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Feppania

Sikerülnek felvételei,

ha

Ultracromatica
tekercs, vagy csomagfilmen,
nagyitásai pedig:

Bpomupo
papiron készülnek.
Minden felületben .kapható!
Képviselet:

Salzep Endpe
Budapest, 11., Hold-utca 25.
TIII.fon I 13-4-48

~...>eapelli

II

DITMAR-klno DITMAR-klno DITMAR-kino

horizontális
paralaxis

kiegyenlitve

Vertikális
paral1axis
kiegyenlitve

látható a fény- változtatható
rekesz beál1itás sebesf>ég

és a filmméró-
scala.

változtatható
fényrekesz

-----------------------
DITMAR kino elönyelt megmagyarázzák Önnek a szaküzletek

Vezérképviselet Salzer Endre V., Hold-u. 25. Tel: 13-4-48. I
1.------------

Fenti ké_züléket készséggel mutatja be KINO

Telefon : 43-3-99

Kizárólag keakenyfilmmel foglalkozó azaküzlet

Filmkolcsönzés. Modern laboratorium.
Budapest. VIII .• Rákóczi-ut 23.

AMATEUR SERVICE



EXAKTA 4x615 cm

24x36 ?I~ll

az ideális kiskamera

Kapható minden jobb fotokereskedésben!

•• ~__évekkel előzi m~g korát, a legérzé-
~ . keny~b.b.é.s t~i:esen automahkus

megvliagltasmero

Kérje mindenütt

i e m e z e k e t, csomag és
tekercsfiimeket, ortho és
pan érzékenységben.

Kaphatók minden jobb fotoszaküzietben !

Magyarországi képviselet: Kulhanek H. A. Budapest, IV., Eskü-tér a. sz.

11111111111111111111111111111111111111111111

ElADO
111111111111111111111111111111111111111111111

Egy prizmás látcső 8x30
Görz - Calderoni féle,
kitünő karban. - Alkalmi

vétel. - Cim a kiadó
hivatalban.

Passepartout és keretet
készlftesSBO:

LOR ENZ-nél
Budapest, IV., Kdroly-körut 3. SZ.

Telefon I 40-S-63.

-
NAGY RAKTÁR és

NAGY VÁLASZTÉK
áll a nagybecsü vevőközönség
rendelkezésére négy üzletemben:

Szenes Márton
'otókereskedö

F ő ü z l e t: IV., Károly·kÖrul 16. - Telefon: 89-1-66.
Fióküzletek : VI., Teréz·körut 41. - Telefon: 12-4-71.
moatnUlnm8g; VI., Teréz-körut l/c. - Telefon: 25-9-65.

Ujpest, Árpád.út 62. - Telefon: 95-7-49.
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Vezető

márka!

ELLBOGEN FERENC
fényképészeti cikkek szaküzlete

Budapest, VII., Erzsébet-körut 33. sz.
(Royal-Orfeum mellett) Telefon: 44-0-13.

Összes fotócikkek állandó raktára I
H a s z n á l t,
régi gépét

csekély ráfizetéssel kicserélem.

HockésKiss
preciziós müszerészek

Fényképez6gépek
és töltötollak
szakszerű javilása

BUDAPEST,
IV., Kossuth Lajos-u. 1.

(Ferenciek bazárában)

T e Ie f o n: 89-7-45.
Mühelyünk elismert !

For~ulJon bizalommal honl.1I1



A világon mindenütt

mozigépek vezetnek !

Kapható minden jobb szaküzletben!

Hozzá I e g j o b b f e I y é t e II anyag a
MIM O S A keskeny film.

Ujra kapható a Rollex átalakltó 14
kaz&tla bármilyen falccal, ára P .-

Nem all.ap egJ/szeppe 8 felvételt Il.észlteni ?

vegJ/en C'J11imoda 2x4 filmet l

4 felvétel után nappali fény
nél megszakithaf;a felvételeit

Ára ugyanannyi mint
b á r m e I y márkás filmé.

Kapható mindenütt!

Yez l rképvlselet:

Silberer és Fornét Bálvány-utca 16. sz.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal.
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TELEFON: 82-5-88
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MEGJELENIK HAVONTA

fl·

MARCIUS HÓ

ELÓFIZETtSI DIJAK:

Egész évre . . . . • 6. - P
Félévre. . . . . . . 3. - P

Egyes szóm óra 50 fillér

Ausztria 1 shilling
Csehszlovókia 8 Csk

Romónia 40 le

Jugoszlávia . 12 D

A PHOTO-CLUB ÉS A B. S. E. FOTOSZAKOSZTALVANAK ÉS A BP. SZFÚV. VIZMOVEK
FOTOSZAKOSZTALVANAK HIVATALOS LAPJA

Miért van szükség szabályozható
elöhivásra?

Az utóbbi időben mindgyakrabban, sőt joggal
mondhatnók kizárólag kiegyenlítő hívóról olvasunk,
lehet az szaktanács, hirdetés vagy kép alatti magya
rázat, adat. A kiegyenlítés majdnem mindig a "fi
nomszemcsés" fogalommal függ össze, ami termé
szetesen főképpen a kisgép-nagykép szisztéma kö·
v~kezménye.

Ennek a problémának két főeredője is van:
egyik a modem felvéteii technika. A fotoművészet
nem rendelkezvén színek1.el, oly tárgyakat kíván
megörö,kíteni, melyeken a szinek hiánya nem zavar
es nem akadályoz a különben művészi felfogású kép
élvezetében. Ennélfogva kerüli a szinekben gazdag
témákat, ellenben annál szivesebben foglalkozik
olyan dolgok megörökítéséve1, melyek fényekben
bővelkednek. Az első eSf1(ben lapos világításról van
szó, a másodikban ellenfényről vagy legalább is
erős oldalfényről. Tudjuk, hogy ellenfényben úgy
szólván teljesen a fehér-fekete skálába olvadnak be
a szinek és így az ilyen felvételen nem érezzük a
hiányuk'at, hiszen a természetben sem látnók öket.

Ennek a technikának mi most már a következ.
ménye? Míg lapos világítású felvétel esetében a Ílé·
nyek aránya körülbelülI :100, addig egy ilyen ellen
fényben készült felvételen meghaladhatja az 1:1000
et is. Ez annyit jelent, hogy első esetben a lemez
legsötétebb pontja csak százszor fedettebb a legvi
lágosabbnál addig a másodikban ezerszer erősebben

fedett. Sőt belső, interieur-felvételek.!1él ez az arány
elérheti az 1:looo.ooo-t is. A negativlemez, film,
szintúgy a diapozitiv!emez is eléggé bírja ezeket az
erős fénykülönbségeket, annyira, hogy az említett
ellenfény-arányt is fel tudja d 19ozni, vagyis a ter
mészetnek megfelelő módon tudja az 1:1000-es ská
lát visszaadni. Igy jutunk a másik okhoz, mert:

Míg ól negatiVól!1yag ebből a szempontból elég
gé ruganyos, annál kevésbbé mondható ilyennek a
pozitiv papiros. Ez érthető, hiszen, míg a lemezen,
filmen csak egyszer, közvetlenül hatol át a fény, ad
dig a papiroson kétszer, szemünkbe azonfelül nem a
közvetlen fény jut, hanem csak az, amely a papir-

alapanyagról visszaverődik. Ennek következtében a
papiroson kifejezhető f~nyarány 1:lO·hez. Tehit il

lemez ehhez képest százszoros skáláját kell össze
szorítanunk úgy, hogy minden árnyalatnak hely
jusson. Ez természetesen lehetetlen. Meg kell en
nélfogva rövidítenünk a negativ skáláját akként,
hogy főleg a legfedettebb tónusokat teljesen elhagy
juk. Ez az elmélet vezetett arra, hogy oly előhívók

kal kisérletezzünk, melyek nem redukálnak erősen

és a túlexponált részeket is legalább annyira áttet
szővé teszik, hogy az átlátszó rés7ck nagyításköz
ben való túlexponálása nélkül is átdolgozhatók le
gyenek.

A kiegyenlítő hívók oly sok és jól bevált fajtá
ját ismerjük már, hogy nem kívánok velük részlete'
sen foglal,kozni. Közös és fel nem becsülhető tulaj
donságuk az, hogy a neg;1tivsblát alaposan meg
rövidítik, körülbelül a felére. Ez annyit jelent, hogy
az ellenfényskála lejavul 1:SOO-ra. Ez még mindig
nem ideális erredmény, de mégis lényeges könnyí·
tést tartalmaz.

Még a kiegyenlítőhívó használata mellett is ne
héz munka a nagyítás, hiszen ha <ll negativanyag és a
papiros fényfelvevő képessége ugyanaz lenne, akkor
is csak egy megvilágítá i idő hozna tökéletes ered
ményt, hát még ily nagy aránykülönbségek esetében.
Csupán arról lehet szó, minthogy százszázalékos
eredményt elérni úgysem tudunk, igyekezzünk meg
találni azt a megvilágítást, mely mellett az adott kö
rülmények között a maximális eredményt biztosítani
tudjuk. Más szóval: ki kell hoznunk a papiroson a
teljes fehér-fekete skálát. Ez a fentiel- után könnyű
nek látszik, mert az ötvenszeres hosszúsággal bíró
negativskálán csak el tudjuk a rövid papirskálát
helyezni, úgy, hogy se alul, se felül ki ne lógjon.
Annál nehezebb dolog ez a valóságban. Még ha
tegyük fel el is találtuk volna hosszas prób~$zcletez.·

után a helyes megvilágítást, az első két nagyítás
még csak jól sikerül, de a következők bizony, külö
nösen ha nagyalakú képekről van szó, már tónus
ban e1ütnek, mert használódik a hívó, esetleg meleg
szik, vagy kihül, brómmal :elitödik és így nem ka
punk egyformán kifogástalan darabokat. Hát még,
ha nem kísérleteztünk el1éggé alaposan és az első

nagyítások is kárbavesznek.
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A leggyakoribb hiba a nagyítások szürke, élet
telen volta. N em csillognak a csúcsfény k és nincse!
kellő mélységük az árnyékoknak. Oka ennek az
hogy a néha csak kissé túlexponált nagyítás előh;

vását be kellett szüntetnünk, nehogy a fehérek el·
piszkolódjanak. Ennek aztán az a következménye
hogy a söt:t részek nem bírnak ezalatt a számukr:
rövid idő alatt kihívódni és szürkék maradr,ak. En
nek az esetnek ellentéte az, amikor az expozicil
rövid és a hívás nyújtásával próbnljuk pótobi. Vilá
gos, hogy az ilyen "kinzásnak" csak kcmby, fél
tónusokban szegény kép lehet az eredménye.

