban elkü-
lönülnek. Csekély állítással azon-
ban még tovább javítható a kép 
tónusvilága.

Ez persze rá is világít az eszköz 
korlátaira (5/4c kép). Mivel csak 
az RGB színekben állíthatunk, a 
kék csatorna sötétítésével a háttér 
is elsötétült kissé a szín kéktartal-
ma miatt. Ugyanezért nem lehet a 
vöröset sem sötétebbre venni. Bí-
bor = kék + vörös!

Az eszköz elsősorban az egy-
szerűsége miatt alkalmas gyors 
konvertálásra. Érdemes próbál-
kozni az előre beállított szűrőkkel, 
és esetleg finomítani rajtuk.

● Fekete-fehér eszköz
images > adjustments > Black & White

Ez az eszköz az egyik legizgal-
masabb lehetőség a Photoshopban 
a CS2 verzió óta. Viszont na-
gyon óvatosan kell kezelni, mert 
a teljes színcsatorna-választékba 
könnyen bele is keveredhetünk, 
és erős színhatásokat okozhatunk, 
ami csúnya lehet a végső képen. 
Az 5/5a kép az eszköz alapbeállí-
tásai szerint látható.

Az alapkép esetében az eszköz 
ezekkel a beállításokkal nem iga-
zán megfelelő. A preset legördülő 
menüben gyári szűrő beállítások 
találhatók elég széles választék-
ban. Érdemes végignézni őket egy 
adott kép esetében, melyikkel ér-

hetünk el számunkra megfelelő 
eredményt. Ennél a képnél azon-
ban saját beállításokkal lehetett 
közelíteni egy alkalmas tónus-
képhez.

Ez látható az 5/5b képen. A 
reds +10 értékkel a szirmok és 
a barnák, a Yellows +105-re nö-
velésével a virág sárga belse-
je is megfelelő tónust kaptak. A 
greens erőteljes, –70-re csök-
kentésével a szár is a helyére ke-
rült. A cYans-t a párna miatt kel-
lett +157-re emelni, a blues-t 
viszont az üveg miatt kellett –70-
re csökkenteni. Itt jelentkezik is a 
színhatás probléma. Az üveg ké-
keszöldtartalma miatt zavaró tó-
nusarányok jelentkeznek a kékek 
sötétítésekor. Ugyancsak élesebb 
a kelleténél a szár kontúrja a sár-
gák világosítása miatt, a világos-
zöld szín ugyanis sok sárgatarta-
lommal bír. A magentas-t viszont 
a háttér miatt kellett +96-ra növel-
ni, még akkor is, ha ezzel a szir-
mok is kissé világosabbak lettek.

● Átmeneti térkép
images > adjustments > gradient map

Általában ezt tartom számomra a 
legalkalmasabb eszköznek a fe-
kete-fehér átalakításokhoz. Az 

▲ 5/4 kép 5/4a kép

▲ 5/4b kép: Red+40, Green+40, 
Blue+20, Constant-0

5/4c kép: Red+45, Green+45, 
Blue-10, Constant+4 ▲

5/5a kép: Reds+40, Yellows+60, 
Greens+40, Cyans+60, 

Blues+20, Magentas+80

5/5b kép ▼

▲ 4. ábra

▼ 5. ábra

▲

▲

● Csatornák keverése 
images > adjustments > channel mixer

Az eszköz az RGB színcsatornák 
egymáshoz való viszonyát sza-
bályozza. Ezen az elven működ-
nek a fényképezőgépekbe épített 
virtuális színszűrők is, előre be-
állított értékekben. Ezzel extrém 
színezéseket állíthatunk be a szí-
nesben hagyott képeken, viszont 
a monochrome kapcsolót aktivál-
va viszonylag egyszerűen szabá-
lyozhatjuk fekete-fehér képeink 
tónusait, a színcsatornák fedett-
ségének szabályozásával. Plusz 
irányba világosíthatjuk az adott 
színt, illetve a mínusz felé sötétít-
hetjük.
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revers-zel negatív képbe kapcsol-
hatjuk az eredményt. Az átmene-
ti ablak melletti nyílra kattintva 
nyílik le a különféle előre beállí-
tott átmenetek választéka (lásd a 
6/b ábrát!). A kis, jobbra mutató 
nyílra kattintva egy menü jelenik 
meg, ebből számunkra a preset 
manager a legfontosabb, hiszen 
az általunk beállított átmeneteket 
itt nevezhetjük el úgy, hogy meg-
könnyítsék számunkra a továb-
bi felhasználások alkalmával az 
előkeresésüket. Az előre beállított 
átmenetek között található egy 
black, white elnevezésű. Ez a 
gyári alapbeállítás. Ez egy új pár-
beszédpanelen ellenőrizhető, amit 

