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papiron készülnek.
Minden lelületben kapható!
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Salzep Endpe
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Ullracromalica
tekercs, vagy csomagfilmen,
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DITMAR-kino! DITMAR-kino! DITMAR-kino!

horizontális
parallaxis
kiegyenlilés

Vertikális
parallaxis
kiegyenlités

valtoztatható a
sebesség felvéte!
közben.

látható a fényre
kesz beállilás és
a filmrnéró scala
felvétel közben.

DITMAR kino előnyeit megmagyarázzák Önnek a szaküzletek

változtatható
a fényrekesz
felvéle! köz
ben.

.
Yezérképviselet Salzer Endre V., Hold-u. 25. Tel.: 13-4-48. IL..-- o --..I

SERVICEAMATEUR

Fenti készüléket készsággel mutatja be

Kizárólag keskenyfiImmel foglalkozó szaküzlet

Filmkölcsönzés. Modern Laboratorium.
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 23. Telefon : 43-S-99

A telefongyári iskolai vetitökészülék föügynökége I



~1936. évi uj'"árjegyzél(em megjelent!

felvételekhez nélkülözhetetlen f



DRESDEN-STRIESEN 224.

UNIVERZÁLIS GÉP,
mert több különböző

objektiv áll a feIvétele

ző rendelkezésére. Arc-,

tájkép-, utcai jelenetek,

épitészeti nagylátószögü

és tele felvételek részé

re, megfelelő objektiv
alkalmazható a géphez.

Esti felvételeket egészen

1:1.9 fényerejü objektív-

vei fényképezhetünk.

Az objektivek akkor is

cserélhetök, ha a kamera

töltve van. Már a fel

vétel előtt a tükör a

homályos üvegen, paral

laxis mentes, helyesen
álló képet ad.

Kérjen Ismertetö árjegyzélcet

magyarországi lcépvlsel6nlctöl :

Kulhanek H. A.
Budapest, IV., Eskü-tér 8.
Telefon: 87-7-78. sz.



Schneider Xenar 1:2,9
Zeiss Tessar 1:2,8
Schneider Xenon 1:2

DoJlina II. beépitett távolságmérővel

1:2,9 Steinheil Cassar optikával és
Compur zárral, 36 felvételre 24X36
normálkinofilmre ára csak P. 196.-

___ -__ --- --- 5 mm. optikával Comp. Rapid zárral --- --- P. 256.-
_________ --- 5 mm. oplikával Comp. Rapid zárral --- --- P. 290.-
_________ --- 4,5 mm. optikával Comp. Rapid zárral --- --- P. 320.-

Az EUMIG P. III. vetítő 8. 9'5 vagy
16 mm-es filmek részére nagy fény
erejü Meyer Kinon Superior I. opti
kával l: 1,6 fényerővel, kitünő hü
téssel, gombnyomásos megállító szer
kezettel (vagy Pathé rendszerű meg
állító szerkezettel) visszatekercselő

vel, 100 Wattos izzóval 2 darab
140 m. szuperorsóval és tokkal

P.366-

T
Vezérképviselet :

S.-Iberer e's Forne'I Budapest, V., Bálvány-utca 16. sz.
Te.efon: 27-8-23.
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ELÓFIZET~I DIJAK:

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

Egyes szám áro 50 fillér

Ausztria • 1 shilling
Csehszlovákia 8 Csk
Románia 40 le
Jugoszlóvla • 12 O

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

A Fényképezés és az Élet*
Az utóbbi időkben a fényképezés igen nagy

népszerűségre tett surt; behatolt a tudomány min
den ágába és annak szolgálatába állott, rendkívüli
módon terjedt el a tömegek között, kémiai, optikai
és mechanikai téren oly tökéletességet ért el, ered
ményei olyannyira értékesek, hogy joggal vívta ki
magának a világ egyhangú elismerését.

Ha már most a fényképezés sikeres térhódítá
sának okait keressük, azokat abban találjuk, hogy
eredményeiben a modern élet és szokások leghivebb
ikonografikus és esztétikus kifejezője.

Annak a mai életnek a kifejezője, mely nagy
stílű mechanizáción alapszik, amelynek célja, hogy
a tömegek mindinkább növekvő ig&nyeit és ezzel
a tradicionális élet minden terén bekövetkezett vál
tozásait kielégítse; váratlan és meglepő hatású
fényképek csodálatos módon mutatják be a repülő

géptől a motorcsónakig, a léghajótól a tengeralatt
járóig, az óceánjárótól az automobilig a legkülönbö
zőbb emberi és természeti momentumokat.

A fénykép, a pillanatnyi és szemléltető ábrá
zolás lehetőségeivel - melyek az eljárás leglénye
gesebb alapfeltételei - legalkalmasabb arra, hogy
azokat a különböző eseményeket, amelyekből a mai
élet összetevődik, szembetűnő módon megrögzítse,
alkalmazkodó, hű és villámgyors. A gép mindenüvé
elkíséri a fényképezőt, naponta száz meg száz al
kalmat nyujt és végtelen képsorozatban rögzíti meg
azt, amit a fényképező lát. És ebben rejlik legfőbb

érdeme.
A fényképezőgép lencséje, ha azt ügyes fény

képező kezeli, valóban sokszor olyan új dolgokat
tesz szemléhetővé, amelyeket a szabad szem kü
lönben meg sem látott és ,értékben fel sem becsül
~etett volna, ha a gép azokat szemb.etűnően, plasz
tikusan és néha egész váratlanul előtte fel nem
fedi.

'" E cikkUnket Guido Pellegrini - a Circolo Photo
grafico Milanese elnöke, a modern olasz fényképezés
egyik kimagasló vezéralakja irta. a "Foto" számára.

A tennészet új formái, még ha esetleg csak a
legegyszerübb és legnormálisabb napi élet jelen
ségei is, megfelelő helyen és világításban fényké
pezve, olykor csak annak a rövid pillanatnak ered
ményei, amíg az objektiv figyelme feléjük fordul.
És mégis, a fényképezőgép egy eddig ismeretlen,
új képet tár fel előttünk merőben új és különleges
esztétikai hatást keltve bennünk.

Kétségtelen, hogy a kisméretű fényképezőgé

peknek nagy szerepe volt a modem fényképezés át.
ütő sikerének elérésében, mert a fényképezőnek ~

legkiválóbb technikai eszközt nyujtotta ahhoz, hogy
a természet és az élet legjellegzetesebb képeit a leg
nagyobb gyorsasággal megl'ögzítse.