Felve;ődött az a gondolat, hogy nem lenne-c
lehetséges a pozitiv képek megvilágítási hibáit vala
mikléppen ellensúlyozni. Főleg a túlexpozicióra vo
natkozhatik ez, mert a kellően meg nem világított
érzékeny anyagból többet ldhozni, mint ami benne
van, sem negativ, sem pozitiv alakban ne~ lehet
Viszont az alexpoziciónak azzal vehetjük elejét
hogy már eleve bőven, de legalább is kellő mérték
ben VIil.ágítunk meg. Ha előhívás közben észrevesz
szük, hogy túlexponáltunk, a hívás folyamatát meg
kellene állítanunk, de csak a világos részeken. A
sötét, jobban mondva mélyebbre színezendő része
ken a hivást folytatni kell ,hogy megkapjuk a kellő

tónushatást. Ezt a kétféle ténykcdést úgy érjük el;
hogy a rendes hivóból átrakjuk a képet olyanba
mely egészen rendkivüli kemény modoránál fogva é.

kevéssé exponált ré zeken megállítja a hívást, vi·
szont a jól kiexponáltakon folytatja, míg a legmé
lyebb feketét is elértük.

Az első hívó lehet bármely általunk már meg
szokott papirhívó. A másod.ik hívó összeállításának
kiszámítását megkönnyítendő, közlöm az általam
használt hívó adatait: 500 kcm víz, 5 gr. hidrochinon
2.5 gr. metol, 30 gr. vizmentes nátriumsulfit, 60 gr.
káliumkarbonát, 1.2 gr. brómkáli. Ezt a tömény 01
datot 1:3 arányban higítom használat előtt. A máso
dik hívót akként állítom össze, hogy a tömény olda'
20 kcm-ét öntöm 100 kem vizhez és oldok benne
5 gramm br.ómkálit. A két összeállítás arányai sze
rint bárki saját hívója adataival k' szítheti el a ke
mény hivót.

Amint már említettem, ki~sé túlexponálunk. Az
első nagyításoknál ajánlatos próbaszclctet használni,
mert bármily egyszerű is a kiegyenlítve való hívás.
bizonyos gyakorlatot mégis igényel. A hívást ren
des hívónkban kezdjük és a berakástól kezdve szá
moljuk a másodperceket. A legmegfelelőbb ered
ményt akkor kapjuk, ha a kép vonalai 10-12 má
sodperc elmuL Jával jelentkeznek. 6-7 másodpercnél
rövidebb idő esetében azonnal a keményen dolgozó
hívóba tesszük át a papirt, minden közbeiktatott öb
lítés nélkül. Ha a megjelenés csak 20 másodperc
mulva következik be, végig az első hívóban hivunk,
csupán befejezett hívás után tesszük a másodikba
a nagyítást, hogy az egész mély feketéket is meg
kapjuk.

A két véglet közé eső normális esetekben, te
hát, ha az első nyomok 8-18 másodperc mulva je
1ennek meg Ca "megjelené~t" határozott alakban kell
érteni, nem csak alig-alig látható módon), az első
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hivóban a megjelenési idő kétszereséig hagyjuk"
képet és aztán tesszük át a kemény hívóba. Például'
a kép 10 má odperc mulva lesz halványan láthat/
akkor összesen 20 másodperc, tehát újabb 10 másod
perc mulva tes zük át .J. !remény hívóba. Ez persz'
csak körülbelüli irányidőt jelent, a gyakorlatban 1-2
másodperc. eltéré lehetséges. Az első hívóbóllátható
módon nem teljesen kihíva ve szül< ki a képet, ;:
tökéletes szint c ak a kemény hívóban kapja meg.
Feltétlenül fri s savanyú rögzítőben fixáljunk, mert
a kemény hív:' könnyen sárgít és ennek a bajnak e:
a leghathatósabb ellenszl're.

Ennek a hívási módszernek nemcsak a teljes
skála elérhetése egyetlen előnye. Segélyével úgyszól·
ván teljesen kiküszöbölhetjük a rontás általokozot:
anyagi kárt, azonfelül képesek ...agyunk oly nega
tivokr61 is jó nagyítást készíteni, melyekről rende ~

módon ez semmiképpen sem sikerült. Igen nagy elő

nye, hogy majdnem minden nagyításunkat lágy
(soft) fokozatú papirra készíthetjük, mely tudvale
vőleg egyedül képes a legfinomabb tónusokat pro
dukálni. A lágy papirnak az az erénye is megvan
hogy a negativra tapadó kis por zemeket, tisztáta
lanságokat nem adja ki olyéle~en, mint a 'köz.ép
vagy kemény fokozatú. Altalában azt mondhatjuk,
hogy ezzel az eljárás al oly negativról, mely rende,
körülmények között normál papirost kivánt volna.
lágyra, mely keményet, :nrmá!ra dolgozhatunk
sőt oly negativról is ké zíthetünk nagyítást, melyről
eddig egyáltalában nem tudtunk rendes k1épet csi
nálni.

Mindkét előhívót használatbavétele előtt,
amennyiben használt hívón k nem lenne, ajánlato:;
a levegő oxidáló hatásának kitenni. Tehetjük ezt
úgy. hogy félnapig le nem fedve, tálban állni hagy
juk. Azért van erre szükség, hogy túlenergikusan
ne hasson, vagyi sárgdást és túlgyors hívást ne
okozzon. Ha van eltett használt hívónk már (soha
el ne öntsük a megm<lradt, régi hívót!), egyenlő

mennyiségben öntsünk hozzá frisset és úgy vegyük
használatba. Ezzel is elérünk bizonyo kiegyenlítő

hatást. Ez a gyakorlati szabály úgy a rendes, mint
a kemény hívóra i vonatkozik.

Ez az eljárás lvben azonos '\ Vigutol-előhívás-

al, melyet kipróbáltunk és igen megfelelőnek talál
tunk. Kellő gyakorlat után oly ké zségre tehetünk
szert, hogy nagyításainkat minden előző próbasze
letezé nélkül kifog':!:b~anul tudjuk kés::íteni.

Csörgeő Tibor dr.

A szines fényképezés
Bármilyen magasan áll is ma a normális fekete

fehér fényképezés, a fotográfiának mindig elsőrendű

célja lesz a képeket természetes szinekben lehető'

leg- egyszerű eljárás al előállítani. Ez a ~robléma
mind a mai napig nincs megoldva. A színes fényké
pezés nem új keletű eljárás, de távolról sem tudo(jt
lépést t.:rt<2ni a fekete-fehér fotografálással. T udni
illik a szines diapozitivek készítésére ma a legáltalá
nosabban elterjedt módszer a szinra zter eljárás.



mely átlátszó anyagot követel és emiatt papírké
pek készítés·é·re nem alkalmas. Ezzel az eljárással
kté\Szíti a Lumiere gyár az Autochrom és ~z Agfa
gyár az Agfacolor anyagát.

A felvételnél itt is egy nOl.'mális fekete-fehér
kép keletkezik, mint egy norunális felvételnél, azon
ban átnéZ>éskor a réteg és az üveg között levő rasz
ter hatása miatt színes kéoet látunk Mi is ennek
a raszternek a lényege? A" Lumiere gyártmánynál
d raszter szorosan egymás mellett levő szines ke'
ményítő szemecskékből áll, az egyes szernecskék
között keletkezett réseket korommal töltik ki. Az
Agfa gyártmányoknál a raszter színes vegyi anya
gokból áll, melyeknél az egyes szemcsék között
rés nincs. Az először említett eljárás az eredeti, azon
ban ma az Agfa gyártmányok magasabb érz,ékeny
ségük mellett finomabb szemcsézettel rendelkeznek.

Maga a raszter élénkpiros, kék és zöld sze
mecskékből áll, melyekből additiv (hozzáadó) szín
keveréssel minden színt előállíthatunk. Végezzük el
a következő kisérletet: vetítsünk piros fénnyel meg
világított helyre egy tis~;a zöld sugarakból álló
fénycs.Óvát. Az eredmény nem ötétbarna keverék
lesz, amit festékkeveréssel kapnánk, hanem tiszta
sárgia. Adjunk ehhez a sárga fényhez egy harmadik
fényforrásból kék sugarakat, ugy nem zöldel~ ka
punk, hanem egy sárga fénynlél világosabb keve
réket, tehát fehéret.