A K ablakban állítsuk át az ér-
téket 100%-ra! Így egy teljes ská-
lájú, 100–0%-ig tartó, lineáris 
átmenetű fekete-fehér tónusátme-
netet kapunk a képeinkre. A new 
gomb megnyomásával ezt ment-
hetjük is a többi beállított közé. 
(Ezt a panelt becsukva lesz majd 
lehetőségünk a preset managert 
újra elérni, és ezt az átmenetet a 
saját kedvünk szerint átnevez-
ni, az előbb említett módon.) Az 
5/6b képen szemmel látható a lé-
nyeges különbség az előbbi válto-
zathoz képest.

Az átmeneti sáv feletti csúsz-

kákkal az átmenet átlátszóságát 
lehet szabályozni, ennek a réteg-
maszk beállításánál van jelentő-
sége, ebben az esetben nincs. Fe-
kete-fehér tónustérképünket az 
alsó csúszkákkal szabályozhat-
juk, hasonlóan a levels menü-
höz. A bal oldali csúszka jobbra 
mozgatásával határozhatjuk meg, 
hogy melyik tónusértéktől indul-
jon ki a 100%-os feketedés, és 
értelemszerűen ugyanígy műkö-
dik a fehér oldal is. A bármelyik 
csúszkára kattintva megjelenő át-
meneti középpont szabályzóval 
a lineáris átmenetet tolhatjuk el 
a középtónusokban. Balra vilá-
gosíthatjuk, jobbra sötétíthetjük 
ezeket.

A kép is megkívánta ezt a be-
avatkozást. A fekete oldal hely-
zetét (location) csupán 1%-ra 
módosítva, és ehhez képest a kö-
zéppontét 50-ről 35%-ra áthelyez-
ve kaptam a számomra megfelelő 

végeredményt, amely az 5/6c ké-
pen tekinthető meg.

Mint látható, alaposan el lehet 
veszni a lehetőségek sokrétűségé-
ben. Fontosnak érzem, hogy min-
denki megtalálja a magának leg-
egyszerűbben kezelhető eljárást, 
de az egyéni fekete-fehér megjele-
nés iránti igényt érzem a legjelen-
tősebbnek. Össze lehet ugyan vet-
ni a három eljárás végeredményét, 
de mivel annyira szubjektív témá-
nak és kivitelezésnek tekinthetjük 
ezeket, vegyük inkább kiinduló 
példáknak. Témánként és igé-
nyenként változhat, hogy minek 
hogyan kell kinéznie. Sok esetben 
érdemes az első kettő eljárás akár-
melyike után próbaképpen még 
megnézni a képet a gradient map
ben is. RAW-ból fekete-fehérbe 
kibontott vagy szkennelt analóg 
állomány esetében meg kötelező-
nek is mondható. Erről azonban a 
következő részben…

▼ 5/6c kép

▼ 6/a–d ábra

▼ 5/6a kép  5/6b kép ▼ ▼

eszköz sokrétű alkalmazást tesz 
lehetővé. Egyrészt színes, vagy 
akár fekete-fehér (RGB szín-
vezérlésű) képeinket lehet ext-
rém színezésekre konvertálni, de 
rétegmaszkjaink átmeneti tó-
nushatárait is ezzel állítjuk be. 
Ezen az elérési útvonalon az esz-
köz egy kép szürkeskálás tónu-
sainak beállítását szolgálja. Az 
alappanelen (lásd a 6/a. ábrát!) a 
nagy ablakban látható a pillanat-
nyilag aktuális átmeneti beállítás. 
A dither kapcsolóval az esetle-
ges tónusvezérlési bizonytalansá-
gokat korrigálja a program, míg a 

az átmenetbe kattintva érünk el 
(lásd a 6/c. ábrát!). Az alul látha-
tó átmeneti sáv bal oldalán a kiin-
duló legsötétebb érték található. A 
csúszka négyzetébe kattintva ak-
tívvá válik lentebb a hozzá tarto-
zó színkijelzés. Ebbe újra belekat-
tintva a színbeállítási panel ugrik 
fel. A gyári alapbeállítás 90%-os 
legerősebb feketedést engedélyez, 
míg a fényekre engedélyezi a 0% 
fehéret. Ennek a beállításnak a 
képe látható az 5/6a képen. Mint 
látható, így nincs semmi dinami-
kája, hiányoznak az igazán erős 
feketék a képből.
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