Különösen néhány legújabb fajta kisgép, amely
némileg hasonlatos a mozigépekhez abban, hogy al·
kalmas a zár ismételt elkattintására, úgyhogy né·
hány pillanat alatt ugyanarról a mozgó lényről vagy
tárgyról folytatólagos sorozatos képeket tudunk
megrögzíteni, - a modem fotografus leghatható
sabb segítő eszköze. A fényképezőnek ma sokszor
nem áll rendelkezésére annyi idő alefényképezendő

tárgyak tanulmányozására és beállítására mint ré'
gen, de ily módon, az egy és ugyanarról a tárgyról
felvett képsorozat áttanulmányozása után, könnyen
kiválaszthatja azt a legszerencsésebb pillanatban
készült felvé<eIt, amely a felvétel tárgyának leghűsé

gesebb és legtökéletesebb múvészi..fényképeszeti
dokumentumát adja.

Érthető, sőt természLtes tehát, hogy a fényké
pezés annyira túlhaladta a természet grafikai ábrá
zolását, hogy elhagyta il festészetet. Ez számunkra,
fényképezőkre nézve, kétségkívül igen kedvező

valóság.
Korántsem akarunk a festészet és a fényképe

zés között - hiszen mindkettőnek úgy eszközei,
mint végső céljai különbözőek - esztelen anta
gonizmust felállítani. Kétségtelen azonban, hogy a
fényképezés nagy fejlődése, és az egymást követő

pompás eredmények szembeötlő tanusága eredmé
nyezték azt, hogy a művészi fényképezésről fenn
állott' oly sok hamis nézet megdőlt. Ez segítette
hozzá a fényképezést saját egyéni stílusához, jelle~-
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zetesség6hez és összehasonlíthatatlan kifejezési le
hetőségeihez. Ezek azután elvezettek ahhoz a nagy
nemzetközi megbecsülé hez, amely a fényképezést
mai életünk kulturális és esztétikai követelményei
legmegfelelőbb művészetének nevezte el, mivel rt

jól csiszolt tükör módjára mutatja meg nekünk a
mai életnek, ennek a felette bonyolult complexum
nak ezernyi ezer ábrázatát.

Guido PeIlegrini.

Az ember néha
elgondolkozik...

Kevés szó van a fotografálással kapcsolatban,
amely annyira közhasználatú lenne, - de egyúttal
amellyel annyit visszaélnének, mint az, hogy "mú-

I .UveszI.
Amelyik fotografiát kvalifikáini akarják, arra

rámondják, hogy "művészi". Mert a fotografia ma
gában véve: semmi. Művészi fotografia? Az már
valami.

Micsoda vonatkozásban áll egymáshoz a foto
grafálás és a művészet?

Amikor idestova 100 éve feltalálták a fotogra
fálást és 1839. évi július hó 30-án Arago, a tudós
csillagász a francia tudományos akadémiában ismer
~et1Ie Daguerre korszakalkotó mlmkásság,át - a
"CHARIVARI" című szatirikus Iap alig néhány
hónap mulva, - pontosan: szeptember hó 10 ,éln
megjelent számában, - már azt kérdést kezdte el
feszegetni, vajjon művészet-e a fotografálás?

Az akkori felfogás abban csúcsosodott ki, hogy
szó sincs róla! Hiszen a fényképezés csak "szolgaias
visszaadása a természetnek". Tehát nincs és nem
is lehet benne művészet. (Ugyanekkor egyébként
megállapították azt is hogya fotografálás - ekkor
persze csak daguerreotypiáról volt szó - műkedve

lők részére egyáltalán nem gyakorlatias valami és
komplikált volta mia~t amatőr szempontból nincs
semmi jelentősége és jövője.)

Az a megállapítás, hogy a fotografálást nem le
het belekapcsolni a művészet fogalomkörébe, 
megfelelt annak a felfogásnak, amelyet akkor a mű

vészeíről általában vallottak és amely az Aristoteles
féle filozófiai nézettel szemben a Hegel-féle bölcse
let elveit fogadta el.

Aristoteles szerint minden műnek kell, hogy
valami konkrét, felfogható tartalma vagy értelme le
gyen és mindenekfölött kell, hogy a valóság a ter
mészetesség, az lélet benyomását keltse. Ezért ő a
művészetet utánzásnak, - t. i. a természet utánzá
sának nevezte. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy
ami természetellenes, vagy mesterkélt: az nem lehet
művészi.

Ezzel szemben Hegel tanítása szerint minden
mű azáltal hat, amit a művész belehelyez. Ezért
aztán például az akkori festészetnél, - még a táj
kép-festészetnél is! - nemcsak megengedték, dc
egyenesen megkövetelték az idealizálást. Nemcsak
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megtűrték, de szükségesnek tartották, hogy a festő

az eredeti témáján kedve szerint változtatgathasson
és képébe bármit, - olyat is befesthessen, ami a'?:
eredeti témában nem volt benne, - csakhogy ez
által képének művészi és szép voltát emdje. Ekkor
voltak divatosak azok az eszményi elképzelt tájak,
amelyekről az első pillanatban lekiabált, hogy ilyen
a természetben, a valóságban nincs és nem is való
színű, hogy lehessen.

A művészetről alkotott ilyen felfogás mellett
természetes, hogy a XIX. század elején a fotografá
lást, - ahol az objektiv legfeljebb csak el-rajzolni
tudott, de valami mást. nem létezőt bele-rajzolni
nem, - nem minősíthették művészetnek.

A közönség talán még belenyugodott volna abba
a megállapításba, hogya fotografálás nem művé

szet - ellenben a fotografusok lés elsősorban éppen
az amatőrök, akik a fotografálásnak mihamarább
lelkes továbbfejlesztői, zászlóvivői lettek, - hadat·
üzentek neki. Meg akarták mutatni, hogy a foto
grafálás bizony művészet!

Hiába minősítette a törvény a fotografálást
iparnak, hiába kardoskodtak a festőművészek is
amellett, hogy a fotografusok nem művészek, - a
legtöbb fotografus még ma is kitart amellett az
álláspont mellett, hogy a fotografálásban. - igenis,
- vannak olyan momentumok, amelyek azt művé
szetté tudják felmagasztosítani.

A kérdés igazi aktualitást akkor nyert, amikor
a fotografálás - konkretizálva: az amatőr-fo~ogra

fáiás, - a XIX. század vége felé magasabb törek
vésekkel lépett elő. Amikor a fotografusok már nem
~légedtek meg azzal, hogy azt, amit láttak, jól~

rosszul megörökítsék, hanem azt ambicionálták,
hogy az a fénykép, amelyet készítenek, ne legyen
csak "fotografia", de' legyen "kép". Olyan kép, amely
elérni 'talán nem is tudja, de monochrom volta da
cára is a belehelyezett szellemi vagy lelki energia
következtében. hatásában, sőt értékében is legalább
megközelítse a művészet színvonalát. A fotografálás
ekkor már nem volt öncél, hanem eszköz, valami
művészi alkotás dkészítéséhez.

A fotograius előtt mint követendő példa vagy
elérendő eszmény a festészet művésziessége lebegett.
Motivumait ehhez képest kereste ki és dolgozta fel.
Nem akarom azt a kifejezést használni, hogy szí
vesen majmolta a fes~őket. Es a festők ezért nem is
nehezteltek meg. Sőt ellenkezőleg! Elismerték a
fotografálás jelentőségét, sőt a fényképezést maguk
is gyakran mint hasznavehető segítő-eszközt hasz
nálták fcl.