Hogyan keletkezik ,a színes kép ? Tudjuk azt,
hogy egy piros színű üveg csak a vörös sugarakat
engedi át, a többit elnyeli. Ebből kiindulva megért
hetjük, hogy a felvételnél az egyes raszter szemecs
kék csak a megfelelő színű sugarakat engedik át.
Előhíváskor a l'étegnek a megvilágított helyei, te
hát azok a vészek, amelyek a megfelelő színű rasz
ter szemecskék mögött vannak, megfeketednek ·és
d1akarják szemünik elől az eredeti színű raszter
szemecskéket. Ha most ezt a lemezt kifixáljuk, ak
kor nyilvánvaló, hogy a felvett tárgynak a termé
szetes színekkel éppen ellenkező, azaz komplemen
tar színű lkiépét kaJpjuk. Azonbaa ha nem fixáljuk
ki a képet, !hanem fordító fürdőben kioldjuk a
megfeketedett brómezüstöt, az eredeti színű raszter
elemek ismét láthatóvá lesznek. Világítsuk meg az
eddig kezelt lemezt erős villanyfénynél, akkor az
első előhívásnál eredeti színükben maradt bróm
ezüst r,észecskék fényt kapnak s a másodszori
előhívásnál teljesen megfeketednek, letakarva a
raszter negativ színelemeit. Ha összetett színű su
garakat fényképezünk, pl. sárgát, mely mint emlí·
tettem vöröset és. zöldet tartalmaz, akkor a raszter
vörös és zöld elemei áteng-edik a sárga sugarakat,
a kék részek elnyelik. Mivel eze<k a raszter szr
mecskék egymástól mikroszkopikus, kicsiny távol
ságban vannak és szemünkben egy pontban egye
sülnek, addi'::íve sárga fényt látunk. Ugyanígy áll
a dolog a fehér színű sugarakhi is. A fehér egy
aránt tartalmaz vöröset, zöldet és kéket, tehát va
lamennyi raszter szemecskén áthatol, szemünkben
ismét egy pontban egyesül, tehát megint csak fe
hér fényt látunk.

Ezek után azt hiszem egy amatőr társam sem

fogja bonyolultnak és bizonytalannak találni a szi
nes fényképezést. Az egész eljárás egyáltalában
nem iglényel különleges elő~anulmányokat,vagy kü
lönösebb drága felszerelést. Ha Agfacolor lemez
zel fényképezünk egy-két szűrő kell csak, ha pe
dig Agfacolor Ultra anyagot használunk, úgy még
ez is felesleges. Aki egyszer már egy jól exponált
színes lemeznek e meglepő szépségeit saját felvéte
lén tapasztalta, az nem tud többé a színek vará
zsa alól szabadulni. Különösen áll ez a színes
stereo felvét'elekre.

Leghálásabb témái a szines fényképezés~ek a
napos tájak, csendéletek, épületek, csillogó tár
gyak, gépek. Különösen a csúcsfényeket adja visz
sza remek színpompában, lévén gyakorlatban tel
jesen fJényudvarmentes. Azonban ne hogy azt
higyjük, hogy egy párás őszi tájat, melyen csak
lombjavesztett fák és sárguló levelek vannak nem
tudjuk a tevmészetnek megfelelően ~ökéletes, finom
pasztellszínekben visszaadni. Etnográfiai szempant
ból színte felbecsülhetetlen fontossága van a szí
neknek. Altalában nem csak szórakozásra és kedves
emlékek gyüjljésére tudjuk felhasználni színes le
mezeinket, tudományos szempontból is fontos se
gítőtársunk lehet. A szines mikrofotografálás pél
dául orvosi, növénytani és állattani felvéJleleknél
különösen fontos szolgálatot teljesít.

A következőkben nléhány kezelésre vonatkozó
dologra szeretnék kitlérni. Ma nálunk legkönnyeb
ben az Agfa anyagok kaphatók, azért ismerteté
semben inkább ezekkel az anyagokkal fogok fog
lalkozni. Ebben a gyártmányban az. összes főbb Il'P'
retű lemezek és filmek kaphatók. Kezelésük egysze
rű. Az Agfacolor Ultra tekercsfilmeknél semmi szo
katlan nincs, éppen úgy kezeljük, mint a rendes
:'ekercsfilmeket. A lemezek és a síkfilmek mellé egy
egy vJéikony fekete kartonlapot csomagol a gyár,
mely a r'éteg megvédését szolgálja. Könnyen meg
érthetjük aJ következőkből: a lemezt a réteges olda
lával befelé, tehát az üvegoldalával kifelé kell a
kazetniba helyezni, hogy a réteget a raszteren ke
resztül világíthassuk. Tehát, hogy a kazettarúgók kar
colásaitól megvédjük a réteget, a fekete papírt a ré
tegre helyezzük és a kettőt együtt tesszü.,< a kazet
ttba. Az így előállítot).! fókuszdifferenciát legegy
szerűbben a homilyos üvegünk megfordításával
egyenlíthetjük lki. A tekercsfilmeknél előálló mini
mál'is különb éget gyakorlatban teljesen elhanya
golhatjuk.

A megvilágítási időre vona~:kozólag vegyük
irányadónak a következő két dolgot: az Agfacolor
lemezeknél nappali fénynél kb. harmincszor annyit
kell exponálni, mint egy 18 Sch. anyagra, beleértve
a szűrŐ ezxpozició meghosszabbítását is. Nappali
fénynél általában elég egy világos narancs színű

szűrő (Nr. 20.), ha tulságosan erős kJéik sugárzá
sunk van, akkor használhatuk egy valamivel erősebb
narancs szűrőt, esetleg a Zeiss Ikon Ducar szűrőt.

Más szűrőt, mint pl. normális sárga szűrőt vagy
Autochrom szűrőt .nem szabad használni, mert ha
mis színeket kaphatunk. Műfénynél, ill. Nirtafot-
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fénynél a kék túlsugárzás miatt egy narancs szűrőt

használjunk (Nr. 30.).
. Az Agfacolor Ultra filmeknél sikerült agyárnak

egy oly érzékeny anyagot előállítani., mely már csak

négyszer több expoziciót követel, mint egy 18

Sch. anyag. Rendes nappali világításnál a szűrők

használatát teljesen mellŐzheJjük. Aki sokat fény

képez magas hegységben, annak egy színtelen ultra

violett szűrőt is magával kell vinni. Ennél az

anyagnál múfény esetén egy kék szűrő (Nr. 24.)

jöhet számításba. Altalános szabályna,k elfogadh~

juk, hogy ha egyszínű és nagyterületű felületekkel

van dolgunk, egy havány komplementair színű sZű

rővel meggátolhatjwk az illető szín túlszűrődését.

Az expoziciós időre vonal~oz.ólag itt is érvé

nyes az a szabály, hogy kiéltes esetekben inkább egy

kicsit túlexponáljunk, mint alá. A következőkben

ismertetendő utólagos eljárások alkalmával rá fo

gok mutatni arra, hogy mennyivel könnyebb a túl

expoziciót korrigálni, mint az alexpoziciót.

A kidolgozás pánbiztos sötétkamravilágítás mel

lett történik. Ajánlatos azonban akazeitába töl·

tést és a hívóba helyezést sötétben végezni, mert a

színes lemezen lévő fényérZlélkeny réteg egy ']ökéle

tesen panchromatizált emulzió. Maga az előhívás

három fázisból áll: 1. A negativ előhívás ,2. a for

dítás, és 3. a pozitiv előhívás.

Természetese<Il a színes lemezekhez csak a gyá

rak által megadott receptek szerint elkészített elő

hívót használhatjuk. Kényelmesebb amatőrök szá

mára az Agfa gyár speciálisan a színes anyagok

számára össZieállított kész hívót hoz forgalomba.

Akik maguk szeretnek ezekkel a dolgokkal foglal

lalkozni, vagy egyéb okok miatt nem veszik a kész

hívót, aZolk számára itt adom az Agfa anyagok ré

sz.éra a hívó és a fordító fürdő összeállítását:

1. Előhívó: 13 gr Metol.

100 gr Nátriumszulfit vízm., V.ll~j

200 gr krist.,

5.5 gr Brómkálium.

A vegyszerf,ket 900 ccm meleg kb. 30-35 C fokos

vízben oldjuk. Oldás és szobahőmérséklcl~re való

lehűtés után adjunk hozzá 30 ccm 0.91 fajsúlyú am

móniákot. Azután oldjunk fel 4 gr Hydroohinont

100 ccm vízben és töltsük ezt is az eredeti oldathoz.

Ajánlatos még az egészet jól átszűrni. Ez az oldar.

jól elzárt üvegben eláll. Használatkor egy rész alap

oldat három rész vízzel hígítandó. Nagyon fontos,

hogy minden negativelőhíváshoz frissen összeállí .

tott hívót használjunk. Egy 9 X 12 lemez számára

kb. 60 ccm oldatot kell számítani; a negativ előhí

vására használt hívót a második hívásra felhasznál

hatjuk.
A hívó hőmérséklete 18 C fok kell hogy le

gyen ügyeljünk arra, hogy ne hívjuk elő magasabb

hőmléTsékletnél, mert különben a fényérzékeny ré

teg könnyen leolvadhat. Természetesen itt is hasz

nálhatjuk a fényérzéktelenitő oldatokat, mint pél

dául a Pinakryptoo sárga oldatát. Ennek csak az az

c!őnye, hogy a színek kifejlődését jobban megfigyel-
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hetjük. A hívó hőmérséklete nagy befolyással van

3.Zonkívül a kép színlére is. Ez a körülmény és az,

hogy az előhíváSSlal a téves megvilágításokat egy

bizonyos mértékben kiegyenlíthetjük, teszi fontos

.>á az előhívást. Normális megvilágítás mellett az

előhívás tartama 3 perc. Az előhívás idejét valami

vel rövidebbre vehetjük túlexpoziciónál és valami

vel meghosszabbíthatjuk, ha alexpozicióval állunk

szemben. Az Agfacolor Ul~ra anyagokat valamivel

hosszabban 'hívjuk elő, mint az Agfacolor lemezeket,

éspedig kb. 4-5 percig. A tekere. filmeket általá

ban szokás részekre vágva előhívni. Ez könnyen

megcsinálható, mert az egyes nagyságok a film szi

lén található bevágásokkal meg vannak jelölve. Fon

tos, hogy valamennyi anyagnál vigyázzunk a réteg

sértetlenségére, különösen a Leica formá::wnnál,

mert a sérülés könnyen tovább terjedhet és a kis

~pet teljesen tönkre teheti.
2. A fordítófürdőt a következő összeállítás sze.

rint csinálhaijuk meg:
1000 ccm vízben oldjunk fel 50 gr Kálium-Bi

chromátot és 100 ccm tömény kénsavat. (Mindig a

kfénsaWlt önteni a vízbe és sohasem megfordítva I)

Ezt az oldatot is eltarthatjuk üvegdugóval jól elzárt

üvegben. Használatkor 1:10 arányban hígítjuk Ezt

az, oldatot többször is használhatjuk, egészen addig,

mlg zavaros vagy zöldesszínű nem lesz.

