
Hobby 

Fotózzunk! 
Milyen, hobbynak is nevezhető tevékenység áll a legközelebb a kémiához? Ez 

a kérdés, vetődött fel a lap szerkesztői között. A válasz hamar megszületett: a 
fotózás. Igy ez lesz most induló sorozatunk témája. Igaz, lehetne azzal is érvelni, 
hogy a fényképezés optikai jelenség eredménye, es így a fizikához áll közelebb, de 
a képet megrajzoló fény a másodperc tört része alatt végzi el munkáját, a képi 
élmény mások számára is élvezhetővé tétele viszont igencsak hosszú idő. Itt pedig 
a kémiának jut a döntő szerep. De hadd térjünk a tárgyra: sorozatunk mindazokhoz 
szól akik a fotózást hobbyként űzik. Azokhoz, akik szívesen áldoznak időt és 
fáradságot annak érdekében, hogy egy jól sikerült képet büszkén felmutatva el-
mondhassák: "saját gyártmány". S teszik mindezt nem utolsósorban anyagi meg-
gondolásból. Nincs szándékunkban egy fotószakkönyvekből összeállított 
egyveleget darabokra szabdalva sorozatban közölni. Ennél jóval többet szeretnénk. 
Hogy mit? Bizonyára minden szenvedélyes fotós tudja, hogy Erdély szívében egy 
elég nagy kapacitású fotóanyaggyár működik. Nehezen hozzáférhető (külföldi) 
szaklapok színes oldalakon hirdetik a jobbnál jobb fotós nyersanyagokat. Komoly 
verseny folyik főleg a KODAK-FUJI-AGFA cégek között (a sorrend nem jelent 
feltétlenül rangsorolást). Igen ám, de bárhogyan forgatnánk a lapokat, sehol sem 
akadunk az AZO cég termékeire, ezek tulajdonságainak ismertetése. Hazai lapok-
ban még kevésbé. Egyik célunk tehát ezen anyagok gyakorlati ismertetése. Szeret-
nénk elérni, hogy tanácsok, ötletek segítségével a lehető legjobb eredménnyel 
tudják önök is kidolgozni ezeket az anyagokat. Második célunk részletezése előtt 
kérjük, jegyezze meg a következőket: amit ön is olvas, az nem szentírás. Önnek 
lehet egy jobb ötlete, egy ismeretlen hobbytársunknak pedig egy mégjobb. Próbál-
juk meg kihasználni a feklkínált lehetőséget, és cseréljük ki tapasztalatainkat, tegyük 
őket közkinccsé. Mindenki ötleteit szívesen vesszük. Megpróbálunk választ adni 
bármilyen, önök által felvetett kérdésre. Módunkban áll nagy tapasztalattal rendel-
kező szakemberek véleményét ismertetni. Szeretnénk, ha sorozatunk rugalmas 
lenne, alkalmazkodva az önök által felvetett kérdésre. Módunkban áll nagy tapasz-
talattal rendelkező szakemberek véleményét ismerteni. Szeretnénk, ha sorozatu-
unk rugalmas lenne, alkalmazkodva az önök igényeihez is. Várjuk leveleiket, 
észrevételeiket a következő címre: Imecs Zoltán,  Str.  Av.  Bádescu  Nr.  54, 3400 
Cluj.  Sorra fogjuk venni a fekete-fehér  majd a színes kidolgozást, de nem 
szeretnénk "FOTÓS ABC"-vé válni. 

Ennyi bevezető után térjünk a tárgyra: kombinát keretein belül működő fényér-
zékenyanyag-gyár igen széles termekskálát állít elő. Ezek száma meghaladja a 
százat. Találunk itt orvosi és ipari röntgenfilmet;  különböző mérőműszerekhez 
használatos technikai papírt és filmet; nyomdatechnikai anyagokat (tónusbontásra 
és színbontásra alkalmas filmeket); moziipari anyagokat, és a lista vegén amatőrök 
számára készülő fotóanyagokat. Mindezekhez előállítanak vegyszerkészleteket is. 
Minket leginkább az amatőr anyagok érdekelnek. Találunk közöttük fekete-fehér 
negatív filmet négy érzékenységi fokozatban, különböző méretben; fekete-fehér 
fordítós filmet amatőr filmesek számára; fekete-fehér  fotópapírt  ötféle felülettel, 
ötféle érzékenységi fokozatban; színes negatív filmet valamint színes fotópapírt. 
Ezeken kívül elég sok technikai anyagot fel tudunk használni, ha hozzá tudunk jutni. 
Egyelőre ennyit. Sorozatunk következő részében részletesebben ismertetjük a 
fekete-fehér  "AZO" filmek választékát és ezek kidolgozását. 
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