Közbevetve mint sajátságos, érdekes tünetet
említem meg itt mellékesen hogy míg azelőtt a foto
grafus erőnek erejével azon volt, hogy "művész" le
gyen, hogy őt "művész"-nek tekintsék, - addig
most a festőművészet szakított az ő régi hagyomá
nyaival és mindinkább akar és kezd közeledni ah
hoz, hogy teljes fotografiává váljon.

Idővel azonban a fotografálás szelleme vagy
iránya új alapokra fektetödött. Atalakult a felfogás,
a divat.



Míg azelőtt, azokban az elmult időkben, ha az
ember, - tegyük föl, - valakinek azt mondta:
"Láttam ezt vagy azt a szindarabot", vagy "Olvas
tam ezt vagy azt a könyvet", - rendszerint azt kér
dezték tőle: "Szép volt?, ma azt kérdezik: "Jó
volt?"

Ma nem okvetlenül, mulhatatlanul szükséges,
hogya kép, - legyen az festmény vagy fotografia.
- szép legyen. Elég, ha jó. Sőt gyakran megelég
szenek azzal, hogy csak érdekes.

A mai modern irányzat a fotografálást letérí
tette arról a mesgyéről, amelyen azelőtt próbálta ke
resni a festőiséget, - általában a "művészet"-et.

Más útra tért.
Az kétségtelen, hogy a művészetnek az a célja

és az a hívatása, hogy valami szépet alkosson és
Hegelnek igaza van abban, hogy a művészetnek

fokmérrője, hogy ki mennyi szépséget tud belevinni
a képébe?

Ezért sokszor indokoltan kérdezhetnők, vajjon
mindazok a képek, amelyeket ma olyan szertele
nül bőkezű adakozással tisztelünk meg a "művészi"

jelzővel, csakugyan mind érdemesek-e arra, hogy
ezt a nevet viseljék? Hiszen ha szigorúan vesszük
a dolgot, a "művészi" jelzőt voltaképen csak azok.
nál az alkotásoknál használhatjuk jogosultan, ahol
a művésznek sikerült a szépséget valójában kif je
zésre juttatni.

Csakhogy itt egy nagy kérdőjel mered elénk:
mi is hát az a "szép"?

Tegnap más volt, holnap más lesz. Nekem más
és a szoms~édnak szintén más. Kinek van igaza?
Nekem, vagy neki?

Van "szép", ami öröktől fogva való, ami örök
életű, ami fölötte áll a divatnak. Mint a milói Venus,
mint egy Rubens.,kép, mint a milánói dóm. Ezeket
hiába csapdossa, hiába ostromolja a modern újsze
rűség hullámverése. Ezek ellenállnak neki, - da
cára, hogy a "szép" fogalma vagy megítélése idő,.

szakonként változik és a legtöbben mindig a "ma"
divatját találják szépnek.

Mert az újszerűség a művészetben tagadhatat
lanul mindig hódít. Már csak az által is, mert bátran
új csapásra tér, új utat akar törni. Az erő mindig
imponál.

Az nem biztos, hogy az új út jó és célhoz ve
zető. De az biztos, hogy haladást, előrelépést jelent.

-t.

Csendélet
Künn végeláthatatlan ború, a felhőzet egy

öntetű szürke, hasadék, ahol átszűrődhetne egy kis
napsugár, sehol sincs, változatosságot csak az eső

erősödő, vagy gyengülő szitálása jelent. Vigaszta
lanul elázott a tervezett fotosétánk.

Lemezeimet rendezgettem, amikor belépett ba
rátom, a fanatikus. Minden szava csupa szemre
hányás:

- Na, terád szépen lehet számítani! Várhatta
lak!

- Ugyan kérlek, ilyen időben kár a lemez,ért.
Engem annyira lehangolt, hogy még csendéletezni
sincs kedvem.

- De válogatós lettél. - forgatja szavait epé
be, - nem is tudtam, hogy a csendéletbez különös
hangulat kell.

- Hát szerinted mi kell?
- Na hallod? Virág és váza, könyv ét szem·

üveg, gyümölcs és tál, csésze és tea, üveg és viz,
tajzszeg és eldobott mozijegy, vagy ki tudná fel
sorolni mindazt, amit már lefényképeztek csend·
életnek?! Mondd csak kérlek, te nem jársz kiálll
tásokra ?

- Járok én. Sőt néha magam is fényképezek
csendéletet. A csendélet a legegyszerűbb része a
képszerű fotografálásnak, mégis igazán kiválót ne
héz benne produkálni. Könnyű egy kacagó gyer.
mekről'kedves képet készíteni, de próbáld meg egy
birsaimával. Bizony a kiállítások csendéleteinek 90
százaléka üres technikai szólam minden invenci6
nélkül.

- Mesebeszéd, - vág közbe barátom, - csak
nem akarod bebeszélni nekem, hogyha jó kedved
van, szebben rajzolja ki objektived a tányér be.
főttet! Nézd, az a csendélet türelmes, ha nem si.
kerül első felvételre, sikerül másodikra vagy hato·
dikra. Ez mozgás-ábrázolásnál igen körülményes
volna.

- Pedig ott is így van. Hányszor ismétlünk
felvételeket - ha lehet és hány témáról mondunk
le, mert nem lehet. Végeredményben sokat nem
korrigálunk az ismétléssel, legfeljebb az expoziciónk
lesz helyes vagy a beállítás javul, de az elgondolás,
a lényeg, az marad. Nézd, ha nagyon boncolgatjuk
a csendéletet, két főtényezőt találunk: ötlet és tech
nika. Az előbbi a nehezebb feladat. Sokmillió csend
élet készült már: nehéz újat készíteni. Sőt ha csupán
újszerübb feldolgozásra törekszünk valamely jól
bevált témánál, még ahhoz is igen ötletes rendezés
kell. N em nagyzolok. Igenis rendezés! Kevéssel
sokat mondani, a kifejezés módot úgy megválasztani,
hogy művészetet vigyünk az eszközökön keresztül a
fotografiánkba - nem gyerekjáték. Ha nem kellene
hozzá invenció, úgy minden egyforma gépről, egy
forma tárgyról, mindenki egyformán jó képet ké-
pet készíthetne. Ez pedig lehetetlenség!

- Miért?
- Mert ahányan vagyunk, mind más és más-

kép képzeljük el a szépet. Szabályszerűség igen ke
vés van a kompozicióban, ami iskola sablont adna,
s így még a kiindulás sem visel bizonyos unifor
mist. Egy indirekt szabály mégis van: kezeljük a
mesterkéltséget!