Bevégezve tehát az előhívást, a lemezt rövid le

Ö.?lí~és után a fordító fürdőbe tesszük Egy percig

sotétben kezeljük majd erős villanyfénynél, vagy

ablak mellett még kb. ](Iét percig hagyjuk a fordító

fürdőben. Erős napfényt lehetőleg mellőzzünk. Ha

a fordításra előírt idő letelt, á:Jnézéssel meggyőződ

hetünk arról, hogy a megfeketedett brómezüst szem

csék f'ltüntek-e. Ha erről meggyőződtünk, alap()s

leöblítés után ismét az előbbi hívóba tesszük és a

világos részeket a teljes feketedésig előhívjuk Ez az

előhívás természetesen szintén világos fénynél tör

ténik lés kb. 3 perc után fejeződik be, gyakorlatban

addig tart, míg az egész réteg telülete fekete lesz.

Ezután a hívás után ismét mosás következik, kb.

két percig, majd nem túlmeleg levegőn megszáritjuk,

ügyelve arra, hogy pormentes és áramló levegőben

végezzük a szárítást. Nagyon jó szolgál~ot tesz

ilyenkor egy villamos hajszárító.

A következőkben néhány hibára és azok orv·M

lására szeretnék 'kitérni. Első az úgynevezett di

c~r~itik.usH fá:yol. AtJl'ézéskor látható egy gyenge

vorosszmu fatyoI, mely azonban világos részeken.

vagy pl. kék égen erősen zavarhat. Oka lehet, hogy

a lemez régi volt, túlmeleg helyen volt raktározva,

vagy ami a leggyakrabban szokott előfordulni, a

lEmez nem volt eléggé 'kimosV'a a fordító fürdő és a

másodszori előhívás között. Ha még előhívás köz

ben vesszük észre, egy nedves vat!Jacsomóval köny

nyen eltávolíthatjuk, .>záradás után aLkoholba már

tott vattáV'al moshatjuk le.

Bár a tökél~t~~ sZí~ek elél"lésére a lehe:.o leg

pon~osabb e~p?ZlClO feltetlenül szükséges, erősítés

sel .~ gyenglte;>s,eJ. még sok felvételünket megment

hetjük. Gyengttesre van szükségünk akkor ha al

expozició áll fenn, vagy túlrövid ideig, vagy ;úlhideg
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hívób~n hívtUnlk elő. Tehát éppen eJ1enikező esetek
ben, mint a normális fotografiánál. Gyengítésre ab·
ban az esetben van szükség, ha túlexponáltunk,
vagy túlsokáig, vagy túlmeleg hiv,óban hívtunk elő.

Gyengítéssel segíthetünk akkor is ha az e1~?íVón;k
tú]s,ok 'ammóniákat tartalmazott. Ha a lemezunk fa
tyolos és a színek halványak, akkor egy kis gyen
gír.és, majd egy alapos mosás u~~, következő erő

sítléssel segíthetünk rajta. Az erosItest a ,kereskede
lemben készen kapható erősítővel, vagy saját ösz'
szeállítású erősítővel végezhetjük. A recept a kö
v~ező: .

A. oldat:
1000 ccm Víz

3 gr Hydrochinon
3 gr Citromsav

B. oldat:
100 com Víz

5 gr Ezüstnitrát

Használatkor 100 ccm A. oldathoz 10 com B.
oJdatot kell önteni. A keverék nem tartós és éppen
ezét4' minden alkalomkor újat kell összeállitani.

Az erősítést állandóan ellenőríznünk kell, hogy
ha ,a lemez a kellő fedettséget elérte, az erősítést

azonnal félbeszakíthassuJk. LeöbIítás után a lemezt
a fentebb emlí.ett módon kezeljük tov.ibb. '

Gyengíti~snél él lemezt óvatosan kezeljük, mert
a túlságba vitt gyengítés árthat a lemeznek. Gyen
git~sre vagy az 1:10 arányban hígított fordító fürdőt

használjuk, vagy pedig az alábbi összeálIítású re
ceptet:

100 ccm Víz
10gr Fixirsó

Ehhez az oldathoz hozáadunk még 2 ccm 10
százalékos vörösvérlúgsó-::>ldatot. Mosás, szárítás a
már ismert módon történik.

Végüllemezeink megóvására még néhány óv
intézkedést kell tennünk. Mint minden ilyen kom
plikált r1Heg, úgy ez is különösen érzékenyame
chanikai sérülések iránt. Ezeknek megakadályozá
sára be kell vonnunk felvételeinket 3 gr Damar
gyantánaJk 100 ccm Benzolban feloldott oldatával.
Elegendő, ha egy keveset a lemez felületére öntünk
és a:Ú a kmeznek ide oda mozgatásával az egész
felületen egyenletesen elosztjuk. Ha túlsokat ön
tünk rá, a lemez egyik sarkáról könnyen lecsurgat
hatjuk. Filmeket legkönnyebben úgy lakkozhatunk
be. hogy az oldatot egy tálba öntjük és a filmet két
sarkánál fogva keresztül húzzuk rajta. Száradás
utm a lemezeket diapozitiv fedőüveggel adjusztál
juk, a filmeket pedig két ugyancsak diapozitiv fedő

üveg közé téve rakjuk el.
Tartsuk 1dész lemezeinket száraz, sötét helyen,

mert úgy a nedveSISég, mint a nap ultravio1e~ suga-
rai tönkretehetik lemezeink színeit. '

ifj. Walther Gyula

Az liA GFAli Direkt Duplikát tilm
felhasználása a Person nyomásnál

A fényképezés a művészetek között a .legfiat~
lahb. Ez a fiatalság minden téren mutatkozik. A ~1

fejező eszközök, a technikai eljárások folyt~? ,vál
toznak. A különböző iskolák, stílusok. el]arasok
nagy harcokat vívnak egymással.

Természetesen ez a harc nem meddő, állandóan
fejlesztője a fotoművészetnek, a fototechnikának,
miáltal előbbre viszi az eglész fényképezés ügyét

A legutóbbi tíz év legnagyobb érdeme az volt,
hogy lehetővé tette a kísmére~ű gépekkel való fény
képezést. A háború előtti amatőr gépe a mai moz
gJékony felfogásnak nem felel meg. A háborúban
résztvevő amatőrök törekedtek minél kisebb mére':ú
gépekkel fényképezni, könnyen érthető okokból
Ekkor vált bizonyossá, hogy kis méretről is lehet·
séges erős nagyításokat elérni. Ekkor vonul~ be ,a
filmmel együtt a Leica, a Contax .Azonban Itt mar
probléma volt a nagyítás, nemcsak a lencse éles
rajza és a felvevő anyag szemcsézete miatt, hanem
zavarólag hatottak egyéb körülmények is. A lineá
risan erős nagyításoknál sok zavart okozott a fény
elhajlás, a nagyítókészülék levegőjének porlartalma
és végül az erős nagyításoknál feUépő fényveszteség
okozta hosszú megvilágítási idő. Igy vált szüksé
gessé az átmeneti negativnak használatba vonása,
melynek segélyével a vázolt bajokon némikép segí
teni lehetelJt.

Azonban a nagyítasoknál úja.bb problémák IS

merültek fel. Ugyanis a negativ mindig szebb, mint
az arról készített nagyítás. A mai legalkalmasabl
pozitiv-eljárás, a brómezüst papíron kéc;zí.ctt na
gyítás, sok jó tulajdonsága mellett m<ég mindig nem
elég rugalmas a negativ sok finomságának VIssza
adására úgy, hogya legtökéletesebb nagyításobn
is akadnak "besült" részletek. A valőrök vissza
adása I:ehát nem egészen tökéletes, a positiv anyag
hiányossága miatt.

A művész azonkívül megköveteli azt a lehető

séget, hogyatónusokon ízlésének megfelelően vál
toztathasson. A mostani irányzat ugyan erJ.a jogot
tagadja és azt állítja, hogy csak azt ábrázolhatjuk
szolgailag, ami a negativon megvan úgy formában,
mint tónusértékben. A formai megkötöttség helyes
is, mivel mi fényképeziink, nem rajzolunk. A tónu
sokkal azonban baj van. A negativ anyag nem ké
pes mindenben követni a művész elgondolásait, te
hát szükségessé válik egy utólagos korrigáló mód
keresése. Ezt részben meg is tesszük a különféle
papírfajták megválasztásával. Azonban így is csak
kis valőr-diHerenciákat korrigálhatunk, különösen
akkor, amikor a negativ túlkemény. Ilyenkor azt
mondják a bölcsek: tes ék a felvételt újból meg
csinálni. Ezt persze könnyű mondani.

Mindezek a körülmények arra késztették a
kli:ató amatőröket, hogy oly megoldást keressenek,
amellyel teljesen kezükben tarthatják a pozitivon a
tónus-értékek helyes visszaadását. Sok meddő ku
tatás után Person Alfréd frankfurti amatőrnek si
került a feladatot a mai követelményeknek megfe-
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lelően megoldani, az általa ismertetett "Tontren
nungs-V,erfahren" áNal. Az egész eljárás nem egyéb,
mint a tónusok különválasztása I'Ibszlet-negativokra
és eZieknek egy pozitivra való rámásolása. Az eljá
rás így elmondva Ikiss'é körülményesnek mutatkozik.
A látszólagos nehézséget egyrészt az okozZta, hogy
miként is lehet a tónusokat szétválasztani egy ne
gativ-sorozatra. Másrészt miként lehet azokat egy po
zitívon olykép egyesíteni, hogy azok tökéletesen fed
jék egymást, azaz ,'Il'e kapjunk kdős, esetleg hál"
mas konturokat is 'az egybemásolásnál.

Az eljárás alapját egy tökéletesen elkJészített
diapozitiv képezi. Ezt az ismert módon készítjük,
vagy kontakt nyomat módjára, vagy pedig ha n'e
gativunk kicsiny, úgy nagyítás útján. Ennek a dia
pozitívnek tökéletesnek kell lennie, ami annyÍ: je
lent, hogy a negativ összes finomságait vissz,a kell
adnia. Természetesen ezt csak annyiban tudjuk el
érni, amennyiben erre diapozitivünk képes. A fenn
forgó kis veszteség egyáltalában nem 'Okoz észre
vehető tónushamisítást. Ha ez az alapdiapozitivünk
készen van, az ,eredeti negativot eltehetjük a V'édő

tokba, mivel la következő eljárás folyamán reá több:é
szüks.égünk nem lesz.

Az alap diapozitivról készülnek a rész negati
vok. A tónus szétválasz,/.'ása oly módon történik,
hogya normáldiapozitívról kemény és lágy átmeneti
negativot készítünk. A kemény negativ az Ú. n.
, Lichter negativ" ,adja a tónuskere'~et, a fények és
árnyékok <túlzott visszaadását. A lágy negativ viszont
ebbe a tónuskeretbe beleviszi a részleteket. Igy
olyan részleteket és folthatásokat vihetünk poziti
vünkbe, aminőket kívánunk, ~isztán azáltal, hogy
melyik negativról mennyi ideig világítjuk meg a
brómezüst papírt.

Azonban nemcsak két résznegativol~ készíthe
tünk a diapozitivról, hanem tetszés szerint többet
is. Ezáltal a tónusokba olyan finomságokat vihetünk
bele, amilyeneket akarunk és tetszésünkre van bíz
va azok átdolgozása is. Különleges hatásokat, ,eddiig
nem látott effektusokat lehet ily módon elérni.
Hogy mennyire újszerű ez az eljárás, azt Person
"Bildmassige Leica-Photos mit Tontrennung" című

könyvében láthatjuk. A különleges plakát-hatások
tól a legfínomabb virágfelvételekig minden oélra
alkalmas ez az eljárás, s így méltó arra, hogy a ma
gyar amatőrök is foglalkozzanak vele, mivel egé
sz,en új lehe'~őségeiket visz a nagyításba.

Akit megíjeszt az. hogy az egymásra másolás
nál a képek 'elcsúsznak és így kettős konturokat
eredményeznek, azt megnyugtathatjuk, hogy ennek
eIkerülése igen könnyű, csupán a diapozitiv "Szélén
kell 3 .vagy 4 identifikáló jele':' bekarcolni. Ezek a
jelek azután a résznegatívokra rámásolódnak és se
gélyükkel az identifikálás könnyen elvégezhető.

Hogy milyen papírost válasszunk a nagyításhoz
vagynyomathoz, az teljesen ízlésünktől függ. A ki
állítási képekhez természe:esen legaLkalmasabb a
fényes felületű papír, azonban nem a soft gradáció
jú, hanem a medium a legcélszerűbb, hiszen itt az
eljárás maga biztosítja a részletdús és helyes tónu
"Ú nagyítást.
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A Person-nyomásnak egy kellemes mellékered
ménye is van. Ha kis film ről ,készUünk nagyítást,
akkor rendszerint nagyítjuk az átmeneti diapoziti
vot. Ez utóbbiról készítve kontakt-úton a rlésznega"
tivoka~, ezeknek egymásra nagyításánál a nyert po
zitiv szemcsem!entes l>esz. Ennek oka pedig ,az, hogy
a diapozitivok szemcsézete is érvényesül és ezek a
szemcsék nem kerülhetnek a positivnek ugyanarra
a helyére, továbbá az identiíikálásnál mindig lesz
nek kisebb hibák, amelyek az élességnél nem hat
nak zavatólag, de a szemcséJket elmossák. Person
ily módon klészít Leica~mére,~lről 50 X 60 cm-es na
gyításokat.

Különleges plakáthatások elérésénél az átmeneti
diapozitivról nem rendes diapozitiv lemezre készül
nek a résznegativok, hanem kemény reprodukciós
lemezekre. Ezáltal az ellenté:tek igen megnőnek,

minek ikövetkeztében a képek karaI<tere markánssá
válik A Person nyomás tehát ilymódon a plakát
tervezőnek is kiváló szolgálatokat tehet,

A Person által kikísrérletezett eljárás előnye te
hát nemcsak abban van, hogya tónusok variáJIásál
~eljesen kezünkben tarthatj uk, hanem egyben hat
hatós eljárás is szemcsementes nagyítások ,k1észíté
séhez. Különösen az utóbbi tulajdonsága lehet csá
bító az amatőr számára. Felmerül azonban az a gon
dolat, nem volna-e lehetséges az átmeneh diapozi
tivot kikerülni és ,közvetlen készíteni a rés.znegati
vokat. Ez abban ez esetben oldható meg, ha oly
fényérzé.keny réte'ggel rendelkezünk, amely nega
'~ivr61 negativot, pozitivról pozitivot ad. Ilyen anya"
gunk már régóta van, egyrészt a leukobázisokban,
másIlészt a negativ szolarizációjában. Az első meg
oldás nem eléggé al,kalmas, mivel a leukotestek a
fénnyel szemben kevésbbé érzékenyek, úgyhogy
csak nappali fénynél másolhatók. A szolarizáció ere
deti formájában szinúén keV'éssé alkalmas erre ,<\

céln, mivd megbízhatatlan és a tónusoka~ sem adja
tökéletesen vissza.

A probléma legtökéletesebb megoldása jelenleg
az Agfának sikerült, az általa forgalomba hozo(lt
Ú. n. Direikt Duplika'! filmmel. Ez a film amatőr

szemmel nézve szinte elképzelhetetlen. A másolás
nál a negativról előhívás után negativot kapunk,
melynek tónusértékei a megvilágítástól és az döhí
vástól függnek. Ennek a filmnek érzékenysége kb.
megegyezik a normális gázfénypapiros érzékenysé
gével, tehát egyaránt alkalmas kontaktnyomatok
készítésére, valamint nagyítási célokra. Egyetlen
hibája csak az, hogy mivel - valószínűleg - egy
magasérzékenységű rétegnek a szolarizációig való
megvilágításával állí :ják elő, kissé szemcsés. Ez a
tulajdonsága azonban a Person eljárásnál egyáltalán
nem hátrányos, meI1t több nega~ivot másolunk ugyan.
arra a nyomatra és így valószínűtlen anna'k a lehe
tősége, hogy ,a szemcsék mindig ugyanarra a helyre
kerüljenek, viszont a szemcséket mlég azzal is ki
sebbíthetjük, hogy higított hívóban hívunk.

Walter Rahlsnak a "Camera" 1935 októberi
számában megjel'emt cikke szerint a Direkt Duplikat
film rendkívül alkalmas a nagyméretű nagyítások
nál átmeneti negativok előállítására. A cikkben gra-



A duplikát-negativok karaktere a megvilágítási
időtől lés az előhívótól függ. Hogy az előhivási idő

mennyire befolyásolja a gradációt, azt az 1. sz. ábra
mutatja. Ezen láthatjuk, hogy az előhívási időnek

variálásával - 3 perctől 9 percig - mekkora gra
dációváltozás az eredménye.

N emesak az előhívás okoz ilyen gradációválto
tozás'l, hanem az expozició is. Az alulexpozició lágy,
szürke, a túlexpozició kemoény és világos dupliká
tumot eredményez.

Láttuk a Direkt Duplikát film nagy előnyét a
közönséges duplikátumok előállításánál. Egyedüli
hátránya, min~ már mondottuk, a film szemcsés
volta. Tekintve azonban, hogv a film csak mcst ke
rült forgalomba, még nincsenek tapasztalataink ar
ra nézve, hogy esetleg mennyire lehet azt az elő

hívással befolyásolni. Valószínűleg sikerül majd az
optimáli előhívót is megállapítani hozzá. A film
nek ez a hátrányossága azonban a már előbb emlí-

fikonok. bizonyítják, hogy nincs különbség közvet
len nagyítás és az ily átmeneti negtiv útján készült
nagyítás között.

Hogya Direkt Duplikát filmmel kissé jobban
megismerkedjünk, szükséges r,óla elmondani a kö
vetkezőket. A film fényudvarmentesítő réteggel van
ellátva, s így csak egyik oldala felől másolható. Ha
súlyt fektetünk a helyes oldalakra, akkor a nagyító
készübékbe fordítva tesszük az eredeti negativot,
ha azonban csupán az a célunk, hogy egy dupliká
~mot készítsünk a negativról és erről tetszés sze
rinti mennyiségben kontaktnyomatokat, akkor a ne
gativot fordítva tesszük a nagyító készülékbe s ex
ponálás után azt rendesen előhívjuk, fixáljuk, mos
suk és megszárítjuk a szokásos m.ódon. Igy egy má
sik, nagyobb negativot nyerünk. Ennek ,értéke ab
ban rejlik, hogy olyan pályáz:atoknál, melyeknél a
negativot is bekiérik, a duplikát negativot beküldve.
eredeti felvételünk mindenkor megmarad. Másik
nagy előnye ennek a közbenső negativnak, hogy a
nagyítác;oknál az expoziciós időt meg tudjuk rövi·
díteni és nem az e'redeti negativ szenved a lámpa
melegétől, hanem a duplikát. Páldául, ha egy nJOC
mális nagyítógéppel egy kisfilmről 50 X 60 cm-es
nagyítást akarunk készíteni, akkor a megvilágítás:
idő 30-40 perc lesz, míg egy 9 X 12 cm-es duplikál
segélyével a megvilágítási idő mindössze 10-15
másodperc.

J

tetteknél fogva semminő hátrányt nem jelent a
Person-nyomatoknál.