- cs mik a speciális technikai követelmények?
- Technikai kérdésekben a szakvélemény nem

ismer pardont. Van idő a beállításra, tehát legyen
a kép, ahol kell, éles. Al- vagy túlexpozicióktól
Isten ments! A legmélyebb árnyék, s legmagasabb
fény is tisztán mutassa részleteit no és ami a leg.
fontosabb: elsősorban jön az anyagszerűség!

- Miért elsősorban?

- Megmagyarázom egy példával. Bemutatok
egy rossz képet. Címe: "Uzsonna". Alap: damaszt
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Aszmann Ferenc.

melynek hátlapját kivágtam lombfűrésszel; a kazettá
ban. úgy kellett cserélni a szines üvegeket mint a
lemezt. Erre a lámpára azonban hamarosan ráúntam
mert nem lehetett aszellőz'e:·ését tökéletesen meg~
oldani és a szines üvegekkel is állandóan baj volt,
mert ha gondosan eltettem nem találtam meg, ha
pedig kéz alatt voltak, e1törtek hamarosan. Az új
üveg vételénél pedig sohasem voltam biztos abban,
hogy ol")'an üveget kapok, amely nem fog a hívásnál
fátyolosodást okozni.

Végeredményben hozza a próbálkozás után az
idevázolt lámpaberendezésben állapodtam meg. Igaz,
hogy előállítása drágább mint a dobozos lámpáé"
mert 2 db. márkás kör:ét kell. beszerezni, ez azon
ban hátrány nem lehet, mert sok későbbi bosszúság
tól mentesít.

A vázlat jelmagyarázata a köve:kező: "a" lámpa
aljzat oldal fala, "b" lámpa aljzat végcsatlakozás,
"c" 1 2 3 lámpa. aljzat oldalcsa:lakozás, "d" lámpa
aljzat porcelián talpa, ..e" alapdeszka (a szerelési
vázlaton szaggatott vonal) "f" a szerelést és aljza
tokat takar6 kis ládika (szerelési rajzon szintén
szaggato:t vonalozással jelölve.) "H" hálózati csat
lakotzás (konnektorhoz). "K" kapcsoló (3 áram
körös). Eredményvonal a szerelést mutatja. A mé
retezés milüméterben van megadva.

A lámpa össze'állításánál súlyt helyeztem arra,
hogy fehér, narancssárga, vörös fény' adjon anélkül,
hogy cserélni ke.Jjen valamilyen alkatrészét, továbbá
hordozható legyen (ne é-ktelenkedjen állandóan pl.
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Sötétkamra lámpa.

A söté:kamra lámpától megköveteljük, hogy
legalább 3 féle féenyt szolgáltasson.' Nevezetesen a
híváshoz vörös; a nagyításhoz illetve másoláshoz

Apró fogások
Irt.1: 'schustér Ferenc.

5. folytatás.
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abrosz (a képen gipszfehér) , rajta üvegtányér (he
lyenként nem látszik át),·benne cseresznye (szurok
fekete). Ugy-e szép?

- Brrr!
- Komoly eredményt csak komoly munkával

lehet elérni. A rossz kép. nemcsak felesleges pénz
kidobás, hanem ked.vünket is veszi. Jobb tehát előbb

gondolkozni és csal< az~tán e;xponálni! A csendélet
türelmes, nem ragaszkodik pillanatfelvételhez, sze
reti az oldalvilágítást, vagyellenfényhez közeledö
30--60 fok alatt· érkező sugarakat és kimondottan
használ neki a derítés (fehér kartonlappal vissza
vert fény). Ami pedig az előhívást illeti; csakis lá
gyan dolgozó hívó jöhet számításba.

- Szervusz öregem, te csak rendezd nyugod
tan lemezeidet.. én. megyek hazq, csendéletet foto
grafálni!

narancssárga és a tényleges műveletek előkészítése

idejére - fehér fényt. - korábban úgy látszott,
hogy a sö:étkamra lámpa legegyszerűbb kiviteli
alakja a doboz alak, amelyben fehérr lámpa ég és a
különböző műveletekhez fiókszerűen betólha'ó
üveggel változtatta a fotografus a lámpa színét. Ez
a lámpatipus bár elavult, mégis nagyon sok ama
tőr söté:kamrájában meg'aláljuk, azért mert elő

állítása olcsó. Jó ideig magam is ilyen lámpát hasz
náltam. Ezen az üvegek kicserélését úgy oldottam
meg, hogy a jól szellőztetett doboz nyi'o:t oldalára
felszereltem egy használhatatlan 9xU-es kazettát,

a fürdőszobában) és végül ha meggyujtom a fehér
fényt, a különleges fény kialudjon. Ez utóbbi körüle
mény főleg olyan helyen (Klubokban) bir fontos
slággal, ahol !többen használják a sötéltkamrát, s
nehezebb fegyelmezni a tagokat. Ilyen társas sötét·
kamra lámpa berendezést leggazdaságosabb úgy ké
szíteni, hogy a hálózatba a sötétkamra világítását
az ajtón lévő zár nyitása, ill. csukása adja. Ez a
rendszer kizárja azt, hogy a tag a munkahelyről

kisétálva 3-4 lámpát égve hagy sokszor félórákra.
Rátérve alámpánkra: 21x21.5 cm alapterületű,

lehetőleg keményfa deszkácskára 3 db. úgynevezett

44



Helene Cladi Titze Onnepi csend



Aschner Potty Uszoda az oceánjárón



Félegyházy László ~hes vagyok



~~." ..

Sommer József Javitás a Vulcanián



l
J

1 Seiden Gusztáv Gyerekek a vizen



Ghyczy-Udránszky LászlQ TovQ~zeló



Szöllösy Kálmán Tánc a tavaszban



Trusovszky Dezs5 dr. Egy csésze fekete



diszlámpaaljzatot és egy három áramkörú kapcsolót
szerelünk, az alaprajzi elrendezésben megadott mé
retek szerint. Helyes szerelés után a kapcsoló el
fordításával az előzően égő lámpa kialszik és a kö
vetkező lámpa gyullad fel. A vázlat úgy van meg
rajzolva, hogy a kapcsoló fémes érintkezése (1.) az
első lámpa áramkörét zárja, ide tegyük a fehér lám
pát. A- kapcsoló elfordításával a fémes érintkező az
1. kört szakítja a 2 kört zárja, tehát elalszik a fflhér,
felgyullad a sárga lámpa, - 2 helyre sárga lámpát
legyünk Ugyan így tovább fog felgyulladni a 3.
helyre tett vörös lámpa, míg a negyedik fordulatra
minden világításunk kialszik.

Válass'zunk 'olyan gyártmányú kapcsolót amely
teljesen szigetelt, hogy vizes kézzel is hozzá lehes
sen teljes biztonsággal nyulni és lehetőleg olyan
rendszerű legyen, hogy visszafelé is lehesen forga'ni..
Ez utóbbi azért fontos, hogy ha valami okból a
a vörös fényt kizártuk, visszakapcsolhassun'k anél
kül, hogy a fehér fényt is fel kellene gyujtani.