A munka menetét most már a köve:kezőkben

állapíthatjuk meg: Az eredeti negaiivról készítünk
vagy kontaktmásolással, vagy nagyítással egy ke
mény negativot oly módon, hogya normálisnál ki 
sé hoszabban megvilágítva a fi)met, erő en túlhív
juk koncentrált sz.ódás lemezhívóban. Ekkor egy
erősen szemcslés duplikátumot kapunk, meglehető

sen kemény gradációval. Ennek keménységét még
azáltal is fokozzuk, hogy vérlúgsós gyengítőben il

részle.eket kihalványítjuk, miáltal egy rendkívül
kemény negativot nyerünk. Ez szolgáltatja a fény
negativot. A finom átmenetek negativját úgy kap
juk, hogy az eredeti negativ alatt a filmet rövid ideig
megvilágítjuk és egy hígított szódás hívóban rövid
ideig hívjuk. Ennek eredménye egy rendkívül lágy
ié szürke negativ. Ez lesz a nyomás alapjául zol
gáló részletnegativ. Hogy ezeket a negativokal
identifikáljuk, szükséges már az eredeti negatlvum
szélébe 3 vagy 4 jelet belekarcoini, melyeknek képe
a duplikátumokon is mutatkozik. Ezen jelekből

kettő is elegendő volna, azonban a gyakorlat azt mu
tatja, hogy célszerű a több jel alkalmazása, mivel
előfordulhat, hogy egy vagy két ilyen jel a képmező

ből lemarad.
Részletnegativjaink tehát készen volnának és

így hozzá foghatunk a legérdekesebb munkához, a
nagyításhoz. A nagyítógépet a kívánt nagyságra és
élességre beállítva, vörösfénynél a brómezüst papírt
rajztáblára feszítjük, amelyen egy fehér - az ér
zékeny papirosnál nagyobb rajzpapír már rá van
erősítve. A világítást bekapcsolva, a nagyítógép ob
jektive elé vörös üveget iktatunk. Az identifikáló
jegyeket a rajzpapiron ceruzával megjelöljük. Mi
vel a jelek a negativok szlélén vannak, azoknak képe
a rajzpapírra ,és nem az érzékeny papírra vetődik.

Ezután megvilágítjuk az érzékeny papírt, majd más
negativo~ téve a gépbe, a vörös üvegen keresztül a
ceruzajelek segítségével beállítjuk az identifikáló
jeleket. Ezután ismét megvilágítunk, majd a bróm
ezüst papírt a tábláról levéve, előhívunk. Hogy az
egyes résznegativokról mennyi ideig világLjuk meg
a fényérz,ékeny brómezüst papírt, azt próbák mutat·
ják meg. A nyomatok karakte;:e a fényérzékeny
brómezüst rétegre esett Bény mennyiségéJől függ.
Természetesen itt is késúthetünk több résznegativot,
miál lal nyomatunk karaktere bizonyo határok kö
zött kezünkben van. Azonban csak bizonyos hatá
rok között, mivel a Direkt Duplikát film még nem
készül több keménységi fokozatban, így tehát a pla
J(átha~ások elérésénél mlég mindig az átmeneti dia
pozitivre van szükségünk. Ez e terrénum azonban
már az amatőr működési területén kívül esik.

Az AGFA Direkt Duplikát filmnek jelenleg
egy nagy hátránya van és pedig az, hogy egyelőre

Magyarországon nem kapható. Ez azonban remél
jük csak addig tart, amíg az amatőrök nem kere
sik.

Összefoglalva az előbbieket, a Person-nyomá
nemcsak a tónusokban való beavatkozást engedi
meg, hanem ~ szemcse nyomasztó kellemet1ensé~

~ , II 10 fl.
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től is megszabadít. Kemény negativjai:lkat is hasz
nálhalókká teszik. Kombinálva pedig ezt az új má
solási módot. az új Direkt Duplikát filmmel, rész
negativok elkészítése gyorssá és kényelmessé válik,
mivel az átmeneti diapozitiv készítése elmarad.

A másolási eljárások ezen szellemes és igen
használható eljárással új társat kaptak. Különösen
alkalmas ez az eljárás a mai amatőr számára, mivel
a nagyítási technikába könnyen beilleszthető és a
munkát eredményesebbé teszi. T emnészetesen ezek
a kísérletek még meglehe~ősen újak és nem teljesen
kiforrottak Az amatőrökön múlik, mennyire bg
ez az eljárás elterjedni. Hosszas kísérleteket kell
még végezni, hogy teljesen kezünkben legyen a tó
nusok szétválasztása, a hatások variálása.

Az amaUőr minden újításnak bkísédetezője-és
továbbfejlesztője. Az amatőr viszi előre a techni
kát. Egy amatőrtársunk, Alfred Person volt az, aki
ezt az eljárást a fentebb említett könyvében publi
kálta és az ő munkája vitte előbbre a fényképezés~
egy lépéssel, az örökproblémához, a technikának a
művészet szolgálatában való teljes felhasználásá
hoz.

Habe1roszt ·JenJj.

Apró fogások
Irta: Schuster Ferenc.

3. folytatás.

A következőkben a házi sötétkamra felszerelé
sére fogok egy-két fogást bemutatni.

A sötétkamrát olthon legjobb a fürdőszobában

berendezni. Itt van vízvezeték, a kimosásho~ szük
séges bő víz elvezetése sem okoz gondot és az el
sötétítés sem esik nagyobb nehézségbe, s végül a
padlója olyan, hogy nem kényes a vegyszerszeny
nyeződésre.

Nagyon fontos, hogy a sö:létkamránkba sehol
ne jusson be fény. Az ajtókat át kell világítani és
ha fényt eresztenének be a toknál akkor feltétlenül
szegezzük körül a tokot szőnyegkereskedésekben

kapható filcszalagocskával. Ezeket a filcszala~')ht
huzat ellen gyártják, "u"-alakú bádog közé V.lUna~
fogva és akár fehér színben is beszerezhetjük, úgy
hogy nem csúfítja el az ajtót.

Az ablak elsötétítése már komolyabb feladat.
Ott ahol az ablakon nappal is olyan kevés fény jön
be (Lich.hof), hogy nappal is villanyt keH hasz
nálni legegyszerűbb az egész üvegfelületet egysz.er
és mindenkorra beragasztani fekete papirossal. HJ
fürdőszobánk nappal világos, akkor természetesen
nem gazdaságos ilyen elsötétítés, s így olyan beren
zést keH készíteni, amellyel könnyen és biztosan ki
tudjuk zárni a fényt.

A 13. ábrán mutatok be ilyen olcsón elkészít
hető és könnyen szerelhető sötétítő berendezést.

Az egésznek a lényege az "u"-alakban körül
futó fakeret "c", amelyhez felül zárt redőny szek
rény csajakozik "d". A redőnyszehénybe van sze
relve a rugós függönygöngyölítő henger. (Azonos

26

a roló nál használt hengerrel.) A redőnyszekrényt

ajánlatos úgy készíteni, hogya felső deszkalapja
csavarral vagy félfordítóval (rigli) lt:gyen felerősít

hető, hogy hiba esetén ne kelljen az egészet lesze
relni. A vászonredőny fekete, sűrűfonású sötétítő

vászonredőny. A kereskedelemben gumival bevont
vász.on is van. Ennek előn)'ie, hogy a moly nem rág
hat rajta lyukat, de hátránya, hogy egy bizony:>s
idő után a gumiból az illó alkatrészek elpárolognak
és a gumi letöredezik. Ma már készítenek olyan
anyagból is söté'.títő redőnyt, amelyet a moly nem
szeret. Ennek színe barna lés semmi fényt nem bo
csát keresztül.

__ I

C.

A 13. ábra a-b metszete mutatja a "c" jelű

fényzáró kel"et szereplét, amelyben két oldaltJ mélyen
fut a vászonredőny és a fénybehatolást megakadá
lyozza. A keretbe alul is be kell húzni a redőnyt, s
hogy fel ne szaladjon, azt úgy akadályozzuk meg,
hogy a felső fakörtét a szokástól el:.érően nem szo
rosan erősítjük a vászonhoz, hanem az alkalmazott
keret desz.kavastagságának megfelelő hosszú zsi
nórral. A hosszú zsinórra szerelt körtével húzzuk
Ie a redőnyt és a felső körtével húzzuk be az "u"
keret alsó részébe az "e"-vel jelzett nyiláson ke
resztül. Minthogy az "e" nyilás szélessége 3-4 mm
(a zsinór vastagságának megfelelően), az alatta be
akasztott fakörte megakadályozza a redőny fölfu
tását.

A keret "u" szárai közö:lf: lévő résnél a mini
mális szélességre kell törekedni, mert akkor zár jól,
azért a vászon als.ó részébe ne farudat varrjunk,
hanem 1% mm vastag szalagot rézből (hogy ne
rozsdásodjon). Igya vést 5 mm-ig le tudjuk redu
kálni. A redőnyszekrény belső méretét 6 X 6 cm-re,
az "u"-keret mélységét is legalább 5 cm-re v,együk
Egyéb méretet nem adok meg, mert a többi méret
az ablak nagyságától függ.

(Folyt. köv.)



Egyesületi hirek
A Photo Club hírei.

A Photo-Club választmánya folyó évi március
hó 4-én ülést '3artott, amelyen a folyó ügyeken kívül
a Club XXXVII. lévi rendes közgyűlése elé terjesz
tendő ügyek kerültek tárgyalás alá.

Itt említjük meg: újólag, hogy a közgyűlés idő

pontja folyó évi március hó 31-e, illetőleg, amennyi
ben ez határozatképlelenség miatt eredménytelen
lenne, április hó 8-a.

Az említett választmányi ülésen rendes tagnak
felvétetett dr. Félegyházy László ipartes.:;'Jleti tit
kár, budapesi lakos.

A Club választmánya legközelebb március hó
20-án rendkívüli és április hó l-én rendes üLést tart.

Az amatőrtanfolyamon az utolsó beszámolónk
6'Ja a következő előadások tartattak:

1936. március 2 Színes fotografálás. Előadó

Wanaus József helyett, - akit más elfoglaltsága
tartott távol - Walther Gyula. Előadó behatóan
és nagy hozzáértéssel ismertette a színes fotogl'afálás
teljes elméletét, fizikáját és ezt vetített képekkel
tette szemlélte~öV'é. Nagy tetszést arattak az előadás

folyamán bemutatott eredeti színes felvételek.
1936. március 9. Az amatör-mozgófényképezés

ismertetése. Az előadást az Amatőr Mozgófényké
pezők egyesületének helyiségében az egyesület el
nöke: dr. Gimesi Nándor egyetemi tanár tartotta,
részletesen tárgyalva a mozgófényképezés lényegét,
a mozgó és az álló fényképezés egymáshoz vélló
viszonyát és kü1,önösen az amatőr-keskenyfilmezés

kérdését úgy technikai, mint tudományos vonatko
zásban. Igen tetszettek a bemutatott keskenyfilm
szalagok.

Ezzel az előadással a Photo-Club által rendezett
amatőr-lmfolyam második sorozata is befejezést
nyert és a tanfolyam iránt megnyilvánult érdeklődés

következtében a Club vezetősége máris elhatározta,
hogy a tanfolyam megismétlésé: a nyári szünet után
újólag programjába veszi.

Addig is - mihelyt az időjárás alkalmass,; vá
lik, - a Club foto-séták rendezését tervezi.

Erdekes előadást tartott március hó 18-án Haj
nal Nándor, a Photo-Club tagja "A jég hazája"
címen.

Az előadó közvetlen kedves csevegését számos,
- nagyrészt színezett - vetített kép kísérte, amely
lyek részben eredeti felvételekben, részben repro
dukciókban mutatták be a jég, a gleccserek, jéghe
gyek keletkeziését, az északi és a déli sarkvidék
életét.

A Photo-Club rendes heti összejövetelei szer
dán és pénteken este vannak. Erdeklődőket és ven
dégeket szívesen látunk.

•
El6adásalnk: Papp Lá.szló úrnaIk á.pr. hó 22-ére

"Spanyol hegyek közatt" eimen előzetesen bejelentett
vetitett képes előadjaá.t el kell halasztam:nk, minthogy
papp László úr időközben történt meghivá.sra a
Perugiai egyetemen és a Római alpin clubban tart
elÖ8.dá.sokat. '

Aprilis 22-én Schuster Ferenc, clubunk alelnöke mu
tatja be előadás keretében a legutóbbi situráján készi·
tett képeit, ,,Foto, ski és napfény" a Lienci és Garni
a;pok között, cimen. I

Aprilis ~9-&n Papp László úr fogja megtartani veU
tett képes előadását "Sp!myol hegyek között" clmen.

Az előaldások a club helyiségében IV. Ferenc Jó
zsef rakp. 17. V. em. tartatnak meg, pontosan 7 órai
kezdettel. I

Az előadá$Ok látogatása dijtalan, vendégeket sz!
vesen aátunk. I

A fotoiparok köréból
Új kis-filmesgép került a piacra, az Alfessa

Kezdőknek kiválóan alkalmas. Fix focusú, f:8, Ro
denstock objektivvel és periskop keresővel ellátva.
6 X 6 cm felvételekre használható. Pehelykönnyű.

kisméretű, mindenkor felvételre koész. Ara: 24.- P.
Super-Orto lemez, internis és sportfelvetdek

hez. 18/10 Din. A Perutz gyár új lemeze, magas ér
zékenységgel, finom szemcsézettel. Kiváló purtré
anyag, mely nagy megvilágítási különbözeteket ké
pes áthidaini.

Persensó 18°/10 Din ortokromatikus len' eze,
mely különösen tavasszal n'élkü1özhetetlen, vala'
mint a Perpantil 16°/10 Din panchromatikus film.
mely kiváló szinérzékenységéve1 és finom szemcsé
zetével tünik ki.

Color és Colorpan lemezek és filmek, WC5ten
dorp 'és Wehner A. G. Köln, a. RH. gyártmányai.
A Colorpan lemezek, csomag és tekercs filmek
18°/10 Dín érzékenységűek. finom szemcséz ..túck,
magas színérzékenységgel. A lemeZ1ek és filmek ab
solut Iényudvarmentesek, kettős öntbsűek és él

legmagasabb megvílágítási lehetőséggel bírnak.

Kiállitások
Bristol Photo Exhibiton.

1936 május 2. - május 19-ig. BekUldési hat4ridő:

1936 március 28.

Salon International De Charleroi. (Belgium.)
1936 április 9 - április 19-ig. B~kUldési határidO
1936 március 1. Részvételi díj 5 belga frank. - .A.
képek a következő c1mre kUldendők: M. R. Popu
laire, 18 Rue de l'Egalité. Charleroi Belgique.

The Victorian International Salon of Photography. Mel
bume, (Australia).

1936 április 17. - május 2-ig. Részvételi dij 5
angol Shilling. BekU'dhető legfeljebb négy kép. 
eim: e. Stuart Tompkins A. R. P. S. Secretary,
V. J. S. P. Junction, 0amberwell, E. 6. Melbourne,
Viotoria. AustraIia. I

Erste Internationale KlDlt photograph1sche AU8stellunl
ln Kar18bad.

1936. július 18 - augusztus 9-ig. BekUldési határ
idő: 1936. június 18. Részvételi díj SO Kc. CUn:
Hugo Heyer, Karisbad, Schulgasse 26.
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A fenyképezés. Irta: ,8evcsik Jenő tanir.

Amint a szerző előszavában megirja, hírmas célt
tűzött maga elé műve megírásánál : a fényképezés
teljes anyagát felölelő magyar nyelvű szakkönyvvel
régóta érzett hiányt óhajtott pótolni, tekintettel kívánt
lenni úgy az amatőrtársadalom:a,mint a fényképezést
hivatásszerűen tanulókra js, úgy hogy könyve az ama
Lőr r~szére 'tökéletes kézikönyv, a tanulók számára
pedig komoly tankönyv" úgy csoportosításánál, mint
tartalmánál fogva. IDhhez mérten stiiusa nemesen egy
szerű, 'Világos, könnyed és magyaros.

Az am!l.tör szemével nézve a fényképezés lényeg';;
nek megismeréséhez szükséges fizikai és :kémiai L"Im.1:!··

reotek letárgyalása után, a negativ és positíveljárásra
fekteti a fősúlyt, mni az egész gyakorlati fényképezés
lelke. Nem csak elméletet nyújt, hanem gyakorlati út.
muta'tásokkal szolgál és minden anyagot, minden el
járást tárgyal és mlltgyaráz a mai napig, beleértve még
a le.~odernebb eljárásoikat és segédeszközöket ls.

. Két utolsó fejezetében foglalkozik a képszerkesz
téssel a fotomontázzsal, reprodulwióval és végül a
fényképezés történetének rövid ismertetésével.

Műve egy kerekded egyság, mely m'inden kétsé
gUnkben útbaigazítást ad és összehasonlító ábrAkon, va
lamint meilé:deteken, a vilá:;osan megírt szöveget még
::zemléltetöbbé teszi. I

Min't egyet:en átfogó, magyar nyelvü fot6szak
könyvet amatörtársainknak a le,.,,"1Delegebben ajánljuk.

D:lr richtige Film + d3S rlchtige Filtrr = das
'iehtige Foto. Von. Kurt Brandt.

Kétségtelen, hogy a modern amatőr legtontos!l.bb
problémája a természet nyujtotta színskálának, az
emberi szem érzékeléséhez m'é: ten való helyes vissza
adása. Ezt a cél't szolgálják a panchromatikWl anya
gok, melyek többé-kevésbbé meglfelenek ennek a célnak.
Azonban ezzel még nem nyert a kérdés tökéletes el
intézést. Egyéb segédeszközök is szükségesek, mint pl.
a különböző szürök stb.

A mai modern amatőrnek ezen kívül anyagisane
relJtel js kell rendelkeznie, mert /OSak így tudja a
negativanyagból kihozni azt, amit akar.

Ku:t Br!l.Ddt világosan, lrtJhetően, minden kérdést
megtár.gyal. Foglalkozik a szinérzékenység elméle'tével:
szövegben és ká.pben bem'utatja ugyanazon objektum
ról felvett különböző felv.ételek másolatait és igy ér
zéke;teotve ráanutat a szinvak, az ortokromatikus és
pánkromatikus felvevő anyag képességére.

Táblázatokba sorakoztatja a ma forgalomban lévő

pánkromatikus anyagokat, általános és szinérzékeny
s';g szerint. Fok'a:kozik a szűrőkérdéssel, mikor hasz
náljunk szürőt és szürönk milyen legyen.

Sok olyan dologra is megtanít, amire nem ls gon
dolunk. A könyv áttanulmányozása után az amatór
előtt ~ egész kárdés tisztán áll s nem kénytelen a fel
vétel elött önmagával hosszabb tanácSkozást folytatni,
hanem átfogó tudásánál fogva, temn~szetszerűleg a
l:lgmegfelelöbbet fogja alka'mazni. (A könyv ára: 4 P).

Meine Erfahrungen mit del' Leie:!. Dr. Paul Wolff.
Tíz éves eredményes munkának története, tfz éves

küzdelemnek leszürl: tapasztalatai szöveg,ben és kép
:nn. Történelem és tankönyv. Egy évtized a fényké
pezésben, mily nagy idő. Szakítás a multtal, a temes
tr~,jici6kkal, az eleven, pezsdülő, örökké mozgalmu és

Pitsbourg Salon.
1936 március 13 - április 12-ig. BekUldési határ

idő: 1936 február 15.

Amerie. Annual of Photography 1937.
Beküldési határidő: 1936 március 15. Részvételi dij
nincs.

Leieester P. S. International Exhibition Leicester.
1936 február 24 - március 7-ig. Beküldési határ
idő: 1936 január 24. Beküldhető képek száma: 6.

I Részvételi dij: 5 angol Shilling. Cim: Exhibition
Secretary. H. Foscutt. 19. Doncaster Road. Leicestel'

Birmingham Photographic Society Birmingham.
1936. február 29 - március l4-ig. Beküldési határ
idő: 1936 február 8. Cím: Hon. Secretary, Eric.
H. Bellamy, Waterloo House, 20. Waterloo Street,

Birmingham.