A leírásban felemIített diszfoglalat egy piskóta
alakú porcelián testre szerelt csupasz foglalat,
amelyet a porcelián test megfelelő lyukain keresztül
csavarral jól fel le'het szerelni az alapdeszkára.

Az "f"-el jelölt ládikát ne spóroljuk el, mert
ezzel jól lehet takarni a szerelést és ez biz~osít ben
nünket az ellen, hogy ha sötétben a kapcsoló felé
nyulunk, nem érintünk meg fémes alkatl'é zt, ami a
kedvezőtlen körülmények összegeződése esetén ha
lálos ü~ést is eredményezhet. A ládikót kétoldalt kis
kapoccsal erősítjük levehetően a szerelő deszkához.

Lámpánkat a falba elhelyezett kis rézből való
kampós szegre akasztjuk használat esetén. A kam
pót csempbbe is könnyen el lehet helyezni. A meg
felelő helyen hegyes acél szerszámmal, (reszelővég,

pon:ozó), apró ütésekkel fel kell sérteni a csempe
fényes rétegét utána amerikai fúróval gyorsan át
lehet fúrni. Két milliméternél nem kell szélesebb
lyukat furni, ebbe a csavaros kampót egyszeruen be
kell gipszelni.

(Folyt. köv.).

Pályázatok
Der Satrap, BUitter fUr Freunde der Lichtbildkunst

cimü folyóirat pályáZatot hirdet a legsikerültebb 99
szUnidei felvételre. A legjobb 99 felvétel mindegyikét
egyöntetüen, fe1Ivéte:enként 50 Márkával dijazza. - A
pályázati feltételek a Satrap májusi és júniusi számai
bm vannak ismertetve, ahol hasznos útmutatásokat is
találunk a témák rnegválasztásához, stb.

Photoblö.tter cimü folyóirat tavaszi pályázatot hirdet,
melynek nyerteseit 20 dijjal jutalmazza. A kés2'lpénz.
dijak 15-75 MáTka között mozognak. - A dijakon ki
",ül m~g a fennmaradó legjobb képeket megvásárolja,
úgyhogy összesen 1600 Márka kerUI Idijazásra.
A képek bekUldési határideje: 1936. évi június hó 15.
A pályázati feltételek a Photr' ili.tter májusi számában

ta.lálhatók.

Perutz Mittel1un~en cimü, újból megjelenő lap 500Q
Márkás pályadijjal indul, mellyel egy új, ötletes és J.

lap újszerü beosztását érz~keltetö cimszót juta1m3z. A
pályázati felt.ételek a lap első számában vannak kőzzé

téve. '
A fenti l11.~ok m'ndrn foték'rel!k-dé!bcn ka-h·'.'~ék.

Kiállitások
Deutsche Photographische Ausstellung, Frankfurt am
Main.

1936. szept. 26-okt. 11. BekUldési határidő: 1933.
aug. 15. Részvé'teli dij: 1 Dollár.

Fi1th Detroit Salons of Pictorial Photography and In
dustrial Photography at the Detroit Institute of Arts.

1936. c,éVi junius 2-30-i,;. BekUldési határidő: 1933.
május hó 30. Részvételi dij: 1 Dollár.

The Anthracite Photogra.fic Salon, Scranton.
1936. évi junius 6-junius 21-ig. BekUldési határ
idő: 1936. évi május hó 25. Részvételi dij: 1 Dollár.

Sewenth Chicago International Salon of Photography.
1936. évi julius hó 23-október hó 4-ig. BekülllésJ
határidő: 1936. évi junius hó 15. Részvételi dij; 1
Dollár.

XXXI. Salon International d'Art Photographique dc
Paris.

1936. évi október hó 3.-1B-ig. Beküldési határidő:

1936. évi junius hó 30. Rész.vételi dij: 25 fI'ancs
franc.ais.

Tweede internationale "Focus" Fotosalon, Amsterdam.
1936. évi szeptember hó 12-27-ig. Beklildési hJ.
táridő : 1936. évi augusztus hó 10. Részv:é'teli dij:
2.50 hollandi Forint. BekU!dhetö legfeljebb 5 kep,
a következő dmre: "Focus" A. G. Abteilung Fo
tosalon, Bloemend3al, Niederlande.

The Fifth South Alrican International Salon Of Photo
graphy To Be Exhibited At The British Empire Ex
hibition And The City Hall, Johannesburg.

1936. évi október havában. Bekl1~dési határidó:
1936. évi augusztus hó 14. Részvéteii dij: 1 Dollár.
Beküldhetö legfeljebb 4 kép, a következő címre:
The Hon. Secretary, Johannesburg Photographi.c

, Society P. O. Box 7024. Johannesburg, Sued-Africa

The Forty-Filth Toronto Salon of Photography, To
ronto.

1936. évi aug. hó 28-szept. 12.-ig. BekU!dési határ
idő: 1936. évi julius hó 25. Részvételi dij: 1 Dol
lár. Beküldhetö legfeljebb 4 kép, a következő címre:
W. H. H3.mmond, Secretary of Toronto salon, :ol.

Gould Street, Toronto, C8.nada.

Erste Internationale Kunstphotographische Ausstellung,
Karlsbad.

1936. évi juiius hó IB-augusztus 10.-ig. BeküJ:lün
határidő: 1936. évi junius hó IB. Részvételi dij: 5
angol Shilling.

A "Budapest" Sport Egyesület fotoszakosztá.lya 1936.
évi augusztus hllNában rendezi lll. MŰT;ÓSzi F{.nykép.
kiáUitás-át, a Székesfövárosi Képtárban (IV., Egye
tem utca 6., gróf Károlyi-palota, földszint). A ki~l1i

táson kizárólag székesfővárosi alkalmazottak és azOk
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csaIádtagjai vehetnek részt (közigazgatásiak, tanügyieh
és Uzemiek). Beklildhető leglfeljebb 8 kép. (LegkiEehb
képnagyság (karton nélkül) 24x30 cm.

A kiálIításra szánt képek bekü1dheWk június 1
20-ig és július 28--tól augusztus 3-ig reggel 9 órától
délután 6 óráig IV., ker. Egyetem u. 6. szám alá,
azonkivül bánnely hétköznap délelőtt IV., Városháza,
III. em. 367. ajtÓBzám alá.

A legjobb képeket a szakosztály tiszteletdijjal tünteti
kl. A kiállitással kapcsolatb~ felvilágosítást ad

dr. Havlin Ká1'oly tanácsjegyző (Központi váro.:háza,
e'nöki ü. o. I. em. 106 ajtó, telefon 89--8L-5~, mellék
állomás száma: 122.) és Reminiczky L9.jos tanics~egyzó

(Központi városháza, polgármesteri XII. U. o. II. emL,
282., telefon 89-8-50, mell:kál"omás száma 445.),

Balogh Rudolf gyüjteményes kiállitása. AMaosz.
helyiségeiben rendezte gylijteményes kiállitását a ma
gyar amatőrfotó nagymestere Balogh Rudolf. Ujabb
és legújabb képeinek szine-javát tárta elénk. Képeinek
mindegyike a magyar amatörfényképezés remeke, a
világviszonylatban pedig a magyar művészi fotónak
egy-egy cJjcsöségteljes mérföldköve, ahol a magyar
fotómüvészetnek nemcsak becsületet és elismerést,
hanem világhirnevet szerzett.

Témái változatosak, de bármit ábrázolnak alkotá-
sai, azokban megérezzük az alkotó művész ihletett
megérzését, a teljes technikai készséggel való uralmát
az anyag felett.

Alföldi képeivel, a magyar pusztának végtelensé
gével, az izzó nappal, a ménessel, a szántóvető nehéz,
verejtékező munkájával, pompás sZÜreti képeivel, ál
latportré- és zsánerképeivel, gytimölcsképeivel, csend
életeivel és véglil a magyar nép életének ábrázolásá
val, a magyar ·élet ~illönbözö állomásait varázsolta
elénk, oly természetességgel, közvetlen egyszerüség
gel és hatásaiban annyira lenyügözöen, amire csak az
ihletett alkotó müvész képes.
Figyelmeztetés.

Különösen tengerentUli kiállitások rendezösége csu
pán a megnyitás napját közölte. - Artsztvenni
.szándékorokat ezúton figyelmeztetjük, hogy a több
hetet is kitevő szá.lIitási időt vegyék tekintetbe.

Kósa József.

A fotoipar köréböl
Az Iba~ gyár közli t. vevöivel, hogy akinek Bi

otár 1.2 optikával fels7.erelt Exaktájuk van, azok a
Biotár első lencséjét, - a hátsó lencse kicsavarása
után - kettős gyujtóval használhatják. Ez esetben
a gyutáv 15.5 cm, a fényerő pedig 1 :5. Szükséges
azonban ez esetben egy rövid tubus használata. .A
Biotár első lencséje teljes nyilás mellett is kielégitő

jó képet ad, de rekeszelés mellett a kényesebb igé
nyeket is kielégiti.

Az Agfa képviselete közli, hogy korábbi számunk
ban említett DupUkátfibn állandóan raktáron van s
Igy a filmkereskedők révén bánnikor beszerezhető.

EI8eobeger gyár új panchromatikus filmje, 180/10
Dln. oly kiváló szinérzékmységgel bir, hogy általában
szürő nélkül használható. Anyaga nem túl lágy és

nem kemény, hanem átmeneti gradációjú, oly céllal,
hogy az amatőrök minden igényét kielégithesse. Jel~

lemzője azonkivlil a végtelen finom szemcsézet és tö·
léletes fényudvarmentesség.

Meteor-Apparatebau-Ges. M. B. H. Siegen in
Westf. precízen konstruált kiváló nagyitókészüléket
hozott a piacra. A Komet 75 és 75la jelzésü különö
sen a kisformálumú gépek tulajdonosait érdekli. Li
neáris nagyitóképessége 1Vz-8Vz~zeresig, a készülék
nek 1800-kal való átforgatásával pedig 2{}-szoros li.

neáris nagyitásig képes. (Képviselet: Kulhanek H. A.,
IV. Eskü-tér 8.a.)

TEMPIPHOT, új teljesen automatikus fotoceu'ás
megvilágilásmérö. BeálIitókészség "világos", "nonnál"
"sötét"re. Súlya csekély, formája karcsú és lapos, mel
lényzsebben hordható. Beállitási lehetőségek f. '.5--f.
22-ig, 10ho Din.-től 20/ho Di~-ig, valamint 19, 23, 26,
290 Scheinerre. - Alkalmas szerkezettel a Contax és
Leica gépekre egy nyomással szilárdan felerösithető.

Nagyszerüen hasznáható amatörmozigépekhez 8,
16, 32 és 64-es járathoz.

COLOR,-,STRATO FILM 1 ho DIN. Kettős öntésü
film, a legmagasabb ortokromáziával gyakorlatilag ha
tártalan megvilágitás áthidalással. Kiváló moduláció.

COLO TRUMPF 260 Sch. lemez. Ortokroma-
tikus, fényudvarmentes.

COLOR-TRUMPF TEKERCS :ElS CSOMAGFILM
11/10 DIN. Ortokromatikus, fényudvarmentes és finom
szemcsézetü.

Mindkettő olcsóságánál fogva a legjobb konzum
negativanyag. Gyártja: Westendorp & Wehner A. G.
Köln a. RH.

KJlNDERMANN & Co. BERLIN, szabadalmazott
filmfelfüggesztő és kifeszitökapcsokat hoz forgalomba,
amelyek nemcsak az álló tankhivásnál tesznek kiváló
szolgálato~, hanem a filmek száritásánál js. A kapcsok
ugyanis 3 cm. szélességben fogják be biztosan a filmet
úgy, hogy azok kicsúszása lehetetlen az alsó (ólom
betétekkel ellátott) kapocs pedig a film kifeszitéséröl
gondoskodik, miáltal a filmek megvetemedése, gijrbü
lése lehetetlenné válik. A kapcsok rozsdamentes Krupp
acélból készültek, kiváló rugózattal.

ILFORD LIMITED, LONDON budapesti vezér
képviselete precíz expoziciós táblázatot szerkesztett,
füzet alakjában. A füzet díjtalanul kapható a vezér
képviseletnél, Bpest, IV. Kossuth. Lajos u. 13. (Vidékre
válaszbélyeg esetén.)

Egyesületi hirek
A Photo Club hirei. A Photo Club választmánya

május hó 6-án tartotta rendes havi ülését, amelyen fő

ként folyó Ugyek kerültek tárgyalás alá.

A választmány szükebbkörü bizottságot klildött ki
azzal a megbizatással, hogy tekintettel a "Foto"-nak,
- mint a Club hivatalos lapjának örvendetes izmoso
dására - tegyen a választmánynak konkrét javasla
tot arra nézve, hogy a Club különböző kategóriáiba
tartozó tagjai a lapot l 'ly feltételekkel, illetőleg mily
kedvezmények mellett kaphatjákmeg.



Szerkesztői üzenetek
W. J. Alud. Hivó kéSZÍtéséhez l1.wlználjon forralt

esövizet, ha ez nepi állana rendelkezésére, akkor hasz..,
náljon csak forralt kiútvizet. A viz forralása nemcsak
a redukáló anyagokra káros hatású oxigént kUszöböli
ki, hanem a vizben oldott mész nagyrészét is kiválaszt
ja. T. i. a mész jobbára mint calciumhyd'rocarbonát
szerepel a vizben. Ez forralás alkalmával felbomlik
széndioxydra és calciumcarbonátra., vagyis mészre. A
forró vizgőzböl a széndioxyd eltávozik, a mész pedig

kicsapódik.