XV. Salon International De VA. B. P. C. Bruxelles,
Belgique.

1936 május - október-ig. BekUldési határidő: 1936
márc:us 15. Részvételi díj: 6 belg'a frank. Cím.: M.
Maurice Broquet, 77. Rue du Sceptre, Bruxelles,

Belgique.

Edinburgh PhotograpWc ociety Edinburgh (Seotland).
1936. február 22 - március 7-ig. BekUldési határ
idő: 1936 február 3. Részvételi dij nincs. Cím: Hon.
Exhibition Secretary, Geo. J. Kennedy, 16. Royal

Terrace, Edinburgh.

3alon International d' Art PhotograpWque BruxeUe .
1936 március 21 - április 5-ig. Beküldési határ
idő: február 26. - Részvételi dij: 7 belga fre.n!L
- Cím: M. M. Oevaiore, 152. Rue Markelbach.
Bruxelles. I

::6. Ann. Competition of Amede, Photography.
Bekü!dési határidő: 1936 április l. Részvételi dij

, nincs.

Bostos Salon of Photography.
1936 május 11 - május 23. BekiU1dési határidó:
1936 április ll. Részvételi dij nincs.

"Das Interessante Photo".
A "Querschnitt" cimü folyóirat január iszáma sze
rint összértékben 500 RM. kp.-dijjal jutalmaz gro
teszk és különleges fényképeket. A fényképeknek
müvészieknek kell lenniök. Bekilldési határidő:

1936 március l. BekUldhető legfeljebb 6 kép. Cim.

"Fotowettbewerb" Verlag der Monatzeitschrift "Der
Querschnitt", Berlin-Steglitz.

,,5 th. International Salon of Photography of the Syra

<;U8e Museum of Fine Arts" Syracuse.
Megnyilik 1936 ápr:Iis 15-én. Cim: Syracuse Camera
Club of the Y. M. C. A., 340. - Montgomery st. 
Syracuse. - New-York. (U. S. A.).

II. Mednarodna Razstava Umetniske Fotografije,
Ljubjana.

1936. május 2-24-ig. Beklildési határidö: 1936.
évi április hó. Beküldhető képek száma: 4 db.
Részvételi dij: 5 svájci frank. Azok a képek, me
lyek a "Galerie"-ben már megjelentek, zsürizés
nélkül kiálIításra kertilnek.

7igyelmeztetés! KUlönösen tengeren túli kiállítások ren
dewsége csupán a megnyitás napját közölte. - A
résztvenni szándékozókat ezúton figyelmeztetjük,
hogya több hetet is kitevő szállitási időt vegyék

tekintetbe. Kósa J.
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Telefon: 4()'7-86. VIII., J6zsef.lcörut 25.

Zalán György fotobolt

Szerkesztői üzenetek

1000 gr
2 ~r

8gr
100 gr
150 gr

WANAUS JÓZSEF
FÉNYKÉPÉSZETI SZAKÜZLET

Budapest, IV., Sütő-u. 2.
Deák Ferenc-tér sarok

TELEFON: 81-3-26.

Viz (forralt)
Metol
Hidrochinon
Szulfit (kristályos)
Szóda (kristályos)

FELELőS SZERKIDSZTő:

WANAU JóZSEF
FELELőS KIADÓ:

HABEKOST JE Ő

Centrum Kiadóvállalat rt. Igazgat6: Bornemisza Gábor.

A nálunk h!1Szn~lt kodak p3Jpirosok:.oz broInJkáli ne'1)
kell. Az oldást úgy kelj elkezdeni, hogy először a fo:ré
vízbe betölt kb. 10 gr sztiliii'tot, ennek oldódása. után
betölti az egész metolt és az egész hidroohinont. Ha
ezek is feloldódtlak, jÖ'll hoZZá a többi szulfit, majd a
szóda. Igy a hivójávaIJ mély fekete tÓllusOikat ka.p, min·
den különösebb eljárás nélkül. Arra VÍJgyázzon 1100'"

!I. fixi r ne legyen kihasznáIt, mert kü~önben ~yo;~-
tai fixiro:lJís közben me.gsárgulnak. l

L. E. B1~dCl.pest. Legcélszerul:>b, ha egy ()...ás Dutó:
szerez be, mivel ezzel csaknem minden felvételét, amit
"dutózni" akar, megcsinálhatja. Kisformátumú gépé

vel r:zOClkivill csak spe::iá!is esetben lesz abban a hely
zetben, hogy erösebb szórású képről is tudjon jó nagyi
tást készíteni. Mindenesetre inkább a gyeDg~hbc: ha,z
nálja eleinte, amig bele nem tanul használatába. Igj
e:ikerU1heti a ke;lem'etlen meglepetéseke.'t. Ha már min

den forUlyát kitanulta a gyenge fokozatnak., akkor
ajánlom csak az erősebbet megpróbálni.

B. L. Budapest. Köszönjük szíves elismerő sor81t.
A. beküldött fénykép, sajnos, még nem üti meg lapunl;
mértéJkét. De oly jó meglátásr61 és teohnikaj készségról
't::nuskcdik, hogy szivesen vennők, ha valamelyik szerda
este het óra tájban eset'eg még néhány képát is magá·
val hozV3. felkeresné kj'ubunkat, amely alkalommal
reszletes birálattai és utbaigazitással készségesen ál.
lunk rendelkezés,ére.

.Ii. 1. H!~aap8St. Nagyitds.1i nem leszn;k I:l.<\fuk~;,

h3. jól vilígitja meg a papírt ~ ha a következő eld
hivót használja:

változó élet könnyed ábrázolása, úgy, amint az tényleg
~~. I

Ez a kis-forma. Legyen az Leica, vagy más. 
Ebben van a könyv egyik főérdeme. Nemcsak a Leica
bir tokosak forgathatják haszno.san és élvezetesen, ha
nem m'indazok, kik már szakltottak a nagy-formátu
mokrkal. GyőzÖ'tt a kisebb forma és mozg:'konyságánál
fogva az élet hU ábrázolása, merevs3g, beállítottsá~,

éme;ygősség nélkül.
A 1'92 kép hU tükre a szerző tiz éves eredményes

munkásságának. Csoportokba sorakoztatva vonulnak el
előtJliUnk a kUlönbÖ'ZŐ témakö~be tartoz6 felvételek, a
tá]'képtőJ, a - mikrafotografiáig.

Mlinden egyes kép tea1mikai adatait megtaláljuk
ki\ilön fejezetben. I

Megannyi példa, melyiböl okulni, tanulni lehet.

Fotoserien, Serienfotos. von H. F'reytag.

Sorozatos fotók; nem mOZi és nem is utánzása a
mozinak, hanem! újszerü ábrázolása egy-egy éI'ljekes
és ábrázolásra méltó jelenetnek, néhány képben - ft

sorozatban. Mit és hogyan ábrázoljunk sorozatban, há
l'OO1l osoportba sorozza a szerző: időbeli, térbeli és
gondolatbeli összeftig'gésben. :f:::dekes soroz:ltok képei
teszik szem1éltetővé a szöveget, a szükséges össze
foglaló táblázatok pedig megkönnyitik az amató:
munkáját és hozzájárulnak a sikerhez.

, A fenti könyveket áttekintés végetJt Wanaus J6zsef
cég (IV., Sütő utca 2 .sz.) bocsitotJta rendelkezésünkre.

Perutz Mitteilungen egy évi szünet után újb6l
megjelent, érdekes, új beosztásban, számos mélynyomá
sú képpel. Az évszakhoz mérten aktuális kérdésekkel
és témákkal foglalkozik. A lap 5000 Márk'ás pálya
dijjal indul, mely egy új, ötletes, a lap újszeru be

osztását érzékeltető címet jutalmaz. Az amatörtársa
dalom réSZére a nagyértékű elsö dijon kívül még szám
talan készpénz<líj van kitUzve a kevésbbé sikerült cím
szavakra. - Magyar amatőrök tehát előre! A feltéte
lek az első számban ismertetve. Kapható minden szak
Uzlettben. - Ára: 30 fillér.

Die Foto-Schau. - Nagyalakú, nagyvonalú, mo·
dern, érdekes foto-lap, szővegében és képeiben időszerű.

Olyan fotó-'bulvárlap, megkötöttség nélktil eleven éf:
érdekes. - Képei az aványlag rövid cikkekhez igazod
nak. Témái: bimbók és virágok, a képmás, mint a
munka kifejezője, jönnek a gólyák, gyermek a tanitó
előtt, öröm az állatokban, mind-mind érdekes, aktuális,
szórakoztató és iránytad6. - Millldezek dacára csak
30 fillér.

"Megtéve ztett Kormányok, emzetek" - "
Pénz Rejtélye" címen Tali András pénzügyi szv. tan. é[
Verebély Géza nemzetgazdász kiadásában egy közgaz
dasági és pénzügyi tanulmány jelent meg.

E tanulmányukkal az írók egy új és tudományos
közgazdasági rendszernek vetik meg az alapját és
ezzel a magyar közönséget egy olyan iránytüböz jut
tatják, melynek birtokában biztos kiutat fog találni a
nai kétségtelenül bonyolult társadalom-gazdálkodá[
problémáinak útvesztőiböl. '

Meglep6 érvekkel, éles de elfogulatlan kriitikáva;
mutr::tjáJk ,be és jgazítják helyre a liberálizmus és
marxista közg8.2Jdaságtan végzetes tévedéseit. Aki lJ

fényképezés mellett társadalmi problémákkal is fog·
lalkozik, annak a mUvet melegen ajánljuk.
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Ez a mápka!

Isopan
n/.oo Din.

fi lm és lemez

Lupex és Brovira papir

Atomal, Finomszemcsés előhivó

felvételekhez nélkülözhetetlen!



Vezérképviselel: Szenes LaszlO, VII., Harolu-~M. 3 a T.: 33-l-211
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