L V. Budapest. Nem győwtik. eléggé hangsúlyoz
ni, hogy az amatőr minél több szakfolyóiratot tanul
mányozzon. Minden folyóirat az anyagok, eljárások
és fogások ismertetése mellett gazdag képanyagot is
tartalmaz, mely az amatőr fotóizlését öregbíti. Igen
sokat okulhat az amatőr a fotó-kiállitásokon, a klu..
bokban rendezett képkritikákon is, hol más kárán
szemIéltetően tanulhatja meg, hogy mit, vagy hogyan

nem szabad Jefényképezni.

Mindazoknak, kik cikket vagy képeket kUldtek
be szerkesztőséglinknek, szives türeimUket kérjük. A
beérkezés sorrendjében mindenkinek levélben válaszo
lunk" azonban tekintve a nagy anyagot, ez hosszabb

időt iS'ényel. Ha.

Bidmassige Leica tPhotos) dureh Tontrennung nach
dem Person-Verfahren. Eine Anleitung von Alfred
Person. Kiadja: H. Bechhold Verlagsbuchhandlung,
Franíurt am M.

A Person-nyomás lényege, hogy az egysikb:.tn, a
fehér-fekete-szinben va~ó ábrázolásnál felmen',!i:: f 'ny
ellentéteket közös nevezőre hozva, oly eljárási módot

alkalmaz, mely az ellentétek kikUszÖlbölés{\vcl a tÓlJUS

skálát teljes egészében használja ki a fényképek nagyi
tásánál. Az eddigi bróm és klórbrom papirokon ez tel
jes egészében nem volt ('léTht;tö, Ir.ert vagy II f~hérek

ben, vagy a Ifeketékben ne'l" v,")',t rajz, azaz a nY:l!nat
és nagyitás vagy kemény 'Joi!;, vagy szurkos.
A Person nyomás az az eljáráS, mely a t6nusok el
választásával az eredeti n~ga~iv1'61 kettö vagy több,
- tónusaira szétbontott negativot készit, melyek egy és

ugyanazon bróm, vagy 1{lóc'JCt.m papirra másolva, il
letve nagyItva tökéletesen harm6nikus, Úl5Y a fényekl:en,
mint az árnyékokban njz ~s részietdús negativot ered
ményez, mely eddig csupán a nemes eljárásokkal volt

elérhető. !

A könyv részletesen ismerteti az eljárás teljes lefol:, á
sát, a Ifelv.ételtől a kész képig, oly részletességgel és
mindenre kiterjedő figyelemmel és alapossá,ggal, hogy
annak elsajátítása semmi nehézségbe nem ütközik.

A mellékletben llJdo~t 43 teljes oldalú mümel1éklet
bizonyságot tesz. a Person eljárás teljes sikere mellett
és a még mindig felszinen lévő szemcse-kérdtst is vég-
leg megoldja. I

A könyv quart alakban, nyersvászon kötésben kerUlt
piacra. Ára: '9 P.- ,

Könyv
,
es lapszemle Képeinkhez

1. Helene Clodi-Titze: Vnnepi c end. Valóban jól
megfogott, a cimet teljesen jellemző és kimerítő ábrá
zolás. Az előtérben, a villa bejáratánál levont rácsos
redőnynek alig érezhető élettelensége, a t6 partján a
csónakba szá116 nő és k'Örnyezetének élessége, vala
mint a távoli hegyeknek a déli nap párájába vesző

lágysága a képnek mesteri perspektivát kölcsönöz. A
kép csupa harmónia, tónus és - ünnepi hangulat.

2. Aschner Patty: Uszoda az óceánjárón. Egy pil
lanat az óceánjár6k életéből. Az úsz6k á.ltal felkavart
viz hullámverése, a csillog6 fények ábrázolása j61 si
kerUlt, azonban kár, hogy magát a cimet az ábrázolt
téma nem meriti ki. A felvétel éppúgy pl. a gellért
hegyi hullámfűrdőben is készülhetett volna. Felv.
Rolleiflexxel Tessár f:3.8. világos szűrő 1/100 mp.
pánanyagon, finom szemcse hiv6val.

3. dr. Félegyházy László: 1Jhes vagyok! Még eim
sem kell hozzá, annyira kifejező és természetes. Mes
teri alkotás. A képnek a lágyan tartott élesség végte·
len bájt kölcsönöz, a téma meglátásnak, kellő pilla..
natban való lerögzitésnek, technikai készségnek, töké
letes fotó-tudásnak kivál6 bizonyítéka. Felvéve tUkör
ref1exgéppel '9x9 cm, Tessar 4.5. szükitve f: 6.3. Duto:
O. sz. Májusban d. u. 2 órakor 1/50 mp.

4. Somrner József: Javítá1 a Vulcánián. A déli ég
kékségében és verőfényében tlllzó luxushaj6 daruszer
kezetének minden kuszáltsága mellett fs egy pontra,
javitást végző matr6zra tereli a szemlélő figyelmét 8

igy a kép egységes, dacára a végtelenUl szerteágaZó
vonalak tömegének. Expozici6ban, hívásban egyaránt
kiváló alkotás, mely igazolja, hogy érzékkel, hozzá
értéssel, rideg tárgyakról is késztilhet hangulatos, ki
fejező kép. Felvéve Leicával, Elmár f 1:3.5, 1/100 mp.
szűkítés f; 9.
2-szer sárga szíírő, Panatomic filmen. A felvétel ideje

április, d. e. 11 óra. Finom ~emcse hivó. .

5. Seiden Gusztáv: Gyerekek a vizen. Valami új
szeru, eredeti ábrázolás, nem csupán azért, mivel a2
egé8z kép csupa mozgás, csupa élet. A mozdulatok ter
mészetesek, a gyermek foglalatoskodásának ~ észre·
vétlen pillanatban való leS2Jögezése, teljes kifejező erő

vel. A pillanatzár gyorsaságának helyes megválasz
tása révén a viz ábrázolása megnyugtat6an sikeres
hátteret alkot a mozgást ábrázol6 kép mögött.

Technikai adatok sajnos nem állanak rendelke
zésUnkre.

6. Ghyczy-Udránszky László: Tavaszelő. Az e9Ö
től terhes felMk közli előtörő nap gyenge fénye vi
lágítja meg az akácfa sort. A kép csupa tavaszi han
gulat, az újra éledő természet illatával. J61 felfogott
örök téma, kedves, 'bájos, hangulatos. Felvéve: Rol
leiflex, Tessar f:3.8 Pentz Persenso film, 2-szer sárga
szürő, májusban, d. u. 5 6rakor, 1/50 mp.

7. SZÖllÖ8Y Kálmán: Tavaszi tánc. A kép csupa
báj, ritmus, tavaszi líra. Vonalvezetése, a tánccal val6
egybeolvadásnak, a mozgás szépségének és bájának
lekötése, iskolapéldája a kiforrott művész mesteri át
gondolásának. Felvéve: Rolleiflex Tessar 3.5, szükités
f:6.3 tavasszal d. e. 11 óra, Pánanyag. Finomszemese
hIv6.
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lsoehpom
18/10° Din.

.

150palI
17/10 Din.

lilIII és le111ez

Lupex és Brovira papir
Atomal finomszemcsés előhivó

I Ez a márka!'-------- -------"

-é v e k k e I e Ió z i m e g k o r á t,
a legérzékenyebb és teljesen

automatikus
megvilágitásméró

K a p h a t ó m i n de n j o bb f o t ó
szak üzle tb en.

KÉRJEN MINDENÜTT

~
lemezeket-, csomag és

tekercsfilmeket ortho és

pan érzékenységben

•



9. D. Truskovszky Oerz.s6: Egy esesze lekete. Rá
látás e,gy cSésze feketére, kissé furcsán hat az első

pillantásra. Anya,g-szerüsége, helyes tonusai, . az- ár
nyékban is tökéletes rajza, márkát jelző bélyegwt üt
nek a sikerült alkotásra. - Technikai adatok nem ál
lanak rendelkezésünkre.

--

FELELöS SZERKESZTö:
WANAUS JóZSEF

FELELöS KIADó:

HABEKOST JENő

Centrum Kia~vállalat rt. IgazgatÓ': Bornemisza Gábor.

WANAUS JÓZSEF
FÉNYKÉPÉSZETI SZAKÜZLET

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

TELEFON: 81-3-26.

A "F0TO"
következő

nak főbb

, ,
szama-
cikkei :

Zalán György fotobolt

A finomszemcse és kiegyen

lítő hivásáról.

•

•
A felesleges fény

•

A nemes eljárások

kritikájáról

és gazdag, aktuális cikk

sorozatok

K6r)e most me"elent

=es ár)egyz6kemetl

Telefon: 40-7-86.

Lapunk nyomdájának
köl tözk:öd.ése miatt
jelen számunk csak
jelentékeny késéssel
jelenhetett meg, amiért
t. Olvasóink szives
elnézését kérjük.

A "Foro" Szerkeszlősége

,) SzenesMárton
fot6keresked6

F ő ü z l e I: IV., Károly-körul 16. - Telefon: 89-1-66.
Fióküzlelek: VI.. Teréz-körul 41. - Telefon: 12-4-71.
mostnUiltm8D: VI., Teréz-körut I/c. - Telefon: 25-9-66.

Ujpesl, Árpád-út 62. - Telefon: 95-7-49.

VII!., J6zsef.körut 25.

'-1 ....1

.
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Vezérképviselel: SZelel LaIllO. YII•• lI8roIU-Mrt. 3/a T.: 33-l-20

HockésKiss
preciziós müszerészek

Fényképezőgépek

és töltötollak
.szakszerű javilása

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

(Ferenciek bBzárában)

T e l e f o n: 89-7-45.
MOhelyünk elismert I

_____•__....FtI'lI
iiiii

ul/OIl11Z11tmmal hOUaRMI

Külföldi és hazai

folószakkönyvek

speciális beszer

zési forrása:

HASENFELD OSIKAR
VII., Erzsébet·körut I '. fszt.

Passepartout és keretet
készlffesSBD:

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

Telefon I 40-8-83.

Nézza meg aBelváros legmodernebb
fényképészeti szaküzletét, ahol

régi avult gépét modern
gépre e]őnyösen átcserélheti !

»FEHÉR OPTIKA«
lálszer- és fényképészeti cikkek szaküzlele
megnagyobbilolt helyiségében nagy felkészült-
séggel áll igen tisztelt ügyfelei rendelkezésére

Budapest, IV•• Muzeum-krt 2. T.: 42-1-81.

Medional
f i n o m s ze m csé s- kiegyenlitő.

Neotenal
a megbizható univerzális tank hiv6.

. NeutraltXP _
n e u t r á I i s f e k e t e-s z i n ü

Eukop_in _
a kékesfekete-szinü p a p i r- h i v ó.

Ultrafin és Leicanol
a finomszemcsés lEICA-film hiv6k
a m a t ő r c s o m a g o I á s b a n.

"TETENA L-PHOTO WERK" BERLIN
.d K~PVISELET :

GONDOS GÉZA, BUDAPEST, III. KER.,
LAJOS·UTCA 70. TEL.: 62-4-01.
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Vidéki Rmatópökl

Csatlakozzatok a "Photo Club"
és a ,.Foto" dolgozó gárdájához!

Nagymérvű tagclíj és előfizetési

k e cl v e z m é n y e k előkészités alatt.

Tájékoztatót mindenkinek
készseggel küld a

F O t O szerkeszfősége
BUDAPEST,

IV., FERENC JOZSEF RAKPART 17. SZ.
Telefon : 82·5-88.

Legszebb lap a F O 7 O



KÉRJEN

évekkel előzi meg korát
a legérzékenyebb és teljesen

automatik us
megvilágitásmérő

K a p h a t ó m i n d e n j o b b f o t ó
s z a k ü z Ie t b en.

~
lemezeket-, csomag és
-----~---~--.;....;;;.

tekercsfilmeket ortho és

pon érzékenységben



lso.cflpom
18/100 Din.

Is·op'all
17/10 Din.

111m és le111ez

'.

Lupex és Brovira papir

Atomal finomszemcsés előhivó

I Ez a márka!'------ --------'



Kósa József felvétele

OTTO PERUTZ . .
TROCI<EN PLATTENFABRI K MONCHEN GMBH·

100 ~Io·os eredmén,!

HOFFM~NN FERENa:,
tóUDP\P6S'T IV. GER1SCZYu.5

film és
lemez

PHOTO



KROMDlDTT
RETINA

fi már ismert KODAK kis készülék,
még ki t ü n ö b b fel s z e r e l é s s e l és

kivitelben.

•
UJ E K T A R lencse F 3·S fényerövel. Javított filmszámláló 195P
és továbbító szerkezet, Compur Rapid zár 11500 expozi~ióig. •
Teljesen krómozott felsörész.- -- - - - - - - ARA ••

=

K Ö Z Ö L

l1ásápollunll

hlpdet6lnknél l

mindenben
TANAcSOL

minden JO eszmét. aktuális foto-kérdést

TAMOGAT

minden jó cikket és képet
,- - - .
--0,

I I J j

m'inderi amatörnek érv é nyes üléshez

TE1RET AD

• mert a )JFOTO«a magyar amatöröké

Akinek tehát jó eszméje. cikke, va~v jó képe van, küldje be a ))FOTOcc-nak. DIJAZZUK!

Akinek felvilágositásra, utcaigazitásra, tanácsra szüksége van, forduljon a nFOTOcc-hoz.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 17. Tel.: 82-5-